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RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade mostrar a importância da Arquitetura e do Urbanismo 

no planejamento, desenvolvimento e também na promoção do setor turístico na cidade de 

Ouro Preto. Através da interdisciplinaridade, entre as áreas da arquitetura/urbanismo e do 

turismo, pretende-se reforçar a ideia de que o planejamento e o gerenciamento adequado, 

podem surtir efeitos positivos tanto para a economia, quanto para a cidade e seus moradores, 

na medida que promovem o desenvolvimento econômico do turismo, incentivam a 

preservação do patrimônio histórico e ainda favorecem a diminuição do estranhamento entre a 

população local e turistas, melhorando também o sentimento de pertencimento dos moradores 

à cidade. Dessa maneira, visando alcançar os objetivos acima descritos, propõem-se a criação 

de um complexo de recepção ao turista na cidade de Ouro Preto, localizado em ponto 

estratégico, munido de equipamentos e serviços capazes de aumentar a qualidade receptiva da 

cidade, promover vitalidade na área de instalação do complexo, e além disso diminuir as 

barreiras físicas e simbólicas entre moradores/turistas, através do incentivo ao convívio em 

áreas afins. 

Palavras-chave: turismo, Ouro Preto, patrimônio histórico, complexo de recepção ao turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work aims to show the importance of Architecture and Urbanism in planning, developing 

and promoting tourism in the city of Ouro Preto. Through interdisciplinary studies of 

architecture/urbanism and tourism, it is intended to reinforce the importance of proper 

planning and management for the local economy. The actions can promote economic 

development of tourism, encourage the preservation of historical heritage and also favor the 

reduction of estrangement between locals and tourists, by improving their sense of belonging 

to the city. To achieve that, the creation of a tourist reception complex in Ouro Preto is 

suggested. It must be located in a strategic place and count with adequate equipment and 

means to increase quality of reception services in the city. This would promote vitality of the 

complex's installation area and, at the same time, contribute to reduce physical and symbolic 

barriers between residents and tourists, through the encouragement of socialization in 

common areas. 

Keywords: tourism, Ouro Preto, historical heritage, tourist reception complex. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Arquitetura é considerada uma ciência social aplicada, de práticas 

multidisciplinares e ampla compreensão, que analisada sob estes aspectos, possibilita o 

entendimento da abrangência de suas práticas, e assim evidencia a sua importância na 

atualidade. Seguindo essa análise, a arquitetura é capaz de compreender e traduzir as 

necessidades tanto dos indivíduos, como das comunidades em relação aos espaços, e assim 

adaptá-los as circunstâncias do meio, as condições culturais, sociais e econômicas, 

respondendo assim as demandas solicitadas. Analisada sob a perspectiva da 

multidisciplinaridade, podemos estabelecer diversas relações da arquitetura com outras áreas 

do conhecimento, e assim tirar proveito da sua contribuição para o desenvolvimento quer seja 

social, político, econômico ou ambiental desejado. Desta forma, este trabalho, tem como 

principal objetivo, apresentar as contribuições possíveis do campo da Arquitetura e 

Urbanismo para o desenvolvimento e fomento do turismo em uma cidade mineira, detentora 

do título de Patrimônio Cultural da Humanidade.  

Ouro Preto, é conhecida como uma das cidades históricas do Brasil de maior 

relevância cultural. A antiga Vila Rica, “menina de Ouro das Minas Gerais”, destaca-se no 

cenário turístico nacional e internacional, não só pela qualidade, mas também pelo tamanho e 

estado de preservação do seu patrimônio histórico-cultural. A cidade conta com belíssimos 

exemplares da arquitetura colonial brasileira, que em seu conjunto fazem parte do Patrimônio 

Cultural da Humanidade, reconhecido pela Unesco, além de outras titulações vinculadas ao 

campo da preservação.  

Localizada na Serra do Espinhaço, entre montanhas afloradas de generosas reservas 

minerais, Ouro Preto, teve sua formação inicial baseada na exploração mineral, através da 

busca desenfreada pelo ouro. Porém, apesar de muitos anos terem se passado desde o declínio 

da exploração aurífera, na atualidade, a cidade ainda é dependente economicamente da 

atividade mineradora, sendo o minério de ferro agora sua riqueza mais desejada. Apesar de 

gerar grandes receitas, a mineração não é por si só capaz de suprir a demanda por vagas de 

trabalho na cidade, e desta forma, o setor do turismo tem relevante impacto na economia 

local, gerando emprego e renda a uma grande parcela da população.  

Quando bem planejada e gerenciada, a atividade turística, possibilita um aumento na 

rentabilidade econômica, principalmente dado o atual momento de pandemia de Coronavírus, 
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onde o turismo configura-se como uma das áreas mais afetadas economicamente. O 

desenvolvimento deste campo econômico, também pode fazer com que sejam atraídos mais 

subsídios para a preservação do patrimônio histórico local, decorrentes do aumento da 

visibilidade da cidade no cenário mundial. Porém, quando há carências ou baixa qualidade 

dos serviços prestados, verifica-se a diminuição da competitividade do destino turístico, 

ocasionando diminuição do fluxo de pessoas e consequentemente diminuição da entrada de 

capitais.  

Na tentativa de contribuir para a melhoria do turismo e também da qualidade de vida 

da população local, será proposto um projeto arquitetônico, visando a criação de um 

complexo de recepção ao turismo. Este complexo será alocado em local estratégico, com a 

presença de alguns equipamentos necessários para aumentar a competitividade do destino 

turístico, melhorando assim o sistema de recepção ao turista que acaba de chegar à cidade, e 

além disso, o complexo também deve ser capaz de propiciar a população local opções de 

lazer, recreação e contemplação, promovendo melhoria na qualidade de vida desta 

comunidade. 

Os serviços propostos incluem a criação de um Centro de Atendimento ao Turista 

(CAT) propriamente dito, um estacionamento amplo, serviço de alimentação, comércio de 

artesanatos, banheiros, espaço para eventos, e uma área para descanso e lazer, tudo isso em 

conformidade com o plano diretor da cidade.  

Outro ponto de interesse desse projeto, consiste na criação de espaços de uso conjunto 

para moradores locais/turistas, na tentativa de formar um ambiente que favoreça a interação 

entre esses dois públicos, melhorando assim a relação de estranhamento dos moradores e 

turistas. 

1.1. Justificativa 

O presente trabalho, justifica-se pelo seu caráter comprobatório da importância das 

contribuições do campo da Arquitetura e do Urbanismo no planejamento, desenvolvimento e 

promoção do setor turístico, visto que a ausência de uma gestão adequada neste setor, pode 

causar problemas oriundos da mercadorização desses destinos turísticos, como o aumento das 

diferenças regionais, e também das diferenças entre centro e periferia, assim como o 

comprometimento do sistema ambiental e de infraestrutura urbana, gentrificação, ou ainda o 

aguçamento do estranhamento entre turistas e moradores. 
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Além da justificativa acima, mais duas premissas serão norteadoras do estudo. A 

primeira, é baseada no interesse em contribuir com a promoção e desenvolvimento do 

turismo nas esferas econômica e social da região, que de acordo com Queiroz (2019), podem 

ser alcançadas através do planejamento e gerenciamento adequados do turismo. 

O turismo bem gerenciado e planejado vem gerando um magnífico campo 

de oportunidades do ponto de vista da dinamização econômica e social de áreas 

urbanas, ou seja, com a atração de fluxos de capitais e pessoas, possibilita-se a 

rentabilidade social e econômica de expressivos investimentos públicos realizados 

pelas cidades, no cenário atual de carência de recursos e de intensa concorrência 

entre os espaços urbanos (QUEIROZ, 2019, p. 11). 

Já a segunda premissa justificativa, se fundamenta em questões pessoais, pautada na 

observação direta, vivenciada nos meus 18 anos de trabalho em lojas locais de artesanato, e 

contato diário com os turistas que transitam pela cidade. Contatos estes, sempre permeados 

de conversas sobre as belezas da cidade, mas também sobre seus problemas e inconvenientes, 

e assim, ao longo dos anos, percebidos como queixas recorrentes. Entre os problemas 

relatados, estavam os provocados pelo trânsito de veículos, a falta de estacionamento, a baixa 

qualidade dos serviços de informações turísticas e a carência de sanitários. Somados aos 

anteriores, temos ainda os problemas sentidos logo na chegada a cidade, como a ausência de 

serviço específico de deslocamento turístico para o centro turístico, deficiência de prestação 

de serviços de alimentação, e uma área de uso público, para descanso e relaxamento.  

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo Geral  

Desenvolver um projeto arquitetônico para o complexo de recepção ao turista, com 

base em estudos e análise prévia das necessidades existentes, na cidade de Ouro Preto. O 

complexo, além dos equipamentos e serviços turísticos, desfrutará de espaços livres de uso 

público destinados ao lazer, projetados com o intuito de favorecer e incentivar a interação e a 

diminuição do estranhamento entre turistas e ouropretanos.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos são:  

• Projetar os equipamentos e serviços turísticos propostos; 

• Propor um espaço agradável de recepção e informação aos turistas recém-

chegados a cidade; 
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• Propor áreas destinadas à manutenção econômica do espaço, com lojas de 

artesanatos e serviços de alimentação; 

• Propor um espaço onde a comunidade local e o turista possam se inter-

relacionar,  

• Projetar um espaço que também auxilie na melhoria da qualidade de vida 

da população local; 

• Projetar uma área para estacionamento, visto a dificuldade dos visitantes 

se deslocarem e estacionarem os carros no centro histórico; 

• Ajudar na divulgação dos artistas locais, projetando um espaço para que 

estes possam expor suas obras; 

• Estabelecer diretrizes projetuais que contribuam para a construção de 

ambientes saudáveis e com vitalidade. 

1.3. Métodos e processos  

A metodologia utilizada neste trabalho, possui uma abordagem qualitativa com 

caráter exploratório-propositivo, baseada em uma revisão bibliográfica firmada em trabalhos 

científicos como artigos, dissertações, teses e livros sobre a cidade de Ouro Preto, o turismo e 

suas relações. Logo após, serão tratadas as questões referentes ao terreno, seguidas do estudo 

de projetos norteadores de referenciais. Por fim, teremos a proposição das diretrizes 

projetuais, e a elaboração de um projeto arquitetônico para o complexo de recepção ao 

turismo. 

Em paralelo a revisão bibliográfica, foi desenvolvido, estudos projetuais com caráter 

exploratório, apresentados no Apêndice B deste trabalho.  

1.4. Estrutura do trabalho  

A organização do texto se dá em capítulos, divididos de 1 a 10, sendo o primeiro 

a introdução do trabalho e o último as referências.  

O capítulo 2 apresenta informações sobre Ouro Preto e sua rica história, além do 

processo de patrimonialização da cidade, com base em bibliografia referenciada. 



17 

 

 

No capítulo 3 há um histórico do turismo, seguido da sua conceituação e 

importância. Também compreende questões pontuadas neste capítulo, aquelas relativas a 

atividade turística e a qualidade da relação turista/morador, assim como a importância de 

um planejamento adequado no setor turístico. 

O capítulo 4 conta com uma descrição de questões pertinentes ao turismo na 

cidade de Ouro Preto.  

No capítulo 5 o terreno é apresentado, juntamente com a justificativa da escolha 

deste, acompanhado de um memorial fotográfico e da análise diagnóstica. 

O capítulo 6 faz um estudo das obras utilizadas como referenciais de projetos 

para este trabalho. 

Adiante, no capítulo 7 tem-se a apresentação do projeto arquitetônico do 

complexo de recepção ao turismo.  

O capítulo 8 apresenta as diretrizes para o projeto paisagístico e de iluminação 

futuros. 

 Já o fechamento é dado pelo capítulo 9, com as considerações deste trabalho. 
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2. OURO PRETO  

Este capítulo respalda-se na revisão bibliográfica referenciada. Iniciaremos, com os 

aspectos histórico-culturais da cidade de Ouro Preto, seguindo por uma explanação das suas 

titulações (atribuídas pelo Iphan, Unesco, entre outras) com ênfase no cenário de preservação 

paisagístico-patrimonial, e após, fecharemos o capítulo com as implicações do título de 

patrimônio cultural da humanidade para a cidade turística. Desta forma, o intuito do presente 

capítulo, é fornecer embasamento crítico e teórico para o desenvolvimento do projeto 

arquitetônico do complexo de recepção ao turismo no município de Ouro Preto. 

2.1. A cidade de Ouro Preto  

Ouro Preto é um dos maiores municípios do estado de Minas Gerais, que de acordo 

com o IBGE, 2020, ocupa 1.245,865 km², e possui uma população de 74.558 habitantes. A 

cidade está inserida nas montanhas da Serra do Espinhaço, pertencente ao Quadrilátero 

ferrífero, e está localizada a 95 Km da capital de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte.  

Na tentativa de entender as dinâmicas vivenciadas pela cidade desde seu surgimento, 

assim como os seus reflexos projetados na atualidade, faremos um breve histórico da sua 

origem. 

A cidade, teve sua formação inicial desencadeada com a descoberta do ouro pelos 

bandeirantes paulistas por volta de 1698, sendo que a instalação de suas primeiras ocupações 

ocorreu nas margens dos leitos dos rios. Com o passar dos anos, esses arraiais foram 

crescendo e se aglutinando, formando em 1711, a Vila Rica de Albuquerque, e mais adiante 

Vila Rica.  

Um adendo importante aqui, consiste no fato do enriquecimento proveniente da 

exploração do ouro ser muito rápido e assim possibilitar acesso a uma vida luxuosa. De 

acordo com Diniz et al (2006), esse enriquecimento rápido, propiciou a construção de 

grandes moradias e suntuosos prédios públicos, além de residências com belos portais 

ornamentados e igrejas adornadas com ouro e madeira, reconhecidas até a atualidade como 

importantes exemplares do período colonial. Ainda, conforme o autor acima, data dessa 

época, a vinda de mestres e artesãos, carpinteiros, pedreiros e artistas para a cidade com a 

finalidade de pintar e embelezar as construções. Além dessas informações, também chama a 

atenção, o fato de as irmandades organizarem grandes eventos religiosos como o triunfo 
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eucarístico, as comemorações da semana santa ou o corpus christi, cuja riqueza e pompa 

eram marcantes.  

Voltando a então Vila Rica, temos em 1823 a sua elevação à categoria de cidade com 

o nome de Imperial Cidade de Ouro Preto, sendo neste mesmo ano, também nomeada capital 

da província de Minas Gerais e considerada uma referência nacional na administração 

política e cultura da província. Com o declínio do ciclo do ouro, e as dificuldades de 

implantação apresentadas pela topografia montanhosa do terreno, em 1897, a então Imperial 

Cidade de Ouro Preto, vê seu título de capital do estado ser transferido para a recém 

construída Belo Horizonte, e junto com ele, expressiva perda populacional, entrando em um 

período de estagnação econômica até os anos de 1950. A história de espoliação do rico 

subsolo ouro-pretano, não se configura somente com as primeiras explorações do ouro de 

aluvião, encontrada nos leitos dos rios, mas seguiu também século XIX adentro, com a 

extração do ouro subterrâneo pelas grandes industrias mineradoras inglesas, e segue no 

século XX até os dias atuais, com a exploração do minério de ferro. 

