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RESUMO 

 

No contexto contemporâneo, a existência de conflito entre o tempo dedicado a vida pessoal 

e a social contribui para que o período noturno ganhe a característica de ser o tempo das 

atividades socioculturais e laborais, deixando de ser puramente o momento do descanso. 

Assim, cresce o número de pessoas nos espaços públicos durante a noite e a necessidade 

dos poderes públicos e privados fornecerem as condições favoráveis para que as pessoas 

possam usufruir desse espaço-tempo com qualidade. Nesse enfoque, este trabalho analisou 

o uso noturno de um trecho de um importante eixo viário em Bauru e dos espaços de 

permanência conectados, com o intuito de identificar suas potencialidades e aspectos que 

comprometem seu uso noturno. Os resultados revelaram problemas de infraestrutura que 

reduzem o uso, e que podem ser sanados com uma intervenção projetual, que considere a 

dimensão “tempo” (dia e noite) e contribua para uma maior apropriação noturna.  

 

1  INTRODUÇÃO 
 

O uso dos espaços públicos no período noturno mudou bastante nas últimas décadas e tem 

gerado mudanças significativas na vida noturna na cidade, onde a noite perde essa 

associação única de ser o tempo de descanso e ganha a característica de ser o tempo das 

atividades sócio cultural e laboral. Essa nova característica da noite surge diante do 

conflito entre o tempo pessoal e social das pessoas: o tempo da família, trabalho e lazer. A 

noite passa a ser o tempo dessas atividades e se torna cada vez mais presente na vida das 

pessoas, e necessita de atenção no contexto contemporâneo (ALVES, 2006). 

 

As atividades noturnas ocorrem geralmente em espaços internos de restaurantes, cinemas, 

shoppings, entre outros, muitos dos quais acessíveis por transportes individuais, taxis e 

transporte público, sendo esse último mais reduzido no período noturno. Poucas atividades 

são desenvolvidas em espaços abertos, como ruas e praças, em comparação com os 

ambientes internos. Esse aspecto reflete a falta de espaços convidativos, que incentivem as 

pessoas a caminharem por eles e criem alternativas democráticas para povoar a noite, e 

melhorar a qualidade de vida nas cidades. 
 
Apesar dessa crescente necessidade e disposição ao uso da cidade durante a noite, esse 

período ainda costuma estar ausente das reflexões referente às áreas ligadas ao urbanismo, 

ao desenvolvimento e planejamento territorial, estando muitas vezes limitada aos aspectos 

inconvenientes da iluminação pública (GWIAZDZINSKI, 2014). Diante destes aspectos, é 

necessário pensar a noite sob este novo olhar inserindo os aspectos social e econômico, de 

modo a colocar o período noturno como parte essencial da vida em qualquer cidade. 



 
Atrair pessoas para usar os espaços públicos da cidade durante a noite pode melhorar 

diversos fatores do lugar, como por exemplo, a segurança, a cultura e integração, 

diminuição da criminalidade, tornar a cidade mais atrativa ao turismo e aumentar o número 

de empregos gerados pelos serviços ligados a noite. Segundo Jaspe (2011), além do grande 

potencial de aumentar o valor econômico e a competitividade da cidade, a noite tem uma 

profunda força social.   

 

Diante dessa nova demanda, o poder público de algumas cidades iniciou projetos para lidar 

com o tema da noite urbana. Amsterdã, por exemplo, criou o prefeito da noite, que é um 

cargo voluntário ocupado por uma pessoa escolhida para servir como intermediador entre 

os representantes da noite e o poder público. O objetivo é facilitar o diálogo entre essas 

duas partes e assim dinamizar, melhorar e expandir a vida noturna da cidade. 

 

As atividades para promover os espaços urbanos noturnos normalmente estão ligadas à 

cultura, como seguintes eventos: a Noite das Artes, em Helsink; Longa noite dos Museus, 

de Munique; Noite branca, em St. Petersbugo, Paris, Roma, Bruxelas, Montreal e Nápoles; 

Noite Europeia do Cinema, em Berlim (ESPINASSE, GWIAZDZINSKI e HEURGON, 

2005). No Brasil, pode-se citar, ainda, a Virada Cultural Paulista (evento com o intuito de 

promover a cidade, através de 24 horas ininterruptas de eventos culturais), que acontece 

em diversas cidades do Estado de São Paulo. 

