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O presente relatório vem a apresentar a praça existente Ivan Braga, 

localizada no centro de Embu Guaçu, mostrando seu levantamento fotográfico, 

apontando suas características, potencialidades e aspectos negativos, afim de 

complementar o projeto proposto de revitalização para a mesma. 

Ela se localiza num ponto muito importante da cidade, entre uma rua muito 

movimentada, com bastante comércio, e a rodoviária.  

 A praça atualmente se encontra em um estado de conservação muito 

critico, de piso, equipamentos, edifícios que estão locados ali, o que degrine o uso 

e ocupação da praça. 

 Pudemos observar em nossa visita, que a praça também serve de acesso 

ao centro cultural da cidade, a única rampa de acesso a esse centro, não é 

acessível à população com necessidades, pois é muito estreita e inclinada.  

 Essa praça é hoje utilizada basicamente para passagem, possuindo 

mínimos pontos de estar ou áreas verdes, é muito utilizada para festas, shows e 

apresentações, o que o espaço livre central acaba favorecendo esses eventos. 

Possui alguns degraus disponibilizados de certa forma a interagir com o palco do 

centro cultural, dando a impressão de ser uma arena de teatro. Esse elemento 

está sendo mantido devido ao uso da praça, favorecendo as apresentações que 

ali acontecem. 

 Todos os canteiros são dispostos de forma disforme, sem desenho algum, 

e sem áreas de lazer para os se utilizam da praça, a intenção do projeto de 

revitalização é dispor de forma melhor os canteiros, criando áreas de estar e 

convívio para os usuários, e aumentar as áreas verdes permeáveis, para tornar o 

ambiente mais climatizado. 

 Tornando essa praça um ponto focal no cotidiano de seus habitantes, de 

forma que seja utilizada tanto por esses eventos existentes, como também 

apenas para passeios ou descanso, que ela seja melhor aproveitada e desfrutada 

por todos.  

 Todos os pontos listados acima podem ser analisados nas imagens abaixo. 

 

 

 

 

 



Praça com Centro Cultural ao fundo 

     

 

     

 

 

Degraus (arena) Centro Cultural 

    

 

 

 

 

 



Única rampa de acesso da praça ao centro cultural 

 

Parte central da Praça com anexo do Centro Cultural ao fundo 

   

Escadaria e anexo do Centro Cultural 

    