Segundo Werkema (2018, p. 31), “fala-se que ‘Ouro Preto edificou-se pelo ouro e 

será preservada por sua exaustão’”, reforçando a ideia de que além da topografia 

desfavorável e da geologia instável, a estagnação econômica provocada pela decadência 

aurífera, também causou a estagnação construtiva na cidade, favorecendo a preservação dos 

monumentos com caráter colonial luso-brasileiro e também dificultando a alteração das vias, 

preservando assim a sua “originalidade” inicial. 

Porém, a riqueza histórica que emana das montanhas ouro-pretanas, compreende 

também o somatório de todos os fatos marcantes impressos em cada paralelepípedo das 

sinuosas ladeiras da antiga Vila Rica. Entre os acontecimentos, podemos citar a Inconfidência 

mineira, a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Filipe dos Santos, ou inspiração fornecida ao 

movimento modernista brasileiro. Assim, estes movimentos revolucionários, tiveram na 

cidade de Ouro Preto o seu palco principal, e contribuíram para a criação de uma memória 

nacional e de uma base cultural para o país. Segundo Cruz (2013), toda essa diversidade de 

processos evolutivos ocorridos ao longo do tempo, contribuíram para que a cidade de Ouro 

Preto tornar-se-á o destaque no cenário turístico e mineiro atual. Corroborando com Cruz, 

Werkema em seu livro “Ouro Preto na história/ protagonismos, paradigmas, revisões”, 

também relata essa pluralidade de acontecimentos, no trecho abaixo. 
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 “Muito além da rica história oficial, Ouro Preto tem muito o que contar em 

pouco mais de três séculos de existência. Suas lutas de afirmação, quase sempre 

resultantes de conflitos entre permanência, autonomia e evolução, geraram muitas 

histórias, fatos e episódios, protagonismos e paradigmas, compondo um vivo e 

expressivo acervo de singularidades e exemplaridades. E que, em muitos momentos 

e circunstâncias se entrelaçaram com a história do Brasil, na Colônia, no Império e 

na república. A sua história social, econômica, política, urbanística e cultural revela 

trajetória de riquíssimo conteúdo para entendimento do passado e do presente. Mas, 

e sobretudo, mostra um importante e singular percurso gerador de um acervo 

humanístico e sociológico muito próprio da civilização e do caráter mineiros, desde 

os tempos iniciais do desbravamento pioneiro no território interior do Brasil-

colônia, iniciando o Ciclo do Ouro, um dos capítulos da história do Brasil 

(WERKEMA, 2018. P. 14). 

Assim, conforme Werkema (2018), em seus mais de três séculos de história, a cidade 

de Ouro Preto adquiriu reconhecimento internacional de seu rico acervo artístico patrimonial 

e desta forma, integra um dos destinos turísticos de maior relevância nacional, que não é só 

devido ao seu preservado e homogêneo conjunto urbanístico de feição colonial luso-brasileira 

setecentista, mas também pela sua história social, econômica, política e cultural. 

2.2. Como tudo começou – SPHAN 

A cidade de Ouro Preto além de possuir um singular acervo histórico-patrimonial, de 

acordo com Vianna (2018) ainda foi pioneira nas iniciativas de cunho preservacionistas no 

Brasil. Vianna, cita outros autores (Meniconi, 1999; Natal, 2007 apud Vianna, 2018) que 

alegam que as ações de preservação tiveram início já no final do século XIX, a época da 

transferência da capital de Minas Gerais para Belo Horizonte. Em 1911, a cidade recebeu 

uma verba do governo do estado para deixar suas estruturas antigas apresentáveis para a 

cerimônia do bicentenário de Ouro Preto. Porém, uma conscientização maior da necessidade 

de preservação do conjunto arquitetônico da cidade, começou a partir de 1924 com a visita 

dos artistas modernistas brasileiros, resultando em medidas mais rápidas e concretas, como as 

de 1928, com os recursos provenientes do estado para a restauração dos bens mais 

ameaçados. 

 Conforme Werkema (2018), em 1931, o prefeito João Velloso, toma posse e edita 

uma lei determinando que as características coloniais das fachadas das residências fossem 

obrigatoriamente preservadas, através do Decreto nº13 de 19 de setembro de 1931 e do 

Decreto nº 15 de 3 de setembro de 1932. Segundo Vianna (2018), estes decretos, constituem 

a primeira iniciativa concreta na direção do desenvolvimento de uma ideia de preservação, 

porém, os demais estilos arquitetônicos presentes na cidade, assim como as demais 
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transformações ocorridas ao longo do século XIX e início do século XX foram 

desconsideradas, conforme trechos abaixo. 

[…] a cidade de Ouro Preto escrínio das tradições mineiras, deva conservar seu 

aspecto colonial, transmittido dos nossos antepassados; “considerando” que esta 

feição colonial de seus edifícios, de seus predios, das vias e praças, desperta grande 

interesse por parte dos turistas, que, frequentemente, vêm visitar a cidade e suas 

cercanias; “considerando” que ferem dolorosamente a sensibilidade dos turistas os 

predios que destoam o […] thypo colonial, decreta: 

Art 1º- Não é permittida, no perimetro urbano, a construcção de predios e de 

edificios em desaccôrdo com o estylo colonial da cidade. 

Art 2º- Os actuaes predios existentes no perimetro urbano em desaccôrdo com o 

artigo antecedente, deverão ser modificados nas respectivas fachadas, quando estas 

tenham de receber reparos (OURO PRETO, 1931, apud VIANNA, 2018, p. 143). 

Vianna (2018), ainda destaca, com relação a este documento, que já era visível a 

preocupação naquele tempo, em não desapontar os turistas que buscam na cidade as “feições 

coloniais”.  Para Vianna, essa crescente atividade turística, fez com que Ouro Preto fosse 

elevado a condição de Cidade Monumento Nacional, através do Decreto Federal nº22.928, 

12/7/1933, assinado por Getúlio Vargas, podendo ser este documento, considerado como o 

primeiro reconhecimento oficial do valor histórico-patrimonial da cidade de Ouro Preto. 

Em 1938, a cidade é inscrita nos livros do Tombo das Belas Artes, do então Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Esse órgão, foi regulamentado em 

1937, como uma autarquia federal, subordinada ao ministério da educação, e de acordo com o 

CPDOC/FGV (2020), foi dirigido de 1937 a 1969 por Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

sendo posteriormente intitulada como departamento (DPHAN), depois Instituto, Secretaria, e 

novamente voltou a ser Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

Segundo Rezende, a finalidade do SPHAN era “promover, em todo o País e de modo 

permanente, o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do 

patrimônio histórico e artístico nacional” (BRASIL, 1937, art. 46 apud REZENDE 2015, p. 

1). E para Bodunki (2010), apesar dos seus desacertos, o SPHAN foi de extrema importância 

para garantir a preservação do que ainda hoje podemos encontrar.  

Apesar da limitação da concepção de patrimônio e de equívocos na maneira 

de tratar os conjuntos urbanos, a atuação oficial nesse período heroico foi muito 

relevante, pois garantiu a preservação de exemplares importantes para a construção 

da memória nacional, que certamente teriam desaparecido sem uma proteção estatal 

(Bodunki, 2010, p. 26). 

Bodunki (2010), ainda relata que na primeira metade do século XX, o SPHAN tinha 

como estilo escolhido para representar a cultura brasileira, o estilo colonial, buscando assim 
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criar uma identidade nacional e uma base cultural para o Brasil, relevante ao período político 

vivido à época. Porém, ainda segundo Bodunki, a escolha de um único período 

representativo, provocou danos não só ao contexto urbano dos monumentos que eram 

desconsiderados, como também aos monumentos representativos de outras épocas.  

A preservação arrancava da paisagem tudo aquilo que contradizia o modelo 

escolhido como formalmente adequado para o contexto político de afirmação da 

brasilidade. Apesar da discordância de alguns dos representantes da preservação do 

patrimônio, o recurso cenográfico foi utilizado através do incentivo aos 

historicismos e pastiches, construções que imitavam o estilo colonial (SEVERO, 

1999, apud BODUNKI, 2010, p. 26). 

Dessa forma, com base no trecho acima, a criação de instrumentos direcionados a 

preservação, não deve ser pautada em uma visão tendenciosa e limitadora, pois poderá 

resultar na perda de patrimônios relevantes para a história e a cultura de um povo como 

edificações ecléticas e neoclássicas do século XIX, ou ainda o patrimônio imaterial e os bens 

culturais ligados às culturas afro-brasileira e indígena e outros alheios à tradição europeia. 

Em 1980, a cidade entra na lista da Unesco, como patrimônio cultural da humanidade. 

Porém, somente em 1986, o centro histórico de Ouro Preto é incluído no Livros do Tombo 

Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do IPHAN como conjunto arquitetônico 

e urbanístico.  

2.3. Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade  

Para melhor entender o turismo na cidade de Ouro Preto, é importante compreender 

como a ideia de patrimonialização influenciou no crescimento da atividade turística, sendo a 

titulação de cidade patrimônio cultural da humanidade, utilizada como uma estratégia de 

marketing importante para o setor do turismo. 

Primeiramente precisamos entender o significado da palavra patrimônio. De acordo 

com a lei nacional instituída pelo Decreto-Lei N°25 de 30 de novembro de 1937, a noção de 

patrimônio inicial, tinha uma ideia menos abrangente, englobando de uma forma geral o 

conjunto de bens materiais. Em seu artigo 1º, temos que patrimônio é: 

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação 

seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 

Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico 

ou artístico. (BRASIL, DECRETO-LEI N° 25 de 30 de novembro de 1937). 
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Porém, foi a partir da Constituição Federal de 1988, que a definição de patrimônio 

histórico e artístico nacional cede espaço ao conceito mais abrangente de patrimônio cultural, 

com novas categorias acrescidas, conforme visto no trecho abaixo do artigo 216:  

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, 

fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, ART. 

216). 

E assim, atualmente, de acordo com a definição proposta pela constituição de 1988, o 

patrimônio cultural brasileiro, deveria se encarregar de representar simbolicamente a 

identidade e memória dessa nação, quer caracterizado por natureza material ou imaterial.  

Conforme Cifelli (2015), nas décadas de 1930 a 1970, o IPHAN possuía a intenção de 

preservar as matrizes culturais, territoriais e as referências históricas de nação brasileira em 

fase de constituição, legitimando e justificando um conjunto de valores e sistemas 

representativos da identidade e da memória nacional. Após a década de 1970, e tendo o 

capitalismo como sistema de mercado vigente, este órgão, passa a associar o reconhecimento 

patrimonial ao potencial mercadológico, e gera assim uma analogia entre patrimônio e 

turismo. Assim, além do tombamento pelo IPHAN, o reconhecimento como patrimônio 

cultural da humanidade, concedido pela Unesco, e “uma série de preceitos ideológicos 

atrelados à ideia de excepcionalidade, autenticidade e valor universal dos bens culturais 

inscritos na Lista do Patrimônio Mundial” (CIFELLI, 2015, p. 20), fizeram dessa titulação 

uma estratégia de marketing para atrair turistas e investimentos. 

Desta forma, pode-se concluir que o título de patrimônio cultural da humanidade, 

atribui potencial turístico e gera atratividade para a cidade de Ouro Preto (ALVARES E 

LOURENÇO 2008 apud COELHO 2016), que de acordo com Cifelli (2015), atua através da 

relação patrimônio x turismo, onde o valor econômico deste tipo de mercadoria se associa 

tanto a sua materialidade quanto ao seu conteúdo simbólico. Assim, o processo de produção e 

divulgação (publicidade utilizada aqui para aumentar o consumo, atingindo um público mais 

amplo e diversificados) das representações sociais acerca dos bens e territórios 

patrimonializados quer pelos órgãos públicos, ou pelos agentes turísticos, acabam por 
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sugestionar a geração de opinião e impressão prévia, influenciando na escolha dos destinos 

turísticos, conforme trecho abaixo. 

Neste processo de produção, comercialização e consumo cultural, o 

reducionismo simbólico se faz presente nas estratégias de seleção, valorização e 

divulgação de imagens, identidades territoriais ((HAESBAERT, 1999), e 

representações hegemônicas sobre objetos, paisagens e territórios 

patrimonializados, tendo, geralmente, o patrimônio material (monumentos e 

conjuntos arquitetônicos) e imaterial, como signos icônicos representativos de um 

“ideário de cidade historicamente relevante, culturalmente rica e potencialmente 

atrativa” (CIFELLI, 2013, p. 1813). (Apud CIFELLI 2015, p. 21). 

Outro ponto relevante, que contribui para reforçar a solidez da relação patrimônio x 

valor econômico, foi a carta de Quito, que teve grande receptividade no Brasil, em grande 

parte pelo momento de transformações urbanas ocorridos a partir da década de 1960, com o 

crescimento do capitalismo e o fortalecimento do setor imobiliário. De acordo com essa carta, 

aprovada em 1967, pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em sua reunião sobre 

conservação e utilização de monumentos e lugares de interesse histórico e artístico, definiu-se 

formulações, que tentavam aliar as demandas decorrentes do progresso urbano em 

desenvolvimento com a proteção dos recursos monumentais, inserindo aqui a ideia de 

patrimônio como valor econômico, e propondo o seu melhor aproveitamento como meio de 

favorecer o desenvolvimento econômico do pais. 

Partimos do pressuposto que os monumentos de interesse arqueológico, 

histórico e artístico constituem também recursos econômicos da mesma forma que 

as riquezas naturais do país. Consequentemente, as medidas que levam a sua 

preservação e adequada utilização não só guardam relação com os planos de 

desenvolvimento, mas fazem ou devem fazer parte deles (NORMAS DE QUITO, 

1967, p. 3). 

Na carta, a atividade vista como capaz de conciliar patrimônio e valor econômico é o 

turismo, pois segundo o texto da carta, os interesses turísticos ao serem relacionados com os 

valores culturais não os descaracterizam nem os comprometem; e ao contrário, a atratividade 

que promovem aos monumentos e o aumento do fluxo de turistas contribuem para afirmar a 

compreensão se sua relevância e significação local, porém para isso o documento frisa que é 

necessário, considerar “requisitos prévios a qualquer propósito oficial dirigido a revalorizar 

seu patrimônio monumental: legislação eficaz, organização técnica e planejamento nacional” 

(NORMA DE QUITO, 1967, p. 10). Outro ponto considerado pela carta, é a referência a 

participação da comunidade, que pode e deve ter voz de alarme e vigilância preventiva, 

afirmado pelo trecho da carta, onde “a colaboração espontânea e múltipla dos particulares nos 
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planos de valorização do patrimônio histórico e artístico é absolutamente imprescindível, 

muito especialmente nas pequenas comunidades” (NORMA DE QUITO, 1967, p. 9). 

