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RESUMO 

O presente trabalho visa aprofundar o estudo sobre a gestão urbana, analisando sua abordagem 

ambiental e como os mecanismos propostos nas legislações podem ser aplicados nas cidades, e 

se de fato são acessíveis e relevantes. Destina-se também a contribuir no estudo de como a 

legislação pode pautar e favorecer o conforto térmico e o visual urbano, bem como o 

pertencimento afetivo urbano, além de identificar os problemas na gestão dos espaços públicos 

e das relações sociais com o meio natural, herdadas de uma relação hegemônica. A pesquisa 

consiste em estudo bibliográfico acerca do urbanismo, da formação das áreas verdes no Brasil, 

do conforto térmico e visual, da importância das áreas públicas verdes, dos mecanismos de 

gestão urbana presentes na legislação brasileira e da relação do ser humano com a natureza, 

analisando a mesma como uma forma de arte e de resistência. Posteriormente foi realizada uma 

análise crítica da legislação e de como a mesma afeta o condicionamento dos espaços públicos 

verdes e a relação de pertencimento afetivo urbano, bem como um levantamento de dados 

térmicos e estéticos de locais públicos determinados na cidade de Conselheiro Lafaiete, em 

Minas Gerais, de modo a aprofundar e exemplificar as ideias discutidas ao longo da pesquisa. 

O Município de Conselheiro Lafaiete possui legislação que atua de forma deficiente, que se 

reflete diretamente no conforto térmico e no potencial estético da cidade, ainda que exista certo 

grau de pertencimento afetivo urbano. As paisagens urbanas brasileiras sofrem influência 

externa, que modifica e condiciona os espaços urbanos, ainda que estas possuam realidade 

diferente daquela encontrada fora. As tentativas de controle do meio natural afetam diretamente 

os espaços públicos verdes das cidades, colocando em risco a qualidade urbana e o sentimento 

de pertencimento afetivo, bem como as questões sociais, como o direito à cidade. Dessa forma, 

analisar os espaços públicos verdes é uma forma de analisar as políticas sociais e os direitos 

individuais e coletivos. O estudo da gestão do verde urbano é uma forma de ressignificar a 

relação entre o ser humano e o meio que habita, devendo ser pautado pela interdisciplinaridade, 

onde o ser se vê como o próprio meio.  Tal estudo pode ser favorecido pela arte, que tem papel 

fundamental na conscientização e na disseminação de ideias decoloniais, abrangendo teorias, 

práticas e visões diferenciadas de mundo, que contribuem para formação dos seres e, por 

consequência, para formação das cidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE:Gestão urbana; Arte decolonial verde; Conforto térmico urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper aims to deepen the study about the urban management, analyzing its environmental 

approach and how the mechanisms proposed in the legislation can be applied in cities, and if 

they are in fact accessible and relevant. It is also intended to contribute to the study of how the 

legislation can guide and favor the thermal comfort and the urban landscape, as well as the 

affective urban belonging, besides identifying the problems in the management of public spaces 

and social relations with the natural environment, inherited from a hegemonic relationship. The 

research consists of a bibliographical study about the urbanism, the formation of green areas in 

Brazil, the thermal and visual comfort, the importance of green public areas, the urban 

management mechanisms present in Brazilian legislation and the relationship between human 

beings and nature. analyzing it as a form of art and resistance. Subsequently, was done a critical 

analysis of the legislation and how it affects the conditioning of green public spaces and the 

relationship of  urban affective belonging, as well as a survey of thermal and aesthetic data of 

public places determined in the city of Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais State, was carried 

out, in order to deepen and exemplify the ideas discussed throughout the research. The city of 

Conselheiro Lafaiete has legislation that acts poorly, which is directly reflected in the thermal 

comfort and aesthetic potential of the city, even if there is a certain degree of urban affective 

belonging. Brazilian urban landscapes suffered external influence, which modifies and 

conditions urban spaces, even though they have a different reality from that found abroad. 

Attempts to control the natural environment directly affect the green public spaces of cities, 

endangering urban quality and the feeling of affective belonging, as well as social issues such 

as the right to the city. Thus, analyzing green public spaces is a way of analyzing social policies 

and individual and collective rights. The study of urban green management is a way of 

reframing the relationship between the human being and the environment they inhabit, and 

should be guided by interdisciplinarity, where the self sees itself as the environment itself. Such 

a study may be favored by art, which plays a fundamental role in the awareness and 

dissemination of decolonial ideas, encompassing different theories, practices and worldviews, 

which contribute to the formation of beings and, consequently, to the formation of cities. 

 

KEY- WORDS: Urban management; Green decolonial art; Urban thermal comfort. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização cada vez mais acelerada faz surgir a necessidade de repensar os 

mecanismos responsáveis por gerir os espaços urbanos, de forma a analisar se são efetivos e se 

englobam as reais necessidades da sociedade contemporânea, visto que com a evolução 

humana, modificam-se os modos de utilização do meio e, consequentemente, as suas 

necessidades. O presente trabalho visa aprofundar o estudo acerca da gestão urbana, de forma 

a analisar como é abordada a questão ambiental e como os mecanismos propostos nas 

legislações podem ser aplicados nas cidades, e se de fato são acessíveis e relevantes. Destina-

se também a contribuir no estudo de como a legislação pode pautar e favorecer o conforto 

térmico e visual paisagístico urbano, bem como o pertencimento afetivo urbano, além de 

identificar os problemas na gestão dos espaços públicos e das relações sociais com o meio 

natural e demonstrar, por meio de manifestações artísticas, elementos do estudo sobre a relação 

do ser com o seu meio. 

Como muitas das atividades humanas são permeadas pelos espaços urbanos, o estudo 

sobre a gestão dos mesmos contribui de forma significativa para as manifestações sociais e 

artísticas, bem como para a qualidade de vida, pois resulta na humanização dos espaços. 

Segundo Bustos (2007) a organização do espaço deve ser entendida como o resultado de toda 

a atividade sensorial do ser, pois a paisagem representa a mediação entre o ser humano e 

ambiente. Quando as relações entre eles são harmônicas pode-se dizer que há um elevado grau 

de humanização. 

A análise da legislação urbana contribui para o estudo do conforto térmico urbano, tema 

ainda pouco explorado e que, se aplicado à dinâmica das cidades, pode promover a qualidade 

de vida urbana e das relações humanas. O estudo do visual urbano e da legislação também 

proporcionam a difusão das teorias e práticas urbanas, favorecendo o campo do urbanismo e da 

sustentabilidade, além de contribuir para a análise da noção de pertencimento afetivo urbano, 

uma vez que as relações entre o ser humano e o meio natural interferem diretamente no 

funcionamento das cidades, sendo preciso estudar como a natureza foi abordada na história 

urbana e como é encarada na contemporaneidade. 

Em busca de respostas à questão problematizadora e do alcance dos objetivos 

estabelecidos, este trabalho encontra-se assim estruturado: 
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Capítulo 1: No seguinte capítulo dar-se-á enfoque na relação do ser humano com a 

natureza, analisando esta como ser atuante na cidade e também como forma de arte. A ligação 

do ser humano com o meio natural está fundamentada historicamente em uma relação de 

dominação e exploração. É necessária sua ressignificação, realizando a reconexão do ser com 

o seu meio, aproximando os ideais contemporâneos aos processos de adoração da natureza, 

onde o mesmo passa a se ver não como parte dela, mas como a própria. A natureza passa a ser 

estudada como uma forma de arte e resistência manifestada no meio urbano, de modo que são 

apresentadas manifestações de arte decolonial verde, que se caracteriza como sendo uma forma 

de arte potenciadora para a ressignificação do olhar do ser sobre a natureza. 

Capítulo 2: Estudo do contexto urbano brasileiro, onde serão abordadas a influência dos 

modelos teóricos, assim como a história das áreas verdes no Brasil e toda a sua evolução. A 

história urbana é elemento essencial para a compreensão do meio construído, uma vez que 

alguns modelos teóricos foram responsáveis pela idealização de grandes mudanças no meio 

urbano, como o modelo de Georges-Eugène Haussmann para Paris e o de Pereira Passos para 

o Rio de Janeiro. As áreas públicas verdes que compõe as cidades brasileiras possuem 

influência direta da Europa, onde inicialmente eram compostas por espaços de contemplação e 

que, com o passar do tempo, foram substituídas por áreas de lazer, que deveriam atender aos 

novos hábitos sociais. Com a intensificação da urbanização os espaços vazios começaram a ser 

tomados e as áreas públicas verdes ficaram mais escassas (MACEDO, 1999).  

A situação da paisagem atual é marcada por contrastes sociais e frequentes modificações 

para atender à expansão da cidade. Os espaços urbanos serão estudados de modo a entender o 

contexto atual das cidades brasileiras, elucidando o direito à cidade e analisando a segregação 

social dos espaços públicos verdes que compõem a infraestrutura urbana, conhecidos como 

praças, parques, jardins e clubes esportivos, que podem ser um meio de inclusão ou um modo 

de evidenciar a segregação social.  

Capítulo 3: Neste capítulo será analisada toda a legislação brasileira, atribuindo especial 

atenção às questões ambientais. Além da legislação será estudado como seria a sustentabilidade 

aplicada à gestão das cidades brasileiras, bem como a noção de pertencimento afetivo do ser 

com o seu meio. Compreender a legislação, os processos e problemáticas que as norteiam, bem 

como a sua aplicabilidade, é de extrema importância para manutenção dos direitos e da 

usabilidade das cidades e, mais especificamente, dos espaços públicos verdes. A gestão desses 
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locais é, portanto, um mecanismo essencial para a manutenção do direito à cidade e do real 

sentimento de pertencimento. Entender a sustentabilidade nas suas diversas aplicações também 

é parte do processo de análise da legislação brasileira, uma vez que só assim é possível 

compreender como a gestão urbana afeta o conforto térmico e visual dos espaços e a relação do 

ser com seu meio, verificando se é possível amenizar os danos já causados ao ambiente e 

otimizar futuras intervenções e a noção de pertencimento afetivo urbano.  

Capítulo 4: Serão abordadas as questões relacionadas ao conforto térmico urbano, 

passando por sua definição, pela análise da importância das áreas verdes no meio urbano e de 

como o mesmo atua como um fator social, além de como a legislação afeta o condicionamento 

térmico e visual paisagístico urbano. A qualidade dos espaços públicos verdes está diretamente 

relacionada aos níveis de conforto do ambiente, seja térmico, sonoro, visual, etc. A vegetação 

contribui para a adequação térmica desses locais, atuando de forma direta na qualidade do ar e 

nas atividades humanas, uma vez que também interfere no condicionamento térmico e visual 

paisagístico. 

Capítulo 5: Tomando como objeto de estudo a cidade de Conselheiro Lafaiete, 

localizada na região do Alto Paraopeba, no Estado de Minas Gerais, no presente capítulo será 

realizado um estudo de caso afim de compreender como o que foi estudado se aplica na 

realidade. Devem ser levantadas questões sobre a legislação municipal e sobre a gestão urbana 

dos espaços públicos de lazer, além da coleta de dados térmicos, estéticos e históricos de locais 

escolhidos dentro da cidade. O estudo deverá auxiliar na compreensão das questões 

problematizadoras, e na criação de uma manifestação artística que tem como foco a 

decolonialidade da natureza estudada, baseada na idealização de uma arte decolonial verde, que 

ressignifique a natureza urbana e atue como uma forma de resistência verde. 

Materiais e métodos 

Para análise do conforto térmico foi necessário o levantamento de índices que 

caracterizam o espaço urbano, como a temperatura média do ar, a umidade relativa do ar e a 

intensidade dos ventos. Os dados coletados foram aplicados na equação de Temperatura 

Efetiva, na Equação de Temperatura Efetiva em função do vento e na Equação de Índice de 

desconforto. Por último realizou-se a análise dos resultados a partir de tabelas correspondentes 

para cada tipo de equação, estudando as respostas físicas de acordo com a temperatura efetiva, 

e o grau de conforto de cada local estudado. 



19 

 

Os levantamentos térmicos foram realizados em quatro praças da cidade de Conselheiro 

Lafaiete, em Minas Gerais, devido a influência das mesmas para as vivências sociais e pela 

interferência que exercem na composição urbana. Os dados foram colhidos no Inverno e na 

Primavera, nos dias 30 de agosto de 2019 e 18 de outubro de 2019, por meio de equipamentos1 

técnicos específicos para esse tipo de levantamento. Foram feitas três medições ao longo do 

dia, sendo a primeira às 9 horas, a segunda às 13 horas e a terceira às 17 horas, de modo a 

verificar as possíveis variações, de acordo com a movimentação e intensidade solar, além de 

ampliar as possibilidades de comparações, análises e interferências na usabilidade e 

compreensão dos espaços. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram aplicados na equação de Temperatura Efetiva 

(Equação 1) e analisados em tabela que determina as sensações térmicas do intervalo 

encontrado a partir da análise da temperatura efetiva (TE) (Tabela 1). A equação de 

Temperatura Efetiva (TE) leva em consideração os dados relativos à temperatura do ar (Ta) e 

umidade relativa do ar (UR). 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑎 − 0,4 × [(1 −
𝑈𝑅

100
)] × (𝑇𝑎 − 10) 

Equação 1 - Temperatura Efetiva de acordo com Missenard  

Fonte: Missenard (1937, apud SANTOS, AMORIM E CAVALCANTE, 2011, p.942) 

 

Tabela 1 - Faixas de valores do índice de Temperatura Efetiva (TE) 

TE (ºC) SENSAÇÃO TÉRMICA 

TE < 25 Limite para conforto com relação ao calor 

25 ≤ TE < 29,2 Sensação de calor moderado 

Fonte: Santos, Amorim e Cavalcante (2011, p.942) com adaptações da autora. 

Além da Temperatura Efetiva, foram analisadas a Temperatura Efetiva em função do 

vento (TEv). Nesta equação são consideradas a temperatura do ar (Ta), a umidade relativa do 

ar (UR) e a intensidade dos ventos (V). A seguir a equação de Temperatura Efetiva em função 

dos ventos (Equação 2), com sua respectiva tabela (tabela 2) de análise, onde são classificadosos 

 
1Termoigrômetro-luxímetro-decibelímetro (mede temperatura do ar, umidade relativa do ar, luminosidade e 

ruído) e Termo Anemômetro (mede temperatura do ar e velocidade do ar) 
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diferentes graus de percepção térmica a partir das sensações térmicas e suas respostas 

fisiológicas, de acordo com o grau de estresse. 

𝑇𝐸𝑣 = 37 − (37 − 𝑇𝑎) − (0,68 − (0,0014 × 𝑈𝑅) + (
1

(1,76 + 1,4 × 𝑉0,75)
)) − 0,29 × 𝑇𝑎 × (1 − (

𝑈𝑅

100
)) 

Equação 2 - Equação de Temperatura Efetiva em função do vento 

Fonte: Suping et al (1992, apud SANTOS, AMORIM E CAVALCANTE, 2011) 

 

Tabela 2 - Distribuição das zonas de conforto para diferentes graus de percepção térmica e suas respostas 

fisiológicas 

TEv (ºC) SENSAÇÃO TÉRMICA GRAU DE ESTRESSE 

FISIOLÓGICO 

TEv< 13 Muito frio Extremo estresse ao frio 

13 ≤ TEv< 16 Frio Tiritar 

16 ≤ TEv< 19 Frio moderado Ligeiro resfriamento do corpo 

19 ≤ TEv<22 Ligeiramente frio Vasoconstrição 

22 ≤ TEv< 25 Confortável Neutralidade térmica 

25 ≤ TEv< 28 Ligeiramente quente Ligeiro suor; vasodilatação 

28 ≤ TEv< 31 Quente moderado Suando 

31 ≤ TEv< 34 Quente Suor em profusão 

TEv> 34 Muito quente Falha na termorregulação 

 
Fonte: Santos, Amorim e Cavalcante (2011, p.942) com adaptações da autora. 

 

Por fim foi analisado o Índice de desconforto (ID), que leva em consideração a 

temperatura do ar (Ta) e a umidade relativa do ar (UR). O Índice de desconforto é representado 

pela equação a seguir (Equação 3) e a análise dos resultados é feita por meio de tabela (Tabela 

3) que informa o desconforto térmico, que varia desde bem-estar a um desconforto muito forte 

por calor. 

𝐼𝐷 = 𝑇𝑎 − 0,55 × [(1 − 0,01 × 𝑈𝑅) × (𝑇𝑎 − 14,5)] 

Equação 3 - Equação do Índice de desconforto, de Giles et al. 

Fonte: Giles et al (1990, apud SANTOS, AMORIM E CAVALCANTE, 2011, p.941) 
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Tabela 3 - Distribuição das classes do Desconforto Térmico através da proposta de Giles et al (1990) 

CLASSES DE DESCONFORTO (ID) INTERVALO 

Bem-estar ID < 21 

Menos de 50% da população possui um ligeiro desconforto 21 ≤ ID < 24 

Outros 50% da população possui um crescente desconforto 24 ≤ ID < 27 

A maioria da população possui um relativo desconforto e há significativo 

deterioramento da condição psicofísica 

27 ≤ ID < 29 

Todos possuem um forte desconforto 29 ≤ ID < 32 

Estado de emergência médica, um desconforto muito forte ID ≥ 32 

 
Fonte: Santos, Amorim e Cavalcante (2011, p.941) com adaptações da autora. 

 O levantamento visual de cada local estudado partiu da captura de imagens ao longo 

dos dias de coleta de dados térmicos. A análise estética das praças foi realizada de modo a 

considerar o impacto visual, a composição do espaço, a proposta urbanística, entre outros 

fatores que interferem na percepção visual e paisagística de cada local. A análise do 

pertencimento efetivo urbano, por sua vez, foi feita por meio do estudo do histórico de cada 

local, bem como da sua gestão e usabilidade, em composição com os outros levantamentos 

realizados anteriormente. A criação do produto artístico se baseou nos locais analisados, 

auxiliado pelos estudos realizados e pelas abordagens defendidas nesta pesquisa. A aplicação 

do método de levantamento de dados térmicos, históricos e visuais, assim como a criação do 

produto artístico deverá ser melhor abordada no Capítulo 5. 
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1 RELAÇÃO SER HUMANO – NATUREZA 

1.1 Reconexão com o Elo perdido 

Com a colonização da natureza, toda conexão ancestral ficou abalada e enfraquecida, já 

que o ser humano passou a ver o meio natural como fonte de recursos inesgotáveis para o 

capitalismo ao qual foi ambientado. Seja qual for a ordem de interação com a natureza, o ser 

encontra meios para manipulá-la, visando garantir seu domínio sobre ela. Andrade (2014) 

acrescenta, afirmando que há também o desejo de possuir a natureza, de modo que se produza 

efeitos sobre o ambiente, atribuindo formas e funções ao que se denominou “paisagem”. 

Diegues (2008) menciona que desde a descoberta do Brasil, predominou-se o imaginário 

europeu, como se a terra descoberta fosse um reencontro com o paraíso perdido, de modo que 

a destruição da natureza estivesse ligada aos interesses de levar para fora as riquezas 

encontradas, visto que não havia a intenção de se fixar no novo ambiente. 

A apropriação da natureza, a partir da colonialidade, se denomina por meio de formas 

hegemônicas de conceber e extrair recursos naturais, onde atribui à esses valor de mercadoria 

ao mesmo tempo em que se aniquila os modos subalternos de convívio com o meio natural, 

justificando as formas assimétricas de poder na apropriação de territórios (ASSIS, 2014). Boff 

(2015) afirma, entretanto, que o antropocentrismo é ilusório, visto que o ser humano foi um dos 

últimos seres a aparecer. Outro fato agravante, segundo o autor, é a distinção entre o ser humano 

e a natureza, onde um é colocado separado do outro, como se aquele não fosse parte e 

dependente dessa. Neste pensamento, Marimoto e Salvi (2009) afirmam que existem dois 

aspectos do pensamento cartesiano que vão marcar a modernidade: o primeiro onde a natureza 

é vista como recurso e o segundo onde o ser humano é colocado no centro do mundo como 

sujeito em oposição ao objeto denominado natureza.   

Apesar de haver uma herança que surgiu de um processo destrutivo, negar o que passou 

seria interromper um processo histórico inacabado, assim como fluxo da própria criação do ser 

humano e da sua autonomia de escolha (BUENO, 2008).  Dessa forma, o processo contra 

hegemônico deve ser feito de modo a ressignificar a relação do Ser com o meio em que está 

inserido, e não simplesmente ignorando todo o processo de formação, ainda que este tenha 

produzido efeitos catastróficos. O processo evolutivo do ser humano é produto das ações 

sociopolíticas, que demarcam, alteram e extinguem territórios dentro do meio urbano ou não, 
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sendo assim é necessário trabalhar o ser com toda a sua bagagem evolutiva, de modo a 

sensibilizar e substituir velhos conceitos capitalistas em uma nova forma de enxergar o mundo. 

O capitalismo atua de modo a subjugar tudo que vem da natureza e dos costumes ligados 

à adoração da mesma. Esse comportamento se reflete dentro das cidades, onde as manchas da 

poluição, as feridas do desmatamento, as cicatrizes da industrialização e a expansão caótica das 

mesmas, de acordo com Rogers (19997) se fazem presentes, devido à busca constante por 

riquezas, ainda que a sobrevivência da sociedade sempre tenha dependido do equilíbrio entre 

as variáveis de população, recursos naturais e meio ambiente. O modelo de capitalismo global 

desencadeou um aumento na pobreza e na desigualdade, sobretudo pela exclusão, de modo que 

Sobrinho e Pires (2018) afirmam que os fatores capitalistas procuram eliminar qualquer tipo de 

proteção às legislações ambientais e com isso, impactam fortemente o meio ambiente. Isso 

porque os potenciais da natureza são reduzidos ao seu valor de mercado. Nesse aspecto, 

Marimoto e Salvi (2009) discorrem sobre a definição do que seria o meio ambiente, afirmando 

que o mesmo é composto pela natureza bruta e pelas transformações do homem, de modo que 

este construa o “meio ambiente”, porém não o integre. 

A sociedade contemporânea se identifica com a reprodução do capital, que necessita da 

produção de mercadorias, de modo que a relação entre ser humano e natureza siga a mesma 

lógica (OLIVEIRA, 2002). Logo, a relação com a natureza foi demarcada por muito tempo pela 

produção do capital, que a vislumbrava como mera fonte de recursos para as atividades 

humanas, modificando os locais de acordo com suas necessidades, sem que fosse necessário a 

reposição do que foi retirado. Diegues (2008) fala da crença sobre a criação de parques 

nacionais, aos moldes americanos, como uma forma de salvar a natureza dos efeitos 

devastadores do desenvolvimento urbano capitalista, uma vez que qualquer intervenção 

humana na natureza seja vista como algo negativo, mas que por outro lado desconsidera o fato 

de que povos indígenas já viviam em harmonia com a natureza por milhares de anos. 

Relacionando a percepção da natureza à realidade brasileira, Ramos e Souza (2010) 

descrevem o pensamento de Flusser, que afirma que o brasileiro não se vê ligado à natureza e, 

dessa forma, não haveria amor à mesma no país, ainda que o amor às belezas naturais brasileiras 

seja exaltado fora. O pensador afirma, ainda, que para haver uma ligação entre o brasileiro e a 

natureza é preciso que se encerrem os movimentos de afastamento, presentes na cultura de 

exploração, diretamente ligada à sua formação. A partir da cultura exploratória, as cidades se 
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moldam e possibilitam o surgimento de diversos impactos ambientais, que Villaschi (2003) 

caracteriza como sendo qualquer tipo de alteração significativa no meio ambiente provocados 

pela ação do homem, podendo ser de natureza técnica, política ou social.  

Essa danificação do ambiente ocasionado pelas constantes modificações a fim de 

abarcar as necessidades das cidades reflete a qualidade do relacionamento do ser humano com 

a natureza, indicando que, segundo Bueno (2003), o desenvolvimento da sociedade urbana pode 

ser justificado por meio do conhecimento técnico-científico que visa progredir indefinidamente 

às custas do domínio e da exploração da natureza.  A relação do ser humano com a natureza é 

constantemente pauta de discussões e estímulo para diversos tipos de criações, como o poema 

de Ezequiel Kisan: 

O homem e sua história, 

Glórias e tradições, 

Cria a revolução e o caos, 

Na busca de realizações. 

Olha o universo, 

Como brinquedo de estimação, 

Provoca as mudanças, 

Diz que é pura evolução. 

E o ciclo da natureza, 

vai mostrando alterações, 

É a mão do homem, 

Mexendo na ordem das estações. 

Os recursos que herdamos, 

Vão se tornando escassos, 

É a vida sentindo, 

O impacto das ações. 

O tempo não perdoa, 

O que o homem mudou, 

As gerações vão sentir... 

- É a lei do retorno: Um futuro sem fartura! 

Somente a prudência e o bom senso, 

Darão fim, providência, 

Reordenando as condições, 

Deste planeta em decadência. 

(Ezequiel Kisan, 2007) 

Quando se busca pela ligação ancestral entre o ser e seu meio, é possível perceber que 

em um passado distante existia certa harmonia e uma percepção diferenciada do que a natureza 

representa. Crichyno (2017) afirma que desde os tempos mais remotos havia uma ligação 

especial com as árvores, que eram vistas como símbolos do crescimento interior dos sujeitos. 

O autor menciona, ainda, a semelhança estrutural das mesmas com os seres humanos, afirmando 

que ambos provêm de uma semente, que carrega todo potencial do que um dia virá a se tornar, 

refletindo, assim, o lado desconhecido da alma. Baseados em uma relação diferente à da 
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exploração, o ser humano escolhia na natureza tudo aquilo que considerava fundamental em 

sua vida, valorizando as condições naturais que constituíam a sua própria existência. Este meio, 

de acordo com Santos (2004, apud MARIMOTO E SALVI, 2009) era utilizado sem grandes 

transformações. A utilização da natureza por meio da técnica vem como um dado marcante, 

onde o ser humano impõe transformações às coisas naturais, mudando a natureza e impondo-

lhe leis.  

