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RESUMO  

O crescente interesse na qualidade de espaços públicos urbanos está relacionado com a necessidade 
de melhorar as condições sociais, sustentada por um ambiente físico confortável. Essa questão tem 
estimulado o desenvolvimento de pesquisas que visam definir requisitos ambientais no processo de 
projeto de renovação ou de construção de espaços similares. Nesse contexto, este trabalho apresenta a 
primeira fase de uma pesquisa mais ampla que objetiva verificar o impacto de estímulos ambientais 
no uso de espaços abertos. Para isso, são apresentados dois estudos de caso na cidade de Bath, Reino 
Unido, desenvolvidos no período no verão de 2006, utilizando técnicas não intrusivas. Levantamentos 
das características locais e observações de pessoas no seu ambiente natural permitiram avaliar 
preliminarmente o desempenho ambiental, os aspectos sociais, além de quantificar e caracterizar os 
usos e usuários de cada espaço, em diferentes dias e horários. Os resultados evidenciam que além de 
fatores culturais e sociais, os usos de espaços abertos são fortemente influenciados pelas condições do 
tempo e por estímulos próprios do espaço. Esta pesquisa pode ajudar na compreensão da dinâmica de 
uso diário e sazonal de diferentes espaços públicos, no sentido de desenvolver estratégias de projeto 
que visem maximizar seus usos em diferentes condições de tempo.  

ABSTRACT  

The increasing interest in the quality of urban public space is related with the necessity to improve the 
social conditions through a comfortable physical environment. This question has stimulated the 
development of research with the purpose of defining environmental requirements to use in the design 
process, to renovate or to develop new spaces. In this context, this paper presents the first stage of a 
research project that aims to investigate the impact of the environmental stimuli in the use of open 
spaces. For this, two case studies were examined in Bath, United Kingdom, in summer of 2006, using 
unobtrusive techniques. Local characteristics surveys and observations of people in their natural 
environmental allowed a preliminary evaluation of the performance of the spaces, their social aspects, 
besides characterized and quantify hourly variation of use and kind of users in different days. The 
results show that besides cultural and social aspects, which contribute to the use of public spaces, 
there is great influence of the weather conditions and the stimuli of each space. This research can 
assist in comprehending the daily and seasonal dynamic use of different open spaces, with the 
intention to develop design strategies that aim to maximise the use of theses spaces in different 
weather conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescente interesse na qualidade de espaços públicos urbanos está relacionado com o seu  papel em 
melhorar o ambiente físico e a qualidade de vida dentro das cidades, além de contribuir para a 
inclusão social. Essa questão tem estimulado o desenvolvimento de muitas pesquisas, que objetivam 
definir requisitos ambientais para uso no processo de projeto de renovação ou desenvolvimento de 
novos espaços (NIKOLOPOULOU & LYKOUDIS, 2006; SCUDO & DESSI, 2006; KATZSCHNER, 
2006, e outros).  De acordo com Nikolopoulou & Lykoudis (2006), tem-se tornado evidente que, as 
condições ambientais de espaços abertos, impostas para os usuários, podem contribuir para melhorar 
ou piorar suas experiências nesses espaços.  

A qualidade ambiental desses espaços depende de uma variedade de aspectos tais como: microclima, 
segurança, disponibilidade de equipamento urbanos e mobiliários, entre outros. Em relação ao 
parâmetro microclimático, essa qualidade está associada ao balanço entre áreas expostas ao Sol e a 
sombra, que garanta opções de escolha do usuário e permita o uso apropriado em todas as estações do 
ano. As características microclimáticas podem estimular o uso, o tempo de permanência e a forma de 
apropriação dos espaços abertos (FONTES et. al., 2005; PERETTI. & MONTACCHINI, 2002; 
NIKOLOPOULOU, 2002, e outros). 

Segundo Nikolopoulou & Lykoudis (2006), atualmente as condições microclimáticas são parte 
integral do sucesso de um espaço aberto, ou seja, elas são indiretamente um parâmetro crítico para o 
uso desses espaços no ambiente urbano.  Esses autores mostram resultados do EU-funded RUROS 
project (Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces),  cujo objetivo foi desenvolver 
ferramentas de projeto, com ênfase em espaços abertos, para ajudar arquitetos, planejadores, entre 
outros fazedores de decisão, e contribuir para o desenvolvimento de cidades. 

