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Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as funções das áreas verdes públicas intra-

urbanas de lazer, como: praças, parques, praças de centros comunitários e campos de 

futebol. Como metodologia de trabalho de campo, considerou-se a elaboração de uma 

planilha de dados referentes ‘a cobertura vegetal (predominância de gramíneas, herbáceas, 

arbustos, arbórea e palmeiras), parâmetros de jardinagem (grama aparada, tratos culturais) 

e limpeza, aspectos urbanísticos como mobiliário urbano (orelhões, abrigo de ponto de 

ônibus, bancos, mesas de jogos, lixeiras, obeliscos), comércio ambulante e observações 

sobre os eventos e utilizações da área, obtidas com a comunidade local. As funções 

estéticas, sociais e ecológicas foram analisadas nos setores administrativos. Observou se 

um desequilíbrio destas funções na maioria dos espaços livres dos bairros e entre os 

setores. A função ecológica de maneira geral, foi boa na maioria das áreas de lazer, de 

integração urbana e comprometida nas áreas de conservação. A função paisagística das 

praças foi boa na região central e ruim próxima à periferia, enquanto a função social foi 

baixa na maioria e boa nas áreas de recreação ativa, como nos campos de futebol. O 

diagnóstico das funções estéticas, ecológicas e sociais demonstra as potencialidades e 

precariedades do sistema urbano de áreas verdes em cidades de médio porte, onde essas 

funções geralmente não são consideradas. Este trabalho pode subsidiar o planejamento 

estratégico urbano, auxiliando na tomada de decisões e na melhor elaboração de políticas 

públicas, em busca de uma melhor qualidade de vida. 

Palavras chave:áreas verdes urbanas, paisagem urbana, qualidade de vida 

. 

Abstract 

The work “Urban Green Diagnosis of Functions in Medium Sized Cities of Brazil” investigates 

the characteristics of urban open spaces for public use “urban green area”, considering the 

variables: location, vegetation characteristics (ruderal vegetation, grass vegetation, arborous 

vegetation, arboreal vegetation), equipment and conservation. The results demonstrate to 

the potentialities and precarious of the system of urban squares, assisting the taking of 
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decision and to contribute for public politics.. It´s 

important to highlight that the green level can be an indicator of life quality in urban areas by 

the ecological, esthetic and social function. 

Keywords: urban green area, urban landscape, quality of life. 

Introdução. 

As cidades do ponto de vista físico podem ser divididas em três sistemas que se 

diferenciam em: espaços livres de construção, espaços construídos, e espaços de 

integração viária (Cavalheiro e Del Pichia, 1992). O sistema de espaços livres é o conjunto 

de espaços urbanos ao ar livre destinado a todo tipo de utilização relacionada a pedestres 

(em oposição ao uso motorizado), descanso, passeio, prática de esportes em geral, recreio 

e entretenimento em horas vagas (Lambert,1982, apud Nucci, 2001). 

Os espaços livres são áreas públicas não edificadas, de propriedade pública ou 

particular. Quando estes espaços são destinados à preservação ou implantação de 

vegetação são chamadas de áreas verdes, que podem ser dotadas de vegetação nativa, 

pouco alterada ou totalmente implantada. Desta forma as áreas verdes urbanas devem 

sempre oferecer possibilidades de lazer à população. 

Os espaços livres de construção quando permeáveis representam uma serie de 

funções ambientais, relacionadas com a qualidade ambiental urbana. Freitas-Lima e 

Cavalheiro, (2003) ressaltam que “tais funções relacionam-se principalmente com a 

regulação do ciclo hidrológico, apresentando um papel muito importante na prevenção de 

enchentes urbanas”. A vegetação ao mesmo tempo, aumenta a superfície de infiltração de 

água da chuva, que garante a recarga do lençol freático, e ao reduzir a erosão evita o 

assoreamento dos rios, melhorando a qualidade da água de abastecimento urbano (Canno, 

1989). 

Os espaços livres só oferecem benefícios ecológicos quando são permeáveis, o que 

não se verifica na maioria dos estacionamentos, quintais e algumas praças pavimentadas, 

nos quais se compromete significativamente a função de conservação ambiental. 

Os espaços livres de construção quando apresentam uma cobertura vegetal, 

principalmente arbórea, representam uma melhoria na paisagem urbana, por quebrar a 

monotonia das construções e constitui-se em um elemento de referência e de estruturação 

do espaço (Freitas-Lima e Cavalheiro, 2003). 