Contudo, um grande desafio envolve a temática da preservação do patrimônio, 

definida pela necessidade de conciliar a preservação da cidade patrimônio cultural da 

humanidade do século XVIII, com a realidade do século atual, e suas consequências oriundas 

da vitalidade urbana e social da cidade. 

Com relação a cidade de Ouro Preto, Werkema (2018), relata que a criação da 

constituição cidadã de 1988, e consequentemente de promotorias especializadas na proteção 

do patrimônio cultural permitiram a ação de atores da justiça no processo de conservação e 

controle de novas construções, efetivando as fiscalizações e as multas provenientes de 

desrespeitos as leis existentes. Também foi criada em 2005, a secretaria municipal para o 

patrimônio histórico, que atua em parceria com o IPHAN estudando e controlando o 

desenvolvimento da cidade e também orientando a população, sendo o plano diretor 

obedecido em paralelo com as definições de áreas edificadas e o código de postura. Werkema 

(2018), ainda relata que apesar dos ajustes, alguns problemas ainda incomodam, como os 

relacionados ao trânsito com excesso de veículos e falta de estacionamento, a convivência 

nem sempre harmoniosa entre moradores e turistas, a cidade universitária, transporte público 

ineficiente, falta de moradia e outros serviços públicos. 

Porém, não se deve esquecer, conforme menciona Vianna (2018), que as ações 

direcionadas à preservação, não devem beneficiar exclusivamente o turismo em detrimento 

da população local, nem tampouco o campo mercadológico, mas devem sim contemplar 

vários públicos que circulam nesses centros históricos.  
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3. O TURISMO  

Na tentativa de entender o funcionamento do turismo como um setor da economia 

capaz de gerar renda e emprego, e consequentemente desenvolvimento para uma cidade, faz-

se necessário entendermos os processos que permeiam esse tema, como a sua origem, as 

definições, a sua importância, e como a atividade turística impacta na cidade. Além dos 

aspectos econômicos, aqui também será abordado seu caráter social, expresso na relação 

cidade-turista-morador. Desta forma, nos subcapítulos abaixo, iremos tentar elucidar os 

pontos necessários ao entendimento das implicações do turismo na cidade de Ouro Preto.   

3.1. Histórico do turismo 

O turismo está presente na história da humanidade desde as épocas mais remotas, e a 

partir dessa premissa faremos um histórico deste ao longo dos tempos. A literatura utilizada 

neste subtítulo, baseia-se no livro Fundamentos do turismo, de Luiz Renato Ignarra (2018). 

Assim, historicamente o turismo começou a existir juntamente com a necessidade dos 

homens de expandir o comércio para além da sua zona residencial, assim iniciava-se, 

prematuramente, o que hoje conhecemos como turismo de negócios. Com o decorrer dos 

anos, novas necessidades surgiram e com elas as finalidades para se fazer turismo foram 

aumentando e evoluindo. As viagens iam desde as motivadas por questões econômicas, como 

as viagens exploratórias dos povos antigos (para ocupação de novas terras); passavam pelas 

de origem religiosas, com as viagens nas cruzadas, durante a Idade Média; incluíam as de 

busca por saúde, com as viagens no império romano para as termas, e chegavam as viagens 

esportivas para os jogos olímpicos, na civilização helênica.  

Há relatos no Egito, há cerca de três mil anos a.C., de viagens pelo Rio Nilo, 

destinadas a contemplação das belezas, realizadas em confortáveis embarcações, com direito 

a muito vinho e boa música. Também são conhecidas viagens entre os fenícios e os chineses, 

cerca de mil anos a.C.. Os exemplos de viagens na antiguidade são vários, entre os quais 

destaca-se as viagens de Heródoto, um dos primeiros historiadores da humanidade, pelo 

Egito, Mar Morto, Fenícia e Grécia. Na idade Média, apareceram as viagens com fins 

educacionais, realizadas pela classe mais abastada, onde enviavam seus filhos para estudarem 

em centros culturais da Europa.  
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Com o aparecimento do capitalismo comercial na Idade moderna, e a mudança do 

estilo de vida decorrentes do aumento da riqueza, a ampliação da classe de comerciantes e a 

secularização da educação, o turismo ganha propulsão na direção do desenvolvimento, 

desencadeado pelo interesse em outras culturas e pela ideia de que viajar promovia a 

educação.  Datam dessa época, as viagens comerciais exploratórias de Marco Polo (1271), 

consideradas como as primeiras viagens turísticas de longo prazo realizadas; e as grandes 

navegações (século XV e XVI), que deram volta ao mundo, carregando em seus navios por 

meses centenas de pessoas. Também temos neste período, a instalação dos spas no interior do 

país ou nas regiões litorâneas, que no início eram frequentados por questão de saúde, mas 

com o passar dos anos foram adquirindo o status de entretenimento. E assim, em 1851, 

Londres deu início a era das feiras mundiais, que reunia turistas do mundo todo.  

À medida que o ramo do turismo crescia, também ia acontecendo a sua estruturação, 

tanto do setor público quanto do privado, originando os sistemas de hotelaria e agenciamento. 

Porém, o maior impulso neste ramo, se deu por dois avanços técnicos, sendo o primeiro 

decorrente da revolução tecnológica, após a segunda guerra mundial, que culminou na 

aceleração da geração de riquezas e o aumento do poder aquisitivo da população; e o 

segundo, resultante da invenção da aviação; sendo que ambos acontecimentos funcionaram 

como molas propulsoras para incentivar e difundir o turismo no mundo. Outro avanço 

técnico, também muito importante para o crescimento do turismo foi a criação e 

desenvolvimento dos meios de comunicação, que permitiram a difusão dos destinos turísticos 

via redes sociais e mídias televisivas.  

No panorama brasileiro, temos o turismo presente já desde a época do descobrimento, 

percebido nas primeiras expedições marítimas exploratórias que chegaram a costa do Brasil, 

ou no turismo de negócios entre a metrópole e a colônia, ou ainda no turismo de aventura das 

viagens interior adentro do país a procura de ouro ou outros atrativos de valor. Temos 

também o relato de viagens de tropeiros pelo interior do País, ou a viagens de ecoturismo 

feita pela expedição de Von Humboldt, para a pesquisa da flora. Com o desenvolvimento 

urbano originado da mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, temos o 

desenvolvimento do sistema de hotelaria, e após a segunda metade do século XIX com a 

criação do transporte a vapor, temos o desenvolvimento do setor de transportes. O século XX, 

é marcado pela evolução da rede de transporte, hotelaria e tecnologia da informação, que sem 
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dúvida favoreceram o deslocamento, e assim contribuíram para o desenvolvimento do campo 

do turismo.   

Desta forma, podemos verificar a presença marcante do turismo, mesmo que de forma 

incipiente, semeada em vários momentos, e presente em fatos de relevância da nossa história 

como nação brasileira, corroborando assim para denotar sua importância enquanto setor da 

economia em franco desenvolvimento. 

3.1.1. Histórico do Turismo em Ouro Preto 

No que tange ao turismo em Ouro Preto, este cresceu a passos lentos, e de forma não 

planejada. Em 1950, a cidade possuía tão somente três meios de hospedagem; e duas décadas 

depois, já tombado pelo IPHAN, apenas oito. Somente a partir de 1980, é que a cidade 

começa um processo mais expressivo de desenvolvimento do turismo, sendo que em 2018, o 

município contava com 180 meios de hospedagem e 5.500 leitos, além de hostels, repúblicas, 

residências públicas ou particulares e abrigos de estudantes da UFOP que representam cerca 

de mais 300 leitos para acolher visitantes (QUEIROZ, 2019). 

Entre as décadas de 1970 e 1990, habitava na gestão pública da cidade uma falsa ideia 

de que o importante patrimônio histórico-cultural da cidade não carecia de programas de 

divulgação, porém hoje com o desenvolvimento do sistema de informação e a presença de 

destinos turísticos com características similares a cidade, principalmente nas proximidades, 

fez despertar na esfera do planejamento novas necessidades.  

De acordo com Queiroz (2019), podemos relacionar algumas iniciativas no campo do 

desenvolvimento do turismo, entre as quais temos:  

• Circuito do Ouro, do Ministério do Turismo, da Secretaria Estadual de Turismo e da 

Estrada Real – gerido pelo Instituto Estrada Real que tinham como função estruturar e 

divulgar roteiros turísticos e potencializar a formação de parcerias e a co-gestão dessa 

atividade econômica; 

• Programa Monumenta, com investimento de R$ 10,7 milhões no patrimônio da 

cidade; 

• Participação da cidade nos estudos de competitividade realizados pelo governo 

federal, que resultam em relatórios anuais do índice de competitividade turística da 

cidade; 
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• Plano Municipal de turismo, para o período de 2017-2027, concebido pela gestão 

2016/2020, realizado tardiamente supostamente devido ao fato de a indústria 

responder pelos maiores valores da arrecadação municipal. 

O plano Municipal de turismo (2017-2027), a partir do diagnóstico feito no município, 

definiu as diretrizes para o trabalho, divididas em eixos temáticos, sendo eles, a gestão 

descentralizada do turismo, planejamento e posicionamento de mercado; empreendedorismo, 

captação e promoção de investimento, desenvolvimento de infraestrutura turística, e a 

promoção e apoio à comercialização e o monitoramento da atividade turística no território. 

Já o Fundo Municipal de Cultura, segundo Queiroz (2019), foi implantado pelo 

município a pouco tempo e resultou na colocação de sinalização turística na área central da 

cidade; sendo esses dois temas considerados como pontos negativos no índice de 

competitividade dos destinos turísticos1. 

No setor privado, vários investimentos estão acontecendo nos mais variados 

segmentos, como reformas e inauguração de mais hotéis, além de novos hostels e albergues; 

aparecimento de novas empresas de agenciamento, serviço de transportes, e também a 

reforma e abertura de restaurantes com gastronomias variadas, para envolver uma variedade 

maior de públicos. 

Na tentativa de diversificar a oferta local, e descentralizar o marketing focado no 

patrimônio edificado, várias iniciativas estão surgindo, geridas em sua maioria por grupos 

locais, que visam a recuperação e o fortalecimento do patrimônio imaterial, entre eles os de 

matriz africana, como os congados e os trabalhos de roteirização e releitura da história dos 

escravizados na zona de mineração, e também a exploração de recursos naturais e culturais 

nos distritos de Ouro Preto, como as que estão ocorrendo em Lavras Novas, São Bartolomeu e 

Amarantina (QUEIROZ, 2019). 

 
1 Pesquisa anual, e individual, realizada pelo Ministério do turismo, SEBRAE nacional e FGV, DE 

2008 a 2015, em 65 cidades tidas como destinos turísticos, a fim de avaliar e monitorar o nível de 

competitividade a partir da avaliação das condições da oferta de equipamentos e serviços local, ambiente de 

negócios e a rede empresarial, as condições da infraestrutura de serviços básicos para receber os visitantes e o 

seu posicionamento de mercado do destino pesquisado (Ministério do turismo). 
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3.2. Definições de turismo  

De acordo com Binfare et al (2016), há uma variedade de definições para o turismo, 

que variam de acordo com os entendimentos de cada autor. A figura 1, apresenta algumas 

definições de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelas definições acima, é possível perceber que o turismo se caracteriza por ser muito 

complexo e amplo, e que varia de autor para autor, podendo ser mais direcionada a visão 

econômica, técnica ou holística. Contudo, é inegável sua condição de “fenômeno social dos 

tempos modernos, que veio de encontro ao progresso econômico e social, sendo fonte 

geradora de inúmeros negócios, empregos e rendas. ” (NODARI, 2007, p. 24).  

E assim, para que o turismo aconteça, é necessário que exista viagens, daí a 

necessidade de um destino turístico, que é definido como sendo o local escolhido pelo turista. 

Figura 1: Tabela com definições de diversos estudiosos sobre turismo de acordo com vários autores. Fonte: 

Autoria própria, com base em Ignarra (2018). 
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Estabelecido o destino, agora é selecionado onde hospedar-se, a agenda de passeios, os 

restaurantes, onde fazer compras e uma série de eventos decorrentes do fato de se fazer uma 

viagem turística. E com base nestas necessidades, abaixo definiremos atrativo turístico, 

serviços turísticos, e produto turístico, de acordo com Ignarra (2018). 

O atrativo turístico é o recurso natural ou cultural para visitação que atrai o turista. 

Dentro da categoria dos naturais estão as montanhas, pântanos, costas ou litorais, fontes 

hidrominerais entre outras; e nos culturais os monumentos, sítios históricos ou científicos, 

gastronomia típica, manifestações populares, realizações técnicas e científicas 

contemporâneas e etc. Já os serviços turísticos, são constituídos pelos equipamentos e 

serviços necessários para que o turista desfrute dos atrativos turísticos, sendo compostos 

pelos meios de hospedagem, alimentação, entretenimento, informações turísticas e 

agenciamento, transportes turísticos, espaços de eventos e as empresas organizadoras de 

eventos, e o comércio turístico. O produto turístico, é determinado pela soma do atrativo, 

mais os serviços turísticos, mais a infraestrutura básica, mais o conjunto de serviços urbanos 

de apoio ao turismo, podendo ser definido como um conjunto de serviços existentes em razão 

de um atrativo. Com relação a infraestrutura básica e os serviços urbanos de apoio ao 

turismo, estes são representados pelos serviços que deveriam ser oferecidos a comunidade e 

que a sua presença beneficia o turismo. A infraestrutura básica, apesar de não ser destinada 

ao uso exclusivo dos turistas, quando bem implantada interfere na qualidade do destino 

turístico, sendo expressa pelo saneamento básico, acesso a ruas, energia elétrica, sinalização, 

entre outros. Já os serviços urbanos de apoio ao turismo compreendem os bancos, sistema de 

saúde, segurança, ou o sistema de comércio. 

3.3. A Importância do turismo  

O turismo atualmente se configura como um dos maiores setores da economia, 

ocupando cerca de 8% do PIB mundial (Organização mundial do turismo, 2016) e possuindo 

extensa cadeia de negócios, responsável pela movimentação de 52 diferentes setores. O 

turismo já faz parte de um estilo de vida moderno, e tem no ato de viajar uma satisfação de 

necessidades, contempladas pelos mais variados motivos, fazendo uso para isso, de uma 

grande diversidade de equipamentos e serviços destinados ao seu bem-estar. Conforme 

Ignarra (2018), nos últimos anos, o turismo evoluiu rapidamente, e hoje as pessoas não 

viajam somente para conhecer ou admirar um destino turístico, mas também para vivenciar 
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uma experiência, uma história, para descansar, realizar negócios, ou ainda para aprender 

sobre culturas diferentes.  