Scudo & Dessi (2006), de acordo com essas questões, dizem que o foco da cultura contemporânea é 
saber como criar ambientes que respondam às necessidades das pessoas por espaços habitáveis. Para 
isso, técnicas de mitigação microclimática constituem um campo de pesquisa especializado, dentro da 
prática de projeto. Esses autores sugerem três passos para subsidiar o processo projetual: o primeiro é 
aprender com o comportamento dos usuários, a partir de observações detalhadas dos espaços abertos, 
em diferentes períodos do dia e do ano; o segundo é fazer levantamentos microclimáticos rápidos, 
através de medidas das principais variáveis (temperatura do ar e radiante, radiação solar, umidade 
relativa e velocidade do vento), para avaliar a resposta fisiológica para os estímulos ambientais; o 
terceiro passo consiste em avaliar a percepção dos usuários, através da aplicação de questionários, 
simultaneamente às medições microclimáticas.  

Nesse último passo, dados objetivos e subjetivos são descritos. Entretanto, a percepção subjetiva 
comumente não concorda com índices térmicos e isso significa que o conforto adaptativo é muito 
ativo em espaços abertos, onde o fator psicológico tem um papel importante (NIKOLOPOULOU et 
al., 2001; NIKOLOPOULOU & STEEMERS, 2003; NIKOLOPOULOU & LYKOUDIS, 2006). Essas 
questões colocam em evidência a importância de se estudar os aspectos microclimáticos, além de 
outros que podem gerar estímulos ambientais e contribuir para incrementar o uso dos espaços abertos. 

Nesse contexto, tem sido desenvolvida uma pesquisa, em espaços públicos abertos, com o objetivo de 
avaliar como as condições do tempo (diária e sazonal) e aspectos peculiares do espaço influenciam o 
uso dos mesmos. Em outras palavras, verificar o impacto dos estímulos ambientais nos usos desses 
espaços, além de desenvolver estratégias de projeto para incrementar seus usos em diferentes estações 
do ano. Esse artigo apresenta a primeira fase desse projeto, em que dois estudos de casos foram 
desenvolvidos em Bath,  Reino Unido, no verão de 2006, com o uso de técnicas não intrusivas,  ou 
seja , a partir de observações de campo. Na segunda fase, realizada no período de outono, e que não é 
discutida nesse artigo, além do uso de técnicas similirares, também foram utilizados medições das 
principais variáveis (temperatura do ar e de globo, radiação solar, umidade relativa e velocidade do 
vento), além da aplicação de questionários aos usuários, para avaliar a resposta fisiológica aos 
estímulos ambientais e identificar o perfil dos usuários.  
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2. A CIDADE DE BATH, REINO UNIDO 

A cidade de Bath (51°23′N, 2°22′W), Reino Unido, patrimônio histórico e cultural da humanidade 
pela UNESCO desde 1987, tem aproximadamente 84.000 habitantes, está localizada no Sudoeste da 
Inglaterra (figura 1), aproximadamente a  25 km da grande cidade e porto de Bristol e a 160 km a 
Oeste de Londres. Bath está implantada no vale do Rio Avon, que atravessa o centro urbano, possui 
uma altitude máxima de 238 metros, nas montanhas ao redor da área central, e mínima de 17 m. De 
acordo com Bath & North East Somerset Council (1997), a cidade é centro regional de empregos, 
compras, diversão, entre outros. 

