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INTRODUÇÃO 
 
A urbanização faz com que a população se afaste da vivência com as áreas naturais. Por isso, devido 
a carência de espaços verdes em áreas urbanas, os moradores ressarcem isso com áreas livres em 
suas residências, destinos de lazer ao seu redor e até mesmo com viagens para turismo. 
(STRANDELL; HALL, 2015). O bem-estar humano, a saúde e o comportamento da população, além 
da herança genética, estão relacionados com a sua proximidade ao meio, a qualidade dos espaços 
verdes urbanos e a importância dada aos mesmos pelos usuários. (SANTANA, 2014).  
É evidente que a natureza possui grande importância para as pessoas. O objetivo desse estudo é 
analisar a função que os espaços públicos possibilitam na qualidade da vida dos usuários. Além da 
importância de identificar e mapear as características espaciais e físicas dos espaços e as 
circunstâncias que levam ao ser humano a se conectar com a natureza e estar em determinado 
local.   
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O trabalho a ser apresentado é fruto de uma pesquisa maior. Por isso o tema delimitado está em 
analisar a relação entre as pessoas e os espaços naturais frequentados por elas em quatro níveis, a 
fim de atingir o objetivo proposto nesse estudo. Para pesquisa, como um todo, utilizou-se a 
plataforma online do Greenmapper, com base para coletar dados no Brasil. A amostra da pesquisa 
foi realizada com universitários, funcionários de Instituições de Ensino Superior e integrantes de 
Organizações Não Governamentais de proteção e cuidados com a natureza. É um software 
desenvolvido por De Vries et al., (2013) e gerenciado por pesquisadores da Universidade de 
Groningen na Holanda e, foi possível a sua utilização através de parcerias firmadas com seus 
integrantes. É uma ferramenta de coleta de dados online, com foco mundial em áreas naturais, em 
quatro níveis: locais, regionais, nacionais e globais. (GREENMAPPER, 2017).   
A metodologia do trabalho foi baseada na análise das respostas para a pergunta “Por favor, indique 
com suas próprias palavras o que torna este lugar em especial, atraente para você”, além de 
identificar o local está se referindo para cada nível. A pergunta foi enviada por e-mail para as 
pessoas selecionadas. Foram recebidas 1477 respostas, as quais foram analisadas por meio do 



 

software NVivo. Foi feita uma análise de conteúdo das 200 palavras mais frequentes. Além disso, 
foram criadas seis categorias para classificação das respostas. A tabela 1 descreve as 6 categorias, 
através do software Excel. Porém para o nível global, algumas respostas recebidas indicavam que o 
respondente não conhecia o lugar descrito, considerou-se então uma categoria extra. Algumas 
respostas se enquadraram em mais de uma categoria. 
Após analisar os dados obtidos através das respostas quanto aos níveis locais, regionais, nacionais e 
globais, percebeu-se que as localizações marcadas para cada nível têm como características em 
comum, locais de áreas de preservação ou que estão diretamente ligadas a ambientes naturais. 
Já o motivo pelo qual as pessoas mais frequentam as áreas verdes, nos quatro níveis destacou-se 
como prioridade à pela presença de natureza. Para o local, o segundo motivo é a garantia de bem-
estar, seguida pela localização da área. Para o regional, o segundo motivo também é a garantia de 
bem-estar, seguida pela atividade que o local propicia. Para o nacional e global, o segundo lugar é a 
facilidade local, seguida pelas atividades que os locais propiciam. Porém para o mundo, observou-se 
também que muitas pessoas gostariam de conhecer os locais aos quais foram citados por elas. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Identificar o comportamento humano em relação ao ambiente construído e natural, pode ser uma 
referência para o processo de desenvolvimento urbano e da qualidade ambiental. Ao analisar os 
dados conclui-se que há a disposição dos usuários em se deslocar distâncias maiores, pela busca de 
pontos naturais e de boa qualidade. Os usuarios destacaram a importância que as áreas verdes lhes 
proporcionam ao bem estar, assim a integração dos ambientes naturais com as áreas verdes é 
essencial. 
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ANEXOS 
Tabela 01: Divisão das seis categorias e a categoria extra. 

DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS 

 Categoria Descrição 

1 Presença de Natureza Qualidades ambientais - Características 

2 Localização da Área Proximidades - Perto de casa 

3 Atividades que o local propicia Ligadas ao ambiente natural 

4 Possibilidade de Relações Pessoais Possibilidades de convívio 

5 Facilidades Locais Entretenimento - Atrações - Quiosques - Feiras 

6 Garantia de Bem-estar Tranquilidade - Silêncio 

0 Não visitou Apenas para o nível mundo 

Fonte: Autoras (2019) 
 

Figura 1: Gráficos com as porcentagens das categorias. 

 
Fonte: Autoras (2019) 

 