 

Cidades como Copenhagen e Dublin usam a noite como oportunidade para promover 

festivais culturais e eventos de arte contemporânea. No Brasil, o estudo e a discussão da 

noite ainda são bastante escassos. São Paulo, em 2014, contou com uma discussão sobre 

sua noite organizado pelo grupo CoLaboratório, o que trouxe vários estudiosos e agentes 

públicos para pensar a noite paulistana.  

 

Nesse contexto, esse artigo apresenta um estudo sobre uso noturno de um importante eixo 

viário em Bauru com de três espaços públicos de permanência conectados, através de um 

recorte espacial, com o intuito de identificar suas potencialidades e aspectos que 

comprometem esse uso. Esse trabalho buscou, ainda, levantar a temática do uso dos 

espaços públicos durante a noite em uma cidade polo regional do Centro Oeste Paulista, já 

que as cidades do interior refletem as demandas observadas nas metrópoles. 

 

2 MÉTODOS 

 

Para avaliar a temática do uso noturno em espaços públicos, a partir de um estudo de caso, 

foi escolhido um trecho de um importante eixo viário em Bauru-SP, e os espaços de 

permanência conectados.  O estudo teve como referência principal o trabalho de Sebastião 

(2016) e também as pesquisas desenvolvidas por Fontes (2008), Fontes; Melo (2003), 

Fontes; Gasparini Júnior (2003), nos espaços de permanência conectados. Ressalta-se que, 

os dados encontrados nessas referências foram atualizados através de vistoria técnica aos 

locais. 

 

O recorte espacial definido para análise, neste trabalho, abrange um eixo viário de 2 km 

localizado na Avenida Nações Unidas, na cidade de Bauru (SP) (Fig. 1). Essa avenida é um 

dos mais importantes eixos viários, pois faz ligação entre as regiões noroeste a sudeste da 

cidade e é um dos principais acessos à cidade. O trecho analisado é composto por um 

canteiro central que separa as duas pistas principais de rolamento (cada mão de direção 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura


possui 2 ou 3 vias, cuja largura total sofre uma variação ao longo da avenida); canteiros 

laterais, que separam as vias adjacentes. Nessas vias adjacentes estão dispostos edifícios e 

algumas baias de estacionamento e nos canteiros laterais estão localizados os pontos de 

ônibus. 

 

 
Fig. 1 Mapa de Bauru com a indicação do eixo viário e localização de Bauru dentro 

do Estado de São Paulo (Fonte: www.openstreetmap.org) 

 

Ao longo dessa avenida estão localizados três importantes espaços públicos da cidade: a 

Praça da Paz, o Parque Vitória Régia e a Praça do Líbano – objetos de análise deste artigo. 

Essas áreas foram escolhidas pelo significado urbano. A Figura 2 mostra os usos do eixo e 

a indicação dos três espaços públicos estudados. Observa-se que ao longo da avenida os 

usos predominantes são os serviços diurnos (escritórios, clínicas e lojas), serviços noturnos 

(restaurante, hotéis, bancos e alguns postos de combustível), além de terrenos e edifícios 

vazios. Já no entorno imediato – nos quarteirões acima da avenida – o uso predominante é 

o residencial.  

 

 

Fig. 2 Área de estudo, sem escala, com o uso e ocupação do solo  

http://www.openstreetmap.org/


Para análise do uso noturno, os procedimentos metodológicos utilizados foram: registros 

fotográficos, vistoria técnica, e entrevistas com proprietários e funcionários de 

estabelecimentos comerciais localizados ao longo do eixo da avenida. 

 

A avaliação através de vistoria técnica teve por objetivo caracterizar qualitativamente os 

espaços de permanência do eixo viário analisado. Para esta definição foi utilizado como 

referência os estudos desenvolvidos por Ngesan e Zubir (2014), que realizaram uma 

avaliação de espaços públicos na Malásia. Nessa avaliação foram utilizados os seguintes 

temas para observação da utilização do espaço público: “Perfil e Comportamento” e 

“Imagem e Infraestrutura”. O primeiro tema se refere ao perfil dos usuários e sua interação 

com o espaço no período noturno, já o segundo diz respeito ao espaço físico e como é sua 

imagem no período noturno. Estes temas foram analisados através de uma escala numérica 

de 5 pontos, cuja avaliação variou de: muito bom (1), bom (2), regular (3), ruim (4) e 

muito ruim (5). 