É preciso reestabelecer o elo perdido, de modo que o ser humano passe a se ver como 

parte do meio que habita, eliminando a percepção hierárquica, onde se colocou no topo, 

excluindo toda noção de integridade e conexão que pudesse existir. É necessário reprocurar, 

reencontrar, redescobrir o que gera as obras humanas e as da natureza, onde Le Corbusier 

(1887) afirma ser fundamental enxergar o homem como produto da natureza e parte do cosmo, 

de modo que reine a harmonia, uma vez que a natureza fornece ensinamentos ilimitados, 

devendo o ser humano aprender, afim de nascer, crescer, florescer e pertencer. Andrade (2014) 

segue no mesmo pensamento, afirmando que o ser humano é obra da natureza, existe na mesma 

e está submetido às suas leis, de maneira que não pode sair dela.  

Compreender o ser como parte do meio que habita ultrapassa o sentimento de pertencer, 

mergulhando na percepção de ser ele mesmo o meio que habita. O ser humano passaria então a 

se ver como a própria natureza, presente em tudo, de modo a tomar consciência de que todo ato 

praticado no meio o afeta diretamente, visto que ele é constituído do próprio meio. Boff (2015) 

argumenta sobre a semelhança entre todos os seres existentes, desde as estrelas até os seres 

humanos, de modo a destacar que todos são constituídos dos mesmos elementos físicos, código 

genético de base, aminoácidos e as mesmas bases fosfatadas. O autor salienta que a Terra é um 

organismo vivo, reconhecido como Gaia, que é a base de tudo, incluindo o ser humano. A ideia 

do ser ligado a todo universo pode muito bem ser ilustrada por meio do poema de Norman H. 

Russel: 

Assim como uma árvore não termina na ponta de suas raízes ou de sua copa, assim 

como um pássaro não termina em suas penas ou em seu voo, 

assim como a terra não termina na montanha mais alta, 

assim eu também não termino no meu braço, no meu pé ou na minha pele, mas 

ininterruptamente me estendo para fora, pelo espaço e pelo tempo, 

com minha voz e meu pensamento, pois minha alma é o universo. 

(RUSSEL, 1970 apud BOFF, 2015, p. 114)  
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É preciso estabelecer uma nova ética que, conforme salienta Leff (2001), se manifeste 

em comportamentos humanos em harmonia com a natureza. Para tanto, se faz necessário a 

remodelação do pensamento, de forma a atribuir uma visão decolonial da natureza. Sobrinho e 

Pires (2018) afirmam que para isso é necessário que se idealize um meio ambiente equilibrado, 

para a construção de um futuro diferenciado, onde novos paradigmas não se incorporem aos 

discursos hegemônicos. Os espaços públicos verdes das cidades são locais propícios para 

executar atividades decoloniais, pois esses locais, segundo Minks (2013), oferecem intercâmbio 

de experiências, atividades criativas e o contato com a natureza. E sendo a cidade o mundo que 

o homem criou e está condenado a viver daqui por diante, ao fazê-la o ser humano refaz a si 

mesmo (HARVEY, 2008). 

Na atualidade, segundo Carvalho e Steil (2013) a inclusão de variados tipos de rituais 

nas vivências urbanas tem sido cada vez mais frequente em eventos e atividades de educação 

ambiental, sendo geralmente apresentados como meios de acesso a dimensões do cosmo e da 

própria subjetividade humana, que a racionalidade é incapaz de alcançar. Esses rituais são 

geralmente associados a tradições indígenas, orientais ou mesmo pré-cristãs e, dessa forma, a 

natureza que antes era imaginada como selvagem passa a ocupar o lugar da divindade, como 

fonte de referência ética e estética, fazendo com que a urbanização e a vida nas grandes 

metrópoles reforce a imaginação de que em algum lugar pode-se encontrar ou restaurar a 

natureza na sua forma primitiva, em oposição ao ambiente da cidade. 

Ainda que nos dias atuais a herança predatória esteja enraizada no cotidiano do ser 

humano, existem muitas vertentes que atuam na direção oposta, promovendo debates e um novo 

olhar sobre a natureza. Um exemplo claro é o pronunciamento emitido por Evo Morales Ayma 

na ONU, na Bolívia em 2009, elencando alguns direitos da Mãe Terra: 

Direito de sua regeneração e de sua biocapacidade; 

Direito à vida, garantido a todos os seres vivos, especialmente àqueles ameaçados de 

extinção; 

Direito a uma vida pura, porque a Mae Terra tem o direito de viver livre de 

contaminações e poluições de toda ordem; 

Direito do bem viver, propiciado a todos os cidadãos; 

Direito à harmonia e ao equilíbrio com todas as coisas da Mae Terra; 

Direito de conexão com a Mae Terra e com o Todo do qual somos parte. (BOFF, 2015 

p. 112) 
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1.2 Natureza como arte 

A natureza sempre foi fonte de inspiração para os artistas, que por meio dos mais 

diversos trabalhos demonstram sua admiração. Entretanto, a natureza urbana, como já discutido 

anteriormente, muitas vezes não é vista como algo a ser admirado, podendo até mesmo ser vista 

como um obstáculo na malha urbana, já que o que não é planejado é considerado sujeira, por 

grande parte da população. Ramos e Souza (2010) falam sobre a aplicação do conceito de 

estética sobre a natureza, de modo que os autores afirmam que ver a mesma como sendo bela 

ou feia não é mais considerá-la natureza, e sim uma obra que tem suas medidas estéticas 

determinadas pela cultura, como se fosse uma obra humana. 

Alguns autores consideram que a natureza pode ser vista como uma forma de arte no 

meio urbano, de modo a compor paisagens por meio de estudos elaborados feitos pelos 

paisagistas e urbanistas. Marx (2004) afirma que paisagismo é uma arte que resulta da trama de 

concepções e de conhecimento, que através de características específicas como cor, textura, 

volume, ritmo e da relação desses fatores com o ambiente, propicia aos seres se darem conta da 

riqueza do que os cerca. Sustentando o pensamento, Gehl (2013) fala sobre a criação de praças 

e ruas como uma forma de proporcionar experiências visuais, onde a água, as árvores, flores, 

fontes e arquitetura devam ser parte das propostas urbanas, de modo a garantir que o olhar faça 

parte do planejamento cuidadoso que vise a qualidade urbana.  

Estudando o simbolismo dos jardins que tratam da natureza como uma forma de arte, 

existem diversas manifestações e exemplos culturais de diferentes percepções, como nos jardins 

ingleses, como cita Vieira (2007), que enxergam a natureza não mais como um conjunto de 

fenômenos científicos, mas como um objeto de contemplação, de modo a exaltar o belo natural, 

retratando a natureza de forma romântica, elevando a paisagem a uma condição de sublime, 

expressa por uma multiplicidade de formas. Há também os jardins franceses, que de acordo 

com Barbosa (2005), vislumbravam a natureza com formas geométricas e simetria no traçado, 

em uma paisagem precisa como se desenhada por uma régua, demarcando poder e prestígio 

social. Tal como os jardins urbanos, Diegues (2008) relata sobre a influência romântica do 

século XIX, que visavam na criação de áreas naturais protegidas a promoção de locais de grande 

beleza e valor estético, que ao seu modo de pensar, deveriam conduzir o ser humano à 

meditação das maravilhas da natureza intocada. 
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A literatura exerce uma forte influência na concepção artística e tem a natureza como 

fonte de inspiração, ocupando lugar de destaque em poesias, letras de músicas, etc. Monteiro 

(1992) afirma que a poesia e o teatro possuem o poder de retratar momentos da trajetória do ser 

humano. Neste sentido, Crichyno (2017) discorre sobre a ligação entre os sujeitos e os lugares, 

que são facilitadas pelos poetas através dos seus devaneios poéticos. Um exemplo seria, através 

da obra de arte, o estabelecimento da árvore como um símbolo urbano e da relação de 

pertencimento, de forma que a mesma é retratada em sua obra como um elo orgânico entre os 

sujeitos e a cidade. O autor afirma, ainda, que o conhecimento dos lugares adquirido pela leitura 

de obras poéticas não deixa de ser uma forma de experenciar os lugares na paisagem, sendo 

necessário, portanto, ler poeticamente os poemas e viver poeticamente os lugares, de modo que 

no ambiente urbano se criem novos lugares na paisagem. 

Os poemas a seguir, de Fernando Pessoa e Olavo Bilac, são exemplos de obras artísticas 

que trabalham a natureza de modo a exaltá-la e relacioná-la com a cotidianidade do ser humano: 

Se às Vezes Digo que as Flores Sorriem 

Se às vezes digo que as flores sorriem  

E se eu disser que os rios cantam,  

Não é porque eu julgue que há sorrisos nas flores  

E cantos no correr dos rios...  

É porque assim faço mais sentir aos homens falsos  

A existência verdadeiramente real das flores e dos rios.  

Porque escrevo para eles me lerem sacrifico-me às vezes  

À sua estupidez de sentidos...  

Não concordo comigo, mas absolvo-me,  

Porque só sou essa cousa séria, um intérprete da Natureza,  

Porque há homens que não percebem a sua linguagem,  

Por ela não ser linguagem nenhuma.  

(Alberto Caeiro, in "O Guardador de Rebanhos - Poema XXXI") 

Heterónimo de Fernando Pessoa  

Velhas Árvores 

Olha estas velhas árvores, mais belas  

Do que as árvores novas, mais amigas:  

Tanto mais belas quanto mais antigas,  

Vencedoras da idade e das procelas...  

 

O homem, a fera, e o inseto, à sombra delas  

Vivem, livres de fomes e fadigas;  

E em seus galhos abrigam-se as cantigas  

E os amores das aves tagarelas.  

 

Não choremos, amigo, a mocidade!  

Envelheçamos rindo! envelheçamos  

Como as árvores fortes envelhecem:  

 

Na glória da alegria e da bondade,  
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Agasalhando os pássaros nos ramos,  

Dando sombra e consolo aos que padecem!  

(Olavo Bilac, in "Poesias") 

Mais do que considerar a natureza como uma forma e um meio de se expressar a arte, é 

preciso estabelecer uma arte decolonial verde, de forma a ressignificar a percepção do ser 

humano, sustentada na decolonialidade da natureza. A arte desempenha um papel importante 

na difusão da releitura da significação da natureza, sendo que para isso é preciso pensar em uma 

arte decolonial, que trabalharia a natureza de modo diferenciado do já comumente abordado, 

como ser vivo e completo que abrange a vida humana e não humana de forma global, encarando 

todo ser como necessário um para a vida do outro.  

Uma arte decolonial deve ser capaz de estimular o intelecto e o emocional, juntando 

todas as percepções humanas para resultar em uma assimilação maior e diferenciada por quem 

usufrui do seu contato. Madina Tlostanova (2011) considera que o ser humano possui a 

particularidade em usar simultaneamente o intelecto e as emoções como mecanismos de 

orientação do comportamento, além de dois tipos de experiência cultural, a racional-analítica e 

a emocional-sensual, que se interseccionam justamente na esfera estética. A colonialidade 

substitui a capacidade humana de percepção intelectual e emocional por um conjunto de valores 

estéticos impostos como universais. Devido a isso, reforça-se a ideia de que é necessário se 

pensar em uma arte decolonial, a arte decolonial verde.  Alguns exemplos do que se pode 

considerar como arte decolonial verde:  

A alma humana na relação ser humano-natureza na fotografia de Predrag Pajdic (Figura 

1). O fotógrafo, curador e escritor transforma crenças populares em arte contemporânea e 

conceitual, contemplando a beleza da natureza e a essência humana na relação do ser humano 

com a natureza. Essa relação também está expressa nos trabalhos da artista americana 

Alexandra Belissimo (Figura 2). A artista faz colagens fundindo corpos humanos à elementos 

da natureza, estimulando o pensar a natureza como parte essencial do ser humano, de modo que 

tudo o que é aplicado a ela, volte para ele diretamente.  
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Figura 1 - Parte do trabalho intitulado “Noetic corpus: so journ of the soul”, do artista Predrag Pajdic 

Fonte: Predrag Pajdic2 (2012) 

 

Figura 2 - Trabalho intitulado "Allure", da artista Alexandra Belissimo 

Fonte: Alexandra Belissimo3 (2014) 

 
2 Disponível em: <https://www.wrongweather.net/the-gallery/exhibitions/noetic-corpus-sojourn-of-the-soul> 

Acesso em: 21 setembro 2019 

3 Disponível em: < http://alexandrabellissimo.com/> Acesso em: 21 setembro 2019 
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A arte decolonial verde também está presente em diversas letras de músicas 

contemporâneas, como no trabalho realizado pela banda Natiruts, onde na música intitulada “O 

carcará e a rosa” é possível perceber a relação dos versos com a temática que envolve o 

pertencimento do ser humano à natureza, e que é preciso que se tome consciência, resgate essa 

conexão e se cuide do meio que habita. A composição musical diz: 

Ouvindo a música 

Sentir o que ela me traz 

Subo até as estrelas 

Pra entender como é que se faz 

Para esquecer a dor 

Que os meus olhos não conseguem ver 

Destrua o meu coração 

Que estará destruindo você 

Você é filho da terra 

Dádiva dada por seu Deus 

A fome dos meus filhos 

Não será a riqueza do seus, do seus! 

Oh! Chama que destrói 

Corrói o que é belo, tudo que faz bem 

Controle suas palavras 

Minha liberdade não pertence a ninguém 

Mas o amor pode chegar 

Iluminar e colorir 

Quando um coração está cansado de ver 

As lágrimas da rosa ao ver o espinho morrer 

Mas o carcará foi dizer à rosa 

Que a luz dos cristais vem da lua nova e do girassol 

Olhe, vá em frente, não se esqueça 

Liberdade dentro da cabeça 

E a cabeça fora do que há 

De mal pra você 

Olhe, vá em frente, não se esqueça 

Liberdade dentro da cabeça 

E a cabeça fora do que há 

De mal pra você 

(NATIRUTS, 1999). 

 

Buscar a decolonialidade na expressão artística é uma forma de aguçar a percepção 

sobre a natureza como um ser vivo que está diretamente relacionado ao ser humano, para que 

assim a ressignificação do meio natural possa alcançar as cidades e a natureza urbana. E sendo 

a arte um meio de conscientização e um mecanismo de educação, Monteiro (1992) afirma ser 

imprescindível que se elabore uma nova razão para que o futuro seja provido por seres 

politicamente evoluídos, que coloquem em prática uma cidade que seja realmente morada de 

cidadãos. Ao mesmo tempo, é preciso que existam processos educativos que atuem como ponto 

crítico às ideias já enraizadas na sociedade, como afirmam Carvalho e Steil (2013), de modo a 

produzir uma transformação de um estilo de vida que se expressa num certo padrão corporal, 
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aprendido no ambiente, com o olhar, o observar e o sentir o lugar, afim de desenvolver a 

habilidade de autenticidade, transcendência, bem-estar, cura de si e do planeta. 

 

1.3 Resistência Verde 

O ser humano cria locais específicos para a natureza urbana, tentando de toda forma 

contê-la, na tentativa de torna-la estática. Mas sendo a natureza um ser vivo não estático e com 

necessidades próprias, a mesma se manifesta de forma contrária ao esperado à realidade 

humana, que acrescenta o meio natural na malha das cidades a todo custo, de acordo com suas 

próprias necessidades, sem ao menos haver um planejamento adequado. Marx (2004) sustenta 

esta ideia, ao afirmar que a planta possui a propriedade de ser instável e estar viva enquanto se 

altera, sofrendo constante mutação em busca do equilíbrio. A natureza é inserida por meio de 

decisões que são mediadas por leis que não chegam a oferecer soluções aplicáveis e em acordo 

com a realidade encontrada. Desse modo, a resistência verde é vista como a expressão da 

natureza dentro da malha urbana e o design verde, de acordo com Minks (2013), seria uma 

forma de criar oportunidades para conectar as pessoas a um ambiente saudável, por meio de 

uma paisagem aprazível e terapêutica.  

As árvores são consideradas elementos que carregam uma carga simbólica que exerce 

grande influência na vida urbana. Farah (2004) cita as mesmas como sendo um dos maiores 

representante da natureza nas cidades, devido ao elo natural que estabelecem com o ser humano, 

uma vez que a sua presença seja uma forma de reaproximação, retomando uma ligação que 

existe desde seus ancestrais, e que promove, assim, benefícios psicológicos à população, além 

de preencher uma lacuna advinda da necessidade de contato com a natureza, dentro do meio 

urbano. Norberg-Schulz (1980, apud CRICHYNO, 2017) por sua vez, cita que as árvores 

representam um lugar significante ou até mesmo sagrado, entretanto estes lugares não são 

escolhidos pelos sujeitos, revelam-se a eles. Jacques Brosse (1998, apud CRICHYNO, 2017) 

na mesma linha de pensamento, fala sobre as árvores nos projetos urbanos da paisagem, 

afirmando que as mesmas são capazes de se comunicar por canais que ainda não são possíveis 

de serem explorados pelo ser humano, mas que se tornam possíveis por meio das conexões 

simbólicas, facilitadas pelas árvores, o que não acontece por meio de outros elementos urbanos.  

 O verde está, de certo modo, por toda parte nas cidades, ainda que não somente nos 

locais idealizados pelo ser humano como as praças e parques urbanos, e devido a isso, de acordo 
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com Silva, Lira e Cocozza (2017), em algum momento pode estar em desacordo com os desejos 

da população que utiliza o espaço urbano. Os autores afirmam, ainda, que se devem 

compreender as características da vegetação e ponderar acerca das várias dimensões que as 

mesmas abrangem e que vão muito além da estética. Marx (2004) fala sobre as associações na 

natureza, que não se dão por acaso, pois derivam de fatores como o clima, o solo e as interações 

entre as próprias plantas e com os seres que habitam seu entorno. Dessa maneira, pensar a 

natureza urbana vai muito além de pensar na estética que ela carrega, pois a mesma é dotada de 

características que necessitam serem observadas, pois são parte da sua realidade responsáveis 

por sua vitalidade.  

A urbanização capitalista, visa a expansão das cidades a todo custo, desrespeitando os 

ambientes já existentes e a vida que habita os locais. Marx (2004) cita que a paisagem natural 

é totalmente destruída para que seja feita uma nova composição vegetal, divorciada da realidade 

paisagística local. Esse tipo de urbanização ocasiona diversos problemas, que na maioria das 

vezes são colhidos pela população depois de um período, de modo que Maricato (2008) cita 

alguns exemplos, como enchentes, desmoronamentos, poluição dos recursos hídricos, poluição 

do ar, desmatamento, entre outros tantos fatores presentes na realidade urbana brasileira. Bueno 

(2008) por sua vez, fala de modo poético sobre a força da natureza, que rompe o asfalto, 

comendo de volta a cidade que a engoliu. Toda relação ancestral que o ser possui com a natureza 

pode ser observada na cotidianidade e a valorização da mesma e a sensibilização do espaço 

urbano são correntes de resistência e de reencontro com sua própria origem.  

A resistência verde dialoga com a ressignificação da vegetação urbana, de modo que se 

passe a percebê-la não como um adereço estético, mas como condição primária para a existência 

da vida nas cidades. Lamas (2014 apud SILVA, LIRA E COCOZZA, 2017) cita que quando se 

remete à vegetação não somente como plantas habitando a cidade, se exercita um novo olhar e 

uma nova relação com a paisagem natural inserida no urbano. Na paisagem urbana, a carga 

simbólica da vegetação auxilia nas conexões e associações dos habitantes e é representada como 

elemento fundamental para o elo entre esses e as cidades. Neste pensamento, é possível perceber 

que resgatar o elo entre o ser humano e seu meio natural é uma forma de resistência e reconexão 

com o inconsciente coletivo, onde o ser vai de encontro com sua própria origem, se distanciando 

dos hábitos adquiridos que estão em desacordo com a ecologia, se direcionando em busca da 

qualidade da vida urbana e das interações sociais. 



34 

 

2 CONTEXTO URBANO BRASILEIRO 

2.1 Influência dos Modelos Teóricos e formação das áreas verdes urbanas no Brasil 

Desde a colonização brasileira, a produção das cidades no país sofreu influência externa, 

de modo que os hábitos europeus, bem como suas vontades, se sobressaíram. Marx (2004) 

afirma que D. João VI, no início do século XIX, já tinha a intenção de moldar o Império 

Brasileiro de acordo com a civilização europeia, buscando uma mudança das características 

culturais, por meio da universalização do país e do estímulo à empreendimentos culturais e 

acadêmicos, com o intuito de mostrar sincronismo com os centros civilizados e exibir a fortuna 

de uma nobiliarquia recente. Ainda se tratando das intervenções propostas por Dom João VI, 

Villaça (2001) relata que desde a sua chegada, iniciou-se uma estratificação social já típica de 

uma sociedade urbana capitalista, com vias para iniciar algum tipo de segregação espacial. Na 

segunda metade do século XIX, o Rio de Janeiro já era a maior metrópole da América Latina, 

sendo comparável até a algumas capitais europeias. A herança colonial, de acordo com Bruand 

(2016), ainda pesa sobre o presente, levando a uma organização social apenas parcialmente 

alterada pelas transformações econômicas. 

Analisando como a influência colonial afetou Minas Gerais, mais especificamente, 

Vasconcellos (2004) cita que as cidades no Brasil se configuravam por meio de uma praça 

central retangular, atendendo aos problemas de defesa e de economia, que foi perfeitamente 

viável. Em Minas Gerais a situação foi diferente, pois não só as povoações se fixavam 

espontaneamente e se desenvolviam de igual maneira em razão das condições naturais, como 

prescindiam de sujeições, se autogovernando, pois as congregações religiosas estavam distantes 

e o povo não dispunha de uma organização social muito bem definida, sendo incapaz de 

estabelecer hierarquias. Desse modo, a maioria das povoações mineiras se objetivou 

linearmente, ao longo de estradas, se adaptando em virtude de acidentes geográficos. 

A busca por melhoria nos primeiros trinta anos do século XX foi grande, fazendo surgir 

desde a reconstrução radical a fim de embelezar a cidade, até a construção de cidades totalmente 

novas. Essas mudanças aconteceram devido à revolução econômica e o aumento demográfico 

por conta da migração do campo para a cidade. A revolução econômica levou para o meio 

urbano o desenvolvimento de projetos industriais e infraestrutura, sendo responsável pelo 

crescimento das cidades e, consequentemente, do aumento populacional (ALONSO, 2010). A 

produção do ambiente construído no Brasil foi decisivamente interferida por influências 
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externas (MARICATO, 2008). Alguns modelos teóricos foram responsáveis por idealizar 

grandes mudanças no meio urbano e serviram de inspiração para o mundo todo, inclusive para 

o Brasil. Dentre eles pode-se destacar a reconstrução de Paris por Haussmann, as cidades jardim 

por Ebenezer Howard e a cidade modernista, instituída por Le Corbusier na Urbanística 

Moderna. 

Georges-Eugene Haussmann, de 1853 a 1870, através do Urbanismo Sanitarista, 

planejou as avenidas, boulevards e principais parques urbanos de Paris, sendo responsável por 

instalar sistemas de abastecimento de água e de esgoto, além de estabelecer diretrizes para o 

desenho dos edifícios. A intervenção ocorreu por meio da abertura de novas ruas onde antes 

existiam diversos cortiços, com o intuito de melhorar as condições da vida urbana, objetivando 

a circulação do ar e das pessoas. Nesse processo os bairros degradados foram eliminados, as 

ruas foram arborizadas e sistemas de iluminação instalados. Os espaços públicos começam a 

ganhar importância na trama urbana e no cotidiano dos indivíduos (BENÉVOLO, 2014). 

Vasconcellos (2004) afirma que a cidade do Rio de Janeiro é a que mais sofreu interferência de 

urbanistas de fora, de modo que, segundo Villaça (2001), as influências europeias durariam 

quase um século na cidade. Esse último cita, ainda, que os atrativos do meio natural e as 

necessidades de deslocamento no Rio de Janeiro foram e continuam sendo os principais fatores 

que determinam o crescimento e a localização da camada de mais alta renda. 

Nos primeiros quinze anos do século XX, com Daniel Burnham, floresceu um 

movimento chamado Cidade Bela, que, como relata Alonso (2010), criou de forma utópica uma 

cidade que objetivava estabelecer uma beleza que sempre estivesse presente para desempenhar 

sua função. Isso seria alcançado por meio do realinhamento das ruas, transformando-as em 

largas avenidas arborizadas que seriam destinadas a serviços públicos. Durante o Urbanismo 

Embelezador surgiu o primeiro Plano Diretor que definia como seria a cidade no futuro, 

estabelecendo objetivos para onde o desenvolvimento deveria caminhar. 

No mesmo espírito do urbanismo embelezador, Ebenezer Howard, de 1850 a 1928, 

propõe a Cidade Jardim, que pretendia resolver simultaneamente o sistema viário e o isolamento 

das áreas rurais, por meio de melhorias na qualidade urbana e na criação de comunidades 

autônomas. Haveria avenidas largas e arborizadas que conduziriam a um parque central com 

diversos edifícios públicos, rodeado por uma arcada de vidro ocupada por lojas. Nos locais onde 

estariam as residências, as ruas seriam arborizadas e as casas recuadas do passeio. Algumas 
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casas teriam acesso a jardins. Na linha limítrofe da cidade haveriam fábricas e armazéns. As 

disposições morfológicas da cidade proposta por Howard visavam a limitação da densidade 

habitacional e construtiva da mesma, solucionando os conflitos das cidades modernas, além da 

introdução do verde e integração do campo e da cidade, melhorando as condições de vida dos 

trabalhadores (BENÉVOLO, 2014). 