A importância das Áreas Verdes é proporcional ao processo de urbanização. Santos 

e Teixeira (2001) relatam que ”a necessidade das Áreas Verdes aumenta de acordo com o 

crescimento das cidades, tanto horizontalmente como verticalmente”. 
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Lombardo (1990, apud Bortoleto et al 2003) ressalta que “o papel destas áreas não 

se limita aos efeitos paisagísticos e psicológicos dos seres humanos, mas também à 

dinâmica ambiental urbana, em conseqüência dos benefícios ecológicos que desempenham 

no meio onde se encontram”. Por essas razões, os espaços livres com vegetação 

representam um parâmetro indicador de qualidade de vida da comunidade urbana a qual 

pertencem. 

A função destes espaços deve estar bem definida no planejamento urbano, 

considerando-se que são necessárias áreas verdes para recreação, para conservação 

ambiental e para estruturação e integração da forma urbana. Uright at al (1972, apud 

Escada, 1987).definem a função dos espaços livres em três grupos: espaços livres para 

recreação, espaços livres para conservação de recursos biofísicos e espaços livres para o 

desenvolvimento da forma urbana. Seguindo estes princípios: 

- espaços livres para recreação são espaços que permitem estar ao ar livre em 

contato com elementos naturais para o desenvolvimento de atividades físicas, como 

caminhar, praticar esportes, numa forma de lazer ativo, ou por meio da exploração visual 

dos elementos da paisagem, desenvolver o lazer passivo ou de contemplação. Estes locais 

podem conter uma área construída para melhor servir à população. Ex.praças e parques 

urbanos. 

- espaços livres para conservação ambiental devem incluir espaços pouco ou não 

alterados, destinados à preservação dos mananciais visando a qualidade da água de 

abastecimento, prevenção de enchentes e de deslizes de terras com relevo em situação de 

risco, proteção de áreas de valor paisagístico, geomorfológico ou biológico. Ex.mata ciliar, 

parques ecológicos. 

- espaços livres de desenvolvimento da forma urbana são espaços que visam 

modelar o padrão de desenvolvimento urbano, limitar os usos incompatíveis do solo com 

atividades residenciais e industriais, formam corredores de espaços livres integrando uma 

área verde à outra, para não se formar ilhas de vegetação. Estas áreas podem ter um 

aproveitamento limitado para recreação, desde que apresentem uma dimensão 

considerável. Ex. os corredores paisagísticos, o verde de acompanhamento viário, etc. 

O quadro abaixo resume as classes de espaços livres segundo sua função: 

FUNÇÃO CLASSES DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS 
Parques de vizinhança 
Parques de Bairro 
Parque Distrital.  

Recreação.  

Parque Metropolitano 
Conservação.  Unidades de Conservação. 
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Desenvolvimento da 
forma urbana. 

Jardins de representação, rotatórias, canteiros de 
avenidas. 

 

Seguindo o critério de função, fica evidente que as rotatórias, as avenidas com 

canteiros viários e as unidades de conservação não são áreas verdes segundo o conceito 

de espaço público de lazer. 

Os espaços livres podem ser classificados quanto ao uso em: 

 

TIPO DE USO ESPAÇOS LIVRES (áreas verdes) 

Particular São de domínio particular. Ex. jardins e quintais particulares. 

Potencialmente 

coletivo 

São públicos, mas com entrada controlada, ex. áreas verdes de 

universidades, clubes, praças fechadas de igrejas. 

Público.  São áreas de livre acesso à comunidade. Ex. praças e parques. 

Os processos fisiológicos e a própria estrutura das plantas resultam em ações no 

ambiente em que se interagem, proporcionando mudanças que atuam no bem estar da 

comunidade urbana como um todo. 

Os benefícios das áreas verdes foram analisados por diversos autores (Canno,1989, 

Lombardo, 1990, Cavalheiro, 1994) e foram agrupadas segundo suas funções. 

 

FUNÇÕES DAS ÁREAS VERDES 
ECOLÓGICA SOCIAL PAISAGISTICA 

Melhoria das condições 
climáticas – por aumentar: 
- o sombreamento. 
-a umidade relativa do ar. 
-o processo de evapo -
transpiração 
-a radiação solar longa. 
-a biodiversidade 
Por diminuir a: 
-poluição gasosa. 
-poluição sonora. 
-velocidade do vento 
-ilhas de calor. 

Aspectos psicológicos - por 
aumentar: 
- o descanso físico e mental. 
- a auto-estima. 
- o senso de espaço social. 
- estimular à solidariedade 
-a liberdade e auto-arbítrio. 
- a reflexão sobre valores 
- o crescimento espiritual. 
- reposição de energia: gasta 
no lar, escola ou trabalho. 
- a concentração e criatividade 
em crianças. 

Valorização da paisagem 
urbana: 
-valorização do ambiente 
construído. 
- caracterizar um lugar: as 
tradicionais.mangueiras de 
Belém 
- servir de ponto de 
referência. 
- renovação constante nas 
estações do ano. 

Regulação do ciclo hídrico 
 por: 
- interceptação de água da 
chuva 
- evaporação/transpiração 
-recarga do lençol freático. 

