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RESUMO 

 

O ambiente físico pode influenciar no comportamento dos usuários de forma que 

determinados aspectos construtivos podem atrair ou não as pessoas. Este estudo de caso 

concentra-se no Bosque das Arapiracas, localizado no centro da cidade de Arapiraca – 

Alagoas. Observar a dinâmica do Bosque, a interação do usuário com o ambiente, entender 

como o usuário percebe o lugar e como este está caracterizado na imagem da cidade são 

importantes para determinar seus pontos positivos e negativos. Foram utilizados métodos 

de Avaliação Pós-Ocupação com uma abordagem peceptiva-cognitiva e, ainda, a 

abordagem multimétodos no estudo Pessoa-Ambiente com a aplicação questionários, 

entrevistas e mapas comportamentais. Para a caracterização do Parque na imagem da 

cidade, destaca-se a contribuição de Kevin Lynch. Os resultados foram satisfatórios e 

mostraram que a percepção que os usuários têm do parque é de grande importância para 

sua utilização e para a cidade. 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Os espaços públicos são importantes para as pessoas e para as cidades e vários aspectos, as 

praças, parques e áreas verdes fornecem espaços para o desenvolvimento da cidadania, da 

conservação ambiental, por estarem ligados à preservação da natureza, para a prática 

desportiva e o lazer. Tais locais, dentro da cidade, funcionam como ponto de encontro para 

a população e como um marco de embelezamento urbano. 

 

Para Sun Alex (2008), praças, ruas, jardins e parques formam o conjunto de espaços 

abertos na cidade, que mesmo que não haja uma farta vegetação, respondem ao ideal de 

vida urbana em determinado momento histórico. Esses espaços, com funções, usos e 

inserção urbana diversos, exigem, consequentemente, projetos de natureza diferentes. 

Assim, o espaço público está vinculado ao acesso de todos os indivíduos, moradores ou 

visitantes capazes de interagir, por meio do lazer, da atividade física ou da conversa, 

livremente na mesma base, independente de sua condição social. Ainda segundo o autor, a 

localização de tais espaços na cidade, sua permeabilidade como acesso, a impressão que 

irradia e a atmosfera de seu interior, que convidam a adentrá-los, amplificam suas 

condições de espaços públicos. Outra característica refere-se à multiplicidade de usos 

urbanos que os parques e praças admitem, como o comércio, os serviços, o encontro, o 

lazer ou até mesmo o descanso.  



 

Um critério bastante importante para a análise do ambiente construído com as pessoas que 

o utilizam é a satisfação do usuário. Em se tratando de ambiente urbano, são vários os 

fatores que afetam, direta ou indiretamente, a maioria dos habitantes. Entre os fatores, 

destacam-se: a pobreza, a criminalidade e a poluição, que estão relacionados com a fonte 

de insatisfação com o uso dos espaços urbanos; O vandalismo é uma das manifestações 

mais comuns de insatisfação: as condutas agressivas em relação a elementos físicos e 

arquitetônicos, geralmente públicos ou situados próximos a lugares públicos. Isso se dá, na 

grande maioria, nas classes sociais menos favorecidas que estão submetidas à baixa 

qualidade de vida, relacionada com a falta de saneamento básico, falta de equipamentos 

públicos em boas condições de uso assim como espaços de lazer.  

 

Segundo Souza (2009), é percebida no Brasil a falta do hábito na realização de 

investigações que façam uma avaliação do desempenho dos ambientes construídos, tantos 

os residenciais, comerciais ou de lazer, depois de um tempo de uso, geralmente 

ocasionando a repetição de erros em projetos semelhantes e a não identificação dos acertos 

necessários para a melhoria de novos ambientes. É necessário entender se os espaços 

públicos da cidade oferecem atrativos e segurança suficientes para a atração dos usuários e 

se esses espaços estão sendo planejados com elementos que contribuam para a qualidade 

de vida da população, o que inclui aqui uma variedade de equipamentos e constante 

manutenção, e qualidade ambiental da cidade, com a utilização de vegetação. Uma das 

causas da baixa frequência e degradação dos parques e praças urbanos são ambientes 

deteriorados, sem manutenção e que são projetados sem o interesse nas reais necessidades 

dos usuários. O estado de conservação de um espaço público serve como reflexo da 

aceitação ou rejeição dele pelos usuários refletindo se o mesmo atende ou não os seus 

anseios.  

