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RESUMO: O presente artigo faz um estudo de caso em que trata a iluminação 
pública da praça da Lagoa da Jansen, em São Luís – MA, e a percepção dos 
usuários acerca dessa iluminação. Além disso, contextualiza os efeitos da 
iluminação pública e a praça como um espaço público. Ainda, elucida o leitor 
sobre as principais atividades desenvolvidas nesse espaço, e levanta as 
problemáticas e necessidades da praça em relação à sua iluminação. A partir 
da forma de apropriação e uso da praça, relaciona a qualidade da luz utilizada, 
bem como os anseios dos usuários no que diz respeito à sua melhoria. 
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INTRODUÇÃO 
 

A praça, como espaço público/urbano, representa local de 

convergência da comunidade, tornando assim a iluminação da mesma aspecto 

necessário e importante para atender as diversas necessidades, o que resulta 

no questionamento: é possível que a iluminação presente na praça em questão 

atenda a importância que a mesma tem para seus usuários? 

Portanto, o presente trabalho investiga a relação dos usuários de 

praças públicas acerca da iluminação nestes locais, sendo o objeto de estudo a 

iluminação da Praça da Lagoa da Jansen que, apesar de ser um local 

recentemente construído e projetado por arquiteto, mostra-se importante a 
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coleta da opinião dos frequentadores na pós-implementação, para que seja 

avaliada a ocorrência ou não de possíveis problemas relacionados a esse 

aspecto.  

Assim, com os resultados expostos, pode-se analisar se os tipos de 

luminárias adotadas atendem às necessidades da praça e uso de seus 

visitantes, podendo as soluções servir como exemplo de bom ou mau emprego 

do tipo de iluminação escolhida, pois o estudo pode auxiliar na tomada de 

decisão se é válido o uso do sistema empregado na praça em projetos 

similares futuramente.  

Tomou-se como parâmetro para a fundamentação do trabalho a 

pesquisa de campo, apoiada em pesquisa bibliográfica, onde foram coletados 

dados através de observações in loco, registros fotográficos, aplicação de 

questionários de pesquisa, implicando na interpretação dessas informações, 

que foram apresentadas em forma de gráficos, tabelas e demarcações em 

mapas. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O papel da praça como espaço público 

 

Viero e Filho (2009) dizem a praça pode ser caracterizada como um 

espaço público qualquer, no qual é livre de edificações, sendo possível uma 

convivência ou distração para seus frequentadores. 

 

“Para tanto, no momento de se organizar os espaços e planejar uma 
estrutura urbana nota-se que as praças são verdadeiros elos entre os 
diversos espaços criados, de modo que as praças tinham como 
conotação a noção de ‘espaços’ em que se vivenciava a infância, a 
adolescência.” (YOKOO, CHIES, 2009, p.1) 
 

Nota-se que, de acordo com uma restropectiva história, a praça teve 

como percursora as ágoras do império grego, onde se definia como um espaço 

aberto, que geralmente tinha um mercado como delimitação, servindo de área 

para a democracia exercida na época. Dessa forma, o projeto das praças 

limitava-se somente ao entorno dos grandes palácios europeus, que nem 

sempre estavam contidos no contexto urbano da cidade. “Os espaços livres 

existentes nas cidades e marcados pelas aglomerações humanas estavam, em 
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geral, relacionados à existência de mercados populares (comércio) ou ao 

entorno de igrejas e catedrais.” (VIERO, FILHO, 2009, p.1) 

Segundo Sun (2008), com o Renascimento, a praça insere-se de 

forma definitiva na estrutura urbana das grandes cidades europeias, na qual se 

torna um local de referência, com estilo de vida, uma boa arquitetura e/ou 

desempenho urbanístico. “A piazza italiana, a plaza mayor espanhola e a place 

royale francesa estabeleceram-se como importantes modelos de praça do 

século XVIII.” (SUN, 2008, p.59). 