A cidade modernista, Ville Radieuse ou Cidade Radiosa, de Le Corbusier, em 1930, foi 

uma exemplificação dos conceitos propostos na Carta de Atenas, que analisa os aspectos 

urbanos a fim de propor melhorias, como a setorização das áreas de acordo com suas funções e 

o planejamento do uso do solo. A Cidade Radiosa, segundo Benévolo (2014), possuía a unidade 

de habitação como elemento morfológico e organizacional, além de grandes espaços verdes e 

edifícios pontuais em um eixo heliotérmico, visando a melhoria do meio ambiente urbano, 

juntamente com o planejamento dos espaços urbanos. Le Corbusier propôs a Cidade Radiosa 

para acomodar pelo menos seis vezes o centro de Paris, e pretendia promover grande quantidade 

de áreas verdes, melhor acesso ao sol, redução do tráfego e facilidade de comunicação. Castriota 

(2003) menciona o planejamento urbano modernista, afirmando que o mesmo partia da crítica 

às cidades e às sociedades industriais, onde se pretendia a transformação radical do espaço. O 

Estado criaria uma cidade sem diferenças, de modo a se obter uma cidade racionalista universal 

dividida em setores funcionais. Brasília é um exemplo brasileiro de cidade modernista onde, de 

acordo com Caldeira (apud CASTRIOTA, 2003) os instrumentos do planejamento modernista 

contribuíram para produzir desigualdades, de forma que a cidade é hoje a mais segregada. 

As reformas urbanas realizadas nas cidades brasileiras entre o final do século XIX e 

início do século XX, foram responsáveis por realizar obras de saneamento básico para a 

eliminação das epidemias, ao mesmo tempo em que se promovia o embelezamento paisagístico 

e se implantava um mercado imobiliário capitalista (MARICATO, 2008). Essas intervenções 

urbanas resultaram em diversos problemas de gestão urbana, onde Bruand (2016) cita que as 

cidades brasileiras em 1990 contavam com grandes problemas e exigiam soluções vigorosas 

para a disciplina do crescimento natural desordenado, a reorganização dos serviços públicos e 

uma nova modelagem dos centros das cidades. 

A análise da formação das cidades brasileiras requer que seja feito, em conjunto, não só 

o estudo das interferências externas nas grandes transformações urbanas ou nas criações de 

novas concepções de cidades a partir de projetos idealizados, mas também o estudo da 
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concepção e da formação dos espaços públicos verdes que compõem as cidades, que se 

caracterizam como sendo os locais compostos por parques, praças, jardins e clubes esportivos. 

Mascaró (2008) exemplifica como se caracteriza cada local, citando que parques são espaços 

abertos onde a vegetação domina os materiais inertes, possuindo infraestrutura de lazer em sua 

composição. Sendo um parque urbano, deve estar envolvido pelo tecido urbano ou estar 

encostado nele. As praças, segundo o autor, são espaços abertos dentro do tecido urbano, 

geralmente ajardinados, com o tamanho máximo de um a dois quarteirões, que na maioria dos 

casos estão rodeados de vias de circulação. Os jardins normalmente se localizam junto as 

edificações, em locais semipúblicos.  Por fim, os clubes esportivos são locais destinados ao 

esporte a céu aberto, estando localizados junto ao tecido urbano, tendo a sua infraestrutura 

composta de quadras esportivas, áreas verdes e algum tipo de massa de água, como algum rio 

ou lago. 

Para entender os espaços públicos que compõem as cidades, é preciso compreender o 

que é considerado como público dentro do território urbano. Desse modo, Narciso (2009) 

contribui ao classificar os espaços públicos urbanos como sendo locais de uso comum e posse 

coletiva. A autora afirma, ainda, que é o meio por onde se conhece a cidade, pois constitui, ou 

deveria constituir, uma fonte de representatividade pessoal, cultural e social, onde se 

manifestam os discursos políticos, sociais, religiosos, culturais e intelectuais, que formam a 

sociedade. O espaço público pode ser um local de passagem ou permanência, que se constitui 

por diversos agentes, seja materialmente ou por meio das suas vivências. Classificando, esses 

locais seriam os espaços físicos das ruas, das praças, dos parques, do comércio e das trocas, 

onde um uso pode predominar sobre o outro, servindo para circular, se comunicar, passear, 

trabalhar, passar o tempo, contemplar, além de atuar como uma condição para o surgimento do 

espaço político dentro das cidades.  

Esses espaços públicos são compostos, em sua maior parcela, pela vegetação urbana, 

onde Mascaró e Mascaró (2010), definem como sendo aquela que permite que o espaço 

construído se integre, formando a paisagem da cidade, como forma de território, acrescentado 

pela ação do homem e da sua cultura. É, ainda, a soma de toda vegetação das áreas urbanas e 

comunitárias, desde o centro da cidade, zonas residenciais, subúrbio e bordas suburbanas. A 

respeito das ações da civilização, Saldanha (1983) enfatiza que as formas de utilização do 

espaço correspondem a dimensões do viver, que são frequentemente demarcadas e 

hierarquizadas. Segundo Macedo (1999) na arquitetura paisagística brasileira é possível 
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identificar três linhas projetuais, que não necessariamente estão atreladas a nenhum período 

exclusivo. São elas: Eclética, Moderna e Contemporânea. 

A linguagem paisagística eclética tem como característica o tratamento dos espaços 

livres procurando recriar a imagem pitoresca, como dos jardins de palácios reais, típicos da 

Europa do século XIX. Os espaços criados são destinados à contemplação. Essa linha pode ser 

dividida em duas correntes: clássica, onde o espaço é pensado para ter um ponto principal e 

vários eixos que se ligam, entremeados por elementos pitorescos como fontes e esculturas; e 

romântica onde o espaço é fortemente influenciado pelos ingleses, com seus caminhos 

orgânicos e grandes áreas gramadas. A corrente clássica predomina do início à metade do século 

XIX e a romântica na outra metade do mesmo século (MACEDO, 1999). Marx (2004) afirma 

que durante o período da Belle Époque, refletiu no Brasil o gosto pela jardinagem e pelas plantas 

exóticas, de modo que a rosa imperou em todas as artes, desde a poesia até a composição dos 

jardins das casas, perdurando no país até 1940. 

Na primeira metade do século XIX houveram grandes pressões sociais urbanas devido 

as péssimas condições de trabalho e de habitação nas cidades europeias, fazendo emergir o 

pensamento de abertura de parques urbanos, evidenciando a importância dos espaços públicos. 

A formação do espaço livre urbano no Brasil, segundo Robba e Macedo (2010), parte de um 

pensamento mais paisagístico que social, pois ainda não havia um processo de urbanização de 

grande porte. A chegada da corte portuguesa muda a concepção dos espaços urbanos, com 

influência europeia, fazendo surgir ruas mais largas, jardins elaborados, ajardinamento dos 

logradouros públicos principais, arborização urbana, calçamento das vias e iluminação pública. 

Esse período também foi marcado por influências europeias, jardins em casas de elite, 

arborização de ruas, calçadas elaboradas e iluminação pública, cercamentos e ajardinamento de 

praças, como cita Porto et al. (2007), além da abertura de grandes praças no Rio de Janeiro em 

1870, consolidação do ecletismo e inauguração da cidade de Belo Horizonte em 1897, sob a 

influência de Georges-Eugene Haussmann. Com os problemas urbanísticos do século XX, a 

praça pública toda ajardinada teve seu apogeu (MARX, 2004). A denominação de espaço 

público aplicado às praças não provém da sua convergência às ruas, uma vez que seja em muitos 

casos anterior a elas. A rua tem a mesma substância da praça. Todo o traçado urbano que a 

praça concentra é público, já que a consagração do fenômeno urbano significa a consolidação 

da vida pública (SALDANHA, 1983). 
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Não só a influência europeia fez emergir nos espaços brasileiros a criação de locais 

predestinados, pois, como cita Diegues (2008), a criação dos parques nacionais partiu também 

de uma influência norte americana, na segunda metade do século XIX. Esses locais se 

caracterizavam como sendo áreas naturais protegidas criadas em benefício da população, com 

áreas geográficas extensas e delimitadas, possuindo atração para o público que dela usufruiria, 

como recreação e educação ambiental. No Brasil o primeiro parque foi criado em Itatiaia, em 

1937. Existe uma ambiguidade em torno da criação dos parques aos moldes norte-americanos, 

visto que se idealizavam áreas de proteção ambiental, que deveriam permanecer intocadas, com 

a criação de usos para populações externas à área, sem considerar a população que já existia no 

local, muitas vezes indígena, ribeirinha, de pescadores e coletores. 

No século XX, com o ecletismo, passou a ser comum a arborização e o calçamento das 

ruas, separando o uso para pedestres e veículos, mirantes e belvederes, praças ajardinadas e 

parques. As obras feitas no Rio de Janeiro, como a abertura da Avenida Central e a construção 

da Avenida Beira-mar, serviram como padrão para todo o país. Macedo (1999) aborda os 

acontecimentos do século XX e, segundo o autor, o período foi marcado pela expansão urbana; 

modernização da cidade do Rio de Janeiro por Pereira Passos de 1903 a 1906; primeira e 

segunda guerra mundial; praça jardim como referência para as cidades; bairros jardim; novos 

hábitos urbanos; início e fim do Estado Novo; Governo militar de 1964; crescimento urbano 

acelerado; grandes obras urbanas; inauguração do Aterro do Flamengo em 1964; segregação e 

violência urbana; aumento no uso dos espaços públicos; implantação de parques em Curitiba; 

ECO 92, em 1992; verticalização e condomínios fechados; jardim florido; valorização do verde 

na cidade pelo mercado imobiliário e pelo senso popular; entre outros acontecimentos. Mascaró 

e Mascaró (2010) relatam acerca da paisagem urbana, citando que a árvore é a forma vegetal 

mais característica ao longo da história, considerada como objeto de composição espacial, 

contribuindo para obtenção de ambiência urbana agradável. 

A linha moderna, por sua vez, adota um comportamento nacionalista, abandonando as 

referências antigas. A contemplação dos espaços ainda existe, mas abre-se lugar para o lazer 

ativo, dando abertura a concepção de ambientes que se identifiquem com a paisagem local e 

satisfaçam os novos hábitos sociais. A criação dos jardins por muitas vezes tem sua inspiração 

em pinturas, com fortes contrastes. Nessa linha projetual destaca-se Roberto Burle Marx no 

campo paisagístico, no século XX. O uso dos espaços livres nos anos 1940 e 1950 é direcionado 

ao lazer, para práticas esportivas, faz surgir a necessidade de instalações adequadas para tal. 



40 

 

Surge também o playground, norte americano, que é popularizado no Brasil devido a carência 

de espaços públicos para uso infantil. A carência de espaços públicos para lazer é devido ao 

aumento da população e consequentemente da urbanização, fazendo com que os espaços 

urbanos vazios fossem ocupados. As inovações nos projetos dos espaços são caracterizadas por: 

pisos contínuos e fluidos, paginação elaborada com destaque para os mosaicos portugueses, 

equipamentos se limitam a bancos de concreto, menor número de elementos decorativos, 

plantio de vegetação tropical e uso de água em alguns casos (MACEDO, 1999). 

A linha contemporânea faz surgir novas organizações para os espaços livres, devido a 

um pensamento ecológico e pós modernista. A influência europeia, por contadas mudanças 

ocorridas em Paris e na Espanha, é marcante. A preocupação ecológica chega a partir dos anos 

1970 devido aos danos gerados pela poluição com a crescente urbanização e a situação pós-

guerra. Nos anos 1980 inicia-se um processo de mudança administrativa e econômicano país, 

fazendo com que aumente a demanda por infraestrutura urbana, especialmente para a camada 

popular. As áreas públicas, como praças, parques, calçadões, calçadas, jardins são destinados 

ao pedestre, separando-os das ruas com tráfego intenso. A situação da paisagem contemporânea 

é marcada por contrastes sociais e frequentes mudanças para a expansão urbana, além da 

pluralidade formal e funcional com apelo a cenarização e as novas formas. Algumas áreas 

sofrem restauro e revitalização, como o Pelourinho, em Salvador-BA. A recuperação de áreas 

degradadas e a crescente busca pela sustentabilidade e preservação do verde são fatores 

relevantes na contemporaneidade (MACEDO, 1999). 

A preocupação ambiental que emergiu nos anos 1970 foi debatida em diversas 

conferências que geraram importantes discussões para as cidades de todo o mundo, ocasionando 

a criação de diretrizes e posicionamentos quanto ao desenvolvimento vislumbrado para a 

sociedade contemporânea. Dentre as iniciativas destacam-se a Conferência de Estocolmo, a Rio 

-92, entre outras.  Essas conferências serão melhor abordadas no Capítulo 3, durante as análises 

sobre a gestão urbana e os instrumentos de planejamento urbano. 

A influência externa, como mencionado anteriormente, foi grande responsável pela 

consolidação das paisagens urbanas brasileiras, iniciadas no passado e encontradas no contexto 

atual. Marx (2004) afirma que ainda se busca organizar os espaços por meio de um critério 

estético próprio, apresentando, ainda, argumentos sobre as praças do interior, citando que nelas 

os problemas são bastante acentuados, uma vez que possuem caminhos recortados, 
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transformando-as em lugares de passagem. Existem também monumentos de gosto duvidoso, 

bancos colocados sem critérios, vegetação distribuída em canteirinhos e utilização melancólica 

de espécies de árvores, arbustos e ervas, sendo sempre espécies de outras regiões, outros países 

ou até mesmo outros continentes. A vegetação no Brasil, segundo Abbud (2010), poderia ser 

melhor utilizada para corrigir os espaços urbanos que geralmente são compostos por massas de 

construções descontínuas, grande quantidade de postes, muros, semáforos, fiações, outdoors, 

etc. 

 

2.2 O direito à cidade no contexto urbano brasileiro 

“O direito à cidade representa, acima de tudo, pensar uma 

cidade democrática, uma cidade que rompa as suas amarras 

com o passado” (JACOBI, 1986 apud TAVOLARI, 2016, 

p.23-25) 
 

A história urbana é elemento essencial para a compreensão das modificações ocorridas 

ao longo do tempo, que resultaram no atual contexto urbano brasileiro. A paisagem urbana se 

alterou, como passar dos períodos históricos, adaptando-se as necessidades da época e as novas 

tecnologias disponíveis. Rogers (1997) descreve que a partir do momento em que os modos 

tradicionais de viver dão lugar à vida moderna, carregada de uma dinâmica violenta, a mudança 

tende a ser dolorosa e acompanhada por problemas posteriores. De acordo com Bueno (2003), 

a humanidade busca desde a Antiguidade o desenvolvimento social seguro e com qualidade de 

vida, e que as noções de qualidade e desenvolvimento variam de acordo com os distintos modos 

de pensar, sendo que as cidades são as realizações mais complexas da humanidade. Desse 

modo, é preciso analisar como os espaços urbanos brasileiros se construíram e atualmente se 

sustentam. 

O Brasil apresentou um intenso processo de urbanização, de modo que de 1940 a 2000 

surgiram nas cidades um número expressivo de habitantes, sendo uma variação de 26,3% para 

81,2% a porcentagem da população urbana, (MARICATO, 2008). A população das cidades do 

mundo foi de duzentos milhões para mais de dois bilhões de habitantes entre 1950 e 1990, de 

modo que o futuro das civilizações seja determinado dentro das cidades e, ainda mais, pelas 

próprias cidades, uma vez que elas são os centros da produção e do consumo (ROGERS, 1997). 

As serras e as zonas de proteção de recursos naturais são exemplos de obstáculos naturais na 
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expansão urbana, que, segundo Villaça (2001), influenciam as cidades. Este fato justifica a 

observação de Marx (2004) sobre a tendência à diminuição de áreas verdes no Brasil, que se 

contrapõem a densidade da população. 

A configuração da sociedade urbana é determinante para a produção do espaço, uma 

vez que afeta diretamente no desenvolvimento das cidades. Sociedade urbana pode ser 

caracterizada, de acordo com Castells (1972), como sendo um certo sistema de valores, normas 

e relações sociais que possuem uma especificidade histórica e uma lógica própria de 

organização e de transformação. A configuração dos espaços urbanos determina as relações da 

época em que se configuram, podendo intensificar as necessidades habituais da civilização e 

marcar os locais de modo significativo. Desse modo, a cidade cresce de acordo com uma 

necessidade específica, orientada por uma organização social. Vasconcellos (2004) relata que 

o povoado cresce conforme seu desenvolvimento do presente e modifica os espaços por onde 

passa, seja com a amenização de aclives, absorção dos terrenos mais favoráveis e rejeição dos 

considerados impróprios. Marx (2004) complementa este raciocínio, uma vez que cita haver 

um sacrifício constante das áreas verdes em geral, derivado das mais diversas razões sociais. 

Levando em consideração o contexto mais atualizado das estruturas urbanas brasileiras, 

Schvasberg (2003) discorre sobre o desenvolvimento e a estrutura das cidades no Brasil, onde 

afirma que existem enormes diversidades constituídas pela realidade urbana e territorial, que 

são provenientes de uma estrutura social marcada por fortes desigualdades socioespaciais e uma 

heterogeneidade interna. As modificações urbanas, na maior parte das vezes na história do 

Brasil, foram guiadas de forma a abarcar as necessidades da elite em detrimento das 

necessidades de toda uma população, fato que se evidencia com as ideias do autor, quando o 

mesmo afirma que a concentração dos serviços, equipamentos e infraestrutura pública, além da 

alta concentração de renda, estão em bairros mais equipados e cada vez mais exclusivos. A 

segregação da infraestrutura urbana contribui para o aumento da ocupação irregular do solo e o 

deslocamento da população de baixa renda para áreas cada vez mais distantes dos centros 

urbanos, sustentados pelo declínio das finanças municipais e da capacidade do Estado intervir 

na cidade. 

O funcionamento de uma cidade segregada vai além das concepções de moradia, 

afetando também os espaços públicos, que segundo Castriota (2003) são locais de 

“intermediação das relações sociais, de resoluções das questões coletivas ou juízo entre 
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pendências individuais” e que sempre refletiram na história das cidades como uma forma de 

exclusão praticada na sociedade. Para Villaça (2003) as cidades brasileiras de hoje são o lugar 

da injustiça social e da exclusão, onde a marginalidade, a violência, a baixa escolaridade, o 

precário atendimento à saúde, as más condições de habitação e de transporte e o meio ambiente 

degradado são fatores marcantes. Castriota (2003) afirma que a crise urbana no Brasil acentua 

a expansão das atividades urbanas instáveis e precárias, que alteram rapidamente a paisagem 

urbana, onde, segundo Marx (2004) não se prevê o aproveitamento de áreas verdes para 

atividades de lazer e convívio social. 

A segregação social está diretamente ligada a divisão social capitalista, que favorece os 

ambientes ocupados pela classe alta e em contrapartida esquece das áreas que comportam as 

camadas “mais baixas” da população. Rogers (1997) discorre acerca das cidades, afirmando 

que as mesmas estão produzindo uma instabilidade social desastrosa, que leva ao declínio 

ambiental como adicional, onde apesar do aumento da riqueza, ainda cresce o grau de pobreza, 

forçando as pessoas a viverem em ambientes desfavoráveis e a estarem expostas a níveis 

extremos e pobreza ambiental, o que acaba perpetuando o ciclo da destruição e poluição. Apesar 

da situação relatada, o autor ainda cita que existe o aumento da conscientização ecológica, da 

tecnologia das comunicações e da produção automatizada, que podem contribuir para o 

desenvolvimento de uma cultura urbana socialmente responsável e ambientalmente consciente. 

Quando se analisa o espaço urbano, tem-se como consequência a observação conjunta 

da cotidianidade social e dos direitos do cidadão. A cidade abriga diversas camadas sociais, 

com suas múltiplas realidades e pode potencializar as vivências ou contribuir para o 

agravamento dos problemas que as afetam, de forma com que Gehl (2013) cita que um objetivo 

chave para o futuro urbano seria focar mais nas necessidades das pessoas que utilizam as 

cidades. No mesmo pensamento, Rogers (1997) afirma que a falta de equidade básica mina as 

tentativas de harmonização da sociedade e de suas cidades, não podendo existir, portanto, 

harmonia urbana ou melhoria ambiental sem a garantia da aplicação dos direitos humanos 

básicos. 

A realidade brasileira é composta por fortes contrastes sociais, demarcando e 

delimitando espaços físicos na cidade. Villaça (2001) relata que o padrão mais conhecido de 

segregação é o do centro x periferia, onde o primeiro é dotado da maioria dos serviços urbanos, 

públicos e privados e é ocupado pelas classes de mais alta renda. A segunda seria, então, 
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ocupada predominantemente pelos excluídos, de modo que é possível concluir que o espaço 

atua como um mecanismo de exclusão. Se os espaços estão segregados, desaparece, de acordo 

com Rogers (1997), a noção de cidadania, pois a vida na cidade se torna dividida. O autor 

afirma, ainda, que as áreas dos ricos são situadas em territórios protegidos e os pobres são 

fechados em guetos ou favelas, de modo que a configuração urbana acaba afastando uns dos 

outros.  

No Brasil as cidades formam uma espécie de quebra cabeça, onde áreas nobres, dotadas 

de infraestrutura, ladeiam zonas onde a precariedade e a inexistência de elementos básicos de 

urbanização indicam a ausência de políticas urbanas e que a modernização capitalista não 

resultou em mudanças efetivas nas condições de vida (GUERRA, 2014). Dessa forma, arguir 

sobre o direito à cidade vai além de questionar os espaços urbanos, sendo necessário também 

debater as políticas públicas de gestão e de inclusão social, que visam a manutenção da 

qualidade de vida. 

A partir do primeiro Fórum Social Mundial, que ocorreu em 2001, veio sendo criada a 

Carta Mundial pelo Direito à Cidade, concluída em 2006 a apresentada no Fórum Social 

Mundial Policêntrico em Barcelona, que estabelece compromissos e medidas para que seja 

possível a promoção e manutenção da vida digna nas cidades. O Direito à Cidade define-se, de 

acordo com a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, como sendo o usufruto equitativo pautado 

nos princípios da sustentabilidade, da democracia, da equidade e da justiça social. Dentre as 

normatizações que aparecem na Carta, destacam-se: 

Artigo III. Planejamento e gestão da cidade – (...) participação ampla, 

direta, equitativa e democrática dos cidadãos(as) no processo de 

planejamento, elaboração, aprovação, gestão e avaliação de políticas e 

orçamentos públicos (...); 

Artigo V. Desenvolvimento urbano equitativo e sustentável – (...) O 

Planejamento da cidade e os programas e projetos setoriais deverão 

integrar o tema da seguridade urbana como um atributo do espaço 

público; 

Artigo XVI. Direito ao Meio Ambiente sadio e sustentável - As cidades 

devem adotar medidas de prevenção frente à contaminação e ocupação 

desordenada do território e das áreas de proteção ambiental, incluindo 

a economia energética, a gestão e a reutilização dos resíduos, 

reciclagem, recuperação de vertentes e ampliação e proteção dos 

espaços verdes (...) (FORUM SOCIAL MUNDIAL, 2006, p._) 
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Em relação aos aparatos disponíveis para o planejamento e para a gestão urbana, Guerra 

(2014) afirma que existe um rico debate em torno do direito à cidade, que se materializa no 

Estatuto da Cidade e em vários outros instrumentos reguladores, mas que esse conjunto não 

constitui uma referência da gestão urbana. Este fato leva a crer que seja necessário não só a 

utilização dos mecanismos de planejamento para se obter uma gestão equilibrada e eficiente 

das cidades, já que somente este modo de trabalho é insuficiente e incompatível com a inclusão 

social, que deve averiguar as diversas realidades e pensa-las dentro do conjunto urbano, levando 

em consideração cada espaço habitado e cada local público de lazer e convívio social. Rogers 

(1997) menciona que a liberdade do espaço público deve ser defendida tal como a liberdade de 

expressão, o que justifica a necessidade de analisar minuciosamente a utilização de todos os 

locais públicos da cidade. 

A função social dos espaços públicos urbanos deve ser tema central na análise desses 

locais como parte do direito à cidade e do estudo da urbanidade. Gehl (2013) diz que é urgente 

reforçar essa função, uma vez que a mesma contribui para os objetivos da sustentabilidade 

social e para uma sociedade democrática aberta. Ainda se tratando de gestão urbana, Guerra 

(2014) menciona que atualmente o planejamento e as decisões urbanas se fundam na exceção, 

resultando em uma gestão das urgências, que é incompatível com o desenvolvimento 

sustentável, com a urbanidade e a urbanização, bem como com o direito à cidade. 

As questões sociais estão diretamente ligadas ao condicionamento dos espaços, 

portanto, estão ligadas ao ambiente e às manifestações da natureza. Harvey (2008) relata que é 

preciso saber quais são os vínculos sociais, relacionamentos com a natureza, estilos de vida, 

tecnologias e valores estéticos se deseja-se saber que tipo de cidade se está buscando. Para o 

autor, o direito à cidade vai além da liberdade individual pelo acesso aos recursos urbanos, é 

um direito de mudar a si mesmo, mudando a cidade. É um direito coletivo, já que os processos 

de remodelação dos processos de urbanização não são feitos de forma singular. A liberdade de 

fazer e refazer a cidade é um dos direitos humanos mais preciosos e também mais 

negligenciados. Dessa forma, evidencia-se o fato de que analisar o direito a cidade está 

intimamente relacionado à análise dos espaços públicos de lazer e à gestão urbana e seus 

respectivos instrumentos de atuação. 
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2.3 Segregação Social dos espaços livres 

Como discutido anteriormente, os espaços públicos de lazer da cidade exercem 

importante papel na qualidade de vida, além de atuar diretamente na promoção dos direitos 

coletivos e na amenização da segregação social, quando bem administrados. Desse modo, Graça 

(2006) afirma que a noção de espaço público representa a afirmação da existência da cidade, de 

forma com que atue no social e seja um espaço de representatividade, no qual a sociedade se 

faz visível. 