 

Figura 1 - Mapa do Reino Unido com destaque para a região Sudoeste e para Bath  
Fonte – Adaptado de http://www.expedia.com (acessado em Julho de 2006) 

 
O clima de Bath é temperado, embora significativamente mais aquecido do que qualquer outra 
localização de latitude similar, devido à proximidade de um Golfo. A maioria dos dias é nublado, mas 
em média possui dias mais secos e aquecidos do que qualquer parte na região Norte do Reino Unido. 
Os ventos predominantes sopram do Suldoeste, vindos do Atlântico Norte. Apesar de existir pouca 
catástrofe natural, podem ocorrer ventos fortes e enchente, especialmente no período de inverno. De 
acordo com dados climáticos históricos, para o período de 1971-2000 a temperatura média mínima de 
4.5 oC ocorre em Janeiro, e a máxima média de 16.9 oC, em julho. A média diária de incidência de Sol 
é de 4h e a precipitação anual é de 798.5 mm. Demais dados sobre o clima, tais como valores de 
umidade relativa do ar e de radiação solar não foram disponibilizados pelo Serviço de Meteorologia 
do Reino Unido. 

2.1 Espaços Públicos Abertos em Bath 

Bath tem 119 espaços abertos, os quais variam de pequenas áreas e oito (8) grandes parques mantidos 
pela prefeitura local. Esses espaços são caracterizados pelo plano local, de 1997, de acordo com sua 
descrição, acesso, condição, uso e presença de características especiais. Segundo a administração 
local, é importante que todos os residentes da cidade, desde as crianças até os idosos, possam 
caminhar até essas áreas de forma rápida e segura.  

Além de ter uma importante função de lazer, esses espaços são valorizados como parte da paisagem 
urbana e compreendem os seguintes tipos: parques e jardins, espaços de recreação, playground, 
campos de jogos e áreas de lazer dentro de propriedades do Estado; áreas associadas com um edifício 
ou um grupo deles, acessíveis ou não ao lazer público; espaços abertos em propriedades privadas, 
especialmente em áreas densamente  construídas, que além de contribuir para a totalidade da 
paisagem da cidade, são essenciais para o lazer naquela área. 

Existe uma grande preocupação em salvaguardar esses espaços da especulação imobiliária, além de 
deixá-los com boa manutenção. Fundos para essa manutenção são atualmente revistos pela autoridade 
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local. Os parques e espaços abertos menos formais, além de cemitérios, são preservados para atraírem 
visitantes, e onde possível constituir habitat para a fauna e flora locais. O trabalho de manutenção do 
Bath & North East Somerset Council inclui: recolhimento do lixo e excremento de animal doméstico; 
corte de grama; aparo de arbustos; limpeza de folhas; manutenção da mobília (assentos, sinalização e 
latas de lixo); aplicação de pesticida e plantação de canteiros de flores e arbustos. 

 
3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

No primeiro estágio dessa pesquisa, foram analisados quatro importantes espaços públicos abertos 
(Henrietta Park, Parade Garden, Queen Square e parte do Victoria Park) localizados no centro de 
Bath ou em áreas próximas. Nesse artigo são mostrados resultados encontrados no  Henrietta Park e 
Queen Square (figura 1 e 2), durante 5 dias no período de verão, em diferentes condições de tempo e 
dias da semana, usando técnicas não intrusivas. Além de levantamentos sobre características de cada 
espaço, foram feitas observações de pessoas no ambiente natural nos seguintes intervalos de tempo: 
10-11h59min, 12-13h59min, 14-15h59min, 16h-17h59min e 18 até 20h.  

Os levantamentos se concentraram nos tipos de uso, características dos usuários (crianças (<12), 
jovens (12-18), adultos(>18-64) e idosos (>64)), variação horária do número de pessoas e preferência 
de uso do espaço. Ao mesmo tempo, dados climáticos foram coletados de uma estação meteorológica 
localizada na Universidade de Bath,  aproximadamente 2 Km dos espaços públicos analisados. De 
acordo com Nikolopoulou & Lykoudis (2006), nesse tipo de estudo, esses dados são mais 
apropriados, pois são independentes dos microclimas locais e desta forma mais representativos da 
totalidade das condições médias dos espaços livres.  

