
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

TEC - CÂMARA DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS ( PÔSTER )

NOME: THAÍS RIBEIRO DA SILVA

TÍTULO: PERFIL DOS USUÁRIOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE (AAL) DE CLÁUDIO - MG: RESULTADOS PARCIAIS

AUTORES: FABRIZIO FURTADO DE SOUSA, THAÍS RIBEIRO DA SILVA, THAÍS RIBEIRO DA SILVA, KÁTIA JÉSSICA BRANDÃO AMARAL, LEONARDO GOMES DE FREITAS

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: QUALIDADE DE VIDA , QUALIDADE AMBIENTAL, ATIVIDADE FÍSICA 

RESUMO

A discussão sobre a qualidade de vida é tema recorrente na implantação de diversas políticas públicas e pode ser retratada por meio da evolução das estratégias de

planejamento urbano. A qualidade de vida das pessoas também está em sintonia com a adoção de estilos de vida saudáveis, e este é colocado de maneira diretamente

associada à saúde e à atividade física. Neste contexto, o presente trabalho objetivou identificar o perfil dos frequentadores e o padrão de uso das academias ao ar livre (AAL) de

Cláudio-MG, visando fornecer subsídios para melhorar a satisfação de seus usuários. Para isso foram entrevistados usuários das AAL implantadas na cidade, os respondentes

foram escolhidos ao acaso e entrevistados pessoalmente. A pesquisa encontra-se em andamento, até o momento foram entrevistadas 20 pessoas, foi utilizado um questionário

constituído de perguntas sobre aspectos relacionados aos dados pessoais do entrevistado, frequência e sugestões para a utilização do espaço. Após a análise dos questionários

constatou-se que: 75% eram do sexo feminino; a faixa etária estava entre 14 e 68 anos; 15% são hipertensos; 10% são diabéticos; 45% possuem renda domiciliar de R$1.000,00

a R$2.999,00. As principais reivindicações dos visitantes foram: manutenção da área verde e dos equipamentos, melhorias na limpeza, falta um monitor para instruir como usar

adequadamente os equipamentos, e a falta de bebedouros no local. Assim, com base nos resultados parciais, é possível destacar que são necessárias melhorias para que estes

locais possam oferecer mais e melhores benefícios para a população.
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