Segundo dados do Ministério do turismo (2021), com o progresso da vacinação contra 

a Covid no Brasil, a aposta do momento se direciona para o turismo doméstico, que 

contempla as viagens dentro do seu próprio país. De acordo com o MTur, os resultados da 

pesquisa divulgada na plataforma Booking.com são animadoras, mostrando que 81% dos 

turistas brasileiros veem as viagens nacionais como prioridade, e 65% planejam viajar ainda 

em 2021. Ainda de acordo com a pesquisa, o tempo em casa proveniente do distanciamento 

social, favoreceu o aumento da vontade por organizar as próximas férias, sendo que 65% dos 

entrevistados aproveitaram o tempo maior em casa para programar uma nova viagem. 

Ademais, 33%, planejam conhecer novos destinos mais longe de casa (quando acabarem as 

restrições), e 44% economizaram dias de férias para curtir viagens mais longas, quando for 

possível. 

Analisado sob o ponto de vista da economia, o turismo, de acordo com Nodari (2007), 

atua como multiplicador de renda das despesas turísticas, uma vez que atinge diretamente 52 

atividades econômicas diferentes, gerando desenvolvimento intersetorial, e regional, como 

visto nos dois trechos abaixo de Beni e Nodari. 

O turismo é uma atividade produtiva contínua, geradora de renda, que se submete às 

leis econômicas e interfere nos diversos segmentos da economia, repercutindo 

acentuadamente e indiretamente em outras atividades produtivas através do seu 

efeito multiplicador (BENI, 2002, p.65).  

O Turismo promove o desenvolvimento intersetorial, em função do efeito 

multiplicador dos investimentos e dos acréscimos da demanda interna e receptiva. É 

um elemento importante para o planejamento regional ou territorial. Proporciona a 

geração de rendas para o setor público, representada por impostos diretos e 

indiretos, incidentes sobre a renda total gerada no âmbito do sistema econômico e 

estimula o processo de abertura da economia NODARI, 2007, p.15). 

O turismo, também possui a importante característica de agregar valor as áreas de 

patrimônio cultural, uma vez que essa tipologia confere vantagem em relação aos demais 

destinos turísticos, potencializando a cultura local através do fortalecimento da identidade 

cultural coletiva e assim auxiliar na conservação do patrimônio material e imaterial. 

(ALVARES E LOURENÇO 2008).  

Quando bem planejado, o turismo, pode gerar inúmeros benefícios a sociedade, tanto 

na esfera econômicas quanto na social.  Conforme cita Ignarra (2018), eles podem ser: 
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• Geração de divisas estrangeiras; 

• Favorecimento do entendimento e a paz mundial;  

• Aumento da renda; 

• Favorecimento do processo de globalização mundial;  

• Aumento do produto interno bruto; 

• Criação de uma imagem externa favorável da localidade; 

• Desenvolvimento do setor sobre atividades já existentes; 

• Rompimento de barreiras de língua, classe, raça, credo religioso e políticas; 

• Criação de estrutura útil também para o comércio e para a indústria; 

• Utilização pela população de instalações turísticas e recreativas; 

• Utilização de produtos e recursos locais; 

• Estimulação da produção cultural por artistas e músicos; 

• Diversificação da economia; 

• Justificativa da proteção e o melhoramento das condições ambientais; 

• Tendência a ser uma atividade de desenvolvimento econômico mais acessível para 

uma área ao complementar outras atividades econômicas; 

• Reforço a conservação dos usos e costumes; 

• Ampliação do desenvolvimento para áreas deprimidas; 

• Melhoria das condições de vida da população local; 

• Efeito multiplicador de renda; 

• Melhorar horizontes educativos, culturais e o sentimento de autoestima da população; 

• Aumento da arrecadação de impostos. 

Porém, o turismo não colhe somente louros, e na ausência de políticas de gestão e de 

planejamento sustentáveis também podem ter muitos efeitos nocivos. Entre os efeitos 

negativos estão a degradação do ambiente físico natural e cultural, aumento do preço da mão-

de-obra, especulação imobiliária, perda de valores das comunidades nativas, 

congestionamentos, poluição sonora, aumento da geração de lixo, aumento da criminalidade, 

geração de tensões sociais entre turistas e moradores, baixa remuneração de empregos 

temporários, efeito inflacionário com aumento dos preços nas épocas de alta demanda, 

atingindo também os moradores, assim como alteração do artesanato ou da cultura para se 

adaptar ao turismo (IGNARRA, 2018). 
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Contudo, não podemos esquecer de destacar que, os benefícios oriundos da 

dinamização econômica e social, propiciada pelo campo do turismo, como a atração de 

capitais e fluxo de pessoas, responsáveis pela rentabilidade social e econômica de expressivos 

investimentos públicos realizados pelas cidades, no cenário atual de carência de recursos e de 

intensa concorrência entre os espaços urbanos, só podem ser conseguidos com base em  

políticas de planejamento e gestão que considerem a sustentabilidade econômica, ambiental e 

social, através de estudos que conheçam o potencial, a magnitude dos fluxos e limites 

espaciais e temporais da atratividade turística (DINIZ et al, 2005). 

3.4. Atividade turística 

Com a crescente globalização, e o desenvolvimento cada vez mais rápido das 

tecnologias de informação, assim como um contexto de concorrência ativa, levou as 

empresas e todos os serviços da oferta turística a evoluírem e se adaptarem na tentativa de 

atender as necessidades dos consumidores, através da consolidação de marcas e da satisfação 

dos clientes (KOTLER, 2000). De acordo com Cooper et al. (2001), a busca por melhoria de 

qualidade da oferta turística, possibilitará a criação de alternativas e estratégias com foco na 

maximização dos pontos fortes e redução dos pontos fracos, fixando-os na mente do turista. 

Segundo Vianna (2018), a competitividade no setor do turismo é essencial, uma vez 

que a escolha da destinação turística é baseada na qualidade e no conforto dessa experiência, 

e assim o investimento nos produtos turísticos se torna importante na medida que transforma 

o espaço (meio no qual o turista compreende a cidade) em local atrativo e consumível, e 

coloca a cidade na lista de preferidas entre os destinos turísticos, aumento o fluxo de turistas, 

gerando renda e emprego na cidade. No turismo, para Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002 

apud Xavier et al., 2011), a qualidade dos produtos e dos serviços de um destino, se 

relacionam diretamente aos meios de transporte, meios de acesso, infraestrutura locais, assim 

como aos seus recursos naturais e culturais, os meios de hospedagem, a qualificação dos 

prestadores de serviço, os serviços de alimentação fora do lar, preço, que podem determinar o 

sucesso e a caracterização de um destino turístico como referência no mercado. 

As tendências atuais no campo do turismo, conforme Ansarah (2001), englobam não 

só a qualidade da experiência vivenciada pelo turista, mas também a qualidade do destino, 

sendo o principal desafio da atividade turística, a melhoria da qualidade de vida das 

populações locais. Neste sentido, Dores (2018), esclarece que a percepção dos moradores é 
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um elemento chave para o entendimento do setor do turismo enquanto campo social, sendo a 

receptividade da comunidade local uma condição importante para que o desenvolvimento 

turístico aconteça. Este acolhimento é refletido na imagem turística desse lugar, e reforça o 

seu reconhecimento como centro receptor de turistas e local de bem viver e bem receber 

(DORES, 2018). 

Ignarra (2018), menciona que o contato de visitantes e moradores desempenha um 

papel importante no desenvolvimento cultural dos dois públicos, assim como o interesse dos 

turistas pode revitalizar a produção artesanal e as manifestações folclóricas. Além disso, o 

comércio de produtos artesanais ajuda na renda de artesãos e também mantem viva a cultura 

gastronômica local, através da venda dos seus produtos, não permitindo assim a extinção 

desta pelo setor dos produtos industrializados.  

A falta de interação entre estes dois públicos, pode resultar em problemas graves 

como a exclusão social de uma comunidade, que se afasta das áreas de interesse turístico e 

passam a não reconhecer esse espaço como seu, contribuindo para a sensação de 

estranhamento entre estes dois públicos. 

Para Werkema (2018), a relação comunidade local e turistas nem sempre foi fácil, 

porém uma saída para a resolução desse impasse, pode ser o planejamento amplo e 

participativo, associado a uma eficiência da gestão local, com vistas a promover além do 

crescimento econômico também o desenvolvimento das comunidades receptoras. 

Desta forma, as cidades que direcionam sua economia para o turismo, deve promover 

além da satisfação do turista, a melhoria da qualidade de vida da comunidade local, a 

conservação da cultura e do meio natural. Assim, para que o turismo seja pautado em um 

desenvolvimento sustentável, é necessário que os agentes envolvidos nesse processo 

(Turistas, Comunidade Local, Estado e Setor Privado), trabalhem juntos para diminuir os 

efeitos negativos sociais e ambientais e aumentar os positivos, principalmente os 

relacionados à área econômica (DORES, 2018). 

3.5. Planejamento turístico 

Diante de um mundo cada vez mais globalizado e dinâmico, o turismo não poderia 

manter suas bases focada no passado distante e imóvel. Assim, como os espaços do qual ele 

se apropria (cidades), a atividade turística também deve ser contemplada dentro do contexto 
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do desenvolvimento urbano, das políticas públicas e privadas, e da sustentabilidade e 

requalificação de áreas históricas degradadas.  

Segundo Queiroz (2019), as expectativas geradas pelo aprimoramento do turismo, 

independente do desenvolvimento do país, são variadas e se baseiam principalmente no 

reequilíbrio da economia urbana, na geração de novas atividades, assim como na regeneração 

de áreas degradadas. Porém, para Jansen-Verbeke e Lievois o turismo não é um milagre 

econômico por si só, ele carece de incentivos, e de um conjunto de políticas públicas 

adequadas para o seu sucesso.  

[...] essa ‘injeção econômica’ não é, por definição, e certamente não será para todas 

as cidades, uma cura mágica [...]. Ao contrário, para o turismo expandir- se e 

resultar em benefícios para as localidades e até mesmo, possibilitar a revitalização 

de áreas devastadas, será necessário um conjunto de fatores favoráveis como a 

presença de recursos para qualificar as atrações turísticas, capacidade financeira e 

interesse dos setores público e privado, investimento na formação de pessoal para a 

atividade, planejamento do seu crescimento e outras ações que, geralmente, não são 

de fácil obtenção ou execução. (JANSEN-VERBEKE E LIEVOIS, 2002, p. 105 

Apud QUEIROZ, 2019). 

Conforme Barreto (1991), o turismo envolve uma série de processos como o fluxo de 

pessoas, receptividade, circulação de receitas, construção de equipamentos e oferta de 

serviços de apoio e para isso o planejamento turístico deve considerar uma sistemática ampla 

e complexa, sendo necessário para isso pesquisa social, pessoal qualificado, compreensão do 

problema e conhecimento cientifico.  

A atividade turística deve estar associada a conservação e a recreação, e não ao uso 

conflitante com efeitos negativos sobre o espaço e a sociedade, desta forma, um planejamento 

auxilia no processo de desenvolvimento turístico, e contribuiu para uma atividade sustentável 

com metas econômicas, ambientais e sociais mais equilibradas e que geram resultados mais 

justos a todas as partes interessadas, entre elas a comunidade local. O planejamento deve 

criar modelos sustentáveis, ser flexível frente a necessidade dos interessados, permitir o 

crescimento e evolução desses locais para o atendimento das demandas necessárias, assim 

como também controlar o processo de turistificação, utilizando para isso da conscientização 

da população e dos agentes que operam as atividades turísticas (MARTINS, 2002). Vale 

salientar, que turismo sustentável e seguro de acordo com a Organização Mundial do turismo 

(OMT, 2013), é aquele que possui o entorno humano e institucional incluindo os aspectos 

físicos e ambientais que podem influenciar diretamente as condições de saúde, a qualidade de 
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vida e a segurança dos turistas e da população local, incluindo uma observação das relações 

intersociais e o uso do espaço que os rodeia. 

Desta forma, conforme Werkema (2018), para se tornar efetivamente sustentável, o 

planejamento turístico deve estar integrado ao planejamento urbano; obter a adesão e 

colaboração de todos participantes da cadeia econômica tanto públicos como privados; cuidar 

da preservação e da proteção do patrimônio cultural e natural; possuir uma efetiva 

participação da comunidade nas receitas do turismo; obedecer aos limites da capacidade de 

suporte de sítios ou edificações turísticas evitando danos decorrentes do uso demasiado ou 

inadequado; realizar pesquisas continuas de opinião dos visitantes e ainda possuir uma 

adequada promoção do destino turístico. 
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4. O TURISMO EM OURO PRETO 

Este capítulo, apresenta um panorama do turismo em Ouro Preto, principalmente dos 

problemas relacionados a este, utilizando para isto dados obtidos em pesquisas realizadas na 

cidade por outros autores, na tentativa de traçar um perfil dos turistas e moradores, além de 

identificar os pontos falhos na atividade turística da cidade e assim embasar as diretrizes do 

projeto arquitetônico.  

Ouro Preto, fica a 98 quilômetros da capital mineira, com área de 1.246 km² e 13 

distritos. A cidade ainda não possui aeroporto, e o sistema de transporte público no centro 

histórico da sede do município é realizado por micro-ônibus. Veículos de grande porte não 

podem transitar no centro histórico. 

Apesar da cidade ser reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural da 

humanidade, ter sido palco da inconfidência mineira, referência em barroco brasileiro, e 

possuir tantos outros fatos memoráveis que lhe conferem singularidade e excentricidade, 

estes não foram, contudo, suficientes para promover o esperado desenvolvimento turístico 

necessário.  

De acordo com Werkema, ainda falta na cidade um “planejamento integrado público e 

privado em torno da preparação para o pleno aproveitamento sócio econômico da cidade em 

sua principal vocação (WERKEMA, 2018, p. 88).” Para o autor, faltam programas para atrair 

e fixar a cidade como marca turística, promovendo e organizando o tempo do turista na 

cidade, assim como programas de locomoção, de recepção, de recreação, de orientação, 

sinalização e estacionamento, de hospitalidade, de gastronomia típica, segurança, limpeza 

pública, de acesso a monumentos e casas históricas e ainda um calendário que contemple os 

eventos ocorridos na cidade. Além disso, a cidade também precisa de um plano de 

acessibilidade, visto a sua grande declividade e também ao fato de boa parte dos turistas 

pertencerem a terceira idade.  