Aspectos interativo-
recreacionais: 
-exercícios físicos para a 
saúde física e mental.. 
-aumento da destreza e de 
habilidades motoras. 

Diminuir a poluição visual 
a presença de vegetação 
nas ruas desestimula o uso 
de propagandas nestas 
áreas. 

Despoluição do ambiente Ensino da Educação Organização dos espaços 
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urbano. 
-remoção de poeiras e 
poluentes da atmosfera.por 
absorção de gases tóxicos 
- troca gasosa: fotossíntese 
-ação bacteriostática.  

Ambiental por: 
-direcionar, estimular o 
crescimento e a aprendizagem 
infantil. 
-maior compreensão dos 
fenômenos naturais. 

 - dividir e separar áreas de 
lazer. Ex. uma quadra de um 
campo de futebol. 
- cercas-vivas delimitam com 
economia e beleza.  

Contenção de processos 
geomorfológicos: 
- erosão do solo com 
formação de voçorocas. 
-assoreamento de rios 
- deslizes de encostas. 
- desabamento de pontes. 

Paisagismo produtivo : 
- as hortas comunitárias são 
tradicionais na Alemanha e 
outros paises. 
-Plantio de frutíferas na 
periferia da cidade Ex. 
mangueiras, goiabeiras, etc 

Elemento paisagístico de 
revitalização: pode 
melhorar a qualidade de 
uma região. Ex. um cinturão 
verde entre uma área 
industrial próxima à outra 
residencial.  

-Melhoria da qualidade da 
água: retém e reduz o 
processo de eutrofização. 

Saúde física e mental da 
comunidade- com melhoria da 
qualidade de vida urbana.  

Integrar as áreas verdes 
intraurbanas. Ex. corredor 
viário. 

 

Harder (2002) ressalta que “benefícios econômicos indiretos podem ser percebidos 

na valorização de áreas e imóveis pela presença de vegetação”. 

Para Detwyler e Marcus (1972) o verde urbano, reflete o grau cultural da sociedade, 

pois a vegetação em oposição ao solo, ar e água é uma necessidade do cenário urbano. 

 Em virtude desta gama de benefícios sociais, ambientais, paisagísticos e 

econômicos, a importância destas áreas torna-se fundamental no planejamento ambiental 

(Canno, 1989, Harder, 2002). Santos e Teixeira (2001) salientam que ”as áreas verdes 

deveriam ser uma preocupação permanente de todo e qualquer planejamento urbano.” 

Objetivos. 

Este estudo visa : 

• Caracterização geral da situação das Áreas Verdes Públicas de Rio Claro, interior do 

Estado de São Paulo. 

• Analisar as funções ecológicas, sociais e paisagísticas das áreas verdes, a partir de 

um diagnóstico de parâmetros físicos e da vegetação, e utilização destas áreas pela 

comunidade. 

• Proporcionar subsídios à administração pública através da análise das funções das 

áreas verdes nos diferentes setores urbanos, para que contribuam de maneira 

efetiva na melhoria ambiental e no convívio social. 

METODOLOGIA 

1- Área de estudo: A cidade de Rio Claro – SP, apresenta porte médio, com 

aproximadamente 162.000 habitantes e localiza- se no centro do Estado de São Paulo, na 
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chamada depressão Paleozóica. A sua altitude fica entre 545 e 723 metros (dados da 

prefeitura, 2002). 

2- Análise das funções das áreas verdes 

Tendo como base o mapeamento do sistema de áreas verdes urbanas, foram 

identificados os espaços livres públicos da cidade, em seguida, formulou-se uma 

metodologia para analisar as funções que estas áreas desempenham na comunidade local. 

Os setores do orçamento participativo foram criados com base na localização 

geográfica e separação por barreiras físicas, como a linha da ferrovia e vias arborizadas de 

acesso rápido. 

O trabalho de campo foi realizado mediante a visitação de cada área verde, nos doze 

setores administrativos do perímetro urbano.Todos os registros foram documentados com 

fotografias, para comparações das paisagens observadas. 

2.1- Análise da função ecológica: com bases no uso do solo (solo exposto, gramado ou 

pavimentado) e de vegetação (gramíneas, arbustos, palmeiras e árvores). Uma planilha de 

campo foi elaborada com estes dados, de maneira a facilitar o trabalho de campo. 

2.2- Análise da função social: foram analisados os aspectos urbanísticos, que poderiam 

estimular as pessoas para o convívio social, tais como: a presença de elementos com 

características históricas, o mobiliário urbano tais como bancos, mesa de jogos, orelhões, 

ponto de ônibus com cobertura, lixeiras, presença de elementos de recreação para crianças. 