 

Como procedimentos metodológicos e técnicas de pesquisa, foram utilizados métodos de 

Avaliação Pós-Ocupação em conjunto com estudos de Psicologia Ambiental, assim, foram 

realizadas observações, mapas comportamentais e questionários, estes aplicados aos 

usuários.  

 

Espera-se, como este trabalho, entender como o Bosque das Arapiracas vem sendo 

utilizado, seus pontos positivos e negativos, e aspectos físico-construtivos pela percepção 

do usuário para, assim, refletir sobre alternativas que potencializem seu uso. 

 

2  PSICOLOGIA AMBIENTAL E A QUALIDADE DO ESPAÇO 

PÚBLICO 

 
O presente trabalho procura relacionar o comportamento e atitudes do usuário em relação 

ao ambiente construído visto a importância desta relação para uma avaliação holística, ou 

seja, que visa uma compreensão integral dos fenômenos estudados e não apenas suas partes 

separadas, de características quantitativas e qualitativas dos espaços da cidade. Com isto, 

percebe-se também a importância do usuário como potencial colaborador para a melhoria 

de ambientes construídos. Quem utiliza o espaço pode transmitir informações para o 

pesquisador tanto a partir de observações comportamentais, aquelas onde são observadas 

as atitudes do usuário, a forma como usam o ambiente e as maneiras que interagem como o 

espaço construído e com as outras pessoas, como através de questionários ou entrevistas.  

 



A psicologia ambiental enfatiza a dimensão física do ambiente e assim relaciona as 

percepções, atitudes e comportamentos do usuário com os aspectos físicos ambientais no 

entendimento de que estes estão imersos em sistemas mais amplos como os sistemas 

sociais, econômicos e políticos (CAMPOS-DE-CARVALHO et al., 2011).  

 

O planejamento de ambientes construídos é um dos problemas ambientais visado pela 

psicologia, dentre outros como o tratamento de resíduos sólidos, relações de vizinhança, 

consequências de desastres naturais, etc. Quanto ao planejamento de ambientes 

construídos, este interesse está relacionado com o pós-guerra, momento no qual diversos 

países juntaram esforços para a reconstrução de espaços de habitação e convivência social 

e quando arquitetos e engenheiros buscaram ajuda de psicólogos para materializar esses 

projetos. Segundo Proshansky, responsável pela introdução e institucionalização da 

psicologia ambiental, essa área da psicologia tem uma preocupação com o planejamento de 

ambientes construídos com ênfase em compatibilizar características das edificações e os 

fins a que seriam destinadas, porém, as preocupações da psicologia ambiental 

ultrapassavam a produção de projetos arquitetônicos em uma busca para a produção da 

dignidade humana (FERREIRA, 2006). 

 

A partir da psicologia ambiental deu-se origem a um subgrupo de estudos chamado 

Relações Ambiente-Comportamento (RACs), que são estudos interdisciplinares 

direcionados às relações biunívocas entre o ambiente construído e o comportamento do 

usuário numa abordagem voltada para o entendimento de como o ambiente afeta o 

comportamento do usuário e vice-versa (ORNSTEIN et al.. 1995). 

 

O conhecimento da relação das pessoas com o ambiente construído, de como elas o 

percebem e o valoram, é uma informação crucial para que os que trabalham nessa área 

como gestores municipais, psicólogos, arquitetos, etc., possam planejar e atender às 

demandas sociais. É importante para o processo de projeto compreender que os aspectos 

físicos são parte de um espaço social e que junto com suas propriedades materiais 

produzem comportamentos específicos além de retratar aspectos culturais próprios das 

pessoas nele inseridas. Assim, um ambiente que possa ser legível para seus usuários 

reforça os potenciais da experiência humana tornando o espaço em um lugar (KUHNEN, 

2011). 