As praças, em um contexto urbano geral, são formas de integrar a 

paisagem, seja vista de modo bom ou ruim pela sociedade, sendo 

transformada pelo homem e sua natureza ou esquecida por ele. Portanto, 

Santos (1997, p.83 apud YOKOO, CHIES, 2009, p.2) acredita que: 

“A paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é um conjunto 
de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que 
representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
natureza. O espaço são essas formas que a vida anima.” 

 
Sitte (1992, p.25, apud YOKOO, CHIES, 2009, p.3), diz que nas 

praças se concentravam o movimento da cidade, onde tinham espaços para 

festas de cunho público, onde se anunciavam as leis, onde eram feitas as 

cerimônias oficiais e qualquer outro tipo de eventos similares. Partindo do 

pressuposto que praças são espaços urbanos, públicos e abertos designados 

ao convívio social e ao lazer da população, “sua função primordial é de 

aproximar e reunir as pessoas, seja por motivo cultural, econômico (comércio), 

político ou social.” (VIERO, FILHO, 2009, p.1).  

As praças são vistas e entendidas como espaço público, ou seja, 

com acesso irrestrito, onde os usuários realizam atividades em grupos ou 

individuais, de modo social; que, assim como os jardins públicos, os parques, 

as ruas etc, possuem a mesma função integradora. Conforme CARR et. al. 

(1992) e Albernaz (2007 apud SILVA, 2009), os espaços urbanos, como as 

praças, organizam a malha urbana, de forma física, permitindo a permanência, 

o lazer e a circulação das pessoas, dividindo um mesmo espaço no qual está 

localizado e distribuído os equipamentos que servem como apoio para os 

serviços urbanos oferecidos. 
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De forma simbólica, Santos e Vogel (1985 apud SILVA, 2009), 

mencionam:  

“Os espaços públicos se tornam, com frequência, o lugar da 
novidade, do inesperado, o lugar onde se dá o social também como 
espetáculo que permite aos indivíduos assumirem identidades, 
desempenhar determinados papéis e, até certo ponto, escolher os 
enredos dos quais desejam participar.” 

 

1.2 Iluminação pública e seus efeitos 

 

A necessidade de iluminar os espaços públicos está diretamente 

relacionada a diversos fatores, como aponta Hollands (1994 apud MANZANO, 

2006, p.85) “[...]seguridade viária, seguridade citadina, orientação visual, 

promoção turística ou comercial, identidade, ambientação e recreação.” Assim, 

compreende-se que a mesma deve ser utilizada para permitir que as pessoas 

possam realizar suas diversas atividades. 

Para exemplificar uma dessas relações, Manzano (2006) expõe que, 

a iluminação age como meio para a publicidade, no aspecto de atrair atenção 

podendo ser “meio eficaz de promoção de atividades como o comércio[...] e a 

imagem do espaço”. (MANZANO, 2006, p. 87). A iluminação de ambientes 

públicos gera e influencia diferentes práticas, e ao utilizar a iluminação nestes 

recintos, busca-se atender expectativas e objetivos, sendo eles sociais ou 

econômicos (MASCARÓ, 2006). 

Outro aspecto considerado por muitos como inerentes à iluminação 

pública é a segurança que ela promove, como explica Manzano (2006, p.86-

87):  

“[...] é importante que a iluminação facilite o reconhecimento de 
pessoas a uma distância prudente de modo a poder evitar ou adotar 
medidas defensivas perante uma situação de risco. Por outro, a 
iluminação é um excelente método dissuasivo para a delinquência e 
tanto os residentes como os visitantes valorizam a sensação de 
segurança que o espaço iluminado proporciona.” 
 