Assim como os locais públicos verdes da cidade atuam no coletivo urbano, influenciam 

também no universo particular de cada indivíduo, que utiliza o espaço e tem sua afetividade 

própria e individual com cada local. Marx (2004) discute acerca dos jardins na cidade, relatando 

que os mesmos são um meio de conscientização de uma existência do que significa estar vivo. 

Essa relação, realizada pelo autor, se dá pelo fato de que o jardim atue como exemplo vivo de 

uma coexistência pacífica de várias espécies, um instrumento de prazer e um meio de educação. 

O autor saliente, ainda, que em uma sociedade predatória como a contemporânea, o jardim 

como um espaço coletivo induz os indivíduos a quererem preservar o que é de todos. 

Apesar de ser um local que estimule o coletivo, os locais públicos dependem da gestão 

urbana, que pode contribuir com a valorização desses espaços, do mesmo modo que pode 

auxiliar na sua desvalorização. Isso acontece quando não há um planejamento adequado 

seguido de uma efetiva atuação, unido ao paradigma atual que consiste na separação de áreas 

de lazer entre as camadas sociais, onde os de maiores condições criam seus próprios locais de 

socialização, deixando para a população que resta os locais já existentes na cidade. Castriota 

(2003) fala sobre esses locais privados, salientando que são “pseudoespaços públicos” para 

consumidores ricos e que estão repletos de sinais invisíveis que impedem a entrada da 

subclasse. Alguns desses locais seriam os shopping centers, centros culturais, etc. 

No contexto atual, a sociedade se separa cada vez mais em comunidades segregadas, 

que resulta no declínio dos espaços urbanos, uma vez que os conflitos territoriais levam os 

cidadãos a se enclausurarem em territórios particulares protegidos, segregando ricos e pobres e 

contribuindo para a retirada do verdadeiro significado de cidadania (ROGERS, 1997). Isso 

ocorre pelo fato que de, segundo Graça (2006), os espaços urbanos tem um caráter cada vez 

menos público, fazendo com que estes não sejam encarados como espaço de presença efetivos. 

Os locais como a praça são vivenciados como um ponto de encontro social pontual e não mais 
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como um local de interação social, cujos mecanismos dinâmicos são controlados pelos seus 

atores.    

A segregação dos locais públicos de lazer acontece pelo crescimento da cultura 

capitalista, que vê em todos os espaços da cidade uma oportunidade de criar produtos, afastando 

a população da esfera pública e se apropriando do sentimento de coletividade para vender 

momentos de lazer e convívio em espaços pensados somente para atrair compradores. Com a 

natureza não é diferente, uma vez que cada vez mais existem locais que prometem grandes 

investimentos urbanísticos às custas da destruição de ambientes naturais. Existem, ainda, locais 

que prometem “espaços sustentáveis”, mas que a sustentabilidade só é vista na teoria. Graça 

(2006) se atenta para esse pensamento, expondo a ideia de que o cidadão se converteu em um 

consumidor e a vida urbana em um simples produto imobiliário.  Guerra (2014) cita que as 

cidades brasileiras estão inseridas em uma dinâmica ampliada do capital, em uma hegemonia 

financeira, que conserva as marcas de um processo de reestruturação produtiva, traduzindo-se 

em renovações urbanas simplesmente para se colocarem no círculo de cidades eficazes e 

atrativas para as grandes empresas capitalistas.  

A utilização da natureza como produto é um processo que foi normalizado na sociedade 

contemporânea. Sobrinho e Pires (2018) atentam para o fato de que paralelamente à destruição 

da natureza, deu-se também o processo de destruição da mesma como propriedade pública. 

Desse modo, de acordo com Oliveira (2002), a sociedade tem vivenciado uma série de 

problemas no seu relacionamento com a natureza, na produção e reprodução do espaço. Sendo 

necessário, então, pensar em como o homem se relaciona com a mesma e com a produção 

capitalista é extremamente importante para compreender as mudanças que se processaram no 

modo de pensa-la, interagir com ela e produzi-la. 

Sendo a América Latina, segundo Sobrinho e Pires (2018), um local onde existam 

extremas desigualdades, contrastes e diferenças nas situações de ricos e pobres, é preciso 

estudar, portanto, a relação do ser humano com o meio ambiente natural e com o meio ambiente 

criado nas cidades, que ainda contam com alguma parcela da natureza. Necessita-se analisar de 

forma conjunta se a população se sente pertencente aos ambientes urbanos e ao meio que utiliza 

no seu cotidiano, estudando como encara os espaços públicos e privados e se as suas vivências 

se modificam de acordo com o local. 
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3 GESTÃO URBANA 

3.1 Leis Urbanas Brasileiras 

Para o planejamento do crescimento das cidades e controle dos mecanismos que 

auxiliam no desenvolvimento das mesmas e na manutenção dos direitos da população, é 

necessário a criação de leis que devem ser seguidas a fim de auxiliar e direcionar as 

modificações urbanas. Essas leis possuem desde influência federal até as mais pontuais como 

as municipais. É essencial analisa-las para melhor compreender o funcionamento das políticas 

públicas no Brasil. Mascaró (2010) afirma que não se pode administrar o que não se pode ver. 

Este pensamento é crucial para a gestão dos espaços verdes públicos, uma vez que seja preciso 

conhecer o que é proposto, estudar o que é colocado em prática para, então, analisar se é eficaz 

e relevante. Compreender a legislação existente é necessário para a compatibilização das 

atividades realizadas, ainda que essa possua certa indefinição ou ambiguidade (MASCARÓ e 

MASCARÓ, 2009).  

Analisando o histórico da gestão urbana no Brasil, Quinto Jr. (2003) descreve sobre as 

transformações na legislação, afirmando que durante o período republicano de 1889 até 2001, 

o embelezamento urbano era tido como prioridade. A legislação brasileira se baseou nos 

Códigos de Posturas de origem colonial até a década de 1920, quando começaram a ser 

substituídos por códigos de obras e leis de zoneamento urbano. As transformações urbanas no 

Brasil nas décadas de 1940 e 1950 demandaram a criação de novos instrumentos urbanísticos 

que satisfizessem uma visão que fosse além do controle do uso e do solo urbano, uma vez que 

as cidades começaram a apresentar altas taxas de urbanização, e a legislação e os instrumentos 

urbanísticos estavam defasados, pois não respondiam às necessidades de habitação e 

infraestrutura urbana. O autor afirma, ainda, que a cultura urbanística no Brasil seguiu um 

caminho onde a reforma da cidade pré-capitalista não tinha como parâmetro a regulação social 

e que o Plano Diretor passou a ser o principal instrumento para a definição da função social da 

cidade.  

As cidades brasileiras encontram-se hoje, de acordo com Schvasberg (2003), à procura 

de novas formas de planejamento e gestão que as adequem ao conjunto de mudanças das 

economias globais e nacionais. É preciso considerar as transformações culturais nos processos 

de planejamento das cidades, onde o ser humano e as relações sociais são levadas em 

consideração. De acordo com Villaça (1995), as concepções de planejamento urbano devem ser 



49 

 

revistas radicalmente e o que se pode chamar de “planejamento urbano” no Brasil, tem dois 

componentes fundamentais e bastante independentes um do outro, sendo que um é o 

zoneamento e o outro o planejamento representado pelo Plano Diretor e seus equivalentes. 

Maricato (2013) comenta sobre a lei de zoneamento, considerando ser necessário que seja 

levado em conta os aspectos como o meio ambiente, o saneamento, a drenagem, a morfologia, 

os aspectos culturais e históricos, o sistema viário, a paisagem construída, respeitando o que 

existe na esfera da natureza, da sociedade e do ambiente construído, para a partir da realidade 

existente organizar os problemas e as potencialidades. 

O planejamento urbano brasileiro é desenvolvido e aplicado nas cidades de forma a 

ordenar seu crescimento, além de minimizar os problemas que surgem com a urbanização, 

entretanto, de acordo com Villaschi (2003), o mesmo geralmente é demandado e elaborado após 

a desorganização espacial ter se tornado realidade. Desse modo, é extremamente necessário que 

se integre as responsabilidades sociais ao planejamento urbano para satisfazer as necessidades 

sociais da comunidade (ROGERS, 1997), pois, como ressalta Vasconcellos (2004) é possível 

afirmar que estruturas urbanas são causa e efeito de estruturas sociais. 

Assim como as questões sociais, as demandas ambientais devem ser levadas em 

consideração na concepção do planejamento das cidades, de modo a minimizar os impactos 

ambientais, otimizar o convívio com o meio natural, promovendo a harmonização das relações 

entre seres humanos e natureza urbana. De acordo com o Estatuto da cidade (2001), o princípio 

do desenvolvimento sustentável passou a ser um elemento fundamental do desenvolvimento 

urbano, onde os seres humanos têm o direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia 

com a natureza, conforme dispõe o princípio 1 da Declaração do Rio (Agenda 21). 

As cidades se tornam cada vez mais urbanizadas, com crescente desigualdade na 

acessibilidade dos seus recursos e infraestrutura, gerando grandes impactos ambientais em seu 

desenvolvimento (SCHVASBERG, 2003). Esses fatores contribuem para a má utilização dos 

espaços verdes da cidade, fazendo emergir questões ambientais profundas que demarcam a 

vivência tanto dos locais públicos de lazer, como da própria cidade, em suas vivências e em sua 

forma de habitar. Desse modo, surge a necessidade de repensar as formas de planejamento 

urbano e de apropriação dos espaços urbanos, que devem ser respaldados por meio de uma 

atuação conjunta entre planejadores e a população, de modo que, como afirmam Mascaró e 
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Mascaró (2010), existam a educação da comunidade e a coordenação entre burocracias que 

estão acostumadas a atuar de modo independente.  

Outro fator importante de ser analisado quando se estuda a legislação brasileira é a gama 

de problemas enfrentados pelas cidades, que apesar de serem respaldadas por planos regionais, 

não têm suporte para a execução do que é proposto. Marx (2004) relata que cabe as prefeituras 

o enfrentamento de questões específicas dos municípios, como a expansão territorial, a 

atualização da infraestrutura urbana, a política de habitação, o uso do solo urbano, a preservação 

da vegetação nativa, entre outros. Além das questões descritas, existe também a preocupação 

quanto à conservação do que é considerado patrimônio nas cidades, que afeta diretamente o 

planejamento de ações junto a comunidade e, consequentemente, a execução das diretrizes 

propostas nos planos regionais.  

Analisando as leis urbanas brasileiras, é possível observar que existem as de influência 

nacional, como o Estatuto da Cidade, aprovado em julho de 2001, que tem como objetivo a 

garantia dos direitos e deveres individuais e coletivos no Brasil.  Este conjunto de leis federais 

passa pelas questões sociais, ambientais, de saúde, educação, moradia, além de inferir 

diretamente no planejamento das cidades, onde ressalta a sustentabilidade como fator 

primordial para o desenvolvimento das mesmas. O Estatuto abrange uma série de princípios e 

instrumentos em defesa ao direito à cidade, a defesa da função social da cidade e da 

democratização da gestão urbana. Dentre as diretrizes gerais, podem-se destacar: 

I – Garantia do direito a cidades sustentáveis(...); 

II – Gestão democrática(...); 

III – Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 

da sociedade no processode urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – Planejamento do desenvolvimento das cidades (...); 

V – Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos (...); 

VI – Ordenação e controle do uso do solo (...); 

VII – Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais (...); 

VIII – Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveiscom os limites da sustentabilidade ambiental, 

social e econômica (...); 

IX – Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 

X – Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira 

e dos gastos públicosaos objetivos do desenvolvimento urbano (...); 

XI – Recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado 

a valorização deimóveis urbanos; 
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XII – Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimôniocultural, histórico, artístico, paisagístico e 

arqueológico; 

XIII –Audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 

processos de implantaçãode empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos sobre o meio ambientenatural ou construído, o 

conforto ou a segurança da população; 

XIV – Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população 

de baixa renda (...); 

XV – Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

das normas edilícias (...); 

XVI – Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 

promoção de empreendimentos e atividades relativas ao processo de 

urbanização, atendido o interesse social. (BRASIL, 2001. p.32-36) 

O Estatuto da Cidade se utiliza de diversos instrumentos de política urbana para 

execução do que é proposto pela mesma, dentre os instrumentos indicados, pode-se destacar:  

I – Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social;  

II – Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões; 

III – Planejamento municipal; 

IV – Institutos tributários e financeiros; 

V – Institutos jurídicos e políticos; 

VI – Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 

vizinhança (EIV) (...). (BRASIL, 2012, p.19-20) 

Dentre as leis que tem influência municipal, previstas no Estatuto da Cidade, destacam-

se: 

a) Plano diretor; 

b) Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

c) Zoneamento ambiental; 

d) Plano plurianual; 

e) Diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) Gestão orçamentária participativa; 

g) Planos, programas e projetos setoriais; 

h) Planos de desenvolvimento econômico e social; (BRASIL, 2012, p.19) 

 

Partindo para as leis de influência estadual, este trabalho analisará somente a 

Constituição do Estado de Minas Gerais, visto que a pesquisa se sustenta neste Estado. A 

Constituição estadual se caracteriza como sendo um conjunto de leis que visam a manutenção 

do direito à cidadania plena, ao desenvolvimento e à vida. Dentre as diretrizes acerca do Meio 

Ambiente, destacam-se: 
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Art. 214 – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado 

e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as 

gerações presentes e futuras (...) 

I – Promover a educação ambiental (...); 

II – Assegurar, na forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o 

meio ambiente; 

III – Prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas 

de degradação ambiental; 

IV – Exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e 

política ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades 

(...) capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do meio ambiente (...); 

V – Proteger a fauna e a flora (...); 

VI – Definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas (...); 

VII – Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que importem riscos para a vida, a qualidade de vida, o 

meio ambiente (...); 

VIII – Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de 

conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infraestrutura 

indispensável às suas finalidades; 

IX – Estabelecer(...) normas regulamentares e técnicas, padrões e demais 

medidas de caráter operacional, para proteção do meio ambiente e controle da 

utilização racional dos recursos ambientais; 

X – Manter instituição de pesquisa, planejamento e execução que assegure ao 

órgão indicado no inciso anterior o suporte técnico e operacional necessário 

ao cumprimento de sua finalidade; 

XI – Preservar os recursos bioterapêuticos regionais. MINAS GERAIS, 2019, 

p.161-163) 

 

Como pretende-se analisar o espaço público verde, é necessário observar o que é 

destinado ao lazer na Constituição Estadual, de modo que é importante destacar: 

Art. 218 – (...)IV – A obrigatoriedade de reserva de áreas destinadas a praças 

e campos de esporte nos projetos de urbanização e de unidades escolares, e a 

de desenvolvimento de programas de construção de áreas para a prática do 

esporte comunitário (...) (MINAS GERAIS, 2019, p.164) 

Em se tratando da demarcação de áreas destinadas à criação de praças nas áreas de 

expansão das cidades, é importante analisar a Lei 6766/79 que dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano. Na lei em questão, existem regras sobre o parcelamento do solo, onde se 

estabelecem alguns critérios para a criação de loteamentos, considerando ser necessário a 

integração do domínio público aos empreendimentos, com a estipulação de espaços livres, 

destinados a “sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem 

como a espaços livres de uso público (...) proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo 

Plano Diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem” (BRASIL, 1979). 

A lei define como equipamentos públicos comunitários aqueles de teor educacional, cultural, 

de saúde, lazer e similares.  
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Ao delegar a função de aprovação e estipulação de áreas públicas livres aos municípios, 

de acordo com as demais leis que norteiam as cidades, como a Lei de Uso e Ocupação do solo, 

é possível identificar uma situação problemática, uma vez que a existência e abrangência dessas 

áreas fique a cargo dos órgãos públicos que podem não ter embasamento suficiente e acabar 

contribuindo para a existência de situações prejudiciais ao meio urbano. Ademais, a Lei de 

parcelamento do solo urbano define que os projetos de loteamento devem indicar as áreas 

públicas destinadas ao domínio do município, como previsto no inciso 3 do Artigo 4º, mas em 

nenhum momento afirma ser necessário a estipulação de projeto de composição desses locais e 

integração com o entorno e com a cidade, que acaba contribuindo com realidades bem presentes 

nas cidades brasileiras: áreas públicas sem infraestrutura, com impossibilidade de uso, ou até 

mesmo a quase inexistência de áreas livres, formando grupos de bairros sem uma única praça 

sequer.  

Para o planejamento municipal, o Estatuto da Cidade e Desenvolvimento Urbano indica 

o Plano Diretor, que tem por finalidade a ordenação do município, que atua como um 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e é composto de um 

conjunto de ações de gestão urbana. O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes e fica a cargo do poder público municipal, que deve cria-lo e executa-lo de 

acordo com o Estatuto da Cidade.  Os princípios norteadores do Plano Diretor são: 

da função social da propriedade; 

do desenvolvimento sustentável; 

das funções sociais da cidade; 

da igualdade e da justiça social; 

da participação popular. (BRASIL, 2001. p. 44) 

O Plano Diretor será exemplificado e estudado de forma aprofundada no Capítulo 5, 

visto que cada cidade possui seu próprio, assim como outros planos e leis específicas, que 

também serão abordadas posteriormente de forma pontual e direcionada, no estudo feito no 

município de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. 

 

3.2 Sustentabilidade na Gestão Urbana 

O debate sobre o conceito de sustentabilidade relacionado ao desenvolvimento das 

cidades vem crescendo a cada dia, de modo que o mesmo pode ser caracterizado como elemento 

primordial para o bom funcionamento urbano e como forma adequada de se pensar o 
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planejamento do futuro da humanidade. Quando se analisa o que seja a sustentabilidade, 

diversos autores a classificam. Leff (2001) afirma que o desenvolvimento sustentável foi 

definido como “um processo que permite satisfazer as necessidades da população sem 

comprometer a capacidade de atender as gerações futuras”, de modo que a sustentabilidade 

evidencia a luta pelo crescimento que se sustenta nas condições ecológicas e sociais. Segundo 

Boff (2015), sustentabilidade significa a manutenção da vitalidade e integridade da mãe Terra, 

uma forma de preservar seus ecossistemas, que possibilitam a reprodução da vida, atendendo, 

assim, à presente e às futuras gerações, de forma contínua e em expansão, juntamente com a 

realização das potencialidades da civilização humana. 

Considerando que a sociedade é derivada da natureza humana, esta é formada pelo social 

e pelo político. Para Boff (2015), a sociedade se sustenta por três eixos: o econômico, o político 

e o ético. A sustentabilidade de uma sociedade se mede por sua capacidade de incluir a todos e 

garantir-lhes os meios de uma vida suficiente e decente e o caminho mais curto para se alcançar 

uma sociedade sustentável é pela democracia. Mikhailova (2004) afirma que uma sociedade 

sustentável não coloca em risco os elementos do ambiente e o desenvolvimento sustentável, 

segundo o autor melhora a qualidade de vida do ser na Terra, ao mesmo tempo em que há a 

reprodução dos ecossistemas.  

Em uma breve passagem pela história do termo “sustentabilidade”, Leff (2001) 

menciona que a crise ambiental se tornou evidente nos anos 1960, ocasionada pelos padrões 

dominantes de produção e consumo. Dessa forma, teve início o debate teórico e político sobre 

a necessidade de valorização da natureza e da internalização dos assuntos socioambientais ao 

sistema econômico. Scotto, Carvalho e Guimarães (2007) relatam que já nos anos 1970 o 

desenvolvimento associado ao progresso tecnológico passa a ser relacionado com os riscos à 

degradação ambiental, de modo que a preocupação com o meio ambiente foi determinante para 

a criação, por parte da ONU, da I Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 

no ano de 1972. Esse ciclo de conferências esteve presente em outras oportunidades, como na 

Conferência para o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1977, Conferência sobre Educação 

Ambiental e suas novas edições, como Rio-92 em 1992 e a Conferência sobre Educação 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável em 1997.  

Dentre os documentos produzidos na Rio-92, na cidade do Rio de Janeiro, podem-se 

destacar a Carta da Terra; trinta e seis tratados recomendando políticas e ações sobre temas 
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sociais e ambientais; Declaração do Rio, com vinte e sete princípios sobre obrigações 

ambientais e direito ao desenvolvimento; Convenção sobre a mudança do clima, denominado 

Protocolo de Kioto e a Agenda 21, com relatórios nacionais sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento (SCOTTO, CARVALHO e GUIMARÃES, 2007).  

Apesar de existirem diversos debates sobre o tema, ainda não há uma abordagem que 

englobe todas as necessidades das diversas camadas sociais e que se associe ao 

desenvolvimento da sociedade contemporânea, de forma que Mikhailova (2004) afirma que o 

desenvolvimento sustentável não se restringe apenas ao gerenciamento dos recursos naturais e 

à proteção dos ecossistemas e que é preciso uma abordagem transdisciplinar sobre o conceito 

de sustentabilidade. Sendo a cidade a morada do ser humano, é preciso relacionar esse conceito 

com a mesma, por meio do planejamento urbano sustentável, que leva em consideração todos 

os aspectos da sustentabilidade: o econômico, o social e o ecológico. 

A busca pela sustentabilidade na gestão urbana parte da necessidade de um 

planejamento urbano bem elaborado, de modo a repensar os princípios e os objetivos básicos 

dos instrumentos da legislação. Rogers (1997) afirma que a civilização exige um planejamento 

que vise a criação de cidades sustentáveis, devendo para isso seguir um planejamento 

interdisciplinar e não enquadrado somente pelos limites metropolitanos. É preciso, ainda, 

harmonizar a ação humana, de acordo com Marx (2004), planejando cada interferência na 

paisagem. Do mesmo modo, Fernandes (2012) afirma sobre a construção da cidade democrática 

que deve ser constituída de maneira transdisciplinar, de forma a criar pontes teóricas na 

produção do conhecimento sobre o processo de urbanização.  

Para um novo planejamento urbano, seria preciso uma nova forma de se pensar a cidade 

e suas relações, de forma que Mascaró e Mascaró (2010) citam que é necessário reexaminar a 

sociedade e enxergar as comunidades urbanas como ecossistemas, além de ressignificar o olhar 

para a vegetação urbana. A necessidade de examinar a relação da cidade com a vegetação pode 

ser sustentada pela fala de Rogers (1997), que afirma que as questões ambientais não são 

diferentes das questões sociais e que as políticas do meio ambiente podem melhorar a vida 

social, já que as soluções ecológicas e sociais se reforçam mutuamente.  

Em se tratando da gestão da vegetação urbana, Marx (2004) afirma que, assim como 

existem diversos órgãos para orientação das mais variadas necessidades da cidade, deveria 

existir um órgão que fosse capaz de orientar as mesmas na construção e preservação de praças 
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e parques, em função de um desenvolvimento urbanístico consciente e harmonioso. As cidades 

contam com os serviços oferecidos pela Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras e 

do CODEMA, que estão diretamente ligados às questões ambientais, sendo responsáveis por 

criar diretrizes, orientar e fiscalizar. Entretanto, nem sempre existe vínculo entre os servidores 

e as atividades oferecidas, de forma a criar um trabalho em rede, mais completo e transparente.  

O Plano Diretor é um dos mecanismos responsáveis pela gestão ambiental nos 

municípios, de modo que prevê diretrizes e auxilia com o direcionamento para expansão das 

cidades. Mock (2005, apud MASCARÓ e MASCARÓ, 2010) cita que a vegetação urbana deve 

contar com a criação e manutenção de um viveiro, gestão integral e apoio da comunidade. 

Existem estudos que acreditam ser preciso relacionar as questões ambientais às de saúde 

pública, sendo assim em parte como responsabilidade dos órgãos de saúde. Farinelli (2019) cita 

a Organização chamada The NatureConservancy, que defende a inclusão do investimento em 

criação e manutenção de áreas verdes nos gastos de saúde.  

Para que a gestão seja eficaz e possa se considerar sustentável, é necessária a 

participação da população nos processos não só de decisão, mas de desenvolvimento, visto que 

assim criar-se-ia um vínculo maior, transmitindo o sentimento de pertencimento afetivo urbano. 

Rogers (1997) afirma que o poder municipal e a cidadania participativa equilibram a falta de 

eficiência federal, pois uma maior autonomia municipal e a maior participação popular criam 

novas políticas para resolução de problemas específicos locais. O autor menciona, ainda, a 

autofiscalização como processo essencial para as políticas dos órgãos ambientais, além de 

afirmar que a cidade depende de seus habitantes, do poder público e da prioridade à criação e 

manutenção de um ambiente urbano e humano.  

 

3.3 Pertencimento Afetivo Urbano 

A relação do ser humano com os espaços públicos da cidade são permeadas pelo grau 

de pertencimento afetivo urbano, que se caracteriza como sendo o sentimento de habitar e 

pertencer ao conjunto urbano, de forma com que o mesmo seja encarado como parte do próprio 

meio individual. O contexto atual conta com estruturas urbanas complexas e desordenadas que, 

segundo Vasconcellos (2004), caracterizam grupos sociais desligados do seu contexto social. 

Tal realidade contribui para a conservação de grupos cada vez mais alheios aos espaços urbanos 

e às decisões de gestão e planejamento. 
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O contexto social urbano conta, ainda, com a herança histórica de exploração do meio 

natural, que condicionou a natureza como produto, para livre usufruto dos seres humanos. 

Como resultado, os locais da cidade que ainda têm algum tipo de vegetação, se caracterizam 

como sendo espaços criados pelo e para o ser humano, sem levar em consideração, na maior 

parte das vezes, as necessidades de sobrevivência da natureza ou até a própria segurança de 

quem faz uso daqueles. O processo de exploração ao longo da história deixou profundas 

cicatrizes, de acordo com Marx (2004). Ramos e Souza (2010) afirmam que o brasileiro está 

alheio à paisagem, construindo em locais onde existe natureza, sem considera-la no processo. 

