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Objetivo: Objetivamos nesta pesquisa diagnosticar as áreas públicas municipais aptas
ou não a prática do desporto e ou das atividades físicas na cidade de Ipatinga - MG;
verificar quais os desportos e ou atividades físicas são praticadas nestes espaços e
estudar a possibilidade de trabalhar a temática transversal Educação Ambiental. 
Metodologia: A pesquisa será do tipo documental e descritiva, ressaltando a
abordagem qualitativa. Como instrumento será elaborado um formulário para
enquadrar o espaço público municipal destinado a prática do desporto e ou atividade
física a apto ou não apto. Alguns quesitos serão destacados, como: segurança dos
praticantes, estrutura física adequada a finalidade do espaço, qual desporto e ou
atividade física é praticado, dentre outros. Os dados serão tabulados, analisados e
discutidos.  Resultados: Até o momento, através da Prefeitura Municipal de Ipatinga
(PMI) e da Liga de Desportos de Ipatinga (LDI) foi possível o mapeamento por
regionais das quadras e campos públicos municipais e os bairros aos quais pertencem.
Sendo o primeiro aos cuidados somente do serviço público e o segundo, além do
serviço público, tem sua manutenção pelos clubes de futebol que detém seu mando de
campo. Foi possível, também, constatar que o município de Ipatinga é dividido em 9
(nove) regionais.  Cada regional possui, no mínimo, 4 (quatro) bairros, e possui,
também, um ou dois espaços públicos. Conclusão: Foi possível perceber que a
Prefeitura Municipal de Ipatinga disponibiliza espaços públicos para a população, por
regionais. Apesar disso, nem todo bairro que constitui uma regional possui um espaço
público disponibilizado para a comunidade local. Este fato dificulta a utilização do
espaço, pois o fator mobilidade interfere diretamente neste ponto.
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