A luz também é meio utilizado para oferecer sensação de segurança 

às pessoas, e Roizenblatt (2009, p. 62) exemplifica que “[...]deixar um espaço 

na via pública completamente à sombra, no escuro [...] certamente afastaria as 

pessoas de transitar pela área, pois a segurança é uma estrutura básica do 

nosso instinto de sobrevivência[...]”. Pois, de acordo com o autor, enxergar 
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possibilita a identificação, sendo assim, um local em penumbra não traz 

sensação de segurança. (ROIZENBLATT, 2009). 

A possibilidade de permitir a visibilidade se mostra necessário para a 

segurança, tanto por motivos sociais, como evita possíveis acidentes, Manzano 

(2006, p.86) aponta que “ver e ser visto é uma necessidade básica [...]”. As 

possibilidades geradas pela presença de espaços públicos iluminados são 

diversas e Brandston (2008 apud ROIZENBLATT, 2009, p. 67) coloca que “a 

luz é uma das mais poderosas ferramentas do repertório dos arquitetos e 

urbanistas”. 

Podendo ser um artifício também para a valorização e “[...] 

complementar a identidade do lugar harmonizando com a arquitetura e com o 

mobiliário ou constituir um elemento diferenciado, tanto em termos de desenho 

como em efeitos luminosos produzidos” (MANZANO, 2009, p.87). 

 

1.3 Histórico da praça da Lagoa da Jansen 

 

A praça da Lagoa da Jansen (fig. 2) está situada no município de 

São Luís (MA), dentro do Parque Estadual da Lagoa da Jansen (fig. 1) que, 

segundo Silva (2012), foi criado pelo decreto-lei nº 4.876 de 23 de junho de 

1988, contendo uma área de 150 hectares, e tinha como intuito preservar as 

áreas de mangues presentes no local. O Parque compreende os bairros do 

São Francisco, Renascença I e II, Ponta d’Areia e Ponta do Farol; e ainda está 

localizado próximo à praia de São Marcos. 

Figura 1–Imagem aérea da localização do Parque Estadual Lagoa da Jansen 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 2 – Localização da Praça da Lagoa da Jansen

 

Fonte: Google Earth 

 

Ainda de acordo com Silva (2012, p.2): 

 

“A mesma foi criada com o objetivo de proporcionar aos visitantes do 
local um ambiente agradável para se frequentar com a família, 
passeios e práticas de esportes, porém essa urbanização aliada á 
construção de uma estrutura a sua volta e com novas condições 
ambientais socioeconomicamente induzidas, resultaram no 
desequilíbrio do ambiente natural.” 
 

Mesmo após sua instauração, muitos problemas surgiram, como o 

lançamento de efluentes de esgotos domésticos e das empresas do ramo 

alimentício situadas em torno da Lagoa, diretamente na laguna, causando sua 

poluição e ocasionando mau cheiro. Adjacente a toda essa problemática 

observou-se, também, a presença de uma pequena área na qual estava sendo 

utilizada como terreno baldio, servindo de lixo a céu aberto e sendo foco de 

doenças.  

Para contornar essa situação, o Governo do Maranhão, por meio da 

Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), em parceria com a Prefeitura de 

São Luís, utilizou-se dessa área para construir uma praça com “diversos 

equipamentos sociais que transformaram o espaço em um moderno complexo 

de diversão e convivência” (GOVERNO DO MARANHÃO, 2016). 

A praça, intitulada Praça da Lagoa da Jansen, levando o mesmo 

nome do Parque Ecológico na qual está inserida, tem o objetivo de promover a 

cultura, o esporte, o lazer e a interação da comunidade do bairro e do seu 

entorno. De acordo com o site do Governo do Maranhão (2016), a Praça está 
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constituída com diversos equipamentos urbanos, abrangendo várias faixas 

etárias, desde crianças aos idosos; ainda, afirma garantir um espaço educativo, 

cultural e lúdico.  

Além disso, o secretário de Estado da Infraestrutura, em entrevista 

ao site do Governo do Maranhão (2016), Clayton Noleto, aponta como um 

diferencial para a Praça da Lagoa, a inclusão social que a mesma oferece, 

onde o parquinho infantil é completamente adaptado com brinquedos para 

crianças com deficiência (fig. 3). Com isso, o secretário alega:“[...] A proposta 

da praça é pioneira. É ser um espaço de convivência, socialização e integração 

social de crianças, jovens, adultos e idosos”. 