 

3  AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

 

Como metodologia para a avaliação do espaço selecionado para este trabalho serão 

utilizados métodos de Avaliação Pós-Ocupação (APO) pela sua abrangência em matéria de 

obtenção de dados tanto quantitativos quanto qualitativos e de sua devida importância para 

a avaliação do especialista e também do usuário.  

 

Com isto, vê-se a necessidade de entender o projeto não apenas pela visão técnica do 

projetista, mas também pela visão de quem realmente utiliza o ambiente projetado. A APO 

engloba essas duas visões para a retroalimentação do processo de projeto buscando criar 

diretrizes para uma concepção, construção e adequação de ambientes que possam atender 

as reais necessidades dos usuários. 

 

Algumas conceituações serão explanadas para melhor entendimento desse processo de 

avaliação. 

 



Segundo o Federal Facilities Council (2001):  

 
“Avaliação Pós-Ocupação (APO) é um processo de avaliação sistemático do 

desempenho das edificações depois de construídas e ocupadas por um tempo. Ela 

difere de outros tipos de avaliações por focar na avaliação/opinião dos usuários 

sobre saúde, segurança, funcionalidade e eficiência, conforto psicológico, 

qualidade estética e satisfação” (2001, p. 01) [Tradução do autor] 

  

Para Vischer (2001), uma Avaliação Pós-Ocupação significa toda abordagem que produza 

o interesse na aprendizagem do desempenho das edificações observando se as mesmas 

satisfazem seus usuários com o ambiente criado; considerando que bons espaços de 

vivência podem ser projetados a partir da opinião dos usuários. 

 

Ornstein (1992) considera a APO como sendo uma metodologia de avaliação de 

desempenho de ambientes construídos que prioriza os aspectos do uso, sendo necessário o 

apoio do usuário para análise deste aspecto, ainda sendo um mecanismo que serve para 

auxiliar no controle de qualidade. 

 
A APO refere-se tanto aos aspectos positivos quanto negativos para uma maior 

compreensão do ambiente e também de sua relação com os que frequentam o ambiente 

avaliado. Tais análises servem de base para novos estudos e a avaliação e criação de 

projetos futuros. Isto gera diretrizes que podem ser usadas de forma decisiva para novas 

criações que possam ter uma qualidade de projeto melhor e que não precisem de tantas 

modificações no futuro. E, principalmente, que visem o bem-estar do usuário, componente 

essencial para a avaliação do espaço construído, visto que o principal “utilizador” é que 

tem a melhor noção de uso do lugar. 

 

Outro fator que torna importante a utilização da APO é que a produção de objetos 

arquitetônicos repetitivos e sem a avaliação dos seus resultados limita a capacidade de 

elaboração de normas que são importantes para o desenvolvimento social e econômico 

esperado para um ambiente que alcance uma qualidade de projeto satisfatória. Ornstein 

(1992) ainda coloca que esta metodologia tem como base a avaliação de fatores técnicos e 

comportamentais do ambiente em uso fazendo uso da opinião de técnicos (especialistas) e 

também dos usuários para diagnosticar aspectos positivos e negativos. E, a partir daí, 

propor recomendações que minimizem ou corrijam os problemas detectados e utilizar tais 

resultados para aperfeiçoar o desenvolvimento de projetos futuros. 

 

Existem dois tipos de avaliação do ambiente construído: a avaliação dos técnicos, que 

abrange ensaios em laboratórios ou in loco, isto é, com ou sem o controle das condições 

ambientais de exposição. E a avaliação a partir do ponto de vista dos usuários 

(comportamental), que se concentra nas expectativas psicocomportamentais dos usuários 

do ambiente construído. A APO, que vem sendo categorizada na literatura internacional 

como uma das áreas do conhecimento da Psicologia Ambiental ou do campo ambiente e 

comportamento, busca uma união desses dois tipos de avaliação pretendendo se configurar 

em uma avaliação global do ambiente construído.  