Foi registrada ainda, a presença de comercio ambulante, como sorveteiro, carrinho de 

lanche e doces, pipoqueiro, comercio de frutas, barracas, artesanatos em geral;. Foram 

entrevistados os jardineiros responsáveis pela praça e a comunidade local, considerando os 

aspectos da praça, a assiduidade da freqüência, os costumes, eventos culturais ou festas 

religiosas. 

2.3- Analise da função paisagística: os aspectos que afetam a paisagem são: o estado de 

conservação da vegetação, a infraestrutura do espaço, e a limpeza. 

Quanto à vegetação, foi considerada: Boa-quando está consolidada, existem árvores 

e grama cortada; regular- apresenta mudas em formação e algumas árvores e grama 

aparada; ruim- só mudas em formação (tamanho inferior a 2m).e sem o corte de grama. 

Quanto ao estado de conservação da infraestrutura urbanística (mobiliário urbano, 

iluminação, pavimentação e monumentos históricos) foram atribuídos valores como: bom-

quando em perfeito funcionamento; regular- se apresentasse danos, prejudicando a sua 

funcionalidade; ruim- quando não apresentava condições de uso. 
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Com relação à limpeza levou-se em consideração o acúmulo de folhas secas e 

papéis espalhados pela área, tendo como parâmetros: boa-sem a presença de detritos 

(folhas secas e papéis); regular-com alguma presença de detritos; ruim- com maior 

quantidade de resíduos, sem varredura. 

RESULTADOS. 

A distribuição das áreas verdes públicas nos setores é bastante irregular, 

concentrando-se na região central da cidade. Na periferia urbana nota-se uma carência de 

áreas verdes de lazer (figura 1). 

Figura 1 – Distribuição das áreas verdes de recreação, de conservação e de 

integração urbana. 
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A cidade está cercada por áreas de conservação, que podem ser vistas em diversos 

trechos de mata ciliar, devido à presença de pequenos riachos. No entanto, estas áreas são 

de conservação e não oferecem possibilidades de lazer à comunidade. Do lado direito, 

especialmente no setor leste há uma extensa área reflorestada, denominada de Floresta 

Estadual, que constitui uma área de conservação considerada o “berço do eucalipto no 

Brasil”. Esta área é adjacente à cidade, não é intra-urbana, mas desempenha função de 

lazer, ao dispor de um patrimônio histórico da época das fazendas de café, um lago com 
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grande biodiversidade, de trilhas para passeios de atividades de educação ambiental, 

museu sobre o eucalipto. Diversas escolas visitam o local, cerca de 28 mil entre crianças e 

adultos realizaram atividades coordenadas por monitores no museu e ao ar livre tendo como 

propósito a educação ambiental para a preservação desta área que constantemente está 

sofrendo depredações, (dados da Secretaria do Meio Ambiente, 2004). 

As áreas de integração urbana cortam a cidade em vários trechos, apresentam 

funções ecológicas e estéticas boas. Apenas parte de uma dessas avenidas constitui uma 

área verde de lazer da população nos finais de semana, pois apresenta um amplo espaço 

gramado e com vegetação arbórea. 

Descrição dos setores quanto à presença de áreas verdes: síntese. 

Na tabela 1 pode-se observar os setores quanto à sua formação de bairros, número 

de áreas verdes de lazer, bem como as funções que estas áreas desempenham na 

comunidade e no ambiente urbano. 

Setor Nordeste. 

Este setor apresenta bairros carentes de áreas verdes e de recursos financeiros, 

exceto um condomínio particular fechado, de classe média bastante arborizado que não foi 

estudado. Possui apenas uma praça pequena localizada na periferia do setor, o que 

compromete a sua função social, que também não é estimulada por nenhuma atividade de 

recreação ou mesmo função estética que desperte o lazer passivo e este espaço tem função 

ecológica regular, por apresentar poucas árvores e cobertura de grama. 

 

FUNÇÕES  
SETORES 

 
ÁREAS VERDES DE LAZER Social  Estética Ecológica
1 praça pequena.. Ruim Ruim  Regular  Nordeste 5 

bairros/ 1 com 
área verde 

1 avenida arborizada com passeio Boa  Boa  Boa  

12 praças Boa  Regular  Boa  
1 campo de futebol distrital Boa  Regular  Regular  
campo futebol-centro comunitário  Boa  Regular  Ruim  

Nordeste II 
12 bairros/50% 
com áreas verdes 

Playground do centro comunitário Boa  Boa  Regular 
7 praças Reg.. Regular  Boa  
1 centro de lazer poliesportivo Boa  Boa  Regular  
campo futebol -centro comunitário Boa  Boa  Regular  

Norte 
10 bairros/2 sem 
áreas verdes 

1espaço livre gramado- feira Boa  Ruim  Regular  
9 praças  Regular Boa  Boa  
1 campo de futebol distrital Boa  Regular  Regular  

