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 Principalmente, nos projetos de Parques 
e Praças, em que a atenção está centrada no uso 
público e comunitário, deve-se procurar promover 
a ambientação através de espaços de convivência 
destinados a atividades recreativas, lúdicas, de la-
zer e convívio social, considerando as questões re-
lativas à acessibilidade e, sempre que possível de 
desenho universal.
 Tais projetos são capazes de dar novas fun-
ções e usos a espaços abertos, sobretudo em ter-
mos de seus aspectos físicos, culturais e privilegiar 
questões socioeconômicas quando relacionados às 
áreas com alguma forma de degradação, permitin-
do que sejam realizadas ações de revitalização e/
ou transformação para ambientes cujo foco seja o 
convívio social da população.

 No entanto, enquanto as praças possuem um 
papel mais restrito de reunir e de integrar pessoas 
de seu entorno, os parques assumem, em geral, 
um caráter mais amplo, assumindo estas caracterís-
ticas urbanas para áreas de abrangência maior, que 
pode também estar associado à questões ambien-
tais mais relevantes para a cidade, como preser-
vação ambiental, recuperação hídrica, ambientação 
ecológica para outras espécies além de uma maior 
presença de vegetação, seja nativa ou exótica.
 Nas praças a circulação de pedestres, o de-
senho das calçadas, das vias, de edifícios e de seu 
entorno devem ser cuidadosamente estudados 
e contextualizados para uma melhor fruição dos 
ambientes e acomodação de seus usuários. Já nos 
parques os acessos assumem questões mais rele-
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vantes de hierarquia, com caráter muitas vezes re-
gional, em que o contexto urbano fica muitas vezes 
ampliado, e deve ser considerado desde o entor-
no direto até os bairros mais distantes que podem 
acessá-lo.
 Em ambos, a Arquitetura Paisagística deve 
atrair visualmente, em que pesem suas soluções 
formais e funcionais, esteticamente organizadas, 
de forma a atender sempre a um programa de ne-
cessidades e de atividades que responda ao diag-
nóstico e as intenções e anseios da população. Para 
tanto, não só os aspectos relativos a arquitetura 

dos espaços deve estar ponderada, mas também 
o trato com a vegetação, com a arborização urba-
na e a concepção de jardins específicos, alinhando 
todas as necessidades e características que virão a 
dar significado e importância ao espaço criado ou 
revitalizado.
 São imprescindíveis nestes projetos os de-
mais projetos complementares à arquitetura paisa-
gística, tais como: mobiliário, equipamentos, sina-
lização, iluminação, pavimentação, obras de arte, 
entre outros sempre em soluções ambientalmente 
sustentáveis.