Segundo dados da Pesquisa de Demanda Sobre o Perfil do Visitante, realizados pelo 

SEPETUR (Setor de Estudos e Pesquisas da secretaria de turismo) para o 1º Semestre de 

2016, a cidade recebeu 152.857 visitantes, sendo 88.402 (58%) turistas e 64.455 (42%) 

excursionistas, com tempo médio de permanência na cidade de 2,7 dias e gastos médio de R$ 

552,857, representando no total uma injeção na economia de R$ 84.491.692,98, no semestre 

de 2016. Com relação ao motivo da viagem, 39% relatam lazer/contemplação, seguidos de 
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37% devido a história e cultura. Em relação a hospedagem, de acordo com a pesquisa acima, 

atualmente Ouro Preto, caracteriza-se por receber elevado número de visitantes por algumas 

horas, sem, contudo, pernoitarem na cidade, sendo 42% excursionistas (não passam a noite na 

cidade) contra 39% que se hospedam em hotéis e pousadas. Com relação ao perfil do turista 

que visita Ouro Preto, temos turistas com a faixa de renda familiar predominante situada entre 

4 a 10 salários mínimos (38%); sendo em sua maioria turistas jovens e adultos com elevada 

escolaridade (48% com curso superior completo), composto por profissionais assalariados 

(28%), profissionais liberais (25%), funcionários públicos (20%), estudantes (19%) e outros. 

No que tange a demanda internacional, os estrangeiros correspondem a 11,5 % do total de 

turistas na cidade. Já os brasileiros, são provenientes em sua maior parte dos estados de Minas 

Gerais (38,6%), seguido por São Paulo (14,6%), Rio de Janeiro (12,9%) e depois Bahia (4,7 

%). 

Conforme o Plano Municipal de Turismo (2017-2027), as reclamações mais frequentes 

apresentadas pelos turistas, são em ordem decrescente, a falta de lixeiras, seguida pelos guias 

(inconvenientes), aparecendo também na lista, as questões relacionadas a baixa qualidade da 

prestação de serviço de informação, estacionamento, banheiros precários, e altos preços, 

assim como demais queixas, conforme os dados da figura 2 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Reclamações dos visitantes. Fonte: Plano Municipal de Turismo 2017-2027/PMOP 
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Corroborando com a ótica de Alves e Machado (2012), de que o turismo é uma prática 

social, e por isso também pode ser analisado sobre a lógica da apropriação do espaço entre os 

atores, o entendimento da visão dos moradores, turistas e trabalhadores do setor para com a 

atividade turística, constitui-se de suma importância na compreensão do turismo para a 

cidade. Abaixo, alguns dados retirados de pesquisas sobre este tema serão apresentados. 

Segundo Coelho et al. (2016), em sua pesquisa sobre a “Atratividade de destino 

turístico: a percepção dos atores locais de Ouro Preto, MG, Brasil”, os problemas 

identificados na visão dos stakeholders2 são os associados aos serviços de apoio e 

infraestrutura no destino, além daqueles relacionados a falta de competitividade do preço do 

destino, que interferem na atratividade do destino turístico. Na figura 3, Coelho et al., lista os 

vários problemas encontrados, entre eles a mobilidade urbana deficiente, a falta de locais de 

estacionamento, a necessidade de investimento em um centro de atendimento ao turista, guias 

sem padrão de atendimento, preços altos em comparação com outros destinos, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Stakeholders traduzindo do inglês, seria “parte interessada” e engloba o público estratégico, 

descrevendo todas as pessoas ou "grupo de interesse" que são impactados pelas ações de um empreendimento, 

projeto, empresa ou negócio (SIGNIFICADO, 2021). 

Figura 3: Principais problemas de Ouro Preto segundo literatura prévia utilizada por Coelho et al. e os 

problemas identificados pelos stakeholders em sua pesquisa. Fonte: Autoria de Coelho et al. (2016), p. 930. 

“Atratividade de destino turístico: a percepção dos atores locais de Ouro Preto, MG, Brasil”, Revista 

Passos, p. 930, 2016. 
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Para Coelho et al., estes dados do estudo, pressupõem a necessidade de um melhor 

gerenciamento dos “recursos e atrativos que ainda não são principais elementos de atração de 

turistas, mas podem contribuir para a variedade de alternativas e diversificação da experiência 

dos visitantes, além de contribuir para o desenvolvimento local e regional” (COELHO et al. 

2016, p. 940).  

Em relação aos moradores, Alves e Machado (2012), encontraram em seu estudo “O 

turismo em Ouro Preto - Minas Gerais, Brasil, na perspectiva dos moradores”, que 60% dos 

entrevistados apresentaram reclamações que se relacionam com o desrespeito às leis de 

trânsito, os congestionamentos, o barulho, os preços altos cobrados pelos taxistas, e a 

ausência de estacionamentos que atendam a demanda. Outra questão de grande importância 

neste estudo, se refere a periodicidade com que os moradores relatam frequentar os atrativos 

turísticos, onde 35% mencionam ir mais de 5 vezes ao ano, 28% 2 e 4 vezes ao ano e 9% 

nunca visitaram nenhum deles, revelando assim, que os moradores não deixam de se 

apropriar do espaço turístico, mesmo considerando o fato da maioria pertencer a religião 

católica e estes atrativos em alguns casos se constituírem de igrejas. 

Outro ponto de questionamento, envolve o aproveitamento do turismo natural no 

município. De acordo com os dados do Governo de Minas Gerais (2017), em pesquisa sobre 

Demanda Turística, realizada durante a baixa e média temporada 2017, pela Secretaria de 

Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur-MG), percebe-se que dos visitantes que chegavam 

a Minas Gerais, 37% tinham como motivação da viagem o lazer/passeio, e deste total, 33% 

buscavam o contato com a natureza. Seguindo esta evidencia, Coelho et al. (2016), relata que 

o turismo de natureza e o ecoturismo foram citados como alternativas potenciais para a 

ampliação do turismo na cidade, uma vez que a cidade possui belos representantes naturais, 

como o Pico e o Parque do Itacolomi, as cachoeiras e distritos como Lavras Novas e São 

Bartolomeu, o parque da Cachoeira das Andorinha, o parque Tripuí, ou a Pedra Amolar. 

Todas estas informações, somadas, corroboram para evidenciar o potencial do turismo natural 

em Ouro Preto, mediante adequado planejamento. 

O processo de globalização, facilitado pelo acesso aos meios de informação, além da 

proximidade com outros destinos turísticos de relevância, possibilitam o aumento da 

competitividade no setor e “obriga” o desenvolvimento de serviços de qualidade, através da 

criação de alternativas e estratégias que favoreçam os pontos fortes e elimine ou diminua os 
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negativos desse destino turístico, qualificando assim sua oferta turística como marca de 

referência na cabeça dos clientes.  

Apesar de seu reconhecimento como cidade histórica de referência, que atrai turistas 

do mundo todo, a cidade de Ouro Preto, ainda deixa muito a desejar no campo do 

planejamento do turismo, necessitando de produtos de qualidade, seja para os turistas ou para 

a população. Desta forma, o presente trabalho, tem como objetivo melhorar a qualidade dos 

serviços turísticos através da criação de um Complexo de Recepção ao Turista, assim como 

também, ofertar a comunidade de Ouro Preto um espaço agradável e planejado para o seu 

descanso e lazer; sabendo-se que essa melhoria necessariamente passa pela adequação do 

planejamento e gestão na cidade. 

4.1. Serviços e Equipamentos turísticos  

Para que uma pessoa se desloque até um local para turismo, quer seja cultural e/ou 

natural, pressupõe-se a existência de uma série de serviços e também de uma rede de 

infraestrutura de apoio, como hospedagem, alimentação, informações turísticas, 

estacionamento e outros. Desta forma, percebe-se que o atrativo turístico não tem força de 

atração suficiente por si só, e necessita de uma gama de infraestrutura e serviços de apoio 

(DINIZ et al, 2006).   

Neste sentido, o presente trabalho, se propõem a desenvolver um projeto arquitetônico 

de um complexo de atendimento ao turista, baseado na necessidade destes serviços e 

equipamentos no destino turístico, para o adequado funcionamento e desenvolvimento do 

turismo local, visto que sua ausência ou ineficiência compromete a qualidade e a 

competitividade de um destino turístico. Na tentativa de consolidar embasamento teórico para 

as proposições, analisaremos alguns estudos, entre eles o relatório de Índice de 

competitividade dos destinos turísticos do Ministério do Turismo (Mtur). 

O relatório do Índice de competitividade dos destinos turísticos, realizados de 2008 a 

2015 pelo MTur, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae 

Nacional) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), contempla 65 destinos diferentes no Brasil, e 

tem o seu resultado obtido através da soma ponderada de 13 dimensões e mais de 60 

variáveis, resultando no índice geral de competitividade do destino. As dimensões e variáveis 

analisadas, são apresentadas na figura 4. 
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De acordo com o relatório de 2015, a divulgação do resultado tem por finalidade, 

gerar uma reflexão sobre o estágio de desenvolvimento do destino turístico, e aumentar sua 

capacidade de gerar renda, levando em conta o conceito divulgado no relatório de 2015, onde 

“Competitividade é a capacidade crescente de gerar negócios nas atividades econômicas 

relacionadas com o setor de turismo, de forma sustentável, proporcionando ao turista uma 

experiência positiva.” (ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE, 2015, p. 4). Tendo por base esse 

relatório, pode-se concluir que os níveis com menor pontuação podem ser trabalhados no 

sentido a aumentar a competitividade dessa dimensão e assim qualificar esse destino, 

favorecendo o crescimento econômico desse setor. Desta forma, a análise da tabela abaixo, 

apresentada na figura 5, se faz de grande valia.  

 

 

 

 

Figura 4: Dimensões e Variáveis que compõem o Índice de Competitividade dos destinos turísticos. 

Fonte: FGV/Mtur/Sebrae, 2015 
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A Tabela acima, divulgada no relatório de 2015, apresenta os Índice de 

competitividade por dimensão para a cidade de Ouro Preto, e tem nas dimensões serviços e 

equipamentos turísticos e acesso, as menores pontuações. A dimensão Serviços e 

equipamentos turísticos apresentou pontuação 61,2, estando no nível 4. Já a dimensão acesso, 

apresentou 56,5 pontos, e está no nível 3, representando a menor pontuação deste estudo para 

a cidade de Ouro Preto. Assim é possível dizer que essas duas dimensões, necessitam de 

melhor abordagem e planejamento.  

Outro ponto de interesse, é dado pela necessidade de se ter espaços livres de uso 

público (ELUPs) na cidade, que realmente garantam a sua função como tal de lazer e 

descanso. De acordo com Viana (2018), os espaços livres existentes na cidade, apesar de não 

estarem degradadas, não atuam como tal, e acabam servindo mais como áreas de passagem 

ou estacionamento, do que como espaços de lazer passivo e ativo. Vianna, ainda relata que 

estes ELUPs atuam como suportes para as atividades do dia a dia, inclusive aliviando as 

tensões. 

Figura 5: Índice de competitividade por dimensão na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Fonte: 

FGV/Mtur/Sebrae, 2015. 
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Vemos que a cultura contemporânea tem valorizado cada vez mais esses 

equipamentos urbanos, e atualmente são muitas as funções atribuídas a eles. Centros 

vivos e dinâmicos geralmente atribuem a seus espaços públicos a função de serem 

espaços, não apenas de circulação, mas também de descanso, de contemplação, de 

sociabilização, de entretenimento individual, de consumo, de recreação, de esportes, 

e ainda de comemorações e de manifestações de descontentamento. São 

equipamentos de suporte às atividades quotidianas, e também de relaxamento das 

pressões da vida nas cidades; são espaços de conexão com a cidade em si, e com os 

outros que compartilham essa mesma realidade urbana. (VIANNA, 2018, p.36). 

Logo, com base no trecho acima, é possível inferir que a presença de espaços livres de 

uso público são desejáveis na cidade, e além de contribuírem para relaxamento e 

entretenimento, também podem ser fontes de sociabilização, atuando como um elo de 

conexão com a cidade e como forma de aproximação entre pessoas (que neste caso, pode ser 

entendida como aproximação turistas/moradores e moradores/moradores), mitigando os 

efeitos de estranhamento gerado entre estes dois públicos, contribuindo assim para gerar 

vitalidade e dinamicidade para a cidade. 

Assim sendo, a análise do turismo em Ouro Preto, direciona e embasa a necessidade 

dos equipamentos propostos para o complexo de atendimento ao turismo, visto as 

reclamações e deficiências deste setor na cidade, como a necessidade de um centro de 

atendimento ao turismo com guias treinados, a oferta de serviços de estacionamento, 

banheiros, comércio de artesanatos com preços acessíveis, além de um espaço que a 

comunidade possa também se apropriar, quer seja para o lazer, descanso ou interação social. 
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5. O TERRENO 

O capítulo 5 apresenta o terreno, com o auxílio do uso de imagens de satélite, obtidas 

pelo aplicativo Google Earth, assim como fotos de autoria própria. Este capítulo também traz 

uma análise do entorno do terreno e os parâmetros característicos do zoneamento desta área, 

presentes na Lei de Uso e ocupação do solo de Ouro Preto.  

5.1. A escolha do terreno 

Desde o início da pesquisa, as questões de debate se voltaram para a escolha do 

terreno, na tentativa de selecionar o mais adequado, uma vez que o local influenciaria muito 

nas proposições das diretrizes e no sucesso do projeto. Inicialmente, havia três opções de 

terreno, sendo a primeira um espaço localizado no trevo de acesso a entrada principal da 

cidade pela BR-356, o segundo uma área onde no passado recente existiu um camping e a 

terceira opção, um terreno particular logo no início da cidade, conforme a representação 

abaixo na figura 6 a 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Vista ampliada do 

terreno 1. Fonte: Google Earth, 

com modificações da autora.  

 

 

 

Figura 8: Vista ampliada do 

Figura 8: Vista ampliada do 

terreno 2. Fonte: Google Earth, 

com modificações da autora.  

Figura 9: Vista ampliada do 

terreno 3. Fonte: Google Earth, 

com modificações da autora.  

Figura 6: Vista dos três terrenos proposta inicialmente, situados na via de acesso principal a 

cidade de Ouro Preto. Fonte: Google Earth, com modificações da autora 
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Colocado os terrenos disponíveis, seguiu-se para uma análise das suas potencialidades 

e fraquezas, sendo a escolha direcionada para o terreno de número 3, por acreditar que a sua 

inserção no “inicio da cidade”3 propiciaria o melhor uso dos equipamentos ali presentes como 

também auxiliaria na revitalização do entorno e favorecia o uso da área pela comunidade 

ouropretana. Abaixo, na figura 10, uma visão panorâmica do terreno escolhido. 