Leste 
 8 bairros classe média 

1 centro social –área verde, piscina Boa  Boa  Regular  
Sudeste 
12 bairros/ 

7 praças concentradas em 3 
bairros 

regular Boa  Boa  
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1 praça com lazer para recreação Boa  Boa  Boa  4bairros com 
áreas verdes 1 estádio municipal Boa  Boa  Regular  

2 praças no Jd. Inocoop Ruim  Regular  Boa  
1 praça de esportes Boa  Regular  Regular  

Sul 
13 bairros/4 com 
áreas verdes 1 área de lazer e recreação Boa  Regular  Regular  
Oeste 
11 bairros/6 praças 

6 praças pequenas  Boa  Regular  Regular  

1 praça  Boa  Regular  Regular  Noroeste 
10 bairros. 5 centros comunitários Boa  Boa  Ruim 

19 praças antigas  Boa  Boa Boa 
1 parque municipal Boa  Boa  Boa  
1 campo de futebol distrital Boa  Regular  Regular  

Centro 
12 bairros /4 sem 
áreas verdes 

1 centro social – parque infantil- horta Boa  Regular  Regular  
13 praças  regular Boa  Boa 
2 jardins de representação Ruim  Ruim  Ruim  

Centro II 
9 bairros/2 sem 
áreas verdes Campo de futebol Boa  Boa  Regular  
Sudoeste I 
3 bairros classe méd. 
8 bairros pobres. 

7 praças distribuídas em 3 bairros.
 

Regular Boa  Boa  

Sudoeste II 
2 bairros pobres 

Nenhuma área verde ---- --- ---- 

 

Tabela 1 . Caracterização dos setores quanto à sua formação, classe e número de áreas 

verdes de lazer e análise qualitativa das funções destas áreas na comunidade e no 

ambiente urbano. 

Setor Nordeste II. 

Este setor compreende bairros pobres e com poucas oportunidades de lazer. Como 

exemplo, pode-se citar uma pequena praça, de formato triangular, paralela a um anel viário, 

mas bastante visitada por pessoas da região, atraídas por uma lanchonete improvisada. No 

entanto, a função desta área de lazer acha-se comprometida devido ao trânsito intenso 

nesta região (figura2). 
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Figura 2- A infraestrutura pode superar o reduzido tamanho de uma praça e torna-la 

atrativa pelos serviços que pode oferecer à comunidade local. 

Setor Norte 

Formado por bairros de classe média e baixa, sendo que dois deles não apresentam 

nenhum espaço livre de lazer. O setor possui 7 praças e um centro poliesportivo. Todas as 

praças apresentaram bom estado de conservação, devendo-se destacar a participação da 

vizinhança na conservação de várias praças. 

Este setor apresenta um Centro Esportivo e de Lazer, com amplo gramado, campo 

de futebol e quadras para outros esportes, que garantem o lazer de muitas crianças e 

jovens, que inclusive vem de outros setores mais distantes (figura 3). 
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Figura 3- Vista parcial do Centro Esportivo e de Lazer “Lagoa Seca”, que possibilita o 

desenvolvimento de diversas atividades recreativas para crianças, jovens e adultos. 

Setor Leste 

Este setor de classe média, possui diversas praças, sendo que o bairro mais antigo 

apresenta 3 praças, uma delas é a praça de uma igreja e é cercada por grade. Esta é uma 

medida de segurança, porém limita a função social para determinados horários. 

 Este setor apresenta uma das poucas praças que possuem área verde de recreação 

para crianças e jovens (figura 4) 

 

Figura 4-Vista geral da “Praça da Paquera” que representa a transformação de um 

local improdutivo em um ponto de encontro de crianças e jovens nos finais de tarde. No 

muro da residência particular, existem câmaras de vídeo para o controle da área. Ao fundo, 

pode-se ver eucaliptos que estão ao redor de um campo de futebol. 

Setor Sudoeste.e Sudoeste II 

O setor Sudoeste apresenta três bairros mais antigos de classe média, com sete 

praças, a maioria delas com vegetação já consolidada há anos, com boa função 

paisagística, mas são pouco freqüentadas pelos moradores da vizinhança. A única exceção, 

é uma praça nova que apresenta um traçado mais moderno e que oferece atividades 

culturais, como música ao vivo nas tardes de final de semana (figura 5). Esta praça é uma 

das poucas que consegue como área verde reunir as três funções de forma positiva para a 

comunidade urbana. 
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Figura 5- Vista geral de uma praça nova que reúne muitos jovens nas atividades 

culturais de final de semana e assim desempenha sua função social ou também pela 

proximidade que se encontra de uma rede mundial de lanches, cujo símbolo pode ser visto 

ao fundo. 

Setor Oeste. 