 

Preiser (1987, apud REIS, LAY, 2006) coloca que uma APO tem como característica 

peculiar o uso de várias técnicas de pesquisa para a avaliação do desempenho físico do 

ambiente construído a partir da opinião dos usuários.  

 



Este tipo de avaliação se dá pelo somatório de diversos elementos de desempenho fazendo 

uma relação com o objetivo de propagar informações baseadas em seus resultados àqueles 

que usam os ambientes estudados. Há uma ênfase, durante o processo de avaliação, na 

melhoria da qualidade de vida da população envolvida através da otimização de 

desempenho ambiental. Para uma melhor operacionalização de uma APO, sugere-se a 

utilização simultânea de vários métodos e técnicas existentes, e a escolha destes depende 

do tipo específico do problema a ser investigado. A aplicação dessa variedade de métodos 

e técnicas sobre um mesmo fenômeno permite contrabalancear os desvios e tendências que 

existem em cada método escolhido, já que se pode assumir que as técnicas utilizadas com 

cada método apresentam diferentes desvios. Assim, o uso simultâneo de métodos 

diferentes serve para validar os resultados e afirmar a confiabilidade e qualidade da 

pesquisa (REIS, LAY, 2006). 

 

3.1  Qualidade do Espaço Público 

 
Segundo Reis e Lay (2006), existem alguns parâmetros que são utilizados para aferir a 

qualidade de um projeto, elas servem para avaliar o desempenho do espaço construído. 

Essas categorias propostas estão fundamentadas na natureza de tais aspectos físicos quanto 

à estética, ao uso e à estrutura do espaço construído em relação à malha urbana. Essas 

categorias remetem aos três aspectos de projeto tratados por Lynch e Hack (1984): o 

padrão da forma percebida (estética), o padrão de circulação (estrutura) e o padrão de 

atividades (uso). Estas características se mostram complementares na medida em que se 

verifica que uma aparência satisfatória não é tida como uma condição única para qualificar 

o espaço urbano. 

 

A estética é a categoria que se encaixa nos elementos da morfologia urbana que estimulam 

os nossos sentidos, ela está ligada a atributos formais de setores e demais aspectos 

sensoriais associados, sendo dominantes as sensações visuais. O aspecto visual de um 

projeto é um dos fatores considerados na análise do impacto ambiental. A importância da 

estética no ambiente construído pode ser percebida no melhoramento da qualidade visual 

dos espaços urbanos, é preciso entender como os aspectos visuais desses espaços afetam os 

seus usuários diretos ou indiretos. Apesar da maior associação com a estética sensorial 

visual, esta categoria também diz respeito à estética simbólica, em que associações com a 

forma são estabelecidas através do processo de cognição. A atração ou repulsa dos 

indivíduos para determinado espaço dependerá do quão este lugar é atrativo a depender da 

percepção que o usuário tenha do mesmo (REIS; LAY. 2006). 

 

Quanto a estrutura, fazem parte os elementos da morfologia urbana ligados a conexão 

visual e funcional entre as distintas edificações e espaços abertos. Ela forma uma imagem 

ambiental coerente dos distintos setores urbanos. É importante o acesso aos usuários a uma 

conexão de diferentes edificações e espaços urbanos numa estrutura coerente 

possibilitando a eles formar imagens do sistema urbano. A estrutura também é determinada 

pela permeabilidade ao lugar, característica físico-espacial que define onde as pessoas 

podem ir e onde não podem. Essa categoria também depende da legibilidade, quanto mais 

fácil de identificar características importantes de acessibilidade para o espaço, melhor. Para 

que o ambiente seja considerado legível, o mesmo precisa se apresentar para o 

usuário/observador de forma estruturada e com determinadas qualidades que despertem a 

apreciação (SOUZA, 2009). Outro fator importante é que o espaço não deve privar os 

usuários que estão de fora da vista interior do lugar. Os usuários se sentem mais seguros de 

adentrar em certos espaços quando eles podem visualizar de fora o que os espera em seu 



interior. Os layouts que podem ser compreendidos facilmente possibilitam às pessoas 

formarem imagens claras e precisas da estrutura urbana. A estrutura ainda está ligada com 

a imageabilidade, importante característica da qualidade visual da imagem urbana que 

remete à capacidade de uma imagem ser forte o suficiente para se impor facilmente na 

memória do observador quando evocada (REIS, LAY, 2006). 