Os resultados desses levantamentos permitiram caracterizar o uso dos espaços públicos em diferentes 
dias, horas e condições de tempo e identificar aspectos sociais com base nos estudos de Avdelidi 
(2004) dentro do EU-funded RUROS project: Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces. Foi 
realizada, ainda, uma avaliação preliminar do desempenho dos espaços, a partir de um checklist com 
cinco itens, cada um deles com seis questões (respostas entre sim ou não, referentes a uma escala de 
10 pontos), baseado em recomendações de Scudo & Dessi (2006), que adotaram metodologia sugerida 
por Marcus & Francis (1998). Nessa avaliação foram examinados os seguintes aspectos: 

� Circulação: malha e balanço de padrão de circulação; sistema de estrutura para pedestres 
(caminhos e subespaço); elementos urbanos para reduzir velocidade de veículos no entorno; 
presença de estacionamento e parada de transporte público no espaço ou próximo a ele; 

� Atividades (caminhar, conversar, lanchar, ler, escutar música, comprar, entre outras): 
apoiadas por equipamentos públicos e estruturas, para atrair pessoas, tais como: bares e 
restaurantes; lojas, playground, entre outros; eventos agendados e estrutura para divulgação. 

� Microclima (balanço entre áreas com Sol e sombra): arranjos com sombreamento para 
proteção no período de verão; uso de vegetação adequada; água para mitigar o microclima; 
uso correto de materiais em relação ao desempenho térmico e visual; equilíbrio entre o 
contraste de luz de edifícios e/ou pavimento adjacentes; proteção do vento no inverno e 
exposição no verão. 

� Presença de nichos (ou subespaço): existência de subespaços para garantir diferentes 
arranjos espaciais; variabilidade de classe, vegetação e arranjos de assentos; subespaço 
separado do espaço maior sem barreiras visuais para não criar senso de isolação; variedade de 
atividades dentro da subárea; disponibilidade de estrutura urbana adequada; uso da subárea 
permitida pelas suas condições microclimáticas. 

� Assentos (quantidade adequada e qualidade de assentos): disponibilidade de localização de 
assentos no Sol e sombra; arranjos de bancos, cadeiras e mesas móveis para acomodar grupos; 
arranjos de assentos para garantir privacidade; variedade de orientação de assentos para 
permitir vistas diferentes e assentos secundários (degraus, muros,.entre outros) incorporados 
ao projeto.  
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3.1 Descrição dos Estudos de Caso 

Dois estudos de caso foram considerados nesta pesquisa: Henrietta Park e Queen Square (fig. 2a e 
2b). O Henrietta Park (2,8 ha) é um tranqüilo parque de vizinhança, localizado em área 
predominantemente residencial, descrito pelo Bath & North East Somerset Council (1997) como um 
parque bem mantido, com grande área gramada, árvores adultas, bancos e uma rede de caminhos, 
usado para recreação informal e sem restrição de acesso. Já a Queen Square (0,4 ha) é um espaço 
aberto central, localizado em área predominantemente comercial e também usada para recreação 
informal. Essa praça, com gamado bem mantido e caminhos ao redor do seu perímetro, é cercada por 
gradil de ferro e possui apenas um único ponto de acesso. 

 

       
                                               (1)                                                                             (2) 

Figura 2 – Vista aérea do Henrietta Park (1) e Queen Square (2) 
Fonte - http://maps.live.com/default.aspx?   (Acessado em  dezembro de 2006) 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A partir das observações de campo foi possível identificar os tipos de uso do  Henrietta Park e Queen 
Square em diferentes dias da semana, horários e condições de tempo. Esses dados, juntamente com 
levantamentos das características locais, permitiram fazer uma análise social de ambos espaços 
públicos, através do significado urbano; atividades comunitárias e parâmetros de organização de suas  
funções; uso real/efetivo; questões ambientais e outras que afetam as condições espaciais existentes. 
Por fim, o desempenho dos espaços é discutido, com base nas suas atividades, microclimas, presença 
de nichos, qualidade e quantidade de assentos. 

4.1 Uso dos Espaços em Diferentes Dias, Horários e Condições de Tempo 

Um resumo dos dados climáticos (temperatura e velocidade do ar) durante as observações de campo, é 
mostrado da tabela 1. As observações foram feitas durante cinco dias não consecutivos, com 
características de tempo típicas do período de verão (Sol, parcial ou completamente nublado). Os dias 
com chuva foram evitados. Apenas no dia 31/08 uma chuva fina e rápida foi observada no período da 
tarde.  