Figura 3 – Brinquedos que promovem acessibilidade 

 

Fonte: Acervo do autor 
 

Consoante o Governo do Maranhão (2016): 
 
“O parquinho é uma atração a parte com a construção de um rio de 
‘faz de conta’ modelado com piso emborrachado reciclado. E ainda, 
um [...] barquinho para uso nas brincadeiras das crianças com 
escorregadores, passarelas, pranchas, cabos, cordas. Para os 
jovens, um espaço versátil de convívio, com bancos e mesas para 
piqueniques e mesas de ping-pong para lazer e esporte. Para os 
adultos e idosos, duas áreas de convívio, sendo uma próxima ao 
espaço infantil. Possibilitando a interação das diversas faixas etárias.”  

 
Marcos Borges, Arquiteto e Urbanista responsável pelo projeto da 

Praça, também em entrevista para o site do Governo do Maranhão (2016), 

afirma que a Praça conta um pouco da história daquele espaço:  

 

“[...] nos brinquedos lúdicos colocamos um barco para representar a 
força da atividade pesqueira e o projeto de arborização amplia a 
harmonia com o meio ambiente e o estímulo ao retorno dos pássaros 
que deu nome às ruas do entorno da praça”. 
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A primeira etapa da praça da Lagoa (fig. 4) foi inaugurada no dia 25 

de Junho de 2016, na qual teve um prazo de 150 dias desde o início de suas 

obras até a efetivação e entrega da mesma. Conforme informações retiradas 

do site do Governo do Maranhão (2016), o investimento empregou recursos de 

R$ 2,5 milhões, que saiu dos cofres do Tesouro Estadual, para financiar a 

Praça que faz parte do projeto de revitalização do Parque Estadual da Lagoa 

da Jansen, juntamente com a reforma da Concha Acústica, dos quiosques ali 

presentes e demais processos de recuperação de toda a área do Parque. 

Figura 4 – Demarcação da primeira etapa da praça da Lagoa da Jansen 

 

Fonte: Google Earth (demarcação feita pelos autores) 

Outra área de lazer que foi implantada mais recente na Praça e deve 

ser levada em consideração para o estudo de toda a área, é a segunda etapa 

da praça da Lagoa (fig. 5).Sua principal atração é o brinquedo intitulado 

popularmente de “Foguetinho”, de 10m de altura, o que faz a pequena área 

levar a ter esse nome pelos usuários, uma vez que o mesmo apresenta um 

design que remete a um foguete. 

Figura 5 – Acréscimo da demarcação (em amarelo) da área da segunda etapa 

da praça da Lagoa da Jansen 

 

Fonte: Google Earth (demarcação feita pelos autores) 
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Segundo o site do Governo do Maranhão (2017), a praça do 

Foguete está situada no local que funcionava a administração da Lagoa, na 

qual estava abandonada desde a última gestão. Para a completa efetivação e 

interligação da Praça da Lagoa com segunda etapa, foi necessário interditar 

um trecho da Rua dos Rouxinois com a das Patativas (fig. 6), a fim de evitar 

possíveis acidentes com o tráfego de carros e a transição de pessoas. Todo o 

espaço teve um investimento de um pouco mais de R$ 900 mil e foi entregue 

no dia 02 de Setembro de 2017, em mais uma comemoração aos 405 anos de 

São Luís. 

Figura 6 – Demarcação do trecho interditado para continuidade da praça 

 

Fonte: Google Earth (demarcação feita pelos autores) 

 

2 METODOLOGIA 
 

Estudo de caso de abordagem qualitativa, baseado no método 

dialético apresentando natureza de pesquisa aplicada, tratando os objetivos de 

forma exploratória que, segundo Almeida (1994), envolve, além de pesquisas 

bibliográficas, também entrevistas com usuários que participam da experiência 

do problema. Os questionários foram voltados para os usuários da praça em 

questão, sendo ao todo 75 pessoas. 