 

Como terceira categoria, tem-se o uso, na qual estão inseridos os elementos da morfologia 

urbana que afetam o uso das edificações e dos espaços urbanos. Mesmo com uma estética 

agradável, o espaço necessita de um uso adequado. Ele é visto como um dos pré-requisitos 

para a avaliação de um espaço aberto satisfatório. Quanto mais usos o espaços tiver, mas 

atrativo ele será, o que é de grande importância, pois os usuários tendem a ser atraídos 

também por lugares movimentados e evitam espaços desertos. O uso dado a determinado 

espaço também tem o intuito de possibilitar associações e estimular os sentidos e, 

consequentemente, a experiência estética. A diversidade de atividades disponibilizadas 

aumenta a escolha, atraindo diferentes pessoas, em períodos diferentes, por razões 

variadas. O uso pode ser afetado pela flexibilidade e adequação dos espaços. A 

flexibilidade afeta o grau com que um determinado local pode ser utilizado para diferentes 

propósitos; lugares mais flexíveis oferecem mais escolha do que lugares cujos desenhos 

possibilitam um único tipo de uso (BENTLEY ET AL., 1987 apud REIS, LAY, 2006). 

 

Segundo Jacobs (2009), há uma associação de fatores negativos que geram a incapacidade 

da vizinhança de vincular-se com paixão a um parque local, por exemplo. Os fatores são: 

diversidade de uso insuficiente e a diversidade e a vida que existem são dispersas e 

dissipadas entre muitos parques com características similares. Se as pessoas tiverem uma 

multiplicidade de motivos que as façam frequentar tais lugares, eles se tornarão muito 

usados. Mas se cada um de seus espaços for igual aos outros e transmitir a mesma sensação 

em cada lugar, não haverá motivos para frequentá-los várias vezes. 

 

Os parques são diretamente afetados pela maneira como a vizinhança interfere neles. Tal 

interferência vai depender dos atrativos que o espaço oferece, como o prazer do lazer, com 

os outros e com a cidade. O entorno também é fator importante para a utilização do espaço 

público, a variedade de usos dos edifícios vizinhos propicia ao parque uma variedade de 

usuários que nele entram e saem em horários diferentes, fazendo assim com que o ele tenha 

uma sucessão complexa de usos e usuários (JACOBS, 2009). 

 
4  O BOSQUE DAS ARAPIRACAS 

Localizado no bairro Senador Teotônio Vilela (Figura 1), o Bosque das Arapiracas foi 

implantado para fornecer um local agradável para a prática de atividades físicas e o lazer 

da população. Ainda com o plantio de várias árvores em seu interior, várias delas sendo 

árvores de Arapiraca, a árvore que deu o nome da cidade e, consequentemente, o nome do 

bosque. O Bosque das Arapiracas é o espaço público de convivência mais utilizado pela 

população que vai em busca da prática de atividades físicas como a caminhada, corrida e o 

ciclismo. 

 



 
 

Figura 1 Localização do Bosque das Arapiracas na cidade 

 

O espaço funciona como um marco na cidade, pois foi eleito cartão-postal da cidade várias 

vezes. É um grande ponto nodal, servindo de ponto de encontro para as pessoas. Tem a 

função de limite, pois delimita as proximidades com o centro da cidade e ainda uma 

divisão de bairros. São dezenove vias de acesso para o Bosque, o que facilita para a 

população o acesso a ele (Figura 2) 

 
 

Figura 2: Vias de acesso ao Bosque das Arapiracas 

 

 O entorno é, em sua maior parte, constituído por residências térreas e alguns pontos 

comerciais como bares, academias e igrejas.  

 

4.1  Situação atual e de uso:  

 

Foram contabilizados 57 bancos em toda a extensão do parque, sendo três quebrados, e 49 

lixeiras, três quebradas. 

 

O Bosque das Arapiracas possui uma grande extensão de pista de Cooper e ciclovia o que 

atrai muitos usuários para a prática desportiva tanto pela manhã quanto pela noite. Apesar 

disso, durante o final da manhã e pela tarde, este espaço é utilizado principalmente para 

passagem, já que as árvores plantadas ainda se encontram em seu estágio inicial e não 



fornecem sobras, assim como os caramanchões, onde ainda não há a presença de vegetação 

para sombreamento. Possui guardas municipais e boa iluminação artificial. Existem três 

conjuntos de equipamentos esportivos para idosos, alguns quebrados, playgrounds e 

equipamentos para atividades físicas. Um ponto forte deste espaço é a fonte, que possui 

uma iluminação cênica à noite e atrai muitos usuários pela sua beleza e dois gazebos com 

mesas para jogos. Existem quatro quiosques, dois em construção e quatro estacionamentos. 

  

O mapa comportamental e de usos do Bosque das Arapiracas pode ser visto na Figura 3 

abaixo: 

 
 

Figura 3 Mapa comportamental e de uso do Bosque das Arapiracas 

 

1. A pista de cooper e a ciclovia são uma das principais atrações do Bosque das 

Arapiracas e são constantemente utilizadas pela manhã, ao entardecer e à noite. 

Tanto são usadas para caminhadas e corridas, como para o uso de patins, 

bicicletas e skates; 

2. Locais de permanência utilizados por pessoas para o descanso e a convivência; 

3. Academia ao ar livre para a prática de atividades físicas com equipamentos 

disponíveis; 

4. Estes locais são mais utilizados aos fins de semana quando são disponibilizados 

eventos esportivos, culturais e de lazer, como aulas de zumba, teatro ao ar livre 

ou musical regional; 

5. A fonte é o marco do Bosque das Arapiracas e é bastante utilizada para 

permanência à noite quando a iluminação cênica é acionada e também como 

local para encontro de amigos e para tirar fotos. 

6. Circo onde são realizados cursos oferecidos pela prefeitura, ainda em 

construção; 

7. Árvores em crescimento. Este local está reservado para a criação de trilhas 

educativas e equipamentos diversos, como lagos e locais de convivência. 

 

4.2  Avaliação dos usuários 

 

Foram realizadas 10 entrevistas, 5 com homens com idade entre 18 e 40 anos e 5 mulheres 

com idades entre 20 e 45 anos. 

 



De acordo com os respondentes, estes usam o Bosque para a prática de atividades físicas, 

como corrida, bike, patins e skate. Isso porque lá possui um ambiente agradável e boa 

infraestrutura. Os pontos positivos citados estão relacionados com a arborização, que 

apesar de ainda está em crescimento, proporciona uma sensação agradável para os 

usuários, a quantidade de pessoas que utiliza o ambiente favorece o sentimento de 

segurança, além de ser um ambiente democrático que atende a todas as classes sociais. 

 

Já os pontos negativos se relacionam com a pouca segurança, já que a extensão do Bosque 

é grande e a quantidade de guardas não compreende todo o espaço. Houve reclamações 

sobre a falta de respeito com a pista de cooper e ciclovias quando alguns ambulantes 

congestionam a passagem. Outro fator negativo citado foi a demora de algumas obras 

inacabadas que também interferem na passagem dos usuários tanto para a passagem quanto 

para a prática de atividades físicas. 

 

Os entrevistados costumam utilizar o Bosque das Arapiraca entre duas a quatro vezes por 

semana, permanecem no local de uma a duas horas e sempre a partir do final da tarde. 

Quando perguntados sobre qual o espaço público que eles utilizavam antes da implantação 

do Bosque, enquanto uns não utilizavam nenhum outro espaço semelhante ou iam apenas 

para a academia, os outros costumavam correr na Avenida Deputada Ceci Cunha, antiga 

Avenida do Futuro, mas não vão mais porque esta não oferece a infraestrutura adequada 

para a prática desportiva além da falta de segurança, ou praticam as atividades no Parque 

Ceci Cunha I e II, porém, estes também não são mais utilizados pelos respondentes, 

segundo eles, porque o Bosque das Arapiracas é mais completo. 

 

Foi interessante notar que, quando perguntados sobre como eles se sentem quando estão no 

Bosque, os homens responderam que se sentem seguros, apesar dos perigos com a parte 

inacabada das obras, já as mulheres abordaram a falta de segurança, principalmente nos 

horários mais avançados, a partir de 20h00minhs. 

A pergunta seguinte pedia para que eles citassem os usos que poderiam ser feitos no 

Bosque das Arapiracas: a prática de atividades físicas, encontro com amigos, lazer para 

crianças e família, prazer visual com a fonte e local para comércio de alimentação, os 

quiosques. 

 

Os usuários sentem falta da continuidade das obras e de um dia em que as vias sejam 

fechadas para que as pessoas possam utilizar também estas para a prática de atividades 

físicas ou lazer das crianças sem a preocupação com os carros.  

 

Quanto a importância do Bosque, os entrevistados colocaram a importância ambiental, um 

local democrático e que fornece um espaço agradável e gratuito para toda a população e, 

devido a localização central na cidade, possibilita grande visibilidade e atração de usuários, 

os quais podem praticar atividades físicas, ajudando assim na saúde da população. 

Também foi abordada a questão de que muitas praças antigas sofrem com o abandono e 

falta de manutenção por parte da gestão municipal, alguns respondentes colocam o 

abandono destas devido a criação de novos espaços, os quais são mais frequentados por 

serem mais atrativos e possuírem manutenção constante. 

 

Em comparação com outras praças e parques da cidade, o entrevistados colocam que este 

espaço possui uma estrutura convidativa e fornecer várias formas de uso de forma 

democrática, a grande extensão é um fator que contribui para abarcar uma grande 

quantidade de pessoas. Segundo eles, o Bosque “veio para ficar” porque é um local grande 



e bonito e que tem a manutenção constante, apesar de faltar terminar algumas partes das 

obras, ele “é superior a qualquer outro parque da cidade”. Ainda foi citado que algumas 

outras praças são boas (não citaram nomes), mas que são afastadas do centro da cidade.  

 

Um questionário foi realizado com 20 respondentes, 10 homens e 10 mulheres, com idades 

entre 22 e 40 anos, com a intenção de avaliar o nível de satisfação dos usuários com 

relação aos aspectos físico-construtivos e os equipamentos do Bosque das Arapiracas. O 

resultado pode ser visto na Tabela 1, abaixo.  
 

Tabela 1 – Questões relacionadas com o ambiente construído e seus equipamentos  

 

Questões Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Localização 35% 55% 10% - - 

Segurança 5% 25% 35% 25% 10% 

Qualidade da pista de Cooper 15% 50% 25% 10% - 

Quantidade de aparelhos para 

atividades físicas 

5% 45% 30% 20% - 

Qualidade dos aparelhos para 

atividades físicas 

- 15% 60% 25% - 

Quantidade de bancos - 30% 55% 5% 10% 

Qualidade dos bancos - 35% 55% 5% 5% 

Acessibilidade 10% 30% 35% 20% 5% 

Sinalização (no piso, placas 

indicativas, etc.) 

10% 25% 35% 25% 5% 

Iluminação artificial - 35% 30% 30% 5% 

Sensação térmica durante o dia - 26% 26% 16% 32% 

Confortoacústico 5% 30% 25% 20% 20% 

Quantidade de árvores - 10% 20% 35% 35% 

Sombreamento nos locais de 

permanência 

- 10% 10% 35% 45% 

Paisagem do entorno 5% 10% 45% 25% 15% 

A fonte (quanto a sua beleza) 25% 30% 10% 5% 30% 

Limpeza - 55% 35% 10% - 

Aparência do Bosque 15% 45% 30% 10% - 

Organização do Bosque como um 

todo 

- 40% 55% 5% - 

Distância entre as partes do Bosque 5% 50% 25% 15% 5% 

 

A tabela anterior mostra o nível de satisfação dos 20 usuários do Bosque das Arapiracas 

em um aspecto geral. Dela, pode-se concluir que a localização do Bosque na cidade é 

‘boa’, já que fica centralizada na cidade. A segurança é ‘regular’, alguns usuários 

reclamam da presença de marginais praticam furtos nas redondezas. A qualidade da pista 

de Cooper é tida como ‘boa’, o que atrai usuários, por exemplo, de outros espaços nos 

quais o passeio não fornece segurança para a prática de caminhada e corrida, como é o 

caso da Avenida Ceci Cunha. A quantidade de aparelhos para atividade física é ‘boa’, 

porém, sua qualidade foi colocada como ‘ruim’. Tanto a quantidade de bancos como a 

qualidade deles recebeu a qualificação, pela maioria das respostas, de ‘regular’. Isto se 

deve pela distância entre eles e alguns estarem quebrados. A acessibilidade foi considerada 

‘regular’, pois várias das rampas para cadeirantes que dão acesso ao Bosque estão 



deterioradas. As sinalizações, como desenhos indicativos no piso ou placas, foram tidas 

como ‘regular’. A iluminação artificial é ‘boa’, pois permite que os usuários façam suas 

atividades à noite sem contratempos. Já a sensação térmica durante o dia está, segundo os 

respondentes, ‘péssima’. Isto é devido às árvores plantadas ainda estarem novas e baixas 

de mais para fornecer sombra, assim como a vegetação dos caramanchões dos bancos, o 

que dificulta o uso do Bosque durante o horário da manhã e da tarde. Por isso o quesito 

“quantidade de árvores” ficou com classificação empatada entre ‘ruim’ e ‘péssimo’, e o 

quesito “sombreamento nos locais de permanência” com classificação ‘péssimo’. O 

conforto acústico quanto aos ruídos externos é tido como ‘bom’. Quando perguntados 

sobre a paisagem do entorno, quase metade dos respondentes (45%) a colocaram como 

regular. Segundo eles, as residências no entorno têm uma aparência feia e desvaloriza o 

local. A fonte quanto a beleza ficou dividida com classificação ‘boa’ e ‘regular’ com 30% 

dos respondentes em cada. A limpeza é considerada ‘boa’, assim como a aparência do 

Bosque. A organização do Bosque como um todo é considerada ‘regular’, isto se deve, 

para alguns, pelos espaços abertos que se encontram no centro do mesmo, o que poderia 

ser resolvido com a permissão das pessoas andarem pela grama. Já a questão “distâncias 

entre as partes do Bosque”, como os equipamentos de atividades físicas, os quiosques e os 

equipamentos para idosos, é considerada ‘boa’.  

 

5  CONCLUSÕES  

 

A utilização da Avaliação Pós-Ocupação, como o embasamento da Psicologia Ambiental, 

foi altamente importante e satisfatório para a obtenção dos resultados. Esta união 

possibilitou uma visão apurada do objeto de estudo tendo uma análise dos aspectos físico-

construtivos, uma avaliação projetual do Bosque das Arapiracas, e comportamentais, uma 

avaliação comportmanetal e de satisfação dos usuários. 

 

Ficou clara a importância do Bosque das Arapiracas para a população como um local 

principalmente propício para a prática de esportes como a corrida, a caminhada e bike. 

Apesar de estar com obras em andamento, o local propicia um ambiente com boa 

infraestrutura e segurança regular, isso devido à grande extensão do espaço e a pouca 

quantidade de seguranças, seis por turno. Como melhoria, o término das obras e o 

crescimento das árvores são os pontos citados. Com o trabalho também foi levantada um 

questão importante com relação as demais praças e parques da cidade: a hipótese de que 

com a criação de novos espaços públicos há o abandono de outros, principalmente os que 

são implantados distantes do centro. Vários usuários colocaram que deixaram de usar 

outras praças porque a manutenção do Bosque das Arapiracas é constante, há a maior 

presença de pessoas e melhor segurança.  
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