Tabela 1  – Temperatura e velocidade do ar  durante as observações  de campo  
Fonte – Estação Meteorológica da Universidade de Bath, Reino Unido 

   Dias 
06/08/06 
Domingo 
Sol 

09/08/06 
Quarta-feira 
Sol com 

nebulosidade   

26/08/06 
Sábado 

parcialmente 
nublado 

31/08/06 
Quinta-feira 
Completamente 
nublado   

08/09/06 
Sexta-Feira 

Sol 

  T                           V T V T V T V T V 
10-11h59 min 20.5 3.1 15.9 2.6 16.0 2.9 17.8 5.9 14.5 5.9 
12-13h59 min 22.5 3.4 17.5 2.9 17.8 3.6 19.1 4.7 16.5 5.4 
14-15h59 min 23.8 3.5 18.9 3.2 18.5 4.6 20.2 4.8 18.0 5.0 
16-17h59 min 23.2 4.9 18.4 3.7 17.8 4.2 19.2 4.6 18.7 5.3 
18- 20h 21.7 5.0 17.6 3.7 17.2 3.8 18.0 2.1 17.7 2.1 

T - Temperatura (oC); W –  Velocidade dos ventos (m/s) 
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Durante as observações, o Henrietta Park (fig. 3) apresentou uma maior variedade de usos 
espontâneos do que a Queen Square. As principais atividades encontradas foram: observar a 
paisagem; descansar em bancos ou no gramado; tomar sol; fazer piquenique; caminhar; brincar com 
crianças ou cachorros e encontrar amigos. Os usuários desse parque permanecem nele por um longo 
período, especialmente nos fins de semana. Apesar da preferência de uso em áreas expostas ao Sol, os 
espaços sombreados  são bastante utilizados. O parque também é usado como local de passagem,  que 
é facilitada pelo livre acesso através de quase todo seu perímetro. 

A Queen Square (fig. 4) também apresentou um uso significativo, e as principais atividades 
observadas foram: olhar a paisagem; tirar fotografias; descansar (bancos e gramado) e lanchar. A 
importância histórica do espaço atrai uma grande quantidade de turistas, que usam o local não apenas 
para tirar fotos, mas para descansar e lanchar. Os bancos da praça são locais preferidos, especialmente 
os mais próximos do único portão de entrada. No verão, durante o horário de almoço,  todos os 
espaços abertos da área central, incluindo rotatórias, ficam lotados de pessoas,  principalmente 
turistas. 

 

 

Figura 3 – Diferentes usos do Henrietta Park durante o período de verão 

 

 

Figura 4 – Diferentes usos da Queen Square durante o período de verão 

 

Os gráficos da figura 5 mostram o número de usuários presentes nos espaços públicos em cada 
período de observação (10-11h59min, 12-13h59min, 14-15h59min, 16-17h59min and 18-20h). Em 
geral, esses gráficos revelam que poucas pessoas utilizam ambos espaços antes das 12h e depois das 
18h. O uso mais intenso é observado entre 12 e 14h, que coincide com o horário de almoço e também 
com as horas de maior temperatura. Na Queen Square esse aspecto é mais evidente por causa da sua 
localização no centro da cidade e pela importância histórica, já mencionada, que exerce atração de 
muitos pessoas, mesmo durante dias úteis como a quarta-feira 09/08/06 (fig. 5.b). 

Em 06/08/06 (fig.5.a), o uso do Henrietta Park foi muito significante, por causa da grande quantidade 
de piqueniques, pessoas tomando Sol e lendo livros deitadas sobre o gramado. Os tipos de  atividades 
desenvolvidas pelos usuários, nesse dia, contribuíram para aumentar o tempo de permanência no 
local, até o último horário de observação. Esse aspecto é relevante em termos de dia de uso, um 
domingo, além das condições de tempo, um dia de Sol. Outros fatores que também contribuíram para 
o incremento do número de pessoas nesses espaços foram os usos especiais, como os observados no 
sábado 26/08/06 (fig. 5.c): uma festa de casamento no Henrietta Park e uma feira Continental na 
Queen Square. 
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                                                     (d)                                                              (e)       
Figura 5 – Gráficos do número de usuários/hora durante observações de campo no período de 