Apenas monotoniza a mesma, fazendo com que desapareça a percepção da paisagem existente, 

de modo que não a vivencie, não a conheça e nem procure conhecer.  

Analisando o uso descompassado dos recursos naturais, Minks (2013) relata que a maior 

parte das grandes cidades afeta a biodiversidade e a variedade de espécies na natureza, além de 

serem responsáveis pelas inundações, má qualidade do ar, escassez de água potável, ilhas de 

calor e perda de relações sociais entre pessoas e meio ambiente, produzindo condições de vida 

abaixo dos padrões aceitáveis. O controle da natureza se vê também, de acordo com Marx 

(2004), na realidade atual onde o homem da cidade está cada vez mais espremido em sua 

moradia e passa a necessitar da criação de grandes espaços livres, uma vez que é preciso 

satisfazer a necessidade de contato com a natureza. 

Os espaços livres da cidade são encarados como locais de socialização e de manutenção 

do ecossistema, visto que não existam somente para satisfazer as necessidades das relações 

humanas, mas também para contribuir com os demais seres vivos que coabitam o espaço 

urbano, de modo que seja preciso zelar por eles, a fim de fomentar o sentimento de 

pertencimento e garantir a qualidade das relações sociais e das relações entre a cidade e os seres. 

Santos4 (1985 apud BOUÇAS, 2017) afirma que o espaço é um fator da evolução social, que 

tem como essência o social, uma vez que ele não se constitui apenas da paisagem como 

configuração geográfica, mas pela soma da mesma com a sociedade. Em se tratando da 

paisagem, Nucci (2007) cita que biogeógrafos descrevem a mesma como sendo não apenas 

parte de uma visão estética ou como do ambiente físico, mas como uma entidade espacial e 

visual que representa a totalidade humana integrada a biosfera, a geosfera e a noosfera, que 

pode ser representada a partir da noção de Ecologia da Paisagem. Klink (1981, apud NUCCI, 

 
4SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985. 



58 

 

2007) afirma que esta ciência interdisciplinar deveria contribuir com o planejamento em geral, 

inclusive ao planejamento urbano, focando não somente nas unidades naturais.  

Os modos como os locais públicos de lazer são ocupados resultam da maneira como a 

sociedade se organiza, que é influenciada pela distribuição de renda e por suas necessidades de 

produção e consumo, e para que o ser individual possa se encontrar no local coletivo, é 

necessário que o mesmo encare o espaço como uma extensão de sua própria casa e de suas 

vivências, zelando pelos locais públicos da cidade, utilizando-os de forma efetiva e consciente. 

Sobrinho e Pires (2018) afirmam que é necessário a participação da sociedade nas decisões de 

gestão urbana, para que a mesma possa se ver como detentora de direitos. Só assim seria 

possível buscar soluções rápidas, inteligentes e práticas para a redução dos impactos ambientais 

e obter um desenvolvimento ecologicamente equilibrado.  De acordo com Rogers (1997), os 

cidadãos devem sentir que o espaço público é responsabilidade e propriedade da comunidade, 

se envolvendo, assim, no processo de evolução da cidade. 

Ainda se tratando da participação social nas decisões de planejamento e gestão urbana, 

Mascaró e Mascaró (2010) afirmam que a sociedade deve adquirir maior consciência e estar 

disposta a apoiar a vegetação urbana e a administração integral do ecossistema. Villaça (2001), 

por sua vez, afirma que já é tempo de considerar a cidade como componente fundamental do 

aperfeiçoamento humano e que teorias econômicas e sociais devem acompanhar as teorias 

urbanísticas, e os planejamentos, portanto, devem ser globais. Percebe-se que o sentimento de 

pertencimento está diretamente ligado à verdadeira participação na cidade, seja na utilização 

dos espaços coletivos de forma consciente, seja na participação efetiva nas decisões de gestão. 

Sobrinho e Pires (2018) salientam que a participação social alcança uma nova fase com a 

participação ecológica, onde o ser humano constitui suas relações baseadas em valores de ética 

e fraternidade e adota deveres e obrigações com todos os membros da comunidade biótica. 

A natureza deve passar a ser vista como elemento fundamental para o desenvolvimento 

da cidade, sendo capaz de permear as relações afetivas com o meio coletivo da cidade e de 

fomentar o sentimento de pertencimento afetivo urbano. Crichyno (2017) fala sobre o 

imaginário urbano, relatando que o mesmo se entrelaça nas diferentes experiências de 

apropriação e construção do lugar e em especial as árvores urbanas. O autor afirma, ainda, que 

a árvore oferece abrigo e aconchego ante a diversidade da vida na cidade. Marx (2004) cita que 

o jardim nos espaços urbanos é um convite para o convívio em oposição às regras da sociedade 
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do consumo, sendo responsável também por proporcionar prazer estético através do caminho 

da arte, que possibilita a dignificação das plantas, contribuindo na sua valorização.  

Para estimular o sentimento de pertencimento afetivo urbano é necessário o trabalho 

interdisciplinar, unindo a população, os locais de ensino, o poder público e novas percepções 

adquiridas com comunidades que possuam saberes diferentes. Rogers (1997) afirma ser preciso 

ensinar a noção de cidade sustentável nas disciplinas escolares, buscando recursos para 

interessar e informar o público, desde velhos até os jovens. É preciso integrar a natureza às 

ações do ser humano, de modo que, como menciona Monteiro (1992), as leis da natureza 

possam ser vistas em união com as ações derivadas do homem, uma vez que o desempenho 

humano entre o jogo da natureza exterior e a sua própria natureza passa por um viés 

fundamentalmente cultural.  

O espaço público deve ser encarado como um meio de habitar a cidade e fazer valer os 

direitos individuais e coletivos, tanto da sociedade humana quanto da vegetação. Para Borja e 

Muxí5 (2000, apud BOUÇAS, 2017), o espaço público não pode ser considerado como um 

espaço residual, pois é capaz de ordenar a cidade e configurar sentido à mesma. É também um 

lugar físico, político e simbólico, onde a história da cidade se cria. Dessa forma, é preciso que 

exista a apropriação desses locais por diferentes coletivos sociais. Estudar a gestão urbana e 

como a mesma afeta a existência da cidade e das suas relações sociais é essencial para 

compreender e ressignificar as relações do ser humano com o seu meio, possibilitando a 

existência do pertencimento afetivo urbano. 

 
5BORJA, Jordi; MUXÍ, Zaida. El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa, 2000. 



60 

 

4 CONFORTO TÉRMICO URBANO 

4.1 Definição e Metodologias aplicadas 

Diversos autores explicam e definem o termo conforto térmico, relacionando as 

percepções humanas diante do meio em que está inserido. Frota e Schiffer (2007), explicam 

que quando as trocas entre o corpo humano e o ambiente ocorrem sem esforço, a sensação é de 

conforto térmico, por outro lado, se as condições são percebidas com sensação de frio ou calor, 

existindo caimento no rendimento de trabalho, tem-se desconforto. Schmid (2005) cita que o 

ponto de partida do conforto é o balanço térmico do corpo, onde os diferentes processos de 

perdade calor fazem surgir o desconforto. Corbella (2011) diz que se tem a sensação de conforto 

quando épossível perceber o ambiente sem nenhum incômodo. De acordo com Gomes e 

Amorim (2003), as relações térmicas entre o ser humano e o ambiente são consideradas 

confortáveis quando a temperatura efetiva variaentre 15ºC a 30ºC, podendo, portanto, existir 

desconforto por calor ou por frio quando os valores forem abaixo ou acima desse intervalo, 

respectivamente. 

O conforto térmico urbano está ligado à vegetação urbana, de modo que, como ressaltam 

Frota e Schiffer (2007), as variáveis climáticas como temperatura, umidade e velocidade do ar 

e radiação solar incidente possuam relação com as chuvas, a vegetação, a permeabilidade do 

solo, entre outras características que podem sofrer alterações pela presença humana. O autor 

cita, ainda, que o revestimento do solo interfere nas condições climáticas locais e que a poluição 

do meio urbano modifica as condições do ar, uma vez que se considere a cidade como produtora 

de calor. Alguns elementos utilizados nas cidades contribuem significativamente com essa 

produção de calor e com o condicionamento dos microclimas urbanos, como o concreto, o 

asfalto e tantos outros elementos criados pelo ser humano, que armazenam calor e 

impossibilitam a permeabilidade do solo. 

Em se tratando dos espaços urbanos e sua relação com o condicionamento térmico, 

alguns estudiosos estipularam métodos para analisar e estimar o grau de conforto térmico nos 

ambientes urbanos. Dentre os métodos, se destacam a Carta Bioclimática de Olgyay, o Índice 

de Temperatura Efetiva e o Índice de Conforto Equatorial, que se resumem em:  

Carta Bioclimática de Olgyay – índice biofísico – foi desenvolvida a partir de estudos 

acerca de efeitos do clima sobre o homem, quer ele esteja abrigado, quer não, de zonas 

de conforto e de relações entre elementos de clima e conforto (...); 
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Índice de Temperatura Efetiva – de Yaglow e Houghten, de 1923, foi definida pela 

correlação entre as sensações de conforto e as condições de temperatura, umidade e 

velocidade do ar, procurando concluir quais são as condições de conforto térmico. É 

um índice subjetivo. Essas correlações são apresentadas sob a forma de nomograma 

(...); 

Índice de Conforto Equatorial – Webb desenvolveu este índice para ser aplicado a 

habitantes de climas tropicais, de preferência quente e úmido. Baseou-se em 

observações feitas em Cingapura, em habitações correntes e uma escala climática 

desenvolvida especialmente para condições tropicais, procurando correlacionar os 

valores dessa escala com a sensação de calor (...) e chegou a um nomograma 

semelhante ao da Temperatura Efetiva (...) (FROTA E SCHIFFER, 2007, p. 26-28) 

Existem alguns índices que caracterizam o ambiente como sendo confortável ou não, 

quando relacionados à temperatura corporal, e que são essenciais para analisar o conforto 

térmico, como a temperatura, a umidade do ar, ventos, radiação solar, etc. O cálculo dos 

mesmos pode ser feito por meio de equações que se baseiam em variáveis ambientais, como a 

temperatura e a umidade do ar. Algumas das possíveis equações foram apresentadas na 

introdução deste trabalho - Equação de Temperatura Efetiva, Equação de Temperatura Efetiva 

em função do vento e Índice de desconforto - e serão aplicadas posteriormente, na análise feita 

em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. 

Souza e Nery (2012) afirmam que o Índice de Temperatura Efetiva é facilmente aplicado 

em regiões tropicais por avaliar o conforto térmico em ambientes abertos expostos a condições 

de calor, fato que justifica a aplicação dessa metodologia nas áreas públicas das cidades 

brasileiras e nesta pesquisa. Alguns trabalhos já realizados na área de conforto térmico urbano 

demonstram como essa metodologia pode ser aplicada e, comparando dados de diferentes 

espaços públicos inseridos em uma cidade, relacionam os diferentes resultados que estão 

diretamente vinculados à quantidade e a qualidade de área verde que cada um possui. 

Um estudo realizado na cidade de Maringá, no Paraná realizou análises e comparações 

de locais estipulados dentro do perímetro urbano. Para o estudo em questão foram escolhidas 

duas áreas, sendo uma delas residencial, com vasta e consolidada arborização, além de 

vegetação em lotes particulares e áreas permeáveis em algumas calçadas e lotes. A outra área 

escolhida foi parte de uma avenida da área central da cidade, a Avenida Horácio Racanello, 

caracterizada pela ausência de arborização e baixas taxas de áreas permeáveis. Realizou-se o 

levantamento da temperatura e umidade relativa do ar, por meio de um THDL-400106. A partir 

 
6Este equipamento trata-se de um termohigrômetro, luxímetro e decibelímetro, incorporadosem um único 

instrumento. 
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dos dados coletados pôde-se constatar que a área com arborização possuía temperatura média 

de 32ºC e a sem arborização 33,6ºC. Em relação a umidade relativa do ar, a média da área com 

arborização foi de 53,1%, enquanto a sem arborização foi de 40,8%. Gonçalves, Camargo e 

Soares (2012) concluem que a arborização contribui significativamente para a melhoria do 

conforto térmico urbano, pois ameniza fatores como a alta temperatura e a radiação solar. 

Em um segundo estudo, realizado na cidade de Presidente Prudente, no Estado de São 

Paulo, foram escolhidas duas praças e uma estação meteorológica para efetuar a comparação e 

a análise de dados em relação ao conforto térmico, sendo elas: Praça dos Imigrantes, Praça do 

Ana Jacinta e Estação meteorológica da FCT-UNESP. Nesses locais foram analisados a 

temperatura e a umidade relativa do ar, além do tipo e porte da vegetação presente em cada 

lugar. A Praça dos Imigrantes se caracteriza por possuir um entorno densamente ocupado e 

edificado, com presença de vegetação nas ruas. A Praça do Ana Jacinta, está localizada em um 

Conjunto Habitacional e se caracteriza por pouca vegetação arbórea e entorno densamente 

ocupado e edificado com pequenas árvores nas ruas. A Estação Meteorológica da FCTUNESP 

está localizada em uma grande área gramada com pouca vegetação arbórea. 

Mediu-se a temperatura e umidade do ar a partir do bulbo seco e do bulbo úmido7, com 

termômetros específicos, sendo estabelecidos diversos horários de leitura. A partir do 

levantamento desses dados, os mesmos foram inseridos em uma Equação de Temperatura 

Efetiva: TE= 0,4 (Td + Tw) + 4,8. Posteriormente analisou-se a tabela de resposta física de 

acordo com a Temperatura Efetiva (Tabela 4), que caracteriza a sensação térmica, a sensação 

de conforto e a resposta física de acordo com cada temperatura obtida, como é possível observar 

a seguir. 

 

 

 

 

 

 
7Bulbo seco indica a temperatura do ar ambiente e o bulbo úmido indica a quantidade deumidade do ar. 
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Tabela 4 - Resposta física de acordo com a Temperatura Efetiva 

Temperatura 

Efetiva 

Sensação 

térmica 

Sensação 

conforto 

Resposta física 

40°C Muito quente Muito incômodo Problemas de regulação 

35°C Quente Muito incômodo Aumento da tensão por transpiração e aumento do 

fluxo sanguíneo 

30°C Temperado Muito incômodo Regulação normal por transpiração e troca vascular 

25°C Neutro Cômodo Regulação vascular 

20°C Ligeiramente 

fresco 

Ligeiramente 

incômodo 

Aumento de perdas por calor seco 

15°C Frio Incômodo Vasoconstrição nas mãos e pés 

10°C Muito frio Incômodo Estremecimento 

Fonte: García (1995, p.207) com adaptações da autora 

A partir dos resultados pôde ser constatado que a Praça dos Imigrantes apresentou 

maiores índices de conforto térmico, pois a mesma concentra maior área arborizada. A Praça 

do Ana Jacinta e a Estação Meteorológica apresentaram desconforto devido à temperatura 

elevada, de modo que Gomes e Amorim (2003) relatam que a arborização age de forma 

eficiente regulando as condições térmicas do ambiente, já que atua sob altas temperaturas e 

baixa umidade do ar. 

Analisando os estudos de caso mencionados percebe-se que eles se assemelham em 

alguns pontos. As áreas escolhidas são sempre espaços públicos, o que contribui na avaliação 

de índices provenientes do espaço urbano e na qualidade de vida coletiva. Os locais que 

possuem maior quantidade de área verde, sendo esta arbórea ou não, demonstraram melhores 

resultados diante dos parâmetros analisados. A variação da temperatura tendeu a ser 

aproximadamente 8ºC mais alta em regiões menos providas de áreas verdes. Ao fim dos 

estudos, todos os pesquisadores concluíram que a vegetação auxilia na manutenção e 

preservação da qualidade de vida nos meios urbanos, tornando-se essencial. 

O estudo do condicionamento térmico urbano está diretamente ligado aos estudos das 

vivências urbanas e da composição das cidades, visto que a paisagem no contexto urbano atual 

é na maioria das vezes marcada por contrastes de cinzas, já que se predominam as construções 

e até mesmo as áreas verdes possuem mais elementos construtivos que naturais em sua 

composição. Marx (2004) cita que os jardins estão sendo reduzidos e transformados em 
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agrupamentos de plantas, o que evidencia a preocupação de Mascaró e Mascaró (2010) quando 

afirmam ser preciso tratar a paisagem com especial sensibilidade, sendo a vegetação 

fundamental na sua recuperação. Desse modo, evidencia-se a importância de estudar a 

vegetação urbana e relaciona-la à compreensão do conforto térmico, do visual paisagístico e da 

paisagem urbana. 

As áreas verdes urbanas são a parcela mais próxima do meio natural inserida nas 

cidades, de modo que o contato entre o ser humano e a natureza nos espaços construídos seja 

por meio das praças, parques, jardins urbanos, entre outros ambientes públicos. A atuação 

desses locais na vida da população está diretamente vinculada à qualidade de vida, pois estão 

relacionados às atividades de lazer e convívio social. Como já mencionado e exemplificado, os 

espaços verdes das cidades contribuem com o condicionamento térmico urbano, de modo que 

Marx (2004) cita que a influência da flora é tão grande que a mesma determina o clima da Terra. 

Além da contribuição climática, a vegetação urbana está ligada ao visual paisagístico que, 

segundo Gehl (2013) tem papel fundamental entre os elementos do espaço urbano, possuindo 

qualidades estéticas e valores simbólicos, uma vez que uma árvore, por exemplo, pode servir 

como marco. A vegetação organiza, define e delimita espaços, por meio de suas formas, cores 

e composições. 

Dentre os benefícios gerados pela vegetação urbana, que vão além do condicionamento 

térmico, Mascaró e Mascaró (2010), relatam que a mesma contribui para melhorar a ambiência 

urbana, por meio da amenização da radiação solar, modificação da velocidade e direção dos 

ventos, atuação como barreira acústica, interferência na frequência das chuvas e na redução da 

poluição do ar, auxiliam no controle do clima e da poluição, na conservação da água, na redução 

da erosão e até mesmo na economia de energia. Promovem, ainda, bem-estar, servindo como 

complementação alimentícia, fonte de medicamentos e como contribuinte para a estética 

urbana. Ou autores afirmam que as árvores, que fazem parte da vegetação urbana, atuam como 

importantes mitigadores das emissões de dióxido de carbono, contaminação do ar e da água e 

dos efeitos negativos das chuvas, como as enchentes, além de auxiliar na redução dos custos de 

energia, das taxas de criminalidade e melhorar a condição de vida de todos os seres vivos. 

Como mencionado anteriormente, a formação dos locais que comportam as áreas verdes 

urbanas sofreu grande influência europeia, o que acabou ocasionando em espaços que 

necessitam de constantes adaptações para comportar as atividades e estilos de vida local. Rogers 

(1997) afirma que a maior parte dos locais públicos verdes é um legado dos séculos anteriores 
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e que o tráfego e a ambição pessoal surgem como elementos de destruição. Este fato corrobora 

com a manutenção de um pensamento que atinge muitas pessoas, ao não se identificarem com 

a natureza que as cerca, acreditando que a mesma existirá de qualquer maneira e que não é 

preciso uma remodelação no convívio entre o ser humano e a natureza. Algumas pessoas estão 

tão alheias à paisagem, que acreditam ser natural a inexistência de vegetação nas cidades, 

acreditando, ainda, que seria muito dispendioso e requereria muita manutenção para inclui-las 

ao contexto urbano e até mesmo em sua vida cotidiana.  

O crescimento acelerado das cidades aumenta rapidamente, inserindo cada vez mais 

novas necessidades no cotidiano urbano, de modo que, segundo Villaschi (2003), as adaptações 

para atender a essas novas necessidades são feitas por meio de modificações ambientais com 

prejuízos para o meio, sendo necessário, portanto, ordenar o crescimento das cidades para que 

a influência sobre o meio ambiente não se torne cada vez mais prejudicial para os habitantes. 

Assim, seria possível ressignificar e direcionar o modo como a população encara a paisagem e 

a qualidade dos espaços que as cercam, podendo surgir a partir de um novo modo de pensar, 

apreço à natureza urbana e a busca por melhorias nas vivências nas cidades. 

A cidade atua como um grande organismo vivo, sendo capaz de criar e também de 

destruir, de moldar e condicionar. A influência das cidades na vida humana e na condição 

ambiental é tão grande que alguns autores, como Rogers (1997), afirmam que a mesma deve 

aplicar a sustentabilidade do meio ambiente como princípio orientador do desenho urbano. O 

autor cita ainda que a responsabilidade pela destruição do equilíbrio ecológico do planeta vem 

de um comportamento econômico e social em contramão à preservação ambiental, onde as 

cidades são solicitadas ao limite de modo que os padrões tradicionais de crescimento se 

tornaram obsoletos. 

 

4.2 Conforto térmico urbano como fator social 

Entender como os espaços verdes estão ligados à cotidianidade urbana faz parte do 

processo de compreensão do conforto térmico como um fator social. Essa vinculação está 

relacionada ao fato de que para um espaço público ser utilizável, este deve se adequar às 

variadas necessidades que possibilitam a permanência e o real aproveitamento desses locais. A 

realidade atual da maioria das cidades brasileiras é o adensamento cada vez mais acelerado dos 

espaços urbanos e a obstrução dos locais destinados ao uso comum, como os locais verdes 
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urbanos. Spim (1995, apud DOBBERT, 2015) cita que fatores como adensamento 

populacional, tráfego intenso de automóveis, emissão de poluentes, supressão da vegetação 

nativa, alteração da topografia, pavimentação excessiva do solo e a redução da permeabilidade 

alteram o microclima e aumentam o desconforto no meio urbano. 

O condicionamento térmico proporciona a qualidade das áreas públicas nas cidades, 

onde Gehl (2013) afirma que o clima seja um fator importante para o alcance e o caráter das 

atividades ao ar livre, de modo que essas atividades são reduzidas ou se tornam impossíveis 

quando se está muito frio, muito quente ou muito úmido. Apesar da importância que o conforto 

térmico tem nas cidades, tem-se esquecido de englobar a vegetação nesses locais, visto que 

grande parte não possui estrutura adequada para utilização agradável, servindo apenas como 

local de passagem. Além do convívio social, as áreas verdes urbanas promovem a qualidade de 

vida dos habitantes da cidade, atuando diretamente na saúde física e emocional, de maneira com 

que Mascaró e Mascaró (2010) afirmam que a presença de árvores e natureza próxima gera 

inúmeros benefícios psicossociais nas comunidades humanas. 

Pensar em um local público destinado a atividades de lazer e convívio social é, de certa 

forma, relaciona-lo aos fatores que contribuem ou amenizam a segregação social na cidade. 

Uma pequena parcela da população urbana consiste de alto poder aquisitivo, possibilitando a 

obtenção de moradia em condomínios particulares e a associação à clubes esportivos, cercando-

se de locais que oferecem qualidade social e possibilidade de usufruir de atividades de lazer. 

Do mesmo modo e em oposição, a maior parcela da população consiste em uma camada de 

baixo poder aquisitivo, que usufrui dos espaços públicos da cidade para obtenção de convívio 

social e práticas de lazer. Marx (2004) relata que locais como as praças, os jardins e os parques 

terão uma importância maior na busca pelo equilíbrio relativo, dentro da instabilidade da 

civilização, de modo que terá caráter social, educativo e científico e as funções serão 

determinadas pelas aspirações da época e se ligarão à conduta do homem. 

Sendo a maior parte da população a camada que possui menor possibilidade de usufruir 

de espaços adequados, visto que esses estão em sua maioria em locais privados, os locais 

públicos possuem grande influência social, exercendo um papel democrático nas cidades, 

servindo de elemento para manutenção da qualidade de vida e dos direitos civis. Um dos fatores 

que interfere diretamente na qualidade desses locais, como já discutido anteriormente, é a 

presença da natureza urbana. Entretanto, muitas vezes este elemento pode ou não existir ou ser 
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utilizado para promoção de empreendimentos com o intuito de favorecer a especulação 

imobiliária, cenarizando “locais ideias” dentro da malha urbana. Dessa maneira, quando não há 

a devida gestão e manutenção, pode-se contribuir com situações desse tipo e com outros tantos 

problemas urbanos, tal como a segregação socioespacial, já que impossibilitam o uso pela 

população, de ambientes agradáveis, com qualidade e usabilidade.  

O desenho urbano é responsável por contribuir para a qualidade dos espaços públicos, 

entretanto prioriza-se mais a livre circulação do tráfego, de modo que há sempre a adaptação 

dos locais para comportar a nova demanda, que muitas vezes ocasiona a retirada da vegetação 

existente, quando esta é vista como um problema, resultando em uma situação descontrolada. 

Dobbert (2015) afirma que deveria ser respeitado no desenho urbano as características naturais 

do ambiente, de modo a se obter uma melhor adaptação, visando o bem-estar dos usuários. Fato 

que nem sempre é colocado em prática, mas que contribuiria para a qualidade dos ambientes 

criados na malha urbana. 

As tentativas de controle do ambiente original, visando o usufruto da natureza, 

apresentam exemplos que comprovam a existência de agentes distintos que estão 

constantemente desenhando e redesenhando o ambiente e que atuam no processo de inventar 

paisagens. Esse empreendimento feito pelo homem se baseia no fato de que se é levado a pensar 

no ambiente em que se vive, buscando a qualidade de vida no meio urbano (ANDRADE, 2014). 

As modificações do desenho urbano estão constantemente alterando os ambientes que possuem 

a pouca parcela de vegetação que compõem a cidade, sem levar em consideração de como as 

decisões mal planejadas podem acarretar em situações de segregação social e desvalorização 

da natureza urbana. 