A pesquisa de campo, onde foram coletados dados através de 

observações in loco, é apoiada em pesquisa bibliográfica, registros 

fotográficos, aplicação de questionários de pesquisa e entrevista, implicando na 

interpretação dessas informações que serão apresentadas, neste trabalho, em 

forma de gráficos, tabelas e demarcações em mapas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o gráfico 1 a faixa etária predominante dos usuários 

da praça que participaram dos questionários é a de 18 a 25 anos, seguida de 

26 a 35 anos, sendo em terceira colocação a faixa acima dos 50 anos, ficando 

em quarta e quinta colocação, respectivamente, as idades de 36 a 45 anos e 

46 a 50 anos, mostrando que o perfil do usuário da praça é bem abrangente, 

variando entre a população jovem e mais madura.  

Gráfico 1 – Faixa etária  

 

Fonte: Produzido pelos autores 

Esses frequentadores da praça, em sua maioria, identificaram-se 

com o gênero feminino (gráfico 2), mas não ficando muito abaixo o gênero 

masculino. Possuem o ensino superior completo, em seu maior número, de 

acordo com o gráfico 3 e a fonte de renda, segundo o gráfico 4,é em grande 

parte de empregos autônomos, seguido de empregos regulares, não sendo 

constatado pessoas que tenham renda advinda de programas sociais.  

Gráfico 2 - Gênero 

 

Fonte: Produzido pelos autores 
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Gráfico 3 – Nível de escolaridade 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

Gráfico 4 – Fonte de renda 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

A relação dessas pessoas com o entorno da praça da Lagoa da 

Jansen se dá, na maioria, por usuários que estão apenas de passagem pelo 

local e com uma diferença pequena de porcentagem, ao observarmos o gráfico 

5, constatamos que também é grande a quantidade de frequentadores que são 

moradores do bairro.  

Gráfico 5 – Relação com o entorno da praça 
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Fonte: Produzido pelo autor 

A frequência de uso do local se dá mais esporadicamente (gráfico 

6), o que pode ser reflexo da grande quantia de visitantes – pessoas somente 

de passagem, mas também o uso semanal é significativo. 

Gráfico 6 – Frequência de uso da praça 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

O uso mais comum é para o lazer (gráfico 7), ficando a prática de 

esportes na praça em segunda colocação, seguida de local para trabalho e é 

pouco utilizada para eventos socioculturais. Algo que pode ser mais explorado, 

o último item, pois seria mais uma forma de convite aos habitantes 

ludovicenses a visitarem a localidade.  

Gráfico 7– Forma de utilização da praça  

 

Fonte: Produzido pelos autores 

Dentre os horários do dia, observou-se de acordo com o gráfico 8 

que o turno noturno é o preferido para permanência na praça, sendo o 

vespertino também escolhido para as práticas no local, mas vale salientar que, 

de acordo com observações in loco e comentários de moradores, que o turno 
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matutino em que a mesma é utilizada se dá bem cedo da manhã até 09:00h, 

pois é o espaço de tempo em que os raios solares e o calor são suportáveis 

para as pessoas.  

Gráfico 8 – Turno de frequência na praça 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

Para as atividades que são realizadas no local, os usuários 

demonstraram estarem bastante satisfeitos acerca da iluminação para a 

realização dessas atividades (gráfico 9), assim como a satisfação também é 

elevada em relação à iluminação nos caminhos e percursos presentes na praça 

(gráfico 10).  