verão 

 
4.2 Considerações Sociais  

A análise social objetiva considerar todos os aspectos dos espaços abertos e seus impactos em relação 
ao nível social (tabelas 2, 3 e 4). Nessa análise foram utilizados os passos 1, 2 e 3 dos 4 recomendados 
por Avdelidi (2004). Cada passo desse método possui tabela específica, que organiza informações do 
espaço público. O primeiro passo está relacionado com o significado urbano; o segundo, com o 
significado comunitário e o terceiro com os usos atuais. O quarto passo considera as categorias reais 
do ponto de vista dos usuários, que não são consideradas nesse artigo.  

O Henrietta Park (2,8 ha), um parque de vizinhança, está localizado em uma área residencial, possui 
um grande significado urbano, por fazer parte da expansão urbana no Século XIX. Esse parque foi 
construído para celebrar o Jubileu de diamante da Rainha Vitória, em 1897. Uma característica 
especial dentro do mesmo é a presença de um jardim, uma área privativa cercada por grade de ferro e 
vegetação, com um único ponto de acesso, construído em 1936, em comemoração ao Rei George V.   

Nesse parque, foram observadas variedades de atividades espontâneas, já mencionadas, que contribui 
para o espaço ter grande vitalidade urbana. A segurança local é atribuída a sua inserção em área 
residencial, além da  constante vigilância de pessoas que cuidam do parque e dos guardas que passam 
esporadicamente pelo mesmo. O parque possui usuários de todas as faixas etárias, que usam 
democraticamente o espaço. Entretanto, no período da tarde, especialmente após as 16h, o local vira 
ponto de encontro de grupos de adolescentes. Em relação a identidade ambiental, o parque possui 
muitas árvores adultas e novas, que garantem sombra, além de ser habitat para pássaros e esquilos.  

A Queen Square (0.4 ha) tem um grande significado urbano, não apenas por sua localização, pelo seu 
valor histórico e estético, aspectos que atraem milhares de turistas por ano.  Ela foi o primeiro 
trabalho significativo de John Wood (o velho) em Bath, importante arquiteto e construtor. Sua 
construção teve início em 1728 e foi concluída em 1736 (Forsyth, 2003). Essa praça é especialmente 
usada por jovens e adultos para descansar (banco e gramado); contemplar a paisagem; tirar fotos e  
lanchar. Atividades coletivas também são encontradas, como jogos de pétanque e feira Continental, 
tipos de usos especiais, que incrementam o número de usuários no local. Um aspecto que contribui de 
forma positiva para a qualidade da praça é sua boa manutenção e segurança, por outro lado, o que 
pode reduzir sua qualidade é o trânsito em torno da mesma, falta de privacidade e caminho natural, 
com pedriscos,  que dificulta acessibilidade de usuários com necessidades especiais. 
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Tabela 2 –Significado urbano do Henrietta Park (HP) e Queen Square (QS) 

Identificação 
integral  do espaço 

Categorias 

1. Função do espaço 
público 

HP Parque 
QS Praça 

2. Qualidade do 
ambiente  físico 

HP Espaço livre entre edifícios com 2,8 ha  e uma variedade de árvores adultas. 
QS Espaço livre com  0,4 ha, intervalo entre edifícios, localizado no centro 

urbano, com  árvores adultas e outras em crescimento. 
3. Significado social, 
econômico, cultural e 
político 

HP Valor histórico. Faz parte da expansão urbana de Bath no século XIX; 
construído para celebrar o Jubileu de diamante da Rainha Vitória em  1897.  

QS Valor histórico e estético (John Wood, 1729-36): A praça, expansão 
significante, além muro medieval, é um típico espaço georgiano, diretamente 
relacionado com os edifícios ao redor. A fachada Norte foi o primeiro 
tratamento de um edifício residencial com fachada monumental.  