O conforto térmico urbano está diretamente relacionado à qualidade de vida e à 

manutenção das áreas verdes das cidades. É necessário, portanto, estudar mais a fundo as 

questões ligadas aos espaços urbanos, bem como a relação da cidade com a vegetação, de modo 

a compreender esse relacionamento e direcionar ideias e constatações para o processo de 

ressignificação da natureza e das relações sociais urbanas. 
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4.3 Como a Legislação afeta o Conforto térmico urbano, a Sustentabilidade e as relações 

do Ser com o meio 

Após entender como o conceito de sustentabilidade é compreendido na sociedade 

contemporânea e como o mesmo possui caráter transdisciplinar, é preciso analisar como a 

legislação brasileira afeta essa noção, o conforto térmico dos espaços urbanos e as relações do 

ser humano com o meio que habita. Para melhor compreender como a sustentabilidade se 

manifesta nas cidades, Rogers (1997) destaca que o município deve atender aos objetivos 

sociais, ambientais, políticos e culturais, além dos econômicos e físicos. O autor elenca uma 

série de fatores que devem existir em uma cidade sustentável: 

Uma cidade justa, onde justiça, alimentação, abrigo, educação, saúde e esperança 

sejam distribuídas de forma justa e onde todas as pessoas participem da administração;  

Uma cidade bonita, onde arte, arquitetura e paisagem incendeiem a imaginação e 

toquem o espírito; 

Uma cidade criativa, onde uma visão aberta e a experimentação mobilizem todo o seu 

potencial de recursos humanos e permitam uma rápida resposta à mudança; 

Uma cidade ecológica, que minimize seu impacto no meio ambiente, onde a paisagem 

e a área construída estejam equilibradas e onde os edifícios e a infraestrutura sejam 

seguros e eficientes em termos de recursos; 

Uma cidade fácil, onde o âmbito público encoraje a comunidade à mobilidade, e onde 

a informação seja trocada tanto pessoalmente quanto eletronicamente; 

Uma cidade compacta e policêntrica, que proteja a área rural, concentre e integre 

comunidades nos bairros e maximize a proximidade; 

Uma cidade diversificada, onde uma ampla gama de atividades diferentes gere 

vitalidade, inspiração e acalentem uma vida pública essencial, (ROGERS, 1997). 

 

Sendo a cidade um organismo complexo, tal como o ser humano, é possível afirmar que, 

como estabelece Vasconcellos (2004), a evolução e o aperfeiçoamento urbano resultam da 

evolução e do aperfeiçoamento das estruturas sociais, onde o ser humano conforma a cidade e 

é conformado por ela. Desse modo, deve-se trabalhar igualmente em todos os aspectos que 

condicionam a cidade à sustentabilidade: econômico, social e ecológico. Para garantir essas 

funções é preciso melhorar o planejamento, as tecnologias utilizadas, os processos, atores, 

serviços e, principalmente, a legislação que, de acordo com Minks (2013), seria capaz de 

otimizar a mobilidade, a logística, a produção e a segurança nas áreas urbanas. Grande parte 

das decisões apresentadas por meio da legislação fica a cargo do poder público municipal que, 

segundo Fernandes (2012), deve determinar a medida entre os interesses individuais e coletivos 

relacionados ao solo urbano. O autor menciona, ainda, que a gestão urbana será mais 

democrática quanto mais canais de participação forem abertos e ocupados. 
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Em se tratando do planejamento urbano e das legislações norteadoras, Marx (2004) cita 

que é preciso que esses mecanismos assegurem a presença das áreas verdes, promovendo o 

encontro do ser humano que habita a cidade com a natureza, indo na contramão do que é 

encontrado atualmente: massas de concreto que vão se apoderando dos espaços livres das 

cidades. O autor menciona que a poluição do ar, a falta de espaços verdes, a urbanização 

desordenada e arbitrária contribui para a incompreensão de como seria uma cidade ideal, ou 

para a falta do que neste estudo se considera como pertencimento afetivo urbano. Leff (2001) 

contribui com o pensamento de uma nova forma de gestão urbana, onde cita que é preciso 

introduzir reformas democráticas ao Estado, incorporando normas ecológicas. 

As áreas verdes das cidades acabam não sendo consideradas como prioridade no 

desenvolvimento urbano, ficado a mercê de decisões sem embasamento e estudos preliminares, 

que colocam em risco a integridade da vegetação, além de não desenvolver o potencial de cada 

local, que poderiam estimular as vivências sociais entre si e com o meio natural. Outro fator 

que afeta diretamente no desenvolvimento desses locais é a escassez dos recursos municipais, 

como citam Mascaró e Mascaró (2010), que afirmam ser preciso que exista uma reavaliação 

cuidadosa dos programas de administração da vegetação urbana.  

As transformações urbanas afetam diretamente as áreas verdes, fazendo com que as 

mesmas atuem em segundo plano, na maioria dos casos, já que se prioriza a criação de 

empreendimentos imobiliários, condomínios fechados, entre outras intervenções que não 

agregam de forma social e ambiental para os locais que ainda possuem vegetação. Rogers 

(1997) menciona que se prioriza o ir e vir dos carros, mesmo que estes sejam responsáveis pela 

maior parcela de poluição do ar. Quando se analisa as prioridades da cidade para o 

desenvolvimento e expansão das mesmas, percebe-se que na maioria dos casos a vegetação de 

maior porte ou mais significativa compõem os centros ou as áreas históricas das mesmas, de 

modo que fica evidente que a expansão da cidade não está diretamente ligada à criação de novas 

áreas verdes. Este fato afeta o conforto térmico urbano, visto que o principal agente que o 

promove são as árvores.  

Se as áreas verdes urbanas não se encontram em bom estado de conservação, não 

estimulam a criatividade e a vontade de permanecer no local, a vivência social se limita a uma 

percepção parcial do espaço, contribuindo assim para a precariedade da relação entre o ser 

humano e a natureza. Marx (2004) menciona que as áreas verdes ficam subordinadas aos 
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desmandos dos prefeitos, que usam a jardinagem como meio de propaganda política e, sem 

considerar que a natureza requer cuidados específicos, pintam seus caules, podam sem nenhum 

tipo de instrução, derrubam árvores antigas, etc. O autor cita ainda que a maioria das plantas 

que compõem as praças públicas são exóticas, ou seja, de outra nacionalidade, levando a crer 

que o que existe no Brasil não possui valor paisagístico e deve ser exterminado. 

Relacionando as áreas verdes urbanas com os locais onde estão inseridas, é possível 

constatar certas disparidades, de modo que Farinelli (2019) afirma que a falta ou presença de 

árvores, por exemplo, está ligada ao nível de renda e diretamente vinculada aos níveis de saúde, 

ocasionados pela desigualdade urbanística.  Leff (2001) contribui com o pensamento ao afirmar 

que a problemática ambiental é uma questão eminentemente política, já que os conflitos 

socioambientais emergem de princípios éticos, culturais e de lutas pela apropriação da natureza. 

É possível concluir que a natureza é encarada como um inimigo a ser dominado, de modo que 

o ser humano violenta a paisagem, sustentado pelas decisões de poucas pessoas que possuem 

poder para tal, mas que têm como prioridade o prestígio político e a satisfação pessoal (MARX, 

2004). 

É preciso pensar em uma gestão mais justa, com mecanismos mais coerentes e 

inclusivos, que respaldem as mudanças necessárias para o presente e possibilitem o 

planejamento de um futuro baseado na sustentabilidade. Uma possibilidade seria a criação de 

uma cidade sustentável que, segundo Rogers (1997), poderia ser o agente para transferência dos 

direitos ambientais à civilização urbana. Leff (2001) afirma que a sustentabilidade implica em 

um processo de socialização da natureza, reintegrando seus valores potenciais, a externalidades 

sociais, os saberes subjugados e as complexidades do mundo, para a criação de um 

desenvolvimento sustentável, igualitário, descentralizado e auto gestionário, que seja capaz de 

satisfazer as necessidades básicas, respeitando a diversidade e contribuindo para a qualidade de 

vida.  

Para compreender o poder da legislação sobre as decisões na cidade é preciso que a 

população conheça o que é proposto e participe da tomada de decisões. Entretanto grande parte 

não possui interesse ou até mesmo desconhece o fato de poder interferir. Para isso, é necessário 

a educação voltada para o ambiente urbano, onde Minks (2013) cita ser um meio de promover 

a compreensão e o respeito pela vida e pela natureza, além de promover, também, o 

desenvolvimento sustentável, a humanidade e centros urbanos mais habitáveis. Não é 
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necessário somente promover uma educação ambiental e urbana, é preciso que ela seja dotada 

de conhecimentos interdisciplinares e que, segundo Leff (2001) seja um convite para ação dos 

cidadãos a participar da produção dos seus projetos de vida, já que o desenvolvimento 

sustentável é um projeto social e político, que aponta o ordenamento ecológico e a 

diversificação dos modos de vida das populações que habitam o planeta.  
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5 CONSELHEIRO LAFAIETE: NATUREZA, VIDA E ARTE 

5.1 Gestão urbana e contextualização histórica 

O Município de Conselheiro Lafaiete se localiza na região do Alto Paraopeba, no Estado 

de Minas Gerais e está a aproximadamente 96km da capital do Estado, Belo Horizonte. 

Analisando a história da cidade, observa-se que a partir da década de 1980 a mesma foi 

consolidada como polo de apoio para à mineração e à indústria que se instalou na região, e aos 

poucos foi se desenvolvendo e adquirindo comércio e serviços de apoio à população (SOUZA, 

2010). Stephan (2017) afirma que devido a esses fatos, começou a surgir em Conselheiro 

Lafaiete fenômenos urbanos como a especulação imobiliária, o aumento na demanda 

construtiva, a criação de novos loteamentos com diferenciação socioeconômica e a 

intensificação no trânsito, fazendo com que surgissem vários problemas que se acentuam cada 

vez mais ao longo dos anos, por conta de brechas nas leis municipais.  

O município conta com a Lei Orgânica, criada em 29 de junho de 1990, que estabelece 

diretrizes e ordenamentos para o desenvolvimento da cidade. Dentre as competências do 

Município se destacam a criação do Plano Diretor de Desenvolvimento integrado, o zelo pela 

guarda das leis democráticas, a proteção do meio ambiente, aprovação o Plano Diretor, entre 

outras. Dentre as diretrizes para o planejamento urbano, destacam-se: 

 
Art. 103 - O Município deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades 

e promover sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de 

planejamento, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, e 

mediante adequado Sistema de Planejamento (...); 

Art. 104 - A delimitação das zonas urbanas e de expansão urbana será feita por lei, 

estabelecido no Plano Diretor (...) (CONSELHEIRO LAFAIETE, 1990, p. 38). 

 

Da mesma forma, são previstas diretrizes sobre o Meio Ambiente. Destacam-se: 
 

Art.226 -Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações; 

(...) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

(...) Promover a conscientização pública para preservação do meio ambiente; 

(...) Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

como reservas ecológicas, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através 

de lei, vedada qualquer utilização que compete a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção (...) (CONSELHEIRO LAFAIETE, 1990, p.83-85) 

 

 



73 

 

Como previsto na Lei Orgânica, o município de Conselheiro Lafaiete possui um Plano 

Diretor, iniciado em 1999 e consolidado em 2010, que tem como slogan “Plano Diretor – 

Participar é um direito!”, fato que acaba sendo bastante intrigante visto que, segundo Pereira 

(2019), o mesmo foi elaborado pela Câmara Municipal a portas fechadas, sem participação 

popular. Dessa forma, de acordo com Pereira e Stephan (2017), o município se desenvolveu 

sem o mínimo de arcabouço técnico e sem um planejamento urbano adequado, visto que o Plano 

Diretor da cidade só foi desenvolvido quando a mesma já abrigava mais de cento e dez mil 

habitantes.  

Dentre os 165 dispositivos que aparecem no Plano Diretor, apenas 27 são considerados 

autoaplicáveis e somente 13 foram aplicados de fato pela cidade, sendo eles: os planos de 

circulação viária e de limpeza urbana, a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, e exigência do Estudo de Impacto de Vizinhança, a regularização fundiária e as demais 

diretrizes voltadas para o ordenamento territorial (PEREIRA, 2019). Segundo o Plano Diretor 

do Município de Conselheiro Lafaiete, o mesmo se caracteriza como sendo: 

(...)instrumento básico orientador e normativo dos processos de organização 

territorial, crescimento econômico e difusão do bem-estar social, promovendo o 

desenvolvimento sustentável da cidade definido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao meio ambiente protegido, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos, 

ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações, fundado na política de 

desenvolvimento urbano sob os aspectos físico, social, econômico, ambiental e 

administrativo, objetivando o interesse social com a participação da coletividade, 

estabelecendo normas para atuação do poder público e da iniciativa privada. 

(CONSELHEIRO LAFAIETE, 2010, p.1) 

Dentre os princípios fundamentais do Pano Diretor do Município de Conselheiro 

Lafaiete, é possível destacar aqueles que visam o direito à cidade e a políticas democráticas: 

I - Incentivo à participação popular como instrumento de construção da cidadania e 

meio legítimo de manifestação das aspirações coletivas; 

II - Fortalecimento da municipalidade como espaço privilegiado da gestão pública 

democrática e criativa, de solidariedade social e de valorização da cidadania; 

III - Garantia do direito ao espaço urbano e rural e às infraestruturas de que dispõe ou 

de que venham a dispor, como requisito básico ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades individuais e coletivas dos munícipes; 

IV - Garantia de condições para um desenvolvimento socialmente justo, 

economicamente viável e ecologicamente equilibrado, considerando-se a técnica, os 

recursos naturais e as atividades econômicas e administrativas realizadas no território 

como meios a serviço da promoção do desenvolvimento humano; 

V - Combate às causas da pobreza e a redução das desigualdades sociais, assegurando-

se a todos, acesso aos recursos, infraestruturas e serviços públicos que lhes 

proporcionem meios físicos e psicossociais indispensáveis à conquista de sua própria 

autonomia; 
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VI - Garantia do pleno cumprimento das funções sociais da propriedade, nos termos 

da Lei; 

VII – Garantir a participação da comunidade e da sociedade civil organizada na sua 

implantação e gestão;  

VIII – Assegurar o direito a todos os cidadãos à moradia através da ocupação justa e 

racional do solo urbano. (CONSELHEIRO LAFAIETE, 2010, p.1-3) 

Dentre as funções sociais da cidade, existem aquelas que visam garantir desde a proteção 

às questões sociais como cultura, saúde e educação, até as funções ambientais, que visam 

assegurar o equilíbrio do meio ambiente e a oferta de espaço públicos na cidade, como é 

possível observar a seguir: 

I - A universalização do acesso ao trabalho, à moradia, ao lazer, à cultura, à educação, 

à saúde, à segurança pública, ao transporte público, às infraestruturas e aos demais 

equipamentos e serviços urbanos; 

II - A proteção do patrimônio e da produção cultural para a fruição no presente e a sua 

transmissão às gerações futuras, observadas as competências do Estado e da União; 

III - A manutenção e a oferta de um meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

IV - A oferta de espaços públicos e de um ambiente urbano que propiciem o exercício 

da cidadania, através do convívio social, do acesso à informação e do estímulo a toda 

forma de expressão cultural e de participação na vida comunitária; 

V - A gestão democrática do Município, através da participação de sua população nos 

processos de planejamento, execução e fiscalização das ações dos agentes públicos. 

(CONSELHEIRO LAFAIETE, 2010, p.4) 

No que se refere ao desenvolvimento sustentável, o Plano Diretor do Município de 

Conselheiro Lafaiete estabelece objetivos estratégicos, que visam auxiliar nas decisões 

tomadas, elencando fatores favoráveis na cidade, bem como os fatores restritivos. Dentre os 

fatores favoráveis, podem-se destacar os diversos potenciais de desenvolvimento da cidade 

baseados na sua posição geográfica e o possível desenvolvimento industrial. Dentre os fatores 

restritivos, percebe-se que existem aqueles que tratam sobre a densidade demográfica, a 

deterioração ambiental, deficiências administrativas, ocupações irregulares, entre outros.  

Existem também as diretrizes mais pontuais, que visam o tratamento específico para 

áreas determinadas na cidade, como a área central, onde existe a intenção de realizar uma 

revitalização, visto que a mesma é considerada como espaço de convergência de todas as 

atividades urbanas do município. Dentre as diretrizes básicas, destacam-se aquelas que visam 

a revitalização das praças, de acordo com a vocação de cada uma delas, criação de 

assentamentos especiais com recuos frontais que visem a ampliação do espaço público, a 

implantação de projeto paisagístico visando a inclusão social, criação de novos espaços de uso 
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público, entre outras. Dentre as áreas consideradas com potencial cultural e de lazer e recreação, 

destacam-se: Praça do Cristo, Praça Barão de Queluz e Praça Tiradentes, que serão estudadas 

posteriormente.  

O capítulo que se refere sobre as políticas de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável que visam a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

valorização e incentivo do desenvolvimento da consciência ambiental.  Dentre as diretrizes 

propostas, destacam-se a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a 

preservação ambiental, elaboração do zoneamento ambiental do Município, preservação e 

proteção das áreas protegidas do Município, promoção da educação ambiental, garantia de taxas 

satisfatórias de permeabilidade do solo, promoção da arborização urbana, entre outras. O Plano 

também estipula prazo de até doze meses após a sua aprovação, para definição do zoneamento 

ambiental do Município, com o mapeamento dos recursos ambientais, áreas de risco, áreas de 

preservação e áreas de controle ambiental. Prevê-se, ainda, a criação de uma lei ambiental, no 

prazo máximo de doze meses a partir da publicação do Plano Diretor, que disponha sobre a 

política de proteção, controle e conservação do Meio Ambiente.  

Observa-se que muito do que é proposto pelo Plano Diretor Municipal de Conselheiro 

Lafaiete não foi colocado em prática, principalmente no que se refere às questões ambientais e 

paisagísticas. Pereira e Stephan (2017) citam que existe a falta de recursos humanos para lidar 

com a política urbana, falta de arquitetos e urbanistas atuando na Secretaria de Planejamento e 

a falta da aplicação do Plano Diretor, devendo existir um órgão responsável por sua aplicação, 

visto que sua efetividade depende da atuação dos gestores municipais. 

Em se tratando da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Conselheiro Lafaiete, a mesma foi 

criada em 2010 e em sua primeira versão permitia a ocupação de até 100% da área do lote que, 

segundo Souza (2010), seria mediante a criação de uma caixa de captação e drenagem. A 

revisão da lei em questão, realizada em 2015 ainda não possuía mapa de zoneamento, sendo o 

mesmo representado por meio de tabela que, de acordo com Pereira (2019), poderia causar 

diferentes interpretações, visto que um mesmo logradouro aparece em zoneamentos diferentes. 

A última revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo foi feita em 17 de julho de 2019, entretanto 

não foram realizadas muitas modificações, salvo questões de detalhamento maior dos artigos. 

Dentre as modificações realizadas ao longo das alterações da lei, destacam-se: aumento das 

taxas de ocupação, diminuição dos afastamentos frontais permitidos em alguns zoneamentos, 
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além do aumento da densidade construtiva, onde alguns zoneamentos passaram a possibilitar 

construções mais altas. Ainda não foram delimitados zoneamentos específicos ambientais e 

efetuada a realização do mapa de zoneamento, mesmo com a existência um espaço destinado à 

inserção do mesmo, nos anexos 

Outra questão específica e problemática quanto ao uso do solo na cidade é a da 

delimitação da porcentagem de área permeável específica para cada tipo de zoneamento, que 

ao longo das revisões foi se tornando menor, contribuindo para o adensamento urbano cada vez 

maior. A falta de fiscalização ou até mesmo a fiscalização deficiente, permitem que muitos 

construtores modifiquem as áreas construídas, obstruindo os locais que, em projeto, seriam 

destinados às áreas permeáveis, não sendo respeitadas uma das poucas diretrizes que visam a 

proteção do meio ambiente equilibrado. 

As construções devem seguir o que é proposto e estipulado no Código de Obras 

Municipal, entretanto a legislação responsável pelo ordenamento territorial de Conselheiro 

Lafaiete foi criada em 1957 e não foi revisado, exceto para atualização de apenas alguns artigos, 

no ano de 2004. De acordo com Pereira e Stephan (2017) persiste ainda uma lei obsoleta, criada 

quando a população não alcançava metade da atual, sem nenhum tipo de zoneamento ou 

qualquer outra especificação. O que se encontra na prática, são apenas desconsiderações de 

alguns artigos da lei em questão, entretanto ainda não houveram iniciativas para modificar e 

atualizar a legislação que deveria ser instrumento para pautar os empreendimentos urbanos da 

cidade, ainda que esteja previsto no Plano Diretor a sua criação, em até doze meses após a 

publicação da mesma.  

Para analisar Conselheiro Lafaiete, além do estudo sobre a legislação que pauta a gestão 

do município, é necessário discutir sobre os espaços públicos verdes da cidade. Para tal, foram 

estipulados quatro locais - escolhidos por conta da sua influência para as vivências sociais e 

pela interferência que exercem na composição urbana - para realizar o levantamento histórico, 

a análise de conforto térmico, de conforto visual e do pertencimento afetivo urbano. O 

levantamento histórico visa entender a formação do local, bem como as modificações que 

possam ter sido feitas ao longo dos períodos históricos, afim de pautar possíveis discussões 

sobre pertencimento afetivo urbano e qualidade urbana. Neste mesmo pensamento, o 

levantamento das condições térmicas e visuais visa favorecer o debate sobre a importância das 

áreas verdes e potencialidades de uso. A seguir na Figura 3, imagem parcial da cidade de 
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Conselheiro Lafaiete, com a área estudada demarcada, possibilitando a análise da relação da 

mesma com a cidade. 

Latitude:

20°39'37'’S

Longitude:

43°47'09'’W

 

Figura 3 - Imagem aérea de Conselheiro Lafaiete em Minas Gerais. Em vermelho está demarcada a área 

estudada. 

Fonte: Google Maps, com modificações da autora (2019) 

As áreas estudadas estão devidamente demarcadas na imagem a seguir (Figura 4). Todas 

fazem parte da área central da cidade, onde existe maior carga histórica e maior uso pela 

população como um todo, possuindo, assim, grande influência na vida da população lafaietense. 

Em vermelho se encontra a Praça do Cristo, em amarelo a Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, em roxo a Praça Barão de Queluz e em laranja a Praça Tiradentes.  
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Latitude:
20°39'37'’S

Longitude:

43°47'09'’W

 

Figura 4 - Imagem aérea parcial de Conselheiro Lafaiete em Minas Gerais. Em vermelho a Praça do Cristo, em 

amarelo Avenida Telesforo Cândido de Resende, em roxo Praça Barão de Queluz e em laranja Praça Tiradentes. 

Fonte: Google Maps, com modificações da autora (2019) 

Com o intuito de oferecer melhor entendimento sobre cada local estudado, os mesmos 

serão abordados inicialmente de forma isolada, de modo a compreender a carga histórica de 

cada espaço e suas conexões com a cidade e com as pessoas. 

Praça do Cristo (Centro de lazer José Maurício Henriques) 

O Centro de lazer José Maurício Henriques, também conhecido como Praça do Cristo, 

foi inaugurado em 2002, entretanto o monumento do Cristo Redentor que compõem e faz 

referência ao local, foi construído na década de 1980 e inaugurado em 1988. De acordo com a 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, em 2002 o local foi totalmente remodelado, 

passando a compor o local pistas de skate, Cooper, dois quiosques, playground infantil, área de 

musculação, quadra de areia, concha acústica para apresentações culturais e um vagão doado 

pela Rede Ferroviária Federal. Inicialmente o vagão foi destinado a ser uma biblioteca pública, 

mas nos últimos anos se transformou em uma unidade de policiamento.  

A seguir, nas Figuras 5 e 6, vistas da Praça do Cristo, possibilitando a visualização do 

monumento e do seu entorno, com parte da concha acústica, playground, pista de skate e ao 

fundo a Igreja Santa Efigênia. A praça conta com um conjunto significativo de árvores, que 

auxiliam na composição paisagística do local.  
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Figura 5 - Vista da Praça do Cristo, em Conselheiro Lafaiete - MG. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete8 (2011) 

 

Figura 6 - Vista da Praça do Cristo, em Conselheiro Lafaiete - MG. Destaque para o monumento do Cristo 

Redentor. 

Fonte: Folha de Barbacena9 (2019) 

 
8 Disponível em: <https://minas-gerais-brasil.blogspot.com/2011_02_03_archive.html> Acesso em: 18 setembro 

2019 

9 Disponível em: <https://folhadebarbacena.com.br/17a-semana-de-museus-e-opcao-cultural-em-conselheiro-

lafaiete/> Acesso em: 18 setembro 2019 
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Avenida Telesforo Cândido de Resende 

Batizado com o nome de “Avenida Parque”, a Avenida Telesforo Cândido de Resende 

foi idealizada de forma a expandir a cidade a partir do seu centro, partindo do Terminal 

Rodoviário. Foram criados dois Ramais, o primeiro era a avenida em questão e o segundo se 

tornaria a atual Avenida Professor Manuel Martins que, como relata Marques (2002), 

compunham um ideal urbanístico que visava o progresso da cidade. As obras de expansão 

urbanística foram realizadas entre os anos de 1963 a 1967 e contaram com a criação das duas 

avenidas e do Terminal Rodoviário com a praça que compõem o local. O local onde hoje abriga 

a principal avenida de Conselheiro Lafaiete, era composto de um córrego e de mata nativa, em 

especial de azaleias, que formavam um bosque. Um poema de uma moradora da cidade, Martha 

Faria Fernandes, sem data definida, relata como era o local antes da criação da avenida, com 

suas belezas naturais, que foram engolidas pelo progresso: 

Sob pedras, várias fontinhas haviam. 

Que beleza aquele recanto escondia! 

Na palma da mão, água pura se tornava 

Desejo de criança que ali passava... 

Transparente água, borbulhantes musas, 

Entremeada de musgos e boninas. 