 

 

 

 

5.2. O terreno e seu Entorno 

O terreno está localizado na cidade de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, e hoje 

abriga em sua parte plana um lava-jato e uma garagem de ônibus. De acordo com relato de 

um morador local 4, este terreno, no passado fazia parte de uma grande gleba que se estendia 

para além das ruas que hoje o delimitam, sendo naquela época propriedade de uma família 

moradora do Rio de Janeiro. Porém, com o passar do tempo, ele foi sendo dividido e 

redividido, e sua história inicial se perdeu junto com a queima do cartório de Ouro Preto em 

1980, onde estavam os documentos dos imóveis situados no município. 

A parte utilizada para o desenvolvimento do projeto possui área aproximada5 de 

12.170 m2 e perímetro de 535,5 metros, estando com suas faces voltadas para quatro ruas 

congruentes. Conforme a figura 10, pode-se verificar que a face norte se volta para a rua 

Padre Rolim; a face oeste para a rua Doutor Furtado de Menezes; a face sul para a rua Irmãos 

 
3 Entende-se aqui como início da cidade, não a delimitação geográfica do distrito sede, mas sim a 

cidade sentida pelas pessoas com o aparecimento das construções e a continuidade visual concreta da cidade.  
4 Por motivos éticos, optou-se por preservar a identidade do morador. 
5 As medidas do terreno, assim como a topografia, serão apresentadas aqui de maneira aproximada, 

devido à dificuldade de acesso aos documentos do terreno, porém tentar-se-á ao máximo a aproximação com a 

realidade. 
 

Figura 10:  Vista panorâmica do terreno. Fonte: Acervo pessoal. 
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Kenedy e sua face leste para a Travessa Cristo Rei. O terreno, de acordo com o mapa de 

divisão dos bairros da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, pertence ao bairro Cabeças. 

 

 

 

 

 

 

 

O terreno possui contornos irregulares e topografia acidentada, porém uma parcela já 

foi modificada para o uso atual. Ele está localizado em uma área de fácil acesso, cuja chegada 

ou saída se dá através da BR356 - Rua Padre Rolim, sendo este caminho uma das principais 

vias de passagem para o centro histórico da cidade. O mapa chave abaixo, fornece uma visão 

mais detalhada do entorno do terreno, através das visadas nele identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Mapa chave com visadas das fachadas. Fonte: mapa chave – Google Earth. Fotos – Autoria 

própria. 

Figura 11: Foto de satélite das ruas congruentes ao terreno. Fonte: Google Earth, com modificações da 

autora 
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O local é bastante movimentado, com trânsito constante de veículos e pessoas durante 

o dia, em grande parte devido a presença de um supermercado, um posto de gasolina, o asilo 

e da Fundação de Arte em suas imediações. Nas proximidades, tem-se o batalhão da Polícia 

Militar, uma quadra e um campo de futebol, uma unidade básica de saúde, uma associação de 

guias de turismo, uma escola municipal e uma escola particular (Colégio Arquidiocesano). 

Ainda há uma empresa locadora de máquinas, uma garagem de ônibus e várias lojas do 

comércio local e de artesanatos.  Na figura 13 pode-se identificar os locais citados acima, 

além das três paradas de ônibus existentes no entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao zoneamento (figura 14), o terreno está inserido dentro da Zona de 

Adensamento 3 (ZAR 3), conforme a lei complementar nº 93 de 20 de janeiro de 2011, que 

estabelece normas e condições para o parcelamento, a ocupação e o uso do solo urbano no 

Município de Ouro Preto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Foto de satélite apresentando a área do terreno delimitada e seu entorno. Fonte: Google Earth 

adaptado pela autora. 

Figura 14: Mapa de Zoneamento com ampliação da área do terreno em estudo. Fonte: Mapa de 

Zoneamento da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. 
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De acordo com a lei complementar em vigor, a ZAR 3 engloba as áreas adjacentes as 

Zonas de Proteção Especial onde “se encontram edificações de interesse cultural; 

apresentam-se predominantemente construídas, devendo ser objeto de controle o potencial de 

interferência na paisagem urbana tombada ou protegida.” (LEI COMPLEMENTAR Nº 93, 

DE 20 DE JANEIRO DE 2011, p. 3). Ainda segundo a mesma lei, no anexo III, a ZAR3, 

apresenta como parâmetros urbanísticos o coeficiente de adensamento igual a 1,0; lote 

mínimo de 250 m2, testada mínima de 10 metros; taxa de ocupação de 60 %; quota de terreno 

por Unidade Habitacional de 80 m2 por unidade e taxa de permeabilidade de 20%.  

E desta forma, não só pelas dimensões consideráveis, mas também pela sua 

localização privilegiada na entrada da Rua Padre Rolim, o terreno em questão configura-se 

como um local de interesse para o desenvolvimento deste projeto. 
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6. ESTUDO DE REFERENCIAIS 

A partir dos problemas e potencialidades identificados no setor do turismo de 

Ouro Preto, procura-se entender o turismo na cidade e assim desenvolver um projeto do 

complexo de recepção ao turismo em Ouro Preto, com base na análise de espaços que 

apresentem aspectos de referência para este desenvolvimento projetual. Estes exemplos 

servirão de suporte para a elaboração das diretrizes projetuais para a criação do projeto. 

Serão analisados 4 referenciais, sendo eles, a cidade de Ouro Preto, suas ladeiras 

e os Conjuntos arquitetônicos Coloniais; o centro comercial de Embu das artes, São 

Paulo; o Park ‘n’ Play na Dinamarca e um contra referencial que será a Praça dos 

Artesãos em Cachoeira do Campo, Ouro Preto. 

6.1. Ouro Preto, suas ladeiras e os Conjuntos arquitetônicos Coloniais (Bom 

Será) 

A cidade de Ouro Preto foi erguida em terreno acidentado e montanhosos, localizado 

na região central de Minas Gerais, e teve sua formação e desenvolvimento urbano cerceados 

pela exploração mineral. Junto com a exploração aurífera iniciado no final do século XVII, 

vieram as oponentes construções oriundas dos louros que a exploração propiciava, e assim 

surgiram os casarios coloniais, as igrejas monumentais, e outros edifícios de referência 

conforme a imagem 15, retratada pelo imponente Museu da Inconfidente (antes casa de 

câmara) e seus casarios marginais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Foto da praça Tiradentes, com o museu da Inconfidência ao fundo. Foto: Eduardo Monteiro. Fonte: 

https://i2.wp.com/www.duduafora.com.br/wp-content/uploads/2016/05/DSCN1505-Copy.jpg?w=800 
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 Decorrentes da sua conservação e da importância histórica no cenário colonial 

brasileiro, a cidade recebeu inúmeras titulações, como já citado em capítulos anteriores, e 

dentre eles a denominação de Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1980.  

A cidade possui um dos maiores e mais importante acervo da arquitetura e da arte 

colonial do Brasil nos séculos XVII e XVIII, com a presença de belos exemplares de casarios 

coloniais, construídos em meio a íngremes ladeiras, e ainda 13 igrejas singulares, revestidas 

de altares adornados em ouro e imagens sacras de destaque, em sua maioria representativas 

do estilo barroco e rococó, exemplificados nas imagens da figura 16 e 17 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade ainda conta com o Conjunto Arquitetônico Bom Será, que de acordo com a 

Portaria Nº 312, de 20 de outubro de 2010 do IPHAN, dispõe sobre os critérios para a 

preservação do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto em Minas Gerais e 

regulamenta as intervenções nessa área protegida em nível federal, e elenca em seu art. 03, o 

Conjunto Bom Será como bem de interesse cultural. O Bom Será, por sua vez, está situado no 

cruzamento da Rua Alvarenga e Praça Padre Lobo, no Bairro Cabeças, e constitui-se de uma 

série de construções típicas de cidades da época do ciclo do ouro, com edificações modestas, 

de um pavimento, erguidas em vizinhança (paredes e meia), conferindo uma continuidade de 

fachadas que vão definindo o arruamento, conforme visto na imagem 18 e19. 

 

 

Figura 16: Ouro Preto com a ladeira de Santa 

Efigenia ao fundo. Foto: Eduardo Andreassi Fonte: 

https://catracalivre.com.br/wp-

content/thumbnails/s7xzKTJ7xfsupiJDo1_gHZ-

acaA=/wp-content/uploads/2019/03/ouro-preto-

mg-910x643.jpg. 

Figura 17: Altar revestido em Ouro da Igreja de Santa 

Efigênia, em Ouro Preto.  Foto: Renato Januário, 2014 

Fonte: 

https://www.flickr.com/photos/129235957@N02/162293

08876 
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O conjunto “Bom Será”, é representativo de um estilo de construção colonial, porém 

para além disso, ele aqui será tomado como um referencial de projeto, por ir além da sua 

classificação tipológica e alcançar também a dimensão sensível, dotado de significado e que 

conforme Pereira (2011) criam o sentido de lugar gerado por fatores temporais, históricos 

culturais e afetivos que suscitam memórias e causam sensações nos habitantes e visitantes. 

Por estas questões acima citadas, a cidade representa aqui neste trabalho, a referência 

projetual de destaque, haja visto sua singularidade expressa nos trajetos das ladeiras, nos seus 

conjuntos coloniais e no seu estilo barroco. Apesar da referência projetual principal ser 

relacionada a cidade de Ouro Preto, gostaria de frisar desde já, que aqui não pretendesse fazer 

uma cópia da cidade, muito menos uma cópia do barroco, mas sim uma homenagem a forma, 

aos estilos e ao conjunto Bom Será, cultuando o passado tão vivo e importante na história da 

cidade, através de uma representação moderna e delicada (pretendo eu) da cidade colonial. 

Neste sentido, o referencial Ouro Preto, suas ladeiras e o conjunto Bom Será, 

simboliza uma forma de visão da cidade de Ouro Preto, que corroborando com Pereira 

(2011), é ao mesmo tempo arquitetura e paisagem, monumentos, edificações, becos e ruas 

incorporados as montanhas, a vegetação, ao meio natural, onde a única continuidade se 

realiza pelo intermédio da mediação do olhar. Ainda segundo Pereira, a cidade de Ouro Preto 

tem a característica de torna-se ao mesmo tempo paisagem e abrigo, como uma arquitetura da 

ação humana, coletiva, simultânea fechada e ao mesmo tempo aberta. Por tudo isso, a cidade 

de Ouro Preto e seus significados não poderia ficar de fora. 

Figura 19: Foto do Conjunto Bom Será em Ouro Preto. 

Fonte: Arquivo da autora. 
Figura 18: Foto do Conjunto Bom Será em Ouro 

Preto. Fonte: Arquivo da autora. 
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6.2.  Cidade de Embu das artes – Centro comercial 

Embu das Artes é uma cidade paulista, situada a 25 km da cidade de São Paulo, que se 

consagrou como destino turístico de referência, principalmente para os paulistanos. A cidade 

tem o título de estância turística, nomenclatura dada a 29 cidades no estado de São Paulo e 

que por lei estadual, recebem uma verba para promoção do turismo. A história da vocação 

artística da cidade vem sendo referenciado pelo nome de grandes artistas entre eles o santeiro 

Cássio M'Boy, que ganhou o Primeiro Grande Prêmio na Exposição Internacional de Artes 

Técnicas em Paris, em 1937. Cássio foi professor de vários artistas entre eles, Anita Malfatti, 

Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade entre inúmeros outros. A partir do final da década de 

1960, a cidade começa a atrair Hippies, que expunham seus trabalhos nos finais de semana, 

dando origem a Feira de Artes e Artesanato, que desde 1969, se realiza todos os fins de 

semana, sendo um dos principais motores da projeção turística da cidade. A cidade apresenta 

um patrimônio histórico cultural de relevância, entre eles a Capela de são Lázaro, o Museu de 

Arte Sacra, o Conjunto Nossa Senhora do Rosário, e o centro histórico, visto nas imagens 20 

e 21. 

 

 

 

 

 

O centro histórico possui várias galerias de arte, muitas lojas de artesanato e móveis 

rústicos, assim como vários restaurantes de gastronomia típica, além de culinária 

internacional, que atraem o público e fazem dessa cidade uma marca turística. 

Assim, pelo poder de atratividade exercido por essa estância turística, o centro 

comercial de Embu das Artes, institui-se um referencial de peso, visto que o presente trabalho 

do Complexo de recepção ao turismo, deseja toda essa sua vitalidade e fluidez para o seu dia 

a dia. 

Figura 20: Foto do Centro de Embu das Artes, São 

Paulo. Fonte: www.viajali.com.br 
Figura 21: Foto do Centro de Embu das Artes, São 

Paulo. Fonte: www.viajali.com.br 
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6.3.  Park ‘n’ Play, Dinamarca 

O Park ‘n’ Play, é uma edificação/estrutura construída na cidade de Copenhague, 

Dinamarca, projetada para funcionar como um estacionamento convencional, e além disso, 

abrigar em sua cobertura um espaço público dinâmico e perspicaz. O projeto foi assinado 

pelo escritório JAJA Architects, em 2016, com uma área de 2400 m², as margens do Porto de 

Copenhague. Este projeto, aqui, será analisado sob duas bases, sendo a primeira referente a 

sua fachada verde e a segunda com relação ao playground. 

 A fachada verde foi obtida pela colocação de caixas com vegetação e também pelo 

uso de grids nas fachadas, que fornecem o apoio e permitem assim o desenvolvimento 

(espalhamento) das plantas ao longo das fachadas da edificação, como pode ser visto nas 

imagens 22 e 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Render da fachada verde do Park ‘n’ Play, na Dinamarca, com detalhe das caixas de vegetação, o 

grid e a escada. Foto: © Rasmus Hjortshøj-COAST. Fonte: 

https://images.adsttc.com/media/images/5a27/2228/b22e/388e/ef00/0374/slideshow/JAJA-Park'n'Play-

Collected_drawings_no_markup_11.jpg?1512514080 

Figura 23: Render da fachada sul do edifício Park ‘n’ Play, com as caixas de vegetação, o grid e a escada.  

Fonte: https://images.adsttc.com/media/images/5a27/2235/b22e/38ce/d100/01a3/slideshow/JAJA-Park'n'Play-

Collected_drawings_no_markup_12.jpg?1512514092 
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Dando acesso a população e ligando a rua ao telhado tem-se duas grandes escadas, 

conforme visto na figura 24, cujos corrimões possuem continuações por sobre a cobertura 

formando um playground divertido e moderno, com equipamentos de lazer e atividade física, 

como balanços, aparelhos de escalada e alongamento. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuidade do corrimão pode ser observada pela conexão criada entre as fachadas 

norte/telhado/fachada sul, uma vez que assumindo um indivíduo percorrendo esse longo fio 

vermelho, ele pode começar seu percurso ao nível da rua na fachada norte, subir a escada, 

chegar ao telhado, e então descer pela fachada sul.  