Localizacão  
4. Contexto urbano HP 1. Localizado próximo ao centro; 2. Edifícios adjacentes; 3. Área residencial  

QS 1. Localizado no centro; 2. Edifícios adjacentes; 3.  Área comercial,  
5. Contexto 
institucional local 

HP  Impacto de vizinhança 
QS Impacto urbano 

6. Contexto Geo-
climático 

HP Temperado 
QS 

 

Tabela 3 – Atividades comunitárias  e parâmetros de organização das funções  

Identificação  
da vida local 

Categories 

7. Atividades 
coletivas 
organizadas 

HP 1. Esportivas (jogos informais) 2. Celebrações (casamento, aniversários) 

QS 1. Esportivas: Jogos de  Pétanque; 2. Feiras 

8. Atividades 
espontâneas 

HP 1. Acontecimentos de rua 
QS 1. Acontecimentos de rua 

Identificação  dos serviços 
9. Manutenção  HP 1. Coletar lixo e excremento de cachorros, 2. Cortar grama 3. Aparar arbustos, 

4. Limpar folhas 5.  Preservar mobiliário, 6. Aplicar pesticida, 7. Plantar 8. 
Preparar canteiros para a primavera e verão 

QS 1. Limpar lixo, 2. Cortar grama, 3. Limpar local para jogar pétanque, 4 Limpar 
folhas, 5 Preservação do mobiliário 

10. Acessibilidade HP 1. Livre acesso para uso e passagem, 2. Acesso por quase todo o perímetro, 3. 
Possui guias rebaixadas de acesso e banheiro exclusivo para deficientes físicos 

QS 1. Apenas um único ponto de acesso  2. Guia rebaixada no ponto de acesso. 
11. Segurança HP 1. Presença integral de pessoas que cuidam do parque, 2. Ronda de segurança 

QS A total visibilidade da praça garante segurança aos usuários 
 

Tabela 4 - Uso real/efetivo dentro do espaço e identidade do espaço 

Identidade 
orientada pelo 
usuário 

Categorias 

12. Atividades 
principais  

HP a) Atividades físicas: 1. Sentar (banco ou no gramado), 2. Olhar a paisagem, 3. 
Tomar banho de sol, 4. Fazer piquenique, 5. Caminhar e brincar com crianças e 
cachorros; 6. Andar de bicicleta e patins, 7. Ler, 8. outros.  

QS a) Atividades físicas: 1. Sentar (banco ou no gramado), 2. Olhar a paisagem, 3. 
Tirar fotografias, 4. Lanchar, 5. Ler, 6. outras    

13 Atividades e 
funções sociais e 

HP Função social: 1. Encontrar amigos e namorados (as) 2. Atividades coletivas: 1. 
Jogar  bola  2. festas       Funções econômicas: não tem 
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econômicas QS Funções sociais: 1. Encontrar amigos e namorados (as), 2. Atividades coletivas: 
Jogar pétanque. Funções econômicas: 1. Feira Continental (feriados bancário) 

Identidade do ambiente construído 
14. Subáreas 
prescrevendo usos 
específicos 

HP 1. Rede de caminhos de pedestres; 2. Jardim especial 

QS 1. Caminhos de pedestres     2. Local para jogar pétanque, 

15. Equipamentos 
(mobílias e 
materiais) 

HP 1. Caminhos de pedestre asfaltado, 3. Gramado, 4. Bancos de madeira, 5. Latas 
de lixo e de excremento de cachorro em metal, 6. Portão de ferro ao redor do 
jardim memorial, 8. Banheiros (um deles específicos para deficientes físicos) 

QS 1. Obelisco, 2. Caminho natural para pedestres, 3. Gramado, 4. Banco de 
madeira, 5. Lixeiras em metal, 6. Cerca de metal no perímetro, 7. Iluminação 
direcionada para o obelisco, 8. Postes de luz próximo a cerca 

Identidade do ambiente natural 
16. Vegetação 
urbana 

HP 1. Várias árvores adultas e outras novas, 2. gramado, 3. canteiros 
QS 1. Várias árvores adultas e outras novas  2. gramado 

17. Atmosfera HP 1. Acesso ao Sol e a sombra, 2. Proteção do vento ( jardim especial) 
QS 1. Acesso ao Sol e a sombra, 2. Sem proteção a chuva e ao vento 