Compreende regiões carentes de áreas de lazer. A recreação nestes bairros é 

garantida pelos centros comunitários distribuídos em 5 localidades distintas. 

Setor Noroeste 

Formado por 10 bairros carentes e apenas uma praça, acompanhando parte da 

antiga estrada ferroviária. 

Região Central. 

Compreende a região mais antiga da cidade, apresenta 32 praças bem estruturadas 

quanto ao mobiliário urbano e função estética.. A maior praça é conhecida como Jardim 

Público e se originou pela fusão de duas praças, de dois quarteirões. Esta praça apresenta 

a maior diversidade e quantidade de vegetação em comparação com as demais. Possui 

características de uma praça histórica, com a presença de obeliscos, coreto, esculturas de 

anjos e dois espelhos de água. Possui um comercio ambulante bastante desenvolvido, com 

diversas barracas credenciadas para a venda de artesanatos e artesões que produzem 

enfeites, bijuterias, três bancas de revista, carrinhos de lanche, sorveteiro e pipoqueiro. A 

principal função da praça é como meio de passagem de pedestres e comercio ambulante. 

Atualmente, o lazer passivo de idosos e crianças, outrora tão comum, praticamente não 

existe mais nesta área, devido à falta de segurança e intranqüilidade gerada pelo fluxo 

intenso de pessoas e de carros ao redor 
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Ë na região central que se localiza o único parque urbano (figura 6), que atrai 

pessoas do bairro, dos setores vizinhos e de cidades vizinhas. O parque oferece diversas 

possibilidades de lazer ativo, como: playground para diversão das crianças, pista de Cooper 

para caminhadas, um lago central com pedalinhos para passeios, pista de skate e quadra de 

bocha, entre outras. 

Além da extensa área verde para o lazer passivo, tem-se atividade cultural variada, 

como música ao vivo nos finais de semana. 

 

 

Figura 6- Vista geral do parque urbano “Lago Azul”. Ao fundo, prédios do centro 

urbano. À direita, localiza-se a área de playground infantil e à esquerda um Centro Cultural, 

com biblioteca e infraestrutura para exposições de artes e teatro. 

DISCUSSÃO. 

Caracterização das áreas verdes quanto à função social, paisagística e ecológica: 

1- Áreas de recreação. 

Notou-se na periferia urbana a falta de praças para a recreação e o convívio social. 

Bortoleto et al (2002) afirmam que ”as cidades brasileiras, em sua maioria, possuem poucas 

áreas verdes que possibilitam o convívio entre as pessoas, lazer e contato com a natureza, 

essencial ao bem estar humano” 

 A grande maioria das praças não apresenta aparelhos para o lazer das crianças, de 

acordo com o conceito moderno de praça, exceto duas, em região de classe média, sendo 

uma delas com quadra de areia cercada com tela e a outra construída recentemente, na 

qual se encontra um playground, com brinquedos rústicos de madeira tratada, e cuja 
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segurança está monitorada por câmaras de vídeo instaladas no muro de uma residência 

(Praça da Paquera). 

Quanto à segurança, muitas igrejas já tomaram a iniciativa de cercar suas praças, 

para uma manutenção mais adequada dos jardins e sem problemas noturnos com usuários 

de drogas e depredações. 

 As praças da região central estão perdendo a sua função primordial proposta, onde 

“as praças são espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao convívio da 

população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos”. Bortoleto et al (2002) definem a 

praça como “o espaço comum cotidiano onde a população se encontra, seja como meio de 

passagem ou de permanência principalmente de crianças e idosos, de diferentes grupos 

sociais que se interagem de acordo com a proximidade do local ou com interesses pessoais 

próprios”. A perda da função centralizadora de vida social urbana está cada vez mais 

evidente. Castro e Oliveira (2004) em estudo realizado em uma praça pública de Londrina, 

puderam constatar que após a década de 70 este espaço livre deixou de ser um ponto de 

encontro da população, sendo pouco utilizada e se encontra em estado de abandono e 

depredação. Segundo as entrevistas isto se deve a fatores como “falta de segurança, 

sujeira, presença de camelôs e menores que vivem na rua”. Segundo as autoras este 

quadro representa “as transformações que ocorreram nas ultimas décadas, nas quais a 

maioria da população se tornou refém de um modelo econômico que tem como um fim em si 

mesmo e gera uma série de conseqüências, que comprometem a qualidade de vida e o 

exercício da sociabilidade entre elas, a insegurança de freqüentar espaços públicos”. 

As praças constituem “um reduto do ambiente natural, minimizadores dos efeitos da 

poluição” (Santos e Teixeira, 1992) e por isso deveriam ser mais valorizadas e revitalizadas. 