 

Essa mesma escala foi utilizada para avaliar o eixo viário quanto aos seguintes aspectos: 

velocidade das vias (velocidade máxima da via), estacionamento (presença de 

estacionamento), pontos de ônibus (distância entre os pontos e sua qualidade), calçamento 

(larguras e qualidade do pavimento), canteiros (usos dos canteiros), manutenção (nível de 

conservação da avenida: limpeza, paisagismo, asfalto), faixa de pedestres (presença de 

faixa de pedestre), sinalização (visibilidade e eficiência), acessibilidade (mobilidade do 

pedestre), e iluminação (eficiência).  

  

Entrevistas com gerentes e proprietários de estabelecimentos comerciais também fizeram 

parte da metodologia, com o fim de entender a relação existente entre o comércio local e o 

espaço público. No total foram realizadas 4 entrevistas, cujas perguntas tiveram respostas 

abertas sobre: horário de funcionamento, público usuário do local e impressões gerais em 

relação a segurança, infraestrutura e eventos. Foram entrevistados funcionários e 

proprietários de dois restaurantes locais - Habib’s e Mc Donalds e dois trailers de 

alimentação, um localizado na Praça da Paz e outro próximo ao Parque Vitória Régia.  

 

O uso noturno da área foi analisado em três locais: i) nos arredores da Praça da Paz, por 

concentrar maior número de serviços noturno e também por representar um dos mais 

frequentados pela população em função da presença de restaurantes, além do intenso uso 

da própria praça; ii) nos arredores do Parque Vitória Régia, pois também possui alguns 

restaurantes, localizados em seu entorno; e iii) nos arredores da Praça do Líbano, embora 

este local seja encontrado um menor número de serviços noturnos, em relação aos demais, 

pois é composto basicamente por um posto de gasolina, um supermercado, neste caso a 

própria Praça do Líbano atrai um grande fluxo de pessoas devido à presença de pontos de 

ônibus que servem várias regiões da cidade.  

 

De modo geral, a concentração de pessoas durante a noite existe em locais que possuem 

mais serviços, que em sua maior parte faz parte da iniciativa privada. Entre os espaços 

públicos analisados, a maior concentração de pessoas é em torno da Praça da Paz, que é 

uma das principais opções de lazer da cidade de Bauru. O projeto arquitetônico divide o 

espaço em dois diferentes níveis: uma cota superior para uso mais contemplativo e 

descanso e outra inferior de uso mais urbano caracterizado por alguns trailers, que atraem o 

público durante o período da noite (Fig. 3 e 4). 

 



   

Fig. 3 e 4 Fotos da Praça da Paz 

 

O Parque Vitória Régia é um espaço bastante arborizado, com topografia acentuada, 

bastante permeável, a maior parte com gramado e com alguns caminhos sinuosos com piso 

de concreto. O parque ainda possui um lago artificial e uma arena circular configurando 

um anfiteatro. Os horários de maior uso do parque são por volta das 17h, quando a 

temperatura fica mais amena e durante a noite, porém só nas ruas que contornam o parque, 

pois é onde se concentram alguns restaurantes, bares e trailers de alimentação. O parque é 

também o principal local de eventos públicos da cidade, tais como: passeatas, shows, 

viradas culturais, entre outros (Fig. 5 e 6). 

 

   

Fig. 5 e 6 Fotos do Parque Vitória Régia 

 

A Praça do Líbano é caracterizada pela presença de pontos ônibus, é arborizada e possui 

fontes de água sem uso e bancos bastante deteriorados. O horário de maior uso do espaço 

acontece após o fechamento do comércio diurno, pois devido à proximidade com o centro, 

muitos funcionários acabam se dirigindo aos pontos de ônibus da praça (Fig. 7 e 8). 

 

   
Fig. 7 e 8 Fotos da Praça do Líbano 

 



3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados foi dividida em: avaliação através de vistoria técnica sobre o eixo 

da Avenida Nações Unidas e avaliação qualitativa sobre os temas “Perfil e 

Comportamento” e “Imagem e Infraestrutura” dos espaços públicos de permanência ao 

longo da avenida.  