 

No mistério do tempo, tudo se transforma. 

Eis que surge uma avenida, nova forma. 

Naturalmente o inevitável: progresso. 

Carros, luzes, movimento e o ingresso 

De novos rumos, novos sons, novo cenário 

Para uma vida moderna, o necessário... 

(MARQUES, 2002, p.24) 

A seguir, na Figura 7 é possível visualizar a praça que compunha a Rodoviária e a 

Avenida Telesforo Candido de Resende, com a idealização do canteiro central, composto por 

vasto gramado e conjuntos de palmeiras: 
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Figura 7 - Avenida Telesforo Cândido de Resende, em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, sem data definida. 

Fonte: IBGE10 (2019) 

 

Praça Barão de Queluz  

Inicialmente a área que atualmente se encontra a Praça Barão de Queluz era composta 

por matas, fauna, flora e povos nativos, que aos poucos foram sendo devastadas por conta da 

exploração do ouro.  Neste local surgiu a aldeia que anos depois veio a se tornar a cidade de 

Conselheiro Lafaiete, em 1790. O local era constituído de um Largo, em conjunto com a Igreja 

Matriz Nossa Senhora da Conceição e permaneceu sem árvores e jardins até 1881. 

Posteriormente, como relata Perdigão (2007), o local passou a ser denominado como Praça 

Barão de Queluz, em homenagem ao morador do Largo, Joaquim Lourenço Baeta Neves. No 

local foi instalado um chafariz, em 1881, que ficaria responsável pela distribuição de água para 

população. O autor menciona que a praça possuía várias árvores, que foram cortadas na década 

de 1930 por já serem centenárias e pela necessidade de um novo projeto urbanístico para o 

local. Na década de 1940 houve a colocação de caramanchões, aterramento do quarto degrau 

do chafariz e a centralização do seu canteiro. Em 1950 foi colocado novo calçamento e 

 
10 Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=448918> 

Acesso em: 17 setembro 2019. 
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plantadas novas árvores, algumas existem até os dias atuais. Um poema de João Augusto 

Ferreira Filho, morador local, retrata a praça na década de 1950, indicando haver jardim e 

utilização do local pelos moradores: 

Lugar assim, para o amor, 

Não tem mesmo aqui igual. 

Por todo o vasto jardim 

Em cada banco um casal. 

 

Trocam beijos e abraços, 

Num arrulhar de carinhos, 

Que a gente pensa que são 

Vários casais de pombinhos. 

 

Cada qual cuida de si, 

Tecendo sonhos de amor; 

Trocando juras eternas 

Cada qual com seu ardor. 

 

Jardim assim, como este, 

Cheio de sombras discretas; 

E onde mora o Cupido 

A disparar suas setas. 

 

Há o perfume das flores; 

Proteção dos arvoredos, 

Testemunhas silenciosas 

De saborosos segredos. 

 

Os beijos que ali são dados, 

São de tão forte sucção, 

Que o leitor fica parado 

Com uma dor no coração. 

 

Do jeito que a coisa vai 

Nesta calma tão propícia, 

Qualquer dia temos dança, 

Na igreja ou na polícia. 

(PERDIGÃO, 2007, p.46-47) 

 

Nas imagens a seguir (Figuras 8 e 9), observa-se a Praça Barão de Queluz, com 

vegetação predominantemente baixa, indicando ser em época posterior a retirada das árvores 

centenárias. Já haviam sido instalados os caramanchões e realizado o calçamento. A vegetação 

possuía vegetação com poda ornamental. 
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Figura 8 - Praça Barão de Queluz em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Vista para a Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição, sem data definida. 

Fonte: IBGE11 (2019) 

 

Figura 9 - Praça Barão de Queluz em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Vista para o antigo Fórum da cidade, 

sem data definida. 

Fonte: IBGE12 (2019) 

 
11 Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=448907> 

Acesso em: 17 setembro 2019. 

12 Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=448908> 

Acesso em: 17 setembro 2019. 
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Praça Tiradentes 

Em 1790 o quadrilátero que se localizava atrás da Matriz, era conhecido como o 

prolongamento do Largo. Mas também ficou conhecido como Praça Nova ou Largo da Cadeia. 

Na década de 1920, segundo Perdigão (2007), a praça estava em sua grande fase, possuindo um 

grande jardim arborizado e servia de palco para diversas manifestações culturais da época. Já 

na década de 1930 a praça passou por grandes transformações devido aos ideais progressistas, 

sendo em 1935 construído o coreto que compõem o local até os dias atuais. O traçado da praça 

era composto por duas alas laterais de árvores, gramado e flores, tendo todo seu centro livre. 

Todo local era circundado com bancos de madeira. Na década de 1940 a praça passa novamente 

por modificações, desta vezsendo composta por jardins em forma de mosaicos e uma fonte 

luminosa. Com a progressiva urbanização, sumiram os canteiros, os postes de iluminação, o 

antigo abrigo de ônibus e a fonte luminosa quase não foi mais utilizada.  

Abaixo, na Figura 10, é possível identificar a separação dos canteiros, com a passagem 

idealizada por meio deles, os postes de iluminação mais baixos, a existência de arbustos e da 

fonte no centro da praça. 

 

Figura 10 - Praça Tiradentes em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, sem data definida. 

Fonte: IBGE13 (2019) 

 
13 Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=448904> 

Acesso em: 17 setembro 2019. 
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5.2 Levantamento de dados e análise crítica 

O estudo sobre o condicionamento dos locais públicos verdes pode ser enriquecido, 

realizando uma comparação em três níveis: usabilidade, qualidade e condições térmicas. Onde 

na usabilidade analisa-se a estrutura dos locais e a possibilidade de utilização dos mesmos, 

atentando-se a infraestrutura, a qualidade é analisada de modo a verificar o visual paisagístico 

e a formação do local, as condições térmicas levam em consideração a análise da temperatura 

efetiva e a quantidade e tipologia da vegetação presente nos locais. Como no levantamento 

histórico, os locais estudados serão analisados de forma isolada para compreender a sua 

situação, seus usos, potenciais e infraestrutura disponível, bem como composição paisagística, 

entorno, etc. Posteriormente serão analisados de modo comparativo para compreender como 

atuam no conjunto da cidade e se a vegetação influencia o condicionamento térmico dos locais. 

Praça do Cristo (Centro de lazer José Maurício Henriques) 

A Praça do Cristo é um dos pontos da cidade com maior utilização destinada ao lazer, 

visto que o lugar comporta práticas esportivas diversas, serve de ponto de encontro para todas 

as faixas etárias e possui amplo espaço aberto, propiciando diversas iniciativas de eventos à céu 

aberto. Abaixo (Figura11) região da praça demarcada em vermelho, sendo possível visualizar 

a composição do local, bem como a relação dos espaços verdes. 

 

Figura 11 - Região comportada pela Praça do Cristo, em Conselheiro Lafaiete - MG, demarcada em vermelho 

Fonte: Google Maps, com modificações da autora (2019) 
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Abaixo, na Tabela 5, é possível analisar os dados obtidos através do levantamento 

térmico na Praça do Cristo, realizado no dia 30 de agosto de 2019, em três horários ao longo do 

dia.  

Tabela 5 - Resultados da medição de Inverno na Praça do Cristo, em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia 30 de 

agosto de 2019. 

Inverno 9 horas 13 horas 17 horas 

Temperatura média 18ºC 23ºC 22ºC 

Umidade relativa do ar 53,27% 37,08% 53,50% 

Ventos 0,35m/s 0,50m/s 0,14m/s 

Fonte: A autora (2019) 

Após o levantamento dos dados, como previsto anteriormente, os mesmos foram 

aplicados nas equações específicas e analisados em tabelas correspondentes. Abaixo é possível 

analisar os resultados aplicados na Equação de Temperatura Efetiva, bem como as sensações 

térmicas predominantes, correspondentes de cada horário do dia (Tabela 6), na Equação de 

Temperatura Efetiva em função do vento, com a sensação térmica predominante e grau de 

estresse correspondente de cada horário analisado (Tabela 7) e na Equação de índice de 

desconforto, com a classe de desconforto correspondente para cada horário analisado do dia 

(Tabela 8). 

Tabela 6 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça do Cristo, no Inverno, na Equação de 

Temperatura Efetiva e em tabela correspondente. 

Inverno Temperatura Efetiva (TE) Sensação térmica 

9 horas 16,50 Limite para conforto com relação ao calor 

13 horas 19,73 Limite para conforto com relação ao calor 

17 horas 19,77 Limite para conforto com relação ao calor 

Fonte: A autora (2019) 
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Tabela 7 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça do Cristo, no Inverno, na Equação de 

Temperatura Efetiva em função dos ventos e em tabela correspondente. 

Inverno 
Temperatura Efetiva 

em função do vento 
Sensação térmica 

Grau de Estresse 

Fisiológico 

9 horas 19,42 Ligeiramente frio Vasoconstrição 

13 horas 26,18 Ligeiramente quente Ligeiro suor 

17 horas 23,88 Confortável Neutralidade térmica 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 8 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça do Cristo, no Inverno, na Equação de Índice 

de desconforto e em tabela correspondente. 

Inverno Índice de desconforto (ID) Classe de desconforto 

9 horas 17,10 Bem-estar 

13 horas 20,06 Bem-estar 

17 horas 20,08 Bem-estar 

Fonte: A autora (2019) 

A temperatura média na praça, no Inverno, sofreu pouca variação durante o dia e, 

auxiliado ela presença das árvores que proporcionam sombreamento por todo local, o clima 

estava agradável em todas as medições. De acordo com as análises feitas por meio das equações 

e tabelas específica, observa-se que as sensações térmicas estão dentro do que será aceitável e 

considerado confortável, variando apenas de ligeiramente frio para ligeiramente quente, 

dependendo do horário, sendo que predominou o bem-estar.  

A seguir, na Tabela 9, é possível analisar os dados obtidos através do levantamento 

térmico na Rotatória que compõem a Avenida Telesforo Cândido de Resende, realizado no dia 

18 de outubro de 2019, já na Primavera, em três horários ao longo do dia.  
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Tabela 9 - Resultados da medição de Primavera na Praça do Cristo, em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia18 de 

outubro de 2019. 

Primavera 9 horas 13 horas 17 horas 

Temperatura média 25,6ºC 28,4ºC 28,5ºC 

Umidade relativa do ar 47,20% 34,30% 27,50% 

Ventos 0,02m/s 0,09m/s 0,95m/s 

Fonte: A autora (2019) 

Do mesmo modo como realizado no Inverno, a seguir é possível analisar os resultados 

aplicados na Equação de Temperatura Efetiva, bem como as sensações térmicas predominantes, 

correspondentes de cada horário do dia (Tabela 10), na Equação de Temperatura Efetiva em 

função do vento, com a sensação térmica predominante e grau de estresse correspondente de 

cada horário analisado (Tabela 11) e na Equação de índice de desconforto, com a classe de 

desconforto correspondente para cada horário analisado do dia (Tabela 12). 

Tabela 10 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça do Cristo, na Primavera, na Equação de 

Temperatura Efetiva e em tabela correspondente. 

Primavera Temperatura Efetiva (TE) Sensação térmica 

9 horas 22,31 Limite para conforto com relação ao calor 

13 horas 23,56 Limite para conforto com relação ao calor 

17 horas 23,13 Limite para conforto com relação ao calor 

Fonte: A autora (2019) 
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Tabela 11 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça do Cristo, na Primavera, na Equação de 

Temperatura Efetiva em função dos ventos e em tabela correspondente. 

Primavera 
Temperatura Efetiva 

em função do vento 
Sensação térmica 

Grau de Estresse 

Fisiológico 

9 horas 28,36 Quente moderado Suando 

13 horas 32,68 Quente Suor em profusão 

17 horas 33,53 Quente Suor em profusão 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 12 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça do Cristo, na Primavera, na Equação de 

Índice de desconforto e em tabela correspondente. 

Primavera 
Índice de 

desconforto (ID) 
Classe de desconforto 

9 horas 22,38 Menos de 50% dapopulação possui ligeiro desconforto 

13 horas 23,38 Menos de 50% da população possui ligeiro desconforto 

17 horas 22,92 Menos de 50% da população possui ligeiro desconforto 

Fonte: A autora (2019) 

Durante o levantamento térmico da Primavera, foi possível perceber que o uso do local 

cresceu em sua proporção. O dia estava agradável, apesar da temperatura estar mais elevada 

quando comparada à do Inverno. No final do dia, durante o levantamento das 17 horas, haviam 

alguns pontos de queimadas na região, que podem ter afetado a umidade relativa do ar e, 

possivelmente, os resultados obtidos, já que se observou uma leve queda da mesma. A 

temperatura média na Praça do Cristo sofreu pouca variação ao longo do dia e, se comparando 

aos demais locais estudados, se manteve, aproximadamente, 5ºC abaixo dos valores 

encontrados. 

Quando se analisa o impacto visual, percebe-se que o local não está sendo utilizado em 

todo seu potencial e poderia estimular à criatividade, com a composição estética mais dinâmica 

e contemporânea, visando a utilização do espaço não só pelos equipamentos urbanos, mas 
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também pela expressividade e vitalidade que o mesmo emite. A seguir, na Figura 12, registro 

da praça no dia 15 de setembro de 2019, durante um evento no local. Ao fundo, próximo ao 

monumento encontram-se diversas tendas e por toda praça a utilização por diversas pessoas.  

 

Figura 12 - Praça do Cristo, em Conselheiro Lafaiete - MG, durante evento aberto ao público, no dia 15 de 

setembro de 2019. 

Fonte: A autora (2019) 

A população faz uso da praça para caminhadas e outras práticas esportivas, como jogos 

e aulas de yoga ao ar livre. Além disso, o local vem sendo muito requisitado para produção de 

eventos que atraem toda comunidade, como feiras, festivais, etc. O local também foi palco para 

as manifestações que ocorrem no ano de 2018, servindo de ponto de encontro e local de debate. 

Com tudo isso, percebe-se que a Praça do Cristo, a seu modo, é um local de representatividade 

e pertencimento, ainda que necessite de manutenção e adequação ao longo de toda a sua 

estrutura. 

Avenida Telesforo Cândido de Resende  

A Avenida Telesforo Cândido de Resende é um dos principais pontos da cidade, devido 

a sua localização e a concentração do comércio não região, que abriga desde lojas variadas até 

locais de lazer e alimentação, que atrai diversos tipos de públicos para o local, principalmente 

aos domingos. A avenida possui uma rotatória, que é composta por uma área que, apesar de não 

possuir grande infraestrutura, é frequentada pela população. A seguir (Figura 13) região da 
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praça que compõem a rotatória e da avenida demarcadas em amarelo, sendo possível visualizar 

a composição do local, bem como a relação dos espaços verdes e do seu entorno. 

 

Figura 13 - Região comportada pela Rotatória e parte da Avenida Telesforo Cândido de Resende, em 

Conselheiro Lafaiete - MG, demarcada em amarelo. 

Fonte: Google Maps, com modificações da autora (2019) 

Abaixo, na Tabela 13, é possível analisar os dados obtidos através do levantamento 

térmico na Rotatória que compõem a Avenida Telesforo Cândido de Resende, realizado no dia 

30 de agosto de 2019, em três horários ao longo do dia.  

Tabela 13 - Resultados da medição de Inverno na rotatória que compõem a Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia 30 de agosto de 2019. 

Inverno 9 horas 13 horas 17 horas 

Temperatura média 22ºC 26ºC 24ºC 

Umidade relativa do ar 35,43% 27,40% 52,90% 

Ventos 0,27m/s 0,39m/s 0,21m/s 

Fonte: A autora (2019) 

Da mesma forma como na Praça do Cristo, após o levantamento dos dadosos mesmos 

foram aplicados nas equações específicas e analisados em tabelas correspondentes. A seguir é 

possível analisar os resultados aplicados na Equação de Temperatura Efetiva (Tabela 14), na 
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Equação de Temperatura Efetiva em função do vento (Tabela 15) e na Equação de índice de 

desconforto (Tabela 16). 

Tabela 14 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Rotatória da Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, no Inverno, na Equação de Temperatura Efetiva e em tabela correspondente. 

Inverno Temperatura Efetiva Sensação térmica 

9 horas 18,90 Limite para conforto com relação ao calor 

13 horas 21,35 Limite para conforto com relação ao calor 

17 horas 21,36 Limite para conforto com relação ao calor 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 15 - Resultados da aplicação dos dados levantados na rotatória da Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, no Inverno, na Equação de Temperatura Efetiva em função dos ventos e em tabela correspondente. 

Inverno 
Temperatura Efetiva 

em função do vento 
Sensação térmica 

Grau de Estresse 

Fisiológico 

9 horas 25,05 Ligeiramente quente Ligeiro suor 

13 horas 30,42 Quente moderado Suando 

17 horas 26,22 Ligeiramente quente Ligeiro suor 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 16 - Resultados da aplicação dos dados levantados na rotatória da Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, no Inverno, na Equação de Índice de desconforto e em tabela correspondente. 

Inverno 
Índice de 

desconforto (ID) 
Classe de desconforto 

9 horas 19,36 Bem-estar 

13 horas 21,41 Menos de 50% da população possui um ligeiro desconforto 

17 horas 21,54 Menos de 50% da população possui um ligeiro desconforto 

Fonte: A autora (2019) 
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A temperatura média na praça, no Inverno, sofreu variação significativa durante o dia e 

a permanência estava extremamente desconfortável na medição das 13 horas, pois o mobiliário 

urbano se aquece com facilidade, devido a falta de sombreamento adequado. De acordo com as 

análises feitas por meio das equações e tabelas específica, observa-se que as sensações térmicas 

variam entre ligeiramente quente para quente, no período de maior incidência solar. Os 

resultados mostram que parte da população poderia sentir desconforto ao utilizar o espaço, fato 

que foi comprovado durante as medições. Ainda que exista desconforto, a praça é utilizada por 

trabalhadores locais, que usam o local durante seu horário de almoço. 

Abaixo, na Tabela 17, é possível analisar os dados obtidos através do levantamento 

térmico na Rotatória que compõem a Avenida Telesforo Cândido de Resende, realizado no dia 

18 de outubro de 2019, em três horários ao longo do dia.  

Tabela 17 - Resultados da medição de Primavera na rotatória que compõem a Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia 30 de agosto de 2019 

Primavera 9 horas 13 horas 17 horas 

Temperatura média 31,4ºC 31,5ºC 30,9ºC 

Umidade relativa do ar 31,70% 28,80% 26,20% 

Ventos 0,10m/s 1,57m/s 0,46m/s 

Fonte: A autora (2019) 

Do mesmo modo como realizado no Inverno, a seguir é possível analisar os resultados 

aplicados na Equação de Temperatura Efetiva, bem como as sensações térmicas predominantes, 

correspondentes de cada horário do dia (Tabela 18), na Equação de Temperatura Efetiva em 

função do vento, com a sensação térmica predominante e grau de estresse correspondente de 

cada horário analisado (Tabela 19) e na Equação de índice de desconforto, com a classe de 

desconforto correspondente para cada horário analisado do dia (Tabela 20). 
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Tabela 18 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Rotatória da Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, na Primavera, na Equação de Temperatura Efetiva e em tabela correspondente. 

Primavera Temperatura Efetiva (TE) Sensação térmica 

9 horas 25,55 Sensação de calor moderado 

13 horas 25,38 Sensação de calor moderado 

17 horas 24,73 Limite para conforto com relação ao calor 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 19 - Resultados da aplicação dos dados levantados na rotatória da Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, na Primavera, na Equação de Temperatura Efetiva em função dos ventos e em tabela correspondente. 

Primavera 
Temperatura Efetiva 

em função do vento 
Sensação térmica Grau de Estresse Fisiológico 

9 horas 36,49 Muito quente Falha na termorregulação 

13 horas 37,09 Muito quente Falha na termorregulação 

17 horas 36,48 Muito quente Falha na termorregulação 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 20 - Resultados da aplicação dos dados levantados na rotatória da Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, na Primavera, na Equação de Índice de desconforto e em tabela correspondente. 

Primavera 
Índice de 

desconforto (ID) 
Classe de desconforto 

9 horas 25,05 Outros 50% da população possui um crescente desconforto 

13 horas 24,84 Outros 50% da população possui um crescente desconforto 

17 horas 24,24 Outros 50% da população possui um crescente desconforto 

Fonte: A autora (2019) 
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Durante o levantamento térmico da Primavera, foi possível perceber que o uso do local 

diminuiu em sua proporção, fato que pode ser justificado pelos índices encontrados.  A 

temperatura média sofreu pouca variação ao longo do dia, entretanto os valores encontrados 

foram responsáveis por contribuir para a inutilização do local, que apesar de ter suporte térmico 

das arvores que compõem a avenida, não regula a temperatura com facilidade. A umidade 

relativa do ar também influenciou para a obtenção das impressões, uma vez que ao longo do 

dia, só diminuiu, criando, assim, massas de ar quente que só eram amenizadas com o fluxo de 

ventos que atingia o local em alguns momentos.  

Quando se analisa o impacto visual, percebe-se que o local não está sendo utilizado em 

todo seu potencial e poderia estimular à criatividade, com a composição estética mais dinâmica 

e contemporânea, seguindo a massa arbórea que compõem os canteiros da avenida. Assim como 

por sua estética, a elaboração de um paisagismo mais expressivo auxiliaria na condição térmica 

do local, que só não é pior por conta da presença de grande quantidade de árvores ao longo da 

avenida. Ademais os canteiros da avenida não possuem nenhum tipo de forração e necessitam 

de manutenção, pois em vários locais estão depredados. 

A seguir, na Figura 14, registro da praça no dia da medição de Inverno, onde é possível 

observar a influência do local na cidade, devido a sua grande abrangência, e na Figura 15, 

registro de parte da avenida, com destaque para os canteiros isolados, bem diferente da proposta 

inicialmente executada no local, quando o mesmo foi idealizado. 
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Figura 14 - Rotatória que compõem a Avenida Telesforo Cândido de Resende, em Conselheiro Lafaiete - MG 

Fonte: A autora (2019) 

 

 

Figura 15 - Parte mediana da Avenida Telesforo Cândido de Resende, em Conselheiro Lafaiete – MG 

Fonte: A autora (2019) 
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Praça Barão de Queluz 

A Praça Barão de Queluz, de acordo com o histórico da cidade, é o espaço público mais 

antigo do município e por isso, possui grande influência, atraindo a população tanto nos dias de 

missa na Igreja Matriz, quanto nos demais dias, seja para descanso ou apenas por servir de local 

de passagem. A seguir, a Figura 16 mostra região da praça demarcada em roxo, sendo possível 

visualizar a composição do local, bem como a relação dos espaços verdes e do seu entorno, 

com a igreja (à esquerda) e o antigo fórum da cidade (à direita).  

 

Figura 16 - Região comportada pela Praça Barão de Queluz, em Conselheiro Lafaiete - MG, demarcada em roxo. 

Fonte: Google Maps, com modificações da autora (2019) 

A seguir, na Tabela 21, é possível analisar os dados obtidos através do levantamento 

térmico na Praça Barão de Queluz, realizado no dia 30 de agosto de 2019, em três horários ao 

longo do dia.  

Tabela 21 - Resultados da medição de Inverno na Praça Barão de Queluz, em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia 

30 de agosto de 2019. 

Inverno 9 horas 13 horas 17 horas 

Temperatura média 22ºC 27,5ºC 22ºC 

Umidade relativa do ar 31,60% 24,30% 50,60% 

Ventos 0,22m/s 0,11m/s 1,41m/s 

Fonte: A autora (2019) 
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Da mesma forma como as demais praças, após o levantamento dos dadosos mesmos 

foram aplicados nas equações específicas e analisados em tabelas correspondentes. A seguir é 

possível analisar os resultados aplicados na Equação de Temperatura Efetiva (Tabela 22), na 

Equação de Temperatura Efetiva em função do vento (Tabela 23) e na Equação de índice de 

desconforto (Tabela 24). 

Tabela 22 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Barão de Queluz, no Inverno, na Equação de 

Temperatura Efetiva e em tabela correspondente. 

Inverno Temperatura Efetiva Sensação térmica 

9 horas 18,72 Limite para conforto com relação ao calor 

13 horas 22,20 Limite para conforto com relação ao calor 

17 horas 19,63 Limite para conforto com relação ao calor 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 23 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Barão de Queluz, no Inverno, na Equação de 

Temperatura Efetiva em função dos ventos e em tabela correspondente. 

Inverno 
Temperatura Efetiva em 

função do vento 
Sensação térmica 

Grau de Estresse 

Fisiológico 

9 horas 25,28 Ligeiramente quente Ligeiro suor 

13 horas 32,40 Quente Suor em profusão 

17 horas 24,26 Confortável Neutralidade térmica 

Fonte: A autora (2019) 
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Tabela 24 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Barão de Queluz, no Inverno, na Equação de 

Índice de desconforto e em tabela correspondente. 

Inverno 
Índice de 

desconforto (ID) 
Classe de desconforto 

9 horas 19,18 Bem-estar 

13 horas 22,09 Menos de 50% da população possui um ligeiro desconforto 

17 horas 19,96 Bem-estar 

Fonte: A autora (2019) 

A temperatura média na praça, no Inverno, sofreu variação significativa durante o pico 

da incidência solar, às 13 horas, de modo que apesar de estar em região sombreada, a 

permanência era predominantemente desagradável. De acordo com as análises feitas por meio 

das equações e tabelas específica, observa-se que as sensações térmicas variam entre 

ligeiramente quente para quente, no período de maior incidência solar. Os resultados mostram 

que parte da população poderia sentir desconforto ao utilizar o espaço, fato que foi comprovado 

durante a medição das 13 horas. Ainda que exista desconforto, a praça é muito utilizada ao 

longo de todo o dia, principalmente na área dos pergolados, onde é possível se abrigar à sombra. 