Os problemas mais comuns encontrados nas praças foram: 

-- Lixeiras quebradas: a grande maioria das praças apresenta lixeira, sendo que nas 

de maior circulação de pessoas existem várias. No entanto, as lixeiras de concreto 

apresentam uma tampa lateral de ferro, que tem sido retirada, suspeita-se que dezenas já 

foram levadas por marginais, possivelmente para a venda em locais clandestinos de 

reciclagem deste material. 

-Falta de adubação: em certas praças foi percebida a falta de fertilidade do solo nos 

canteiros, em decorrência de plantas mirradas e amareladas (clorose). 

-Falta de tratos culturais: algumas praças da periferia demonstram a necessidade da 

poda do gramado, e aumentar a freqüência de limpeza, uma vez que folhas e papeis 

conferem um aspecto de abandono ao local.. 
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-Falta de flores e arbustos: o ideal seria que as praças tivessem um colorido maior, 

fator essencial para a atração visual, no entanto, segundo a prefeitura os custos com a 

jardinagem inviabilizam esta prática. Alguns moradores vizinhos às praças colaboram, 

plantam flores e folhagens. 

-Falta de sanitários: apenas duas praças possuem banheiros públicos. No Jardim 

Público a prefeitura mantém funcionários durante o dia para a limpeza e segurança e à noite 

estes locais são fechados. Na Praça do DAAE os sanitários ficam próximos a um ponto de 

táxi e são cuidados pelos próprios usuários do local. No Parque Lago Azul, os sanitários se 

tornam dispensáveis, uma vez que não se tem para os mesmos segurança e limpeza. 

2- Campos de futebol e quadras poliesportivas. 

Foram encontrados cinco Campos de Futebol Distritais espalhados pela cidade, um 

Estádio Municipal, seis ginásios poliesportivos e diversos campos improvisados nas regiões 

periféricas, carentes de áreas de recreação. Estes locais são freqüentemente visitados por 

jovens e assim tem uma forte função social de estimular o convívio humano, através de 

atividades de recreação. Possui função ecológica pela presença de gramados e pela 

arborização de rua, comum nestas áreas. 

3-Áreas Verdes de Centros de Comunitários de Lazer, Centros Sociais Urbanos 
e Centros de Convivência. 

São espaços construídos e com área verde ou de recreação protegida, ou seja, 

cercada por grade, visando oferecer mais segurança aos usuários e principalmente evitar o 

vandalismo noturno como a depredação da vegetação e a permanência de usuários e 

traficantes de drogas. Os centros comunitários estão espalhados pela periferia da cidade e 

representam um espaço misto, onde ocorrem atividades culturais na área construída, como 

medida de viabilizar as reuniões em dias desfavoráveis ao convívio ao ar livre e gerar 

melhores condições e com espaço livre, geralmente um campo de futebol, gramado ou de 

terra batida, ou uma quadra poliesportiva. Os Centros Sociais apresentam diversas 

atividades, inclusive piscina para adultos e crianças. 

O papel destes centros se equipara ao conceito moderno de praça, ou seja, está 

voltado para a recreação das crianças e a prática de esportes, e conseqüentemente 

estimula a aproximação das pessoas e o convívio social. 

4-Espaços públicos livres informais ou espaços periféricos. 

A maioria dos bairros da periferia não apresenta nenhuma área verde pública 

implantada, mas a população utiliza certos espaços disponíveis para a diversão, como os 
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campos de futebol, improvisados em terrenos alongados e com uma dimensão muito aquém 

da tradicional para este esporte. 

Assim, alguns espaços livres têm vocação própria e podem ser classificados como 

espaços de lazer. Cezar (2001) enfatiza que “estes locais teriam por característica, uma 

vocação funcional relacionada às atividades locais”. O autor referido, ainda cita, segundo 

Venezia (1993) que estes locais podem ser chamados de espaços periféricos, isto é, “por 

serem adequados a determinada inserção no contexto das cidades, pois eles compreendem 

espaços vinculados à vizinhança e geralmente não são relacionados aos valores simbólicos 

cívicos ou religiosos”. 

Um espaço livre gramado pode ser utilizado de maneira prática pela comunidade, 

como por exemplo, local de feira de final de semana. Os costumes podem definir um espaço 

livre, tornando-o útil. Isto se constatou num bairro antigo, com população de origem 

nordestina, onde é comum a feira aos domingos. 

5- Áreas de integração urbana. 

Uma avenida devidamente planejada pode melhorar consideravelmente a paisagem 

de um bairro de classe pobre, como se constatou no setor Nordeste, que se encontra em um 

fundo de vale, delimitado pela mata ciliar bastante alterada. Esta avenida principal apresenta 

função paisagística, ecológica e social, pois para as crianças esta avenida tem uma função 

recreativa, uma vez que na região o transito não é intenso. 