 

3.1  Avaliação técnica do eixo da Avenida Nações Unidas 

 

A Tabela 1 apresenta uma síntese da avaliação da qualidade do eixo viário estudado. Os  

dados mostram que 60% dos indicadores avaliados receberam uma pontuação muito baixa, 

entre “ruim” e “muito ruim”. A justificativa para estes valores foram em função da 

contribuição negativa que estes elementos têm na utilização do espaço durante o período 

noturno. O tipo de calçamento, a ausência de faixa de pedestre e sinalização viária, assim 

como a falta de acessibilidade e iluminação dificultam ainda mais o percurso do pedestre e 

contribuem para uma imagem negativa da área. A ausência de iluminação pública, por 

exemplo, é um indicador essencial para o eixo viário ter uma maior acessibilidade e 

qualidade espacial à noite. Observou-se, no geral, que nos períodos diurnos e noturnos 

(nesse em maior gravidade), os principais problemas da área referem-se à mobilidade dos 

pedestres.  

 

Tabela 1 Análise do eixo viário da Avenida Nações Unidas 

 

Eixo Avenida Nações Unidas 

Indicadores  Muito bom Bom Regular Ruim Muito ruim 

Velocidade das vias   x   

Estacionamento   x   

Pontos de ônibus    X  

Calçamento    X  

Canteiros   x   

Manutenção  x    

Faixa de pedestres    X  

Sinalização    X  

Acessibilidade    X  

Iluminação     x 

 

Nesse eixo viário, os usos nos estabelecimentos comerciais se intensificam no período 

noturno (Fig. 9 e 10), e esses locais atendem um público bastante diversificado. De acordo 

com os representantes de alguns desses estabelecimentos, a implantação de um projeto de 

requalificação no local poderia contribuir para intensificar o uso e permanência de pessoas 

no período noturno, o que resultaria em uma melhoria na economia local. 

 



   
Fig. 9 e 10 Fotos noturnas do eixo da avenida 

 

3.2 Avaliações qualitativas do “Perfil e Comportamento” e da “Imagem e 

Infraestrutura” nos espaços de permanência 

 

A Tabela 2 mostra os resultados da avaliação qualitativa por meio de observação dos três 

espaços de permanência conectados ao eixo da Avenida Nações Unidas, a partir da adoção 

de uma escala de valores (1: muito bom, 2: bom, 3: regular, 4: ruim e 5: muito ruim). 

 

Tabela 2 Análise dos espaços públicos 

 
 Praça da Paz Pq.Vitória Régia Praça do Líbano 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Perfil e comportamento 

Adultos x      x     x    

Adolescentes x        x    x   

Crianças x       x       x 

Homens x      x     x    

Mulheres x       x    x    

Famílias x       x       x 

Amigos x        x    x   

Sentados x       x     x   

Relaxando  x       x     x  

Conversando/Socializando x        x    x   

Usando aparelhos eletrônicos x        x   x    

Comendo x       x       x 

Caminhada contemplativa  x      x      x  
 

Imagem e infraestrutura 

Área para relaxar   x      x     x  

Área de alimentação  x      x       x 

Limpeza x      x      x   

Barulho de veículos   x    x      x   

Acessibilidade veículos  x     x     x    

Acessibilidade de pedestres   x      x     x  

Variedade equipamento    x      x     x 

Tipo e qualidade pavimento   x     x      x  

Localização da iluminação   x       x    x  

Iluminação suficiente   x       x    x  

Segurança  x       x    x   

Presença policiamento   x      x     x  

Problemas morais e sociais   x      x    x   

Atividades criminosas  x      x     x   

Lixeiras    x     x     x  



 Praça da Paz Pq.Vitória Régia Praça do Líbano 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Bancos    x      x    x  

Visibilidade do espaço    x      x   x   

Design para atividades noturnas    x      x     x 

Entradas e saídas    x      x   x   

Cor da iluminação    x      x     x 

Cor e design do estacionamento    x      x     x 

Cor e design do paisagismo    x      x     x 

Condição do paisagismo  x     x      x   

Clareza na sinalização local     x     x     x 

Design sinalização      x     x     x 
 

 

Ao analisar os resultados da avaliação em relação ao tema “Perfil e Comportamento” dos 

usuários, observa-se que a Praça da Paz é frequentada por diferentes perfis de usuários. 