Identidade de uso não prescrito 
18. Afetam/ 
declinam as cond.  
spaciais existentes 

HP 1. Assentos não projetados para grupos, 2. Inexistência de  playground 
QS 1. Assentos não projetados para grupos, 2. Inexistência de espaços privativos 

19. Afetam/ 
declinam os usos 
existentes 

HP 1. O uso do parque por grupos de adolescents, durante a tarde, inibe outros usos 
QS 1. Caminhos naturais com pedriscos dificulta acessibilidade dos portadores de 

necessidades especiais, 2. trânsito no entorno  

 

4.3 Desempenho Preliminar 

A análise do desempenho preliminar do Henrietta Park e Queen Square foi feita com base na escala 
de 10 pontos atribuídos para os itens: circulação, microclima, presença de nichos e quantidade e 
qualidade adequada de assentos. Os gráficos da figura 6 mostram um melhor desempenho para o 
Henrietta Park, exceto para o item atividades. Nesse caso, a maior pontuação da Queen Square é 
atribuída a maior proximidade a lojas, bares e restaurantes, os quais a fazem mais atrativa, 
especialmente durante o horário de almoço. O Henrietta Park atrai muito mais as pessoas que moram 
no seu entorno, que desenvolvem especialmente atividades espontâneas. A falta de playground nesse 
parque, bastante freqüentado por crianças, contribui para reduzir a qualidade espacial. 
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 Figura 6 – Comparação da análise preliminar entre Henrietta Park e Queen Square 
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Em relação aos aspectos microclimáticos, a existência de árvores adultas nos dois espaços gera um 
bom balanço entre áreas sombreadas e expostas ao Sol; utilização de vegetação correta permite uso 
apropriado em todas as estações; uso adequado de material em relação ao desempenho térmico, 
visual; espaços físicos permitem a penetração de brisas no verão, mas é necessária a proteção dos 
ventos frios do inverno.  

 

5. CONCLUSÃO 

Esse artigo apresenta o primeiro estágio de uma pesquisa, que verifica o impacto de estímulos 
ambientais nos usos de espaços públicos abertos. Estudos desenvolvidos no Henrietta Park, um 
parque de vizinhança, e na  Queen square, uma praça central, ambos localizados em Bath, Reino 
Unido, durante o verão de 2006, usando técnicas não intrusivas, permitiram verificar a vitalidade dos 
mesmos e evidenciar a grande influência de aspectos culturais e sociais nos seus usos, além da 
dependência  das condições de tempo, dias da semana e localização no contexto urbano.  

Na Queen Square, apesar da influência de todos esses aspectos, o maior poder de atração está  
relacionado com a sua importância histórica e urbanística. Contudo, sua localização no centro urbano 
é determinante em alguns usos, como o de virar praça de alimentação, no horário de almoço. Já o 
Henrietta Park, localizado próximo ao centro, atrai mais a população do entorno, especialmente 
durante os fins de semana, aspecto que mostra a importância de um parque de vizinhança, para 
melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem no seu entorno. Outro fator que contribui para 
atrair uma maior quantidade de usuários, são acontecimentos especiais, como ocorridos no sábado 
26/08/2006, uma festa de casamento no  Henrietta Park e uma feira Continental na Queen Square. 

A pesquisa verificou, ainda, como é essencial identificar os tipos de usuários, os quais podem mostrar 
as reais necessidades dos espaços públicos abertos. Características peculiares de cada espaço são 
também fatores importantes, pois aspectos como presença de vegetação, mobiliário, equipamentos, 
subespaços, entre outros, podem estimular o uso dos mesmos por uma variedade de tipos de usuários. 
Tais aspectos, juntamente com as condições do tempo, constituem estímulos ambientais, que podem 
contribuir para intensificar  o uso dos espaços públicos urbanos. Desta forma, torna-se essencial o 
conhecimento das variações diárias e sazonais dos usos, através de observações do comportamento 
das pessoas no seu ambiente natural, como o primeiro passo para gerar requisitos ambientais para 
subsidiar o processo de projeto de renovação ou criação de novos espaços abertos. 
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