A estrutura desenvolvida no telhado tem a função de promover novas experiências, 

convidando ao descanso e diversão, revelando um espaço fluido, dinâmico e de apropriação 

local como visto nas fotos 25 e 26, características essas que deveriam ser próprias de um 

espaço livre urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Planta baixa do telhado do Park ‘n’ Play . Foto: © Rasmus Hjortshøj-COAST. Fonte: 

https://images.adsttc.com/media/images/5a27/2156/b22e/388e/ef00/036d/slideshow/JAJA-Park'n'Play-

Collected_drawings_no_markup_2.jpg?1512513869. 

Figura 26: Foto da cobertura do Park ‘n’ Play, e 

frequentadores. Fotografia: Nicolás Pinzón. Fonte: 

https://www.archdaily.com.br/br/885539/park-n-

play-jaja-architects# 

Figura 25: Foto da cobertura do Park ‘n’ Play, com 

vista aérea. Fotografia: Nicolás Pinzón. Fonte: 

https://www.archdaily.com.br/br/885539/park-n-play-

jaja-architects# 
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Segundo a equipe de projeto, “Do nível da rua, os corrimãos literalmente pegam os 

visitantes pelas mãos, convidando-os para uma viagem sobre a paisagem de telhados com uma 

vista deslumbrante do porto de Copenhague.” (ARCHIDAILY BRASIL, 2017), se destacando 

assim em meio a inúmeros projetos de espaços de uso público. E dessa forma, pela sua 

dinâmica e vitalidade, este projeto se configura como um referencial projetual de elevada 

importância. 

 

6.4.  Contra referencial - Praça dos Artesãos de Cachoeira do Campo 

A Praça dos Artesãos de Cachoeira do Campo foi inaugurada em outubro de 2012, 

pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto em convênio com o Ministério do Turismo. De 

acordo com a Prefeitura o objetivo da praça é atender além da comunidade, também os 

turistas, proporcionando melhores condições de trabalho a artesãos e trabalhadores locais, 

através da oferta de um espaço adequado para a venda de seus artesanatos, como visto na 

imagem das fotos dos quiosques na figura 27. O local, situa-se as margens da Rodovia dos 

Inconfidentes (BR 356), tendo ao lado o terminal rodoviário de Cachoeira do Campo, e um 

supermercado, conforme figura 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o secretário da prefeitura Municipal de Ouro Preto na época da construção o 

senhor Chiquinho de Assis, este projeto será um “espaço de negócio do artesanato em 

Cachoeira do Campo e região, um empreendimento versado pela sustentabilidade financeira. 

Figura 28: Foto da Praça do Artesão em Cachoeira do 

Campo, Ouro Preto, Minas Gerais. Foto de André Rocha 

Franco. Fonte: https://docplayer.com.br/docs-

images/65/54328701/images/72-0.jpg. 

Figura 27: Imagem de satélite da Praça do 

Artesão em Cachoeira do Campo, com os 

equipamentos importantes em seu entorno. 

Fonte: Google Earth adaptado. 

https://docplayer.com.br/docs-images/65/54328701/images/72-0.jpg
https://docplayer.com.br/docs-images/65/54328701/images/72-0.jpg
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Assim, cada ateliê contribuirá com o rateio das despesas do local, independente de 

investimento do poder público.” (ASSIS, 2011. http://antigo.jornaloliberal.net/noticia/obras-

do-terminal-e-da-praca-do-artesao-em-cachoeira-do-campo-estao-na-fase-de-drenagem/.) 

Porém, apesar das propostas de implantação desse projeto serem significativas, as 

características arquitetônicas deixam a desejar, uma vez que os quiosques e o espaço não 

possuem atratividade visual, além do posicionamento da praça que acabou por ficar rebaixada 

em relação ao nível da rodovia, dificultando a acessibilidade visual por quem passa na 

rodovia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://antigo.jornaloliberal.net/noticia/obras-do-terminal-e-da-praca-do-artesao-em-cachoeira-do-campo-estao-na-fase-de-drenagem/
http://antigo.jornaloliberal.net/noticia/obras-do-terminal-e-da-praca-do-artesao-em-cachoeira-do-campo-estao-na-fase-de-drenagem/
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7. DESENVOLVIMENTO PROJETUAL  

Tendo como bases os referenciais de projeto (anteriormente descritos) e o 

entendimento sobre a necessidade de um planejamento adequado para o desenvolvimento 

saudável do setor turístico, apresenta-se aqui a proposta de um projeto arquitetônico para o 

Complexo de Atendimento ao Turismo na cidade de Ouro Preto, esboçado inicialmente na 

figura 29, com seus respectivos setores. O projeto em questão é compreendido por um Centro 

de Atendimento ao Turista, estacionamento, banheiros, um pequeno centro comercial, uma 

praça para alimentação e áreas de uso público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Mapa esquemático da composição do Complexo de Atendimento ao turismo na cidade de Ouro 

Preto. Fonte: Autoria própria. 
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A figura 30 apresenta uma visão aérea do Complexo. Já as imagens 30 e 31 mostram 

as visadas das fachadas norte e sul respectivamente. As pranchas com os desenhos técnicos 

referentes a planta baixa, cortes e implantação estão no Apêndice A deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Centro de Atendimento ao Turismo em Ouro Preto, apresentando uma visão mais ampla do projeto 

pela fachada norte. Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 30: Vista aérea do Complexo. Fonte: Autoria própria. 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, falaremos mais detalhadamente sobre cada um dos programas presentes no 

complexo. 

7.1. Centro de atendimento ao turista (CAT) 

O Centro de Atendimento ao Turista (CAT), é composto por três salas, sendo a 

primeira destinada ao atendimento ao público alvo, a segunda reservada para apresentação de 

vídeos informativos sobre a cidade e equipada com aparato multimídia, e a terceira uma sala 

para treinamento de guias de turismo. O ambiente possui ainda um hall amplo e arejado, 

porém coberto, com jardim central e bancos para descanso. Com relação a parte estrutural, 

optou-se por utilizar uma laje nervurada cogumelo, visto a necessidade de vãos maiores e 

também presando pela esbeltes da laje, dispensando assim o uso de vigas. A parte superior da 

laje contará com acabamento impermeabilizante, inclinação e captação pluvial adequada ao 

escoamento das águas pluviais.  Afim de seguir o plano diretor da cidade, a laje em sua face 

interna será revestida por acabamento com madeira, não deixando à mostra o seu formato 

característico, conforme a figura 33. 

Figura 32: Centro de Atendimento ao Turismo em Ouro Preto, apresentando uma visão mais geral do projeto 

pela fachada sul. Fonte: Autoria própria. 
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Destacamos aqui, o uso de muxarabis com formas geométricas nas fachadas das 

edificações do Complexo, utilizados para favorecer a circulação de ar e também imprimir 

uma personalidade ao projeto. Outro material, bastante utilizado neste projeto foi o vidro, que 

além de permitir uma maior visibilidade dos serviços ali prestados, também contribuirá para a 

leveza da estrutura do complexo.  

7.2. Acessos e Estacionamento  

O Acesso principal de pedestres será pelo encontro da Rua Padre Rolim com a 

Travessa Cristo Rei, porém vários outros acessos (figura 34) foram criados ao longo do 

caminho, visando uma maior permeabilidade do espaço. Também buscou-se propiciar ao 

usuário uma ampla perspectiva da estrutura do complexo, permitindo um alcance visual 

maior dos pontos do complexo. Outro cuidado no desenvolvimento do projeto foi com 

relação ao uso da escala urbana, presando sempre por respeitar o nível do olhar humano.  

 

 

 

Figura 33: Imagem renderizada do Centro de atendimento, com ênfase para a cobertura com forro de madeira, 

os muxarabis e o uso do vidro. Fonte: Autoria própria. 
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Já o estacionamento foi implantado no nível mais plano do terreno, o que propiciou a 

manutenção da topografia e evitou desaterros desnecessários. O acesso ao estacionamento, se 

dá em todos os pontos pela Travessa Cristo Rei, e disponibiliza no total 64 vagas para 

automóveis e 7 para motos, dividido no projeto em duas porções. O primeiro, situado a frente 

do CAT, possui 7 vagas para automóveis e foi alocado mais próximo as vias de tráfego mais 

intenso, devendo ser utilizado para uma parada mais rápida e informativa. Já a segunda 

porção, compreende uma área maior com 57 vagas, divididas em 11 especiais e 46 para 

automóveis e ainda mais 7 para motos. O terreno em questão, já possuía ao fundo um muro 

de arrimo, que será mantido em grande parte e apenas reforçado em sua estrutura para 

suportar a nova carga de peso. Porém, este grande paredão se transformará na tela do 

programa Tapume+arte da Fundação de Arte de Ouro Preto, que se encontra instalada nas 

vizinhanças do Complexo, incentivando e estreitando assim laços entre os usuários e o 

entorno. A figura 35, mostra as duas porções do estacionamento e ao fundo o projeto da 

FAOP. 

Figura 34: Imagem 2D do Complexo com destaque para os acessos de pedestres e também de automóveis. 

Fonte: Autoria própria. 
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Os acessos, tanto de pedestres quanto de automóveis, quer pela rua Padre Rolim ou 

pela travessa Cristo Rei, terão a presença de vários espaços ajardinados (figura 36), utilizados 

aqui na tentativa de melhorar o conforto tanto acústico como térmico da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Banheiros 

Com relação aos sanitários, dividimos este serviço em duas partes, sendo a primeira 

alocada bem próxima a entrada principal e a segunda a 4 metros do nível da rua. A primeira 

parte (figura 37) foi implantada ao lado do CAT, e também possui sanitários adaptados a 

portadores de necessidade especiais, sendo o acesso a este possível pelo estacionamento, pelo 

Figura 35: Estacionamento do Complexo de Atendimento ao Turismo, com os acessos pela travessa Cristo Rei. 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 36: Acessos de pedestres com ênfase para os espaços ajardinados que auxiliam na melhoria do 

conforto do espaço. Fonte: Autoria própria. 
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CAT, ou ainda pelo centro comercial. Já a segunda parte (figura 38), fica no nível dos 

serviços de alimentação, e assim mais próximo da parte alta do projeto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Centro comercial 

O centro comercial foi posicionado na parte mais plana do terreno, próximo ao 

serviço de informações turísticas e ao estacionamento. São 8 lojas no total, onde 7 possuem 

22 m2 e uma 45,70 m2, sendo que esta última faz afluência com as demais. Optou-se por 

construir as lojas sobre um alteamento de 45 centímetros a fim de propiciar uma melhor 

visibilidade destas e torná-las mais convidativas aos clientes.  

Figura 38: Banheiros da área de alimentação. Fonte: Autoria própria. 

Figura 37: Banheiros na proximidade do CAT e centro comercial. Fonte: Autoria própria. 
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Conectando a área comercial ao CAT, temos um espaço de permanência com assentos 

e uma fonte de água que torna o ambiente agradável e acolhedor. A fonte é iluminada por 

fitas de LED, encaixadas sob as paredes desta, que a noite provocam a sensação de estar 

flutuando. O piso da área comercial se estende sob a fonte e engloba uma porção da área de 

permanência (figura 39) dando a sensação de continuidade e também de união dos espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As lojas deste espaço serão destinadas a pequenos artesãos locais, mediante 

participação em licitação devidamente especificada, com prazo de validade determinada, 

permitindo aos demais chance de poderem participar de novos processos. Os convocados 

contribuíram com valores de alugueis simbólicos e definidos nos termos do processo 

licitatório, sendo os valores destinados a manutenção da limpeza do espaço. 

7.5. Área de alimentação 

Logo acima da parte comercial temos a área de alimentação, que pode ser acessada 

tanto por escadas, como pela rampa lateral. O prolongamento do espaço (o piso) foi obtido 

pelo uso da laje das lojas, gerando assim um espaço amplo de permanência, de descanso, 

parada para o lanche ou ainda mais um espaço de apreciação da vista da cidade e do pico do 

Itacolomi. A área conta com dois espaços, destinados a venda de serviços de alimentação e 

mais um conjunto de banheiros a esquerda, como visto na imagem 40. 

Figura 39: Área comercial, e espaço de permanência com a fonte central. Fonte: Autoria própria. 
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A laje da área de alimentação também se prolonga, formando além de uma marquise 

de proteção para o espaço da alimentação abaixo, também um mirante com belas paisagens.  

7.6. Áreas de uso público – Playground, Fio Dourado, pergolado de madeira e 

Mirante do topo 

Na parte mais alta do projeto foi alocado as áreas de uso público, entre elas o 

playground, o fio dourado, o pergolado de madeira e o mirante do topo, visto na figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Render das áreas de uso público distribuídas na parte mais alta do Complexo de recepção ao 

turismo. Fonte: Autoria própria. 

Figura 40: Área de alimentação com mirante sobre a área comercial, os dois espaços de venda de alimentos e 

os banheiros lateralmente instalados.  Fonte: Autoria própria. 
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O playground foi pensado de maneira a propiciar diversão a crianças de várias idades, 

com brinquedos diferentes para atender essa demanda. Também se pensou na proteção das 

crianças, e por isso utilizou-se no revestimento da área do parque as placas emborrachadas de 

piso drenante feito com pneus reciclados que além de controlarem o amortecimento são 

atérmicas. Ao lado do parque, foi projetado duas áreas com sombra e assentos que podem ser 

utilizadas para monitoramento das crianças, e ou para descanso, conforme observado na 

imagem 42. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte mais alta, também temos o fio dourado (figura 43), que consiste em uma 

estrutura metálica, pintada na cor amarelo, com contornos orgânicos e funcionais munida de 

equipamentos para a realização de atividades físicas (barras, argolas, punching ball e saco de 

pancadas), e outros para descanso e lazer como as gangorras, cadeiras de balanço, trepa-trepa 

e roda-roda.  

 

 

 

 

Figura 42: Área do Playground com os brinquedos e destaque para os locais sombreados de apoio. Fonte: 

Autoria própria. 
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O desenho da estrutura do fio dourado teve a intenção de deixar separado a área dos 

aparelhos de ginástica, da área dos equipamentos de relaxamento e brincadeira para assim 

evitar acidentes. O piso aqui, assim como no playground é de placas recicladas, 

emborrachadas e drenante. 

O mirante do topo (figura 44), conforme o próprio nome diz, encontrasse na parte 

mais alta do projeto e compreende uma estrutura em forma de arquibancada, onde se pode 

apreciar a melhor vista da cidade, juntamente com a vista do Pico do Itacolomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Imagem do Fio dourado com equipamentos para lazer e atividade físicas. Fonte: Autoria própria. 