Foram encontrados dez rotatórias com nome de praça. Nestas áreas pode-se 

constatar que ocorre uma boa função ecológica e paisagística, garantida graças ao tamanho 

considerável, gramado e vegetação, em sua maioria palmeiras. No entanto, a função social 

está comprometida, pois não oferecem condições para o lazer, nem segurança, devido ao 

tráfego de carros. Duas rotatórias apresentam alguns bancos, mas não são utilizados para o 

lazer passivo. Normalmente, estas rotatórias fazem parte dos canteiros de avenidas com 

trânsito rápido, que permitem a saída e o acesso rápido de norte a sul da cidade. 

Sob certas condições, algumas avenidas arborizadas passam a ter uma função de 

praça, ou seja, ter uma função social, de aproximação da comunidade, associando o lazer 

ao comércio, como feiras de artesanato. Sanchonete (2003) cita a presença deste tipo de 

avenida em Porto Alegre. Assim, superam as funções ecológicas e paisagísticas. No 

entanto, isto vai depender do grau de hierarquia que ocupam no sistema viário e da 

estrutura física do entorno para receber com segurança um fluxo contínuo de pessoas. No 

setor sul da cidade, de classe média, os canteiros largos e laterais da Avenida Presidente 

Kennedy tornam-se ponto de encontro de jovens nas tardes de finais de semana e muitas 

vezes, verifica-se o comercio ambulante, principalmente produtos de consumo. 
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6- Áreas de Conservação Permanente. 

Na maioria dos bairros com mata ciliar observa-se a devastação da mesma para 

plantios de subsistência (mandioca, banana, feijão guandu e hortaliças) em clareiras. Devido 

à ação do homem, quebra-se o equilíbrio natural da mata e torna-se comum o aparecimento 

de animais indesejáveis como cobras, nas imediações das residências. Surgem assim, 

áreas degradadas com baixa função ecológica e função estética muito reduzida, com 

acúmulo de lixo, que são utilizadas para diversão da população, principalmente para 

campos improvisados de futebol. 

Segundo a administração pública já estão sendo desenvolvidas atividades de 

Educação Ambiental para a recuperação da mata ciliar, como o plantio de espécies nativas 

nos pontos críticos sem vegetação, especialmente no setor nordeste onde está ocorrendo a 

formação de voçorocas. 

A expansão desordenada da cidade, já eliminou a vegetação nativa da região que 

era formada pelo cerrado e parte da mata ciliar está sendo indevidamente substituída por 

construções precárias. Dainezi e Carvalho (2004) consideram que “o crescimento 

desordenado das cidades brasileiras associado à ocupação irregular tem dificultado a 

execução de planejamentos adequados que viabilizam a integração da área construída...” 

Santos e Teixeira (1992) enfatizam que “a qualidade de vida do homem urbano, cada 

vez mais se acha comprometida, pela ausência de uma política governamental interessada 

em resolver fatores sociais, que possibilitem as mínimas condições de conforto” 

Seguindo esta perspectiva, a situação do verde urbano tende a se agravar e a 

comunidade a sofrer as conseqüências de um ambiente cada vez mais hostil. Dainezi e 

Carvalho (2004) mencionam a necessidade da revalorização do verde urbano, ao 

demonstrarem a invasão de áreas periféricas nos parques de Goiânia. Para a revalorização 

é necessário que trabalhos de educação ambiental sejam desenvolvidos de maneira a 

conscientizar a comunidade da real importância de se manter áreas naturais no meio 

urbano. 

Considerações Finais. 

Existe um desequilíbrio das funções sociais, ecológicas e paisagísticas na maior 

parte das áreas verdes. As poucas praças localizadas na periferia, apresentam poucas 

oportunidades de recreação, são freqüentadas principalmente por crianças e pessoas, por 

falta de opção ou por não terem possibilidades de acesso a um centro maior de recreação, 

como um parque municipal ou uma praça com melhor infraestrutura. A falta de atividades 

nas praças associada e à precária segurança são os principais fatores que desestimulam o 
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convívio social ao ar livre. Assim, aumenta a procura pelos espaços construídos, como os 

centros sociais comunitários que oferecem melhor infraestrutura à comunidade local de 

baixa renda. Muitos ainda, preferem os shoppings centers, onde encontram diversas 

atividades recreativas como restaurantes, cinemas e nos corredores das lojas encontram 

uma forma de lazer passivo. Deve-se considerar também que os valores mudam ao longo 

do tempo e variam conforme as necessidades da população, sendo necessário avaliar os 

anseios da comunidade antes da implantação ou revitalização de uma área de lazer.. 

 O diagnóstico das Áreas Verdes Públicas quanto à função social, ecológica e 

paisagística pode servir de referência para se propor diretrizes para o planejamento do 

sistema urbano de áreas verdes, visando otimizar a qualidade ambiental e de vida urbanas. 
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