Dos indicadores avaliados, 85% receberam atribuição “muito bom” e 15% “bom”. De uma 

maneira geral, os usuários se sentem satisfeitos com a segurança e privacidade na praça e o 

número de pessoas que a utilizam toda semana e esporadicamente é bastante equilibrado.  

 

No período de quinta-feira a domingo, a praça também tem equipamentos que atraem 

diferentes usuários, tais como: cama elástica, pula-pula e algumas barracas que 

comercializam produtos diversos. O espaço da praça vem ganhando mais funções em 

decorrência da presença cada vez maior de usuários. 

 

Em relação a “Imagem e Infraestrutura” da Praça da Paz, 24% dos indicadores avaliados 

receberam uma avaliação positiva – entre bom e muito bom, 32% foram avaliados em 

estado regular e 44% receberam avaliação entre ruim e muito ruim. Esta última pontuação 

evidencia a ausência de equipamentos urbanos voltados ao período noturno e, 

consequentemente, de espaços projetados para uso em vários horários. Apesar da 

existência de iluminação, ela não é adequada e não existe diferenciação nos tipos e na cor 

da luz para facilitar a leitura do ambiente. Os mobiliários como postes de iluminação, 

sinalização, bancos e lixeiras precisam de uma reformulação para atender melhor as 

necessidades que os atuais usos da praça exigem. O paisagismo e estacionamentos também 

precisam de intervenção para melhorar a imagem noturna, e auxíliar à leitura do espaço e 

conforto dos usuários. O pavimento é, em geral, de concreto, mas existem algumas áreas 

com gramado, e sua avaliação mostrou que ele também precisa de renovação para uma 

maior adaptabilidade de usos. Em relação ao principal ponto de atração da praça, que são 

os trailers de alimentação, é necessário pensar em um projeto de renovação e absorção 

deles no projeto da praça, para torná-la ainda mais atrativa (Fig. 11 e 12). 

 

   

Fig. 11 e 12 Fotos noturnas da Praça da Paz 



 

A avaliação do “Perfil e Comportamento” do Parque Vitória Régia identificou que a parte 

central do parque é pouco utilizada durante o período noturno. As bordas onde se 

encontram localizados alguns restaurantes, bares e trailers são locais mais ocupados. Essa 

avaliação mostrou que 15,4% dos indicadores receberam conceito entre “bom” e “muito 

bom”; 46,2% “regular” e 38,4% receberam uma avaliação entre “ruim” e “muito ruim”. 

Estes resultados evidenciaram o pouco uso do espaço durante a noite, pois não existe uma 

variedade no perfil dos frequentadores e nem de atividades locais. Verificou-se a presença 

de algumas famílias no parque infantil – localizado ao lado do espaço principal do parque e 

a presença de alguns casais e grupos de homens. No entanto, estes usuários não são 

quantitativamente significativos, uma vez que o parque é, em sua maior parte, muito 

escuro.  

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, referente ao tema “Imagem e 

Infraestrutura” do Parque Vitória Régia, 16% dos indicadores receberam uma avaliação 

entre bom e muito bom, 12% foram regular e 72% receberam avaliação entre ruim e muito 

ruim. Os itens avaliados como “ruim e muito ruim” explicam, em sua maior parte a falta de 

uso noturno, justificada pela inadequação do espaço, como por exemplo, em relação à 

iluminação noturna no local. Ou seja, o fato de possuir uma iluminação bastante precária 

compromete o uso noturno por causa da insegurança e atribui uma imagem ruim ao espaço.  

 

Quanto ao mobiliário como bancos, lixeiras e bebedouros, estes são insuficientes para 

ampliar o número de possíveis frequentadores do espaço e os que existem são 

desconfortáveis e não estão em bom estado de conservação. Não existe nenhum posto de 

polícia, guarda ou vigias no parque. Ainda foi possível observar a presença de alguns 

grupos de pessoas consumindo drogas na parte escura do espaço. A acessibilidade de 

carros é boa, devido a proximidade da Avenida Nações Unidas e das ruas próximas 

possuem espaços para estacionamento (Fig. 13 e 14). 