Figura 44: Mirante do topo, com o fio dourado a esquerda e destaque para o pôr do sol a oeste. Fonte: Autoria 

própria. 
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Já o pergolado de madeira (figura 45), foi projetado em uma posição cuja vista é 

privilegiada, estando direcionado no sentido do pôr do sol. Com o intuito de aproveitar esta 

vista e também a visão das montanhas de Ouro Preto, ele foi equipado com cadeiras de 

balanço e mesas com cadeiras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sentido sul, foi criado uma praça plana (figura 46), com uma fonte e bancos, 

rodeado por uma área verde já existente. Optou-se por manter a vegetação e realizar um 

projeto paisagístico, visando ampliar e melhorar a variedade das espécies existentes e assim 

torná-lo mais atrativo. Também se optou por manter uma ruina ali existente, de um antigo 

sistema de tratamento de água. Este espaço foi pensado como uma pausa na correria do dia a 

dia, para as pessoas que trabalham ou vivem naquela região e não desejam por motivos, 

chegar até a parte mais alta do complexo. 

 

 

 

 

 

Figura 45: Imagem do pergolado de madeira e os equipamentos nele presentes Fonte: Autoria própria. 
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7.7. Mirantes e Trajetos  

Em relação aos mirantes, temos um total de 10 espaços, mostrados na figura 47, que 

podem ser utilizados como tal ao longo de todo o complexo, sendo que dois possuem 

pequenos palcos para apresentações teatrais ou mesmo musicais. Além de propiciarem o 

contemplamento da região, 6 destes também podem ser utilizados para pequenas exposições 

de artesãos locais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Pracinha da fachada sul, rodeado por vegetação, com sua fonte central e os bancos para descanso. 

Ênfase aqui as ruinas existentes e o bosque ao fundo. Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 47: Imagem aérea do complexo, enfatizando os 8 mirantes existentes. Fonte: Autoria própria 
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Para isso, foi desenvolvido um modelo de expositor condizente com o local e também 

com as diferentes obras que lá serão expostas, conforme imagem da figura 48. Ele é feito em 

sua base com blocos de concreto celular e patina de pedra, dando a este menor peso. A 

visualização das obras se dá pelo uso do vidro na parte superior, e para o acesso ao interior 

desse, utilizamos duas portas com a mesma geometria dos muxarabis das fachadas em aço 

corten. As obras serão introduzidas pelas portas de aço na parte inferior e então içadas por 

sistema de manivelas até a sua altura ideal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já falado anteriormente, o projeto, constitui-se em sua essência como uma 

homenagem a Ouro Preto, que é reconhecida por suas ladeiras íngremes e topografia 

acidentada. Sendo assim, não seria estranho o terreno escolhido possuir uma topografia com 

várias curvas de nível. Visto isso, trabalharemos com essas curvas de nível de modo a alterar 

minimante a topografia, e assim tirar partido dessa declividade para então traçar os caminhos 

por sobre o desnível, e deste modo homenagear a cidade em suas formas íngremes impressas 

nos trajetos desenhados neste projeto.  Assim, à medida que o indivíduo caminha para a parte 

alta do complexo (aqui subentendida como as ladeiras) ele se depara com os mirantes 

(simbolizado as riquezas da cidade) e também pode através destes mirantes contemplar as 

montanhas, a paisagem tombada, assistir ao pôr do sol ou ainda participar de uma 

apresentação cultural.  

Figura 48: Expositor desenvolvido para ser utilizado nos mirantes com obras de artesãos locais. Fonte: 

Autoria própria. 
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Para melhor compreender estes caminhos/trajetos, que são a base do desenvolvimento 

deste projeto, colocaremos algumas situações hipotéticas, porém de cunho realista para 

demonstras seus usos. Supondo 5 pessoas diferentes com necessidades especificas. São elas: 

Maria, José, John, Marília e Carla, representadas em seus trajetos na figura 45. 

Maria é belorizontina, mora na cidade a 8 anos e trabalha no FAOP, 

fundação situada ao lado do complexo. Devido ao curto tempo do horário de 

almoço e a correria do dia a dia, ela não consegue ir em casa almoçar, então 

prefere fazer seu lanche nas redondezas e descansar um pouco. No seu 

horário de almoço ela vai até a entrada do complexo, com acesso pela rua 

Irmãos Kennedy, caminha até a parte mais alta do parque, passando pelo 

bosque enquanto respira um pouco de ar puro e observa a natureza. No 

parque, ela se anima com as crianças brincando, olha para frente e então 

sorri agradecida pela bela vista da cidade. Logo, ela desce a escadaria para a 

área de alimentação. Pedi seu lanche, procura uma cadeira, senta e saboreia 

seu alimento enquanto admira a vista do Itacolomi. Terminado o lanche, 

sobe novamente em direção a parte alta, passa pelo parque, desce o bosque 

fazendo uma parada no largo da caixa d’água, onde descansa sob a sombra 

das árvores e assim, espera o termino do seu horário de almoço.  

José é morador do Bairro São Cristóvão, gosta de praticar exercício 

físico, é casado e tem dois filhos. Como trabalha durante o dia, seu horário 

com a família se resume ao período que vai do final da tarde ao período da 

noite. José, sai do trabalho, se encontra com a família e juntos caminham em 

direção ao complexo. Eles sobem as escadarias pela fachada norte, enquanto 

vão se divertindo com os degraus iluminados, e passam pelo mirante do 

topo descendo suas arquibancadas. Chegando ao Parque, as crianças logo 

começam a brincar, sob a supervisão da mãe que se assenta logo a frente. 

José, então começa a se exercitar nos aparelhos da linha dourada. Após 

algum tempo decorrido, e com a noite já adentrando, eles decidem voltar 

para casa. Na descida, passam pelo anfiteatro e vão caminhando lentamente 

pelos degraus, enquanto avistam a fonte iluminada, até chegarem a rua e 

tomarem seu caminho de volta para casa. 

John é americano e veio a cidade como turista. Ele fala pouco 

português e acabou de chegar a Ouro Preto, e após parar seu carro alugado 

no estacionamento, ele desce para pedir informações turísticas. No CAT, ele 

recebe informações claras e precisas em seu idioma, fornecida por guias 

treinados no próprio complexo, e também é convidado a assistir um filme 

informativo sobre a cidade, na sala multimídia ao lado. John precisa ir ao 

banheiro, visto que além das necessidades fisiológicas básicas, este local 

também se tornou de grande importância, pois neste momento a 

higienização das mãos é algo extremamente vital no atual cenário de 

pandemia vivido. Ao sair do banheiro, as lojas de artesanatos a frente 

chamam a sua atenção. Isso seria bom, pois assim ele já aproveita para 

comprar alguns mimos de artesãos locais para levar a seus amigos e 

familiares, tudo por um preço justo. Porém, já é quase hora do almoço e 
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com a fome não se brinca. Ele sobe os degraus em direção a área de 

alimentação, e no trajeto se depara com vistas lindas da cidade e das 

montanhas ouropretana. A medida que caminha, ele descobre pequenos 

pontos de paradas, os mirantes, todos interligados por uma área de 

circulação e assim começa a se desviar do seu foco inicial, e vai 

descobrindo novas vistas, assim como várias obras de artes arrumadas em 

expositores de vidro, pedra e aço. Sente seu estomago reclamar e lembra de 

voltar para comer algo. Já na área de alimentação, pede um lanche, sentasse 

e descansa um pouco olhando a paisagem da cidade. A paisagem o chama a 

conhecer cada canto da cidade e isso o instiga a começar logo seu passeio. 

Ele desce, passa pela fonte, entra em seu carro e pega novamente a rua, 

rumo a cidade colonial. 

Marília é estudante de dança, tem 18 anos e pratica meditação. 

Desta forma, ao final do dia, ela sobe o complexo para ter a melhor vista, 

quer seja nos bancos do pergolado de madeira, na arquibancada do 

anfiteatro ou na escadaria do mirante mais alto. Ela sentasse, relaxa e assiste 

ao pôr do sol. Ao cair da noite, ela desce até os mirantes que possuem palco, 

e começa a treinar sua nova apresentação de dança. A noite chega, porém, o 

espaço é bem iluminado e movimentado, e isso não a deixa insegura, e 

assim ela continua mais um pouco seu ensaio. Quando já cansada ela decide 

descer, passa no banheiro, toma um pouco de agua na área de alimentação e 

segue seu caminho para casa.    

Carla, é paulista e está na cidade a passeio. Ela nasceu com uma 

paralisia dos membros inferiores e sempre dependeu da cadeira de rodas 

para locomoção, porém não foi isso que tirou sua paixão por conhecer novos 

lugares. Localizado na entrada da cidade, o complexo já chama sua atenção, 

e por isso ela decide começar ali mesmo seu passeio. Para no 

estacionamento, em uma das vagas destinadas a necessidades especiais, vai 

até o CAT, recebe informação, assiste vídeos e decide subir o complexo. 

Segue até a rampa, que foi projetada com inclinação adequada, e começa 

suas descobertas das paisagens e também dos artesanatos ali expostos, tudo 

isso proporcionado pela criação deste complexo. Durante o trajeto, ele vai 

admirando o caminho e pensando em como seria bom que os lugares fossem 

acessíveis as pessoas portadoras de necessidades especiais. E assim, ele 

chega ao nível do fio dourado, lugar onde a vista é fabulosa. Respira e então 

aproveita para contemplar um pouco essa paisagem única. Depois de alguns 

minutos, decide descer para conhecer mais sobre a vista que acabou de 

admirar, se direciona ao estacionamento, e segue para o centro da cidade.  

 

A seguir, na figura 49, apresentasse um esquema dos trajetos de Maria, José e sua 

família, John, Marília e Carla de acordo com o texto descrito acima. 
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Figura 49: Mapa esquemático dos trajetos de cada personagem descrito acima. Fonte: Autoria própria. 
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7.8. Mobiliário 

O mobiliário do complexo, foi pensado, para se ter uma maior durabilidade e por isso, 

a grande maioria dos bancos e outros assentos, serão construídos em alvenaria e revestidos 

com placas de material sintético com textura de madeira. Os equipamentos utilizados 

constam no quadro abaixo. 

  

Equipamento Imagem 

Bancos de alvenaria com 

acabamento em concreto polido (sem 

jardineira, com uma, ou duas nas 

laterais) e revestimento superior em 

material sintético com textura de 

madeira. 

 

 

Banco de concreto com acabamento 

em concreto polido, com jardineira 

lateral. 

 

 

 

Lixeira suspensa, redonda em inox, 

com 80 litros, basculante. 

 

 

 

 

 

Bebedouro em inox, acessível, com 

duas saídas de água superiores. 
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8. DIRETRIZES DE ILUMINAÇÃO E PAISAGISTICAS 

Por fim, traçou-se algumas diretrizes, afim de direcionar a execução dos projetos 

paisagístico e luminotécnico.  

8.1. Iluminação 

Para criar um lugar seguro, agradável e bem iluminado, optou-se por utilizar além dos 

postes, também balizadores em alguns percursos e ao longo de toda a rampa, conforme 

desenho técnico de implantação no apêndice A, deste trabalho. A escada recebera um reforço 

de iluminação com o uso de spots, instalados lateralmente, auxiliando assim os 

frequentadores do período noturno. As fontes terão um leve recuo em sua base, onde será 

instalado as fitas de LED, que darão a impressão desta estar flutuando sob o jardim (figura 

50), assim como os bancos de alvenaria e o tablado da área das redes (figura 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Fonte Iluminada por fitas de LED, vista do centro comercial no período noturno. Fonte: Autoria 

própria. 
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8.2. Diretrizes paisagísticas 

Com relação as questões paisagísticas, serão definidas aqui apenas as diretrizes, no 

intuito de nortear a definição de um futuro projeto paisagístico. Assim, serão utilizadas aqui 6 

tipos de vegetação, sendo elas: vegetação arbórea, arbustiva de grande porte, arbustiva de 

pequeno porte (inferior a 1 metro de altura), trepadeiras, herbáceas de forrações e herbáceas 

de piso vegetal, distribuídas conforme a figura 52.  

Figura 51: Espaço das redes iluminado por fitas de LED e um trecho da área de circulação com 

balizadores. Acima da imagem o pergolado e fio dourado iluminados. Fonte: Autoria própria. 
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Figura 52: Planta do complexo de recepção ao turismo com as diretrizes paisagísticas. Fonte: Autoria propria. 
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9. CONSIDERAÇÕES  

Ouro Preto, cidade esculpida nas montanhas mineiras; palco da Inconfidência; berço de vários 

personagens lendários; cidade labirinto, adornada de fachadas coloniais…Ah, Vila Rica! 

Não seria somente estes os acontecimentos presentes na história de Ouro Preto, mas 

também a soma de inúmeros outros fatos importantes, que levaram a cidade a ser reconhecida 

como hoje é: Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, referência turística internacional. 

Porém, há de se destacar, que para a manutenção desta fama, faz-se necessário gestão e 

planejamento. Neste sentido, aliando o campo da arquitetura e do urbanismo ao setor 

turístico, o presente trabalho direciona suas contribuições para o desenvolvimento e a 

promoção do setor turístico da cidade de Ouro Preto, provocando melhorias também na 

qualidade de vida da população local. 

Através da revisão bibliográfica, acerca das questões históricas e sociais do turismo 

em Ouro Preto, verificou-se as potencialidades do setor e também seus pontos fracos, 

relevantes a este trabalho. Constatamos também, que além das vantagens econômicas e 

sociais, como a diminuição do desemprego e a geração de renda; a realização de um turismo 

descontrolado e predatório, pode gerar danos irreparáveis, sendo alguns de seus efeitos a 

degradação do ambiente ou a gentrificação. Desta forma, o processo de pesquisa, quer seja 

bibliográfica, de estudo de obras análogas, ou de diagnóstico do terreno e seu entorno, teve 

como fundamento primordial auxiliar no processo de definição de diretrizes e direcionar a 

elaboração do projeto arquitetônico do complexo de recepção ao turismo, procurando sempre, 

atender além do turista também a comunidade ouropretana. 

Cabe aqui frisar, a necessidade da implementação de outros projetos que poderão ser 

associados a este, como a criação de um sistema de mobilidade urbana turística, a exemplo 

dos park and ride, facilitando o deslocamento de pessoas, que desejam deixar seus carros no 

estacionamento e visitar a cidade, diminuindo assim a quantidade de automóveis no centro 

histórico desta colonial cidade.  

Conclui-se, portanto, que a criação de um Complexo de recepção ao turismo na cidade 

de Ouro Preto, desde que associado a políticas de gestão e planejamento adequadas, seria de 

extrema importância na promoção do turismo e na melhoria da qualidade deste, assim como 

um importante espaço de lazer e interação para a comunidade local, quer seja favorecendo a 

relação “intercomunidade” ou entre turistas e ouropretanos. 
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APÊNDICE B - Desenvolvimento Projetual  
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