Gráfico 9 - Grau de satisfação acerca da iluminação da praça de acordo com 

as atividades realizadas neste espaço 

 
Fonte: Produzido pelos autores 

 

O resultado obtido através da satisfação acerca da iluminação de 

canteiros e jardins presentes na Praça (gráfico 11) mostrou que a população 

frequentadora daquele espaço está dividida, na qual mais de 50% dos 

entrevistados encontram-se totalmente satisfeitos e a outra metade divide-se 
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entre razoável e insatisfeito. Isso mostra, portanto, em comparação aos demais 

gráficos, que um dos maiores problemas que permeia aquele ambiente está 

situado exatamente nesse ponto, onde, por meio de declarações de usuários, 

os canteiros e jardins conseguem passar despercebidos aos seus olhos. 

Gráfico 10 - Grau de satisfação acerca da iluminação localizada nos caminhos 

e percursos da praça 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

Gráfico 11 - Grau de satisfação acerca da iluminação de canteiros e jardins

 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

Observou-se que os principais esportes feitos na Praça são: fazer 

caminhada, corrida, andar de skate, hoverboard, patins, patinete, bicicleta; 

sendo tanto utilizados diretamente para a prática esportiva, quanto para o lazer. 

Dessa forma, conforme o grau de satisfação acerca da iluminação das áreas 

destinadas a essas práticas (gráfico 12) pode-se concluir que a iluminação 

consegue agradar a todos de um modo geral, uns de maneira total e outros de 

modo a achar que há o que ser melhorado. 
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Gráfico 12 - Grau de satisfação acerca da iluminação das áreas destinadas à 

prática de esportes  

 

Fonte: Produzido pelos autores 

Segundo observações e relatos de frequentadores, foi possível notar 

que a iluminação próxima aos bancos e lixeiras peca um pouco em relação à 

sua função. Notou-se que em alguns pontos, principalmente nos bancos 

situados na parte posterior da Praça, as áreas ficam em penumbra, deixando o 

local suscetível às más práticas. Contudo, na parte anterior, os bancos 

encontram-se mais bem iluminados, proporcionando maior conforto e 

segurança para os que ali visitam. De um modo geral, a maioria dos 

entrevistados está satisfeita com a iluminação dos bancos e lixeiras (gráfico 

13). Da mesma forma ocorre com as sinalizações (gráfico 14); mas é 

perceptível que algumas placas e, inclusive, as faixas de pedestres estejam em 

condições desejáveis de iluminação, dificultando, às vezes, a percepção das 

sinalizações verticais e a travessia, por exemplo. 

Gráfico 13 - Grau de satisfação acerca da iluminação localizadas próximas aos 

bancos e lixeiras 

 

Fonte: Produzido pelos autores 
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Gráfico 14 - Grau de satisfação acerca da iluminação próxima às sinalizações

 

Fonte: Produzido pelos autores 

Ao questionar se a qualidade da iluminação contribui para seu uso 

(gráfico 15), a maioria dos entrevistados optou por responder sim, da mesma 

forma ocorreu ao se perguntar se a melhoria dessa iluminação aumentaria a 

frequência no uso do espaço (gráfico 16). 

Gráfico 15 – Considerações se a qualidade da iluminação desta praça 

contribui para a frequência de uso 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

 

Gráfico 16 – Possibilidade de aumentar a frequência de uso desta praça caso 

haja melhorias em suas condições de iluminação 

 

Fonte: Produzido pelos autores 
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De um modo geral, os frequentadores classificaram a iluminação 

(gráfico 17) como sendo boa, seguida de ótima, razoável e precária. Em 

nenhum momento optaram por classificá-la em péssima. Contudo, por meio de 

observações in loco, notou-se que a área do playground possui uma iluminação 

bastante precária, na qual fica quase impossibilitado de monitorar as crianças 

ou, até mesmo, a possibilidade de acidentes envolvendo os menores. Da 

mesma forma, relataram-se dificuldades em realizar algumas atividades 

específicas, como a leitura de um livro, ou atividades para qual os espaços 

foram desenvolvidos, como a prática de esportes ou a percepção e apreciação 

dos canteiros e vegetação (gráfico 18). 