Apesar de haver um plano paisagístico para o local, o mesmo conta com uma composição 

botânica predominantemente arbustiva, que dificulta a obtenção de sombras, justificando o 

desconforto sentido no horário de maior incidência solar. 

A seguir, na Tabela 25, é possível analisar os dados obtidos através do levantamento 

térmico na Praça Barão de Queluz, realizado no dia 18 de outubro de 2019, em três horários ao 

longo do dia.  

Tabela 25 - Resultados da medição de Primavera na Praça Barão de Queluz, em Conselheiro Lafaiete - MG, no 

dia 18 de outubro de 2019. 

Primavera 9 horas 13 horas 17 horas 

Temperatura média 28,5ºC 31,8ºC 30,1ºC 

Umidade relativa do ar 29,80% 26,80% 25,80% 

Ventos 0,21m/s 0,71m/s 0,80m/s 

Fonte: A autora (2019) 



100 

 

Do mesmo modo como realizado no Inverno, a seguir é possível analisar os resultados 

aplicados na Equação de Temperatura Efetiva, bem como as sensações térmicas predominantes, 

correspondentes de cada horário do dia (Tabela 26), na Equação de Temperatura Efetiva em 

função do vento, com a sensação térmica predominante e grau de estresse correspondente de 

cada horário analisado (Tabela 27) e na Equação de índice de desconforto, com a classe de 

desconforto correspondente para cada horário analisado do dia (Tabela 28). 

Tabela 26 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Barão de Queluz, na Primavera, na Equação 

de Temperatura Efetiva e em tabela correspondente. 

Primavera Temperatura Efetiva (TE) Sensação térmica 

9 horas 23,30 Limite para conforto com relação ao calor 

13 horas 25,42 Sensação de calor moderado 

17 horas 24,13 Limite para conforto com relação ao calor 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 27 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Barão de Queluz, na Primavera, na Equação 

de Temperatura Efetiva em função dos ventos e em tabela correspondente. 

Primavera 
Temperatura Efetiva 

em função do vento 
Sensação térmica Grau de Estresse Fisiológico 

9 horas 33,21 Quente Suor em profusão 

13 horas 37,56 Muito quente Falha na termorregulação 

17 horas 37,66 Muito quente Falha na termorregulação 

Fonte: A autora (2019) 
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Tabela 28 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Barão de Queluz, naPrimavera, na Equação 

de Índice de desconforto e em tabela correspondente. 

Primavera 
Índice de 

desconforto (ID) 
Classe de desconforto 

9 horas 23,09 Menos de 50% da população possui ligeiro desconforto 

13 horas 24,83 Outros 50% da população possui um crescente desconforto 

17 horas 23,73 Menos de 50% da população possui ligeiro desconforto 

Fonte: A autora (2019) 

Durante o levantamento térmico da Primavera, foi possível perceber que o uso do local 

cresceu em sua proporção, sendo facilmente encontradas pessoas utilizando todos os bancos 

que compõem a Praça Barão de Queluz, mas principalmente abrigadas sob os pergolados.  A 

temperatura média sofreu pouca variação ao longo do dia, entretanto os valores encontrados 

foram responsáveis por contribuir para a sensação de calor excessivo. A umidade relativa do ar 

também influenciou para a obtenção das impressões, variando em escala mínima ao longo do 

dia.  

Quando se analisa o impacto visual, percebe-se que o local passou recentemente por 

uma revitalização, pois possui composição paisagística agradável e com constante manutenção, 

ainda que o mobiliário urbano não estimule à criatividade, pois segue um padrão antigo, ainda 

que devam ter sido adquiridos nas últimas décadas. Os registros históricos do local mostram 

que a mesma mantém, em algum grau, fidelidade à sua composição original. A seguir, na Figura 

17, registro da praça no dia da medição de Inverno, onde é possível observar a predominância 

arbustiva no local, bem como a composição dos pergolados.  
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Figura 17 - Praça Barão de Queluz, em Conselheiro Lafaiete - MG. 

Fonte: A autora (2019) 

 

Praça Tiradentes 

A Praça Tiradentes, assim como a Praça Barão de Queluz, faz parte da área mais antiga 

da cidade, possuindo grande influência histórica e também por conta da sua localização, 

próximo ao cinema, supermercado e comércio em geral. A praça atrai a população tanto nos 

dias de missa na Igreja Matriz, quanto nos demais dias, sendo utilizada em especial pela terceira 

idade, que promove jogos no local. Existem iniciativas que promovem feiras e atividades de 

lazer em datas específicas como no carnaval. A seguir, a Figura 18 mostra região da praça 

demarcada em laranja, sendo possível visualizar a composição do local, bem como a relação 

dos espaços verdes e do seu entorno.  
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Figura 18 - Região comportada pela Praça Tiradentes, em Conselheiro Lafaiete - MG, demarcada em laranja. 

Fonte: Google Maps, com modificações da autora (2019) 

Abaixo, na Tabela 29, é possível analisar os dados obtidos através do levantamento 

térmico na Praça Tiradentes, realizado no dia 30 de agosto de 2019, em três horários ao longo 

do dia.  

Tabela 29 - Resultados da medição de Inverno na Praça Tiradentes, em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia 30 de 

agosto de 2019. 

Inverno 9 horas 13 horas 17 horas 

Temperatura média 23ºC 31ºC 22ºC 

Umidade relativa do ar 36,30% 22,10% 51,10% 

Ventos 0,11m/s 0,50m/s 0,67m/s 

Fonte: A autora (2019) 

Da mesma forma como as demais praças, após o levantamento dos dadosos mesmos 

foram aplicados nas equações específicas e analisados em tabelas correspondentes. A seguir é 

possível analisar os resultados aplicados na Equação de Temperatura Efetiva (Tabela 30), na 

Equação de Temperatura Efetiva em função do vento (Tabela 31) e na Equação de índice de 

desconforto (Tabela 32). 
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Tabela 30 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Tiradentes, no Inverno, na Equação de 

Temperatura Efetiva e em tabela correspondente. 

Inverno Temperatura Efetiva Sensação térmica 

9 horas 19,69 Limite para conforto com relação ao calor 

13 horas 24,46 Limite para conforto com relação ao calor 

17 horas 19,65 Limite para conforto com relação ao calor 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 31 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Tiradentes, no Inverno, na Equação de 

Temperatura Efetiva em função dos ventos e em tabela correspondente. 

Inverno 
Temperatura Efetiva em 

função do vento 
Sensação térmica 

Grau de Estresse 

Fisiológico 

9 horas 26,13 Ligeiramente quente Ligeiro suor 

13 horas 36,97 Muito quente 
Falha na 

termorregulação 

17 horas 24,15 Confortável Neutralidade térmica 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 32 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Tiradentes, no Inverno, na Equação de Índice 

de desconforto e em tabela correspondente. 

Inverno 
Índice de 

desconforto (ID) 
Classe de desconforto 

9 horas 20,02 Bem-estar 

13 horas 23,93 Menos de 50% da população possui um ligeiro desconforto 

17 horas 19,98 Bem-estar 

Fonte: A autora (2019) 
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A temperatura média na praça sofreu variação significativa durante o pico da incidência 

solar, às 13 horas, de modo que a permanência no local foi extremamente desconfortável, visto 

que o local conta com grande área aberta sem nenhum tipo de vegetação, além de possuir 

composição botânica predominantemente caduca, que perde sua folhagem no inverno. De 

acordo com as análises feitas por meio das equações e tabelas específica, observa-se que as 

sensações térmicas variam entre ligeiramente quente para muito quente, no período de maior 

incidência solar. Os resultados mostram que parte da população poderia sentir desconforto ao 

utilizar o espaço, fato que foi comprovado durante a medição das 13 horas. Ainda que exista 

desconforto, a praça é muito utilizada ao longo de todo o dia, principalmente na área das mesas 

de jogos. Apesar de haver utilização, o mobiliário urbano é precário e é preciso que o local seja 

revitalizado, incluindo mais áreas verdes, além de ser preciso a manutenção da fonte que 

compõem o local, que nunca está em funcionamento. 

Abaixo, na Tabela 33, é possível analisar os dados obtidos através do levantamento 

térmico na Praça Tiradentes, realizado no dia 18 de outubro de 2019, em três horários ao longo 

do dia.  

Tabela 33 - Resultados da medição de Primavera na Praça Tiradentes, em Conselheiro Lafaiete - MG, no dia 30 

de agosto de 2019. 

Primavera 9 horas 13 horas 17 horas 

Temperatura média 30,2ºC 31,7ºC 30,8ºC 

Umidade relativa do ar 31,40% 26,50% 25,20% 

Ventos 0,19m/s 1,91m/s 1,48m/s 

Fonte: A autora (2019) 

Do mesmo modo como realizado nas demais praças durante o Inverno, a seguir é 

possível analisar os resultados aplicados na Equação de Temperatura Efetiva, bem como as 

sensações térmicas predominantes, correspondentes de cada horário do dia (Tabela 34), na 

Equação de Temperatura Efetiva em função do vento, com a sensação térmica predominante e 

grau de estresse correspondente de cada horário analisado (Tabela 35) e na Equação de índice 

de desconforto, com a classe de desconforto correspondente para cada horário analisado do dia 

(Tabela 36). 
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Tabela 34 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Tiradentes, na Primavera, na Equação de 

Temperatura Efetiva e em tabela correspondente. 

Primavera Temperatura Efetiva (TE) Sensação térmica 

9 horas 24,66 Limite para conforto com relação ao calor 

13 horas 25,32 Sensação de calor moderado 

17 horas 24,58 Limite para conforto com relação ao calor 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 35 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Tiradentes, na Primavera, na Equação de 

Temperatura Efetiva em função dos ventos e em tabela correspondente. 

Primavera 
Temperatura Efetiva 

em função do vento 

Sensação 

térmica 
Grau de Estresse Fisiológico 

9 horas 35,11 Muito quente Falha na termorregulação 

13 horas 37,57 Muito quente Falha na termorregulação 

17 horas 36,56 Muito quente Falha na termorregulação 

Fonte: A autora (2019) 

Tabela 36 - Resultados da aplicação dos dados levantados na Praça Tiradentes, na Primavera, na Equação de 

Índice de desconforto e em tabela correspondente. 

Primavera 
Índice de 

desconforto (ID) 
Classe de desconforto 

9 horas 24,28 Menos de 50% da população possui ligeiro desconforto 

13 horas 24,75 Outros 50% da população possui um crescente desconforto 

17 horas 24,09 Menos de 50% da população possui ligeiro desconforto 

Fonte: A autora (2019) 
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Durante o levantamento térmico da Primavera, foi possível perceber que o uso do local 

cresceu em sua proporção, sendo facilmente encontradas pessoas utilizando os bancos e as 

mesas disponíveis, mas sempre procurando se abrigar a sombra.  A temperatura média sofreu 

pouca variação ao longo do dia, entretanto os valores encontrados foram responsáveis por 

contribuir para a sensação de calor excessivo, que só era de certa forma aliviado com a presença 

de correntes de vento, uma vez que somente a umidade relativa do ar não fosse suficiente para 

equilibrar o ambiente. 

Quando se analisa o impacto visual, percebe-se que o local não está sendo utilizado em 

todo seu potencial e poderia estimular à criatividade, com a composição estética mais dinâmica 

e contemporânea, promovendo um uso mais confortável e estimulante pelos usuários assíduos 

do local.  Assim como por sua estética, a elaboração de um paisagismo mais expressivo 

auxiliaria na condição térmica do local, que se difere sobremaneira da composição inicial, 

observada nos registros históricos. Ademais, o local está com depreciação significativa, 

necessitando de manutenção urgente. A seguir, na Figura 19, é possível observar a abrangência 

da área descoberta da praça.   

 

Figura 19 - Praça Tiradentes, em Conselheiro Lafaiete - MG. 

Fonte: A autora (2019) 
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Análise geral 

Como estipulado, os locais seriam inicialmente estudados de forma isolada e 

posteriormente seria feita uma análise conjunta, com a finalidade de comparar as situações 

encontradas. 

Analisando a temperatura efetiva no Inverno, percebe-se, como é possível observar no 

Gráfico 1, que houve uma diferenciação de quase 5°C de diferença entre a Praça do Cristo e a 

Praça Tiradentes, às 13 horas. Além da diferença significativa entre as temperaturas efetivas 

encontradas nas praças em questão, a Praça Tiradentes também apresentou maior variação de 

temperatura, também alcançando quase 5°C de diferença entre as medições das 9 e 17 horas, 

comparadas à das 13 horas. Este fato pode ter sido ocasionado por conta da vegetação escassa 

na Praça Tiradentes, que impossibilita a oferta de espaços sombreados por todo o local, 

contribuindo para existência de espaços completamente abertos e sem algum tipo de 

permeabilidade.  

 

Gráfico 1 -Temperatura Efetiva no Inverno 

Fonte: A autora (2019) 

A temperatura efetiva na Primavera, como apresentado no Gráfico 2, variou 

aproximadamente 4°C entre a Praça do Cristo e a Rotatória da Avenida Telesforo Cândido de 

Resende, às 9 horas. Como no Inverno, as temperaturas alcançaram sua máxima às 13 horas. 

Os baixos índices de umidade relativa do ar podem ter contribuído para a percepção dos 

0

5

10

15

20

25

30

Praça

Tiradentes

Praça Barão

de Queluz

Avenida TCR Praça do

Cristo

Temperatura Efetiva (ºC) - Inverno

17h 13h 9h



109 

 

resultados, assim como as vivências nos locais durante as medições. A falta de arborização na 

Rotatória da avenida é um fator agravante para o condicionamento do local, que apresentou 

maiores temperaturas por todo o dia, na Primavera. As Praças Tiradentes e Barão de Queluz, 

apesar de terem apresentado temperatura mais elevadas às 13 horas, tiveram esses valores 

reduzidos nas demais medições, diferentemente da pracinha da rotatória, que já apresentou 

maior estabilidade nas temperaturas no dia.  

 

Gráfico 2 - Temperatura Efetiva na Primavera 

Fonte: A autora (2019) 

Quando se analisa e Temperatura Efetiva em função do vento, percebe-se, de acordo 

com o Gráfico 3, que a Praça Tiradentes apresentou pior condicionamento em relação às demais 

praças, alcançando quase 10°C de diferença na medição das 13 horas, em comparação à Praça 

do Cristo. Os valores encontrados levam a crer que os ventos interferem de modo significativo 

na percepção dos espaços urbanos, e que os locais com maior arborização estão sujeitos a 

melhores condições térmicas. Ainda que a rotatória não possua arborização suficiente, conta 

com o auxílio das árvores existentes ao longo da avenida, que são responsáveis por equilibrar 

o microclima da região. A Praça do Cristo foi considerada confortável às 17 horas, em 

contraponto a Praça Tiradentes foi classificada como muito quente, às 13 horas.  

20

21

22

23

24

25

26

Praça

Tiradentes

Praça Barão

de Queluz

Avenida TCR Praça do

Cristo

Temperatura Efetiva (ºC) - Primavera

17h 13h 9h



110 

 

 

Gráfico 3 - Temperatura Efetiva em função do vento no Inverno 

Fonte: A autora (2019) 

Os resultados encontrados na aplicação da análise de Temperatura Efetiva em função 

do vento na Primavera (Gráfico 4), sugerem que ainda que tenham sido coletados índices 

elevados de intensidade dos ventos, estes não foram suficientes para amenizar as temperaturas 

encontradas, que foram em sua maioria classificados como muito quente.Entretanto, a variação 

da temperatura ao longo do dia foi menor, em todos os locais estudados.  

 

Gráfico 4 - Temperatura Efetiva em função do vento na Primavera 

Fonte: A autora (2019) 
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Analisando o Índice de desconforto no Inverno (Gráfico 5), percebe-se que o índice 

obteve seu pico na medição das 13 horas, como nas demais observações anteriores. Essa 

máxima ou se igualou ao índice encontrado na medição de 9 horas, ou ao encontrado às 17 

horas. A maioria das percepções no Inverno foram classificadas em bem-estar e quando existiu 

algum tipo de desconforto, os mesmos foram encontrados na medição das 13 horas.  

 

Gráfico 5 - Índice de desconforto no Inverno 

Fonte: A autora (2019) 

O Índice de desconforto na Primavera, apresentado a seguir no Gráfico 6, teve seu pico 

na medição das 9 horas na rotatória da Avenida Telesforo Cândido de Resende, que se manteve 

praticamente igual às 13 horas. Este resultado pode ser justificado pelo fato de não haver 

sombreamento adequado no local, de modo que todo o espaço fique praticamente descoberto 

por inteiro. Como em todas as outras análises, a Praça do Cristo foi o local que obteve os 

melhores resultados em relação aos demais. Na Primavera, todos os locais possuíram algum 

tipo de desconforto ao longo de todo o dia. 
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Gráfico 6 - Índice de desconforto na Primavera 

Fonte: A autora (2019) 

A metodologia escolhida auxilia na percepção mais abrangente sobre os locais, visto 

que realizando medições em diferentes estações e em horários diferentes ao longo do mesmo 

dia, as análises podem ser ampliadas, comparando situações não só entre as praças, mas entre 

diferentes situações encontradas no mesmo local. O condicionamento térmico é um fator 

importante a ser analisado quando se estuda os locais públicos de lazer, entretanto as percepções 

em cada local afetam sobremaneira a interpretação dos resultados encontrados, visto que ainda 

que um ambiente apresente certo tipo de conforto, em relação aos levantamentos técnicos, as 

sensações experimentadas indicam a realidade sentida no espaço.  

As praças estudadas contam com estrutura, em sua maior parte, inadequada e precária, 

sem estímulos contemporâneos que possibilitem a utilização do local em sua potencialidade, 

fato sustentado pelo argumento de Gehl (2013) ao afirmar que a renovação de um espaço pode 

convidar as pessoas a desenvolverem um padrão de uso completamente novo. Além da estrutura 

física, esses locais também não garantem totalmente o conforto térmico, que, como estudado 

ao longo desta pesquisa, atua como agente social, visto que os espaços públicos são locais onde 

se faz valer o direito à cidade. 

Conselheiro Lafaiete possui uma legislação defasada, que reflete diretamente na gestão 

dos espaços públicos verdes da cidade, de modo que não exista suporte para aplicação de 

mecanismos em conformidade com a sustentabilidade e que promovam a qualidade e o 
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pertencimento afetivo urbano. Muitas propostas estipuladas pelo Plano Diretor, como a 

intenção de tratamento da área central da cidade, revitalização de praças, criação de recuos 

especiais para ampliação do espaço público e criação de projeto paisagístico, não são colocadas 

em prática e acabam ainda sendo bem divergentes à situação encontrada e possibilitada pela 

própria lei de uso e ocupação do solo do município. Esta situação acontece em muitos 

municípios brasileiros, e grande parte dos mecanismos que ainda poderiam satisfazer as 

necessidades de preservação e manutenção da qualidade urbana, são ignorados na prática. 

A partir do estudo das influências externas na formação das cidades brasileiras fica claro 

que muito do que é encontrado hoje na realidade dos municípios é fruto de decisões mal 

tomadas e da idealização de um espaço que não condiz com a condição térmica, a tipologia do 

ambiente e com a realidade cultural. Todas as ações tomadas em nome do progresso, em 

Conselheiro Lafaiete, refletem essa percepção limitada de que para progredir é preciso 

descaracterizar, encobrir e destruir uma paisagem para criar algo idealizado. Essas ações 

contribuem com a herança destrutiva do ser humano e na maneira como este encara a cidade e 

vivência a natureza urbana.  

A percepção visual dos ambientes estudados e da cidade como um todo é fruto da 

observação individual de cada ser que habita a cidade, entretanto essas percepções podem ser 

direcionadas e estimuladas, e quando não há o intuito de ressignificar a maneira de enxergar o 

meio, podem ocorrer diversos desentendimentos com a paisagem, de modo que o ser acredita 

ser alheio à esta, ou pior, ser seu dono e ter o poder de modifica-la como bem entender.  

5.3 Decolonizando a Natureza urbana 

 Como uma forma de aprofundar nos estudos realizados, a partir das abordagens 

escolhidas e do levantamento em Conselheiro Lafaiete – MG, estipulou-se uma manifestação 

artística que leva em consideração a poética do pertencimento afetivo urbano, auxiliado pela 

desconstrução do olhar destrutivo da herança hegemônica. Como abordado no Capítulo 1 desta 

pesquisa, a necessidade de ressignificar a relação entre o ser e o meio que habita é essencial 

para a estipulação de um novo entendimento da natureza urbana. Crichyno (2017) ao abordar 

sobre a atuação da arte para o conhecimento dos lugares, relata que a visão de um determinado 

local pode se associar a uma percepção nova, adquirida a partir da visão de quem cria novas 

possibilidades de experimentação poéticas da paisagem, como os poetas e os artistas de modo 

geral.   
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Tomando como guia esta percepção da arte, estipulou-se, por meio da criação de mídia 

digital, uma arte decolonial verde a partir da natureza estudada em Conselheiro Lafaiete, de 

modo a decolonizar a relação entre a mesma e a população e até mesmo entre a pesquisadora e 

o meio pesquisado. O produto artístico resultante desse estudo visa comunicar e estabelecer um 

novo olhar sobre o meio natural, focando na ressignificação da relação entre esse e o ser 

humano, com toda riqueza e diversidade que a relação possui, inspirado nas artes já 

mencionadas anteriormente. As mídias digitais foram criadas a partir dos programas CorelDraw 

e Adobe Photoshop, utilizando imagens disponibilizadas na internet, que foram estudadas, 

adaptadas e modificadas para a composição do produto final.  

A seguir, na Figura 20, apresentação da proposta para arte decolonial verde, realizada a 

partir desta pesquisa. Para composição desta imagem, utilizaram-se imagens aéreas da cidade 

de Conselheiro Lafaiete, coletadas no Google Maps. As áreas verdes foram delimitadas e 

retiradas do contexto da cidade, para posteriormente serem inseridas em um universo 

ressignificado, evidenciando a conexão entre tudo que habita o universo. A vegetação de 

Conselheiro Lafaiete passa a ser vista como uma forma de arte e resistência, desvinculada do 

aprisionamento humano, que a moldou à cidade. 

 

Figura 20 - Construção da imagem artística “A natureza lafaietense em um universo ressignificado” a partir de 

imagem aérea de Conselheiro Lafaiete- MG, obtidas no Google Maps. 

Fonte: A autora (2019) 
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A imagem apresentada foi criada a partir da delimitação da natureza mais expressiva da 

área próxima à Praça do Cristo. A proposta foi a elaboração de um universo desconstruído onde 

a vegetação urbana da cidade passa a ser vista como arte, que compõe o Cosmos, juntamente 

com os demais seres vivos da Terra. Foram utilizadas flores bem conhecidas, como margarida 

(Leucanthemumvulgare), rosa (Rosa x hybrida), hibisco (Hibiscus rosa-sinensis) e papoula 

(Papaversomniferum), além de animais selvagens como lobo e tigre, que normalmente abrigam 

uma realidade diferente a da cidade. Alguns animais que habitam o meio urbano também foram 

inseridos na construção da imagem, como a borboleta e o beija flor. O ser humano é inserido, 

mas de forma discreta, evidenciando a expressividade da natureza e a dependência dos seres a 

ela. 

O símbolo geométrico utilizado tem a intenção de agregar a significação da geometria 

sagrada, de modo a conduzir a percepção de que tudo no universo está interligado e que todos 

os seres se constituem, essencialmente, da mesma formação. Pennick (1980) afirma que a 

geometria está presente por toda parte na natureza, existindo uma ordem na estrutura de todas 

as coisas, das moléculas às galáxias e que, apesar do distanciamento do ser humano com o 

mundo natural, esses ainda estão amarrados às leis naturais do universo, já que os objetos e 

estruturas planejados pela humanidade têm sido baseados no sistema da geometria, que se 

derivam inicialmente de formas naturais e ultrapassam em complexidade e engenhosidade, 

sendo dotados de poderes mágicos e profundo significado psicológico. A natureza lafaietense 

em um universo ressignificado pode ser melhor visualizada a seguir, na Figura 21. 

 

Figura 21–A natureza lafaietense em um universo ressignificado 

Fonte: A autora (2019) 
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Com o mesmo intuito de ressignificação da paisagem, estipulou-se uma manifestação 

artística a partir da Praça Barão de Queluz, remetendo a comunidade indígena que existiu no 

local, elaborando também uma nova forma de perceber a vegetação que se abriga ali atualmente, 

colocando a mesma como destaque, a partir do contorno das massas verdes que compõem o 

espaço da praça em questão. Do mesmo modo como feito na imagem anterior, a partir de 

imagem coletada no Google Maps, foi estipulada uma arte digital. O processo de construção 

pode ser analisado a seguir, na Figura 22. 

 

Figura 22 - Construção da imagem artística “Decolonizando a Praça Barão de Queluz” a partir de imagem de 

Conselheiro Lafaiete- MG, obtidas no Google Maps. 

Fonte: A autora (2019) 

A imagem apresentada foi criada a partir da delimitação da natureza que compõe a Praça 

Barão de Queluz. A proposta foi a ressignificação da paisagem que um dia abrigou uma 

realidade muito diferente da atual, apresentada na relação de harmonia entre todos os habitantes 

do local. A vegetação que abriga a praça atualmente também foi representada e enfatizada como 

uma forma de arte no meio urbano, contrastando com o ambiente construído e moldado pelo 

ser humano.  Hortênsia (Hydrangeamacrophylla), manacá de jardim (Brunfelsiauniflora) e 

flamboyant (Delonix regia) estão presentes na praça e compõem a imagem, com o intuito de 

despertar um novo olhar sobre a natureza que cerca a vida urbana, de modo que, como ressalta 
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Crichyno (2017), por meio desta nova percepção, cria-se uma sensibilidade para os elementos 

que compõem o lugar, que podem passar despercebidos por estarem em um