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RESUMO

O presente trabalho buscou avaliar como se dá a produção e uso do espaço público da cidade de Arapiraca, Alagoas, tanto pela visão técnica do 
arquiteto como pela opinião dos usuários. A grande ocorrência de implantações de parques e praças na cidade, entre os anos de 2000 até 2015, e 
o constante abandono destes foi tido como problemática da pesquisa. Para este trabalho, tem-se como objetivo realizar uma análise da visão dos 
usuários sobre a utilização dos espaços públicos da cidade quanto ao uso para exercícios físicos. A metodologia utilizada se deu através da 
utilização de uma Avaliação Pós-Ocupação, método que busca fazer um estudo tanto das condições técnicas (arquitetura e urbanismo) quanto do 
comportamento do usuário no ambiente em estudo, para assim gerar diretrizes para a melhoria dos pontos tidos como precários. As técnicas 
utilizadas, que buscavam a avaliação comportamental dos usuários, foram os questionários, entrevistas, mapas comportamentais e observações 
diárias. O Bosque das Arapiracas foi escolhido como objeto de estudo por ter sido a implantação mais recente e com o objetivo de fornecer um 
ambiente propício para a prática de exercícios físicos, como pista de cooper, pista de bicicleta, patins e skate, gramado para alongamentos, assim 
como equipamentos para musculação ao ar livre e playgrounds para recreação das crianças. O Bosque das Arapiracas ainda tem grande 
flexibilidade de uso, por permitir a prática de várias atividades em seu gramado e na via pública que o cerca, a qual é utilizada para a promoção de 
corridas de rua e aulas de zumba em determinados eventos. Nestes dias as ruas são fechadas para a passagem de veículos. Como resultados das 
observações e técnicas utilizadas, percebe-se que há uma grande aceitação por parte da população na utilização do Bosque das Arapiracas para a 
prática de esportes e exercícios, as entrevistas e questionários comprovam que grande parte dos respondentes acredita que este espaço vem 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população por fornecer um ambiente propício para a prática dessas atividades, 
principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar aulas em academias e clubes. Como alguns dos pontos negativos relatados, têm-
se a falta de segurança, principalmente citada por respondentes do sexo feminino e no horário noturno, e a falta de sinalização em alguns pontos 
do parque. Conclui-se, assim, que o espaço público contribui para a melhor qualidade de vida da população da cidade por fornecer um ambiente 
propício para a prática de exercícios físicos. Os parques e praças que vem demonstrando a falta de uso pela população é devido à falta de 
segurança e a inexistência de uma variedade de usos adequada para a população, o que gera o abandono do espaço, a abertura para comércio 
ilegal de drogas e o vandalismo. A gestão pública necessita manter a manutenção constante, fornecendo pisos compatíveis para a prática da 
corrida, boas condições dos equipamentos de musculação ao ar livre e dos playgrounds e ainda do gramado, para a pratica de atividades lúdicas e 
de recreação.  Ainda é necessário investir na segurança dos usuários não só no Bosque das Arapiracas, mas em todos os espaços públicos, como 
ruas, parques e praças, para que os mesmos também possam servir para a prática de exercícios físicos e englobe a maioria da população, 
promovendo assim uma melhor qualidade de vida.
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