Gráfico 17 – Classificação geral da iluminação da praça 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

Ao perguntar se os entrevistados teriam alguns comentários ou 

sugestões para a melhoria da praça, foram levantados tais posicionamentos: 

 Colocar ou melhorar iluminação do outro lado da rua; 

 Melhoramento na iluminação no geral, pois talvez não esteja 

satisfatória para os idosos; 

 Colocar iluminação focada nos canteiros e vegetação; 

 Melhorar a iluminação na faixa de pedestre, pois a que existe é 

insuficiente; 

 Melhorar ou implantar mais luminárias no playground; 

 Implantar mais iluminação próxima às ruas e estacionamento; 

 Mais iluminação na Praça perto da avenida principal; 
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 Melhorar a iluminação nas áreas que ficam os trabalhadores 

autônomos, a fim de chamar a atenção da clientela; 

 As luminárias de piso deveriam funcionar; 

 Quando anoitece fica escuro, pois tiraram alguns postes e 

refletores; 

 Melhorar os pontos estratégicos de iluminação. 

 

Figura 7 – Mapeamento de pontos de iluminação 

 

Fonte: Google Earth (alterado pelos autores) 

 

De acordo com a figura 8, observa-se que os usos são bastante 

variados. Na qual as áreas de recreação (playgrounds) são frequentados pelas 

crianças e suas famílias. As áreas de pergolados e bancos servem como 

espaços de interação social entre jovens, adultos e idosos. A parte ao centro 

de recreação e esporte é utilizada pelas crianças, jovens e adultos. Nas partes 

demarcadas em vermelho, que indicam áreas de esportes, são voltadas para o 

público jovem e adulto, como também a uma pequena parcela de idosos que a 

utilizam para caminhadas. 
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Figura 8 – Mapeamento dos usos 

 

Fonte: Google Earth (alterado pelos autores) 
 

Segundo observações in loco a figura 9 demarca as regiões da 

praça de acordo com o comportamento da iluminação, assim, pode-se observar 

que apesar da grande quantidade de pontos de iluminação (figura 7) existem 

áreas escuras e sombreadas, sendo o playground central um ponto de grande 

reclamação dos usuários, pois o número de luminárias e sua intensidade não 

supre a necessidade de visualização das crianças ao brincarem, talvez pela 

interferência do piso escuro que absorve a luz.  

 
Figura 9 – Mapeamento da eficiência lumínica 

 

Fonte: Google Earth (alterado pelos autores) 
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa de campo acerca da praça da Lagoa da Jansen mostrou 

que o espaço público inserido naquele meio teve intuito de promover a 

interação social de seus frequentadores, na qual abrange diversas faixas 

etárias e apenas pessoas identificadas com o gênero masculino e feminino. 

Além disso, viu-se que a mesma é utilizada para várias finalidades, tendo o 

lazer, práticas esportivas e trabalho como principais usos. 

Através da iluminação artificial presente no turno noturno, foi 

possível confirmar diversas percepções acerca dela, na qual a maioria de seus 

usuários estava satisfeita com ela no geral. Porém, quando se aprofundaram 

nas percepções focadas em determinados pontos, houveram algumas 

questões levantadas. 

Tais questões implicaram, por exemplo, na percepção de que a 

vegetação estava em segundo plano, uma vez que, mesmo tendo a presença 

de luminárias de piso voltadas para algumas árvores, não há funcionamento ou 

manutenção das mesmas. Outro ponto foi a área do playground, onde, por ser 

um espaço pensado na família, demanda de mais iluminação, o que deixou a 

desejar. 

Dessa forma, portanto, através do mapeamento dos pontos de 

iluminação, observou-se que o problema não está na carência do número de 

mobiliários, mas sim, na má escolha das luminárias para aquele local. 
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ANEXO A – Levantamento fotográfico da praça da Lagoa da Jansen 
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