 

   

Fig. 13 e 14 Fotos noturnas do Parque Vitória Régia 

 

Em relação ao “Perfil e Comportamento”, os dados apresentados na tabela 2 mostrou que 

os usuários da Praça do Líbano vão até o espaço para esperar o ônibus, a maior parte é 

composta por adultos e adolescentes, que utilizam o espaço para ir e voltar do trabalho e a 

escola. O local não é usado para lazer e a maior parte dos usuários vai sozinho ou em 

grupos de colegas de trabalho para esperar ônibus. 

 

A avaliação da “Infraestrutura e Imagem” revelou que 4% dos indicadores receberam uma 

avaliação entre bom e muito bom, 32% regular e 64% entre ruim e muito ruim. De modo 

geral o espaço precisa melhorar seu mobiliário como os bancos, lixeiras e os postes de 



iluminação. Os poucos bancos são desconfortáveis e as muretas dos canteiros são 

utilizadas como banco e, por isso, são desconfortáveis. A iluminação, apesar de não ser 

diferenciada, é presente principalmente na parte que se abre para avenida, onde estão os 

pontos de ônibus. Já a sinalização local e dos pontos de ônibus é bastante precária. Faltam 

equipamentos para atrair usuários e melhorar o tempo de espera de ônibus dos atuais 

usuários do espaço. Existem alguns moradores de rua neste local, pois próximo ao espaço 

existe um posto de combustível fechado recentemente, que se tornou um alojamento para 

este público (Fig. 15 e 16). 

 

   
Fig. 15 e 16 Fotos noturnas da Praça do Líbano 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 2 foi elaborada a tabela 3 que mostra a avaliação 

comparativa entre os três espaços públicos analisados. 

 

Tabela 3 Comparação da avaliação dos espaços públicos 

Praça da Paz 

 Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim 

Perfil e comportamento 11 2 -- -- -- 

Imagem e infraestrutura 1 5 9 8 2 

Parque Vitória Régia 

 Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim 

Perfil e comportamento -- 2 6 5 -- 

Imagem e infraestrutura 1 3 2 6 13 

Praça do Líbano 

 Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim 

Perfil e comportamento -- 4 4 2 3 

Imagem e infraestrutura -- 1 8 8 8 

 

Como pode ser observado, em relação ao “Perfil e Comportamento”, a Praça da Paz foi muito 

bem avaliada se comparada aos demais espaços públicos, o que indica um real uso noturno 

desse espaço. Em contrapartida, o Parque Vitória Régia e Praça do Líbano necessitam de 

projetos que atraiam mais usuários no período noturno. Em relação a “Imagem e 

Infraestrutura”, de uma maneira geral todos os espaços precisam melhorar para oferecer maior 

conforto aos usuários no período noturno, bem como para maximizar os usos noturnos. 

 

O Parque Vitória Régia é o que possui a pior “Imagem e Infraestrutura” noturna, devido 

principalmente a sua péssima iluminação, o que acaba anulando qualquer possibilidade de 

atração de usuários. Por isso, buscar a ativação desse espaço no período noturno é aumentar 



consideravelmente a qualidade urbana da avenida como um todo, uma vez que o parque é um 

espaço público de escala municipal. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Através de um estudo de caso localizado em um trecho de um eixo viário e espaços de 

permanência conectados, foi possível trazer a temática do uso noturno do espaço público. Esse 

estudo permitiu apontar os principais problemas relacionados à “Imagem e Infraestrutura”, 

assim como “Perfil e Comportamento”, que comprometem a potencialização do uso noturno 

desses espaços.  

 

No caso avaliado, ficou evidente que a noite ainda é pouco observada na cidade, uma vez que a 

infraestrutura urbana encontrada ressalta essa ausência de reflexão do uso noturno nas politicas 

urbanas. Assim, ao considerar esse uso, o planejamento deve englobar desde a escolha da 

iluminação, qualidade do mobiliário e equipamentos até a oferta de eventos no período 

noturno. Intervenções físicas locais, além de gerenciais, são necessárias para democratizar o 

acesso aos espaços de lazer, possibilitando uma apropriação da noite por todos ao oferecer uma 

alternativa gratuita e de qualidade para a população, o espaço público, e contribuir para 

movimentar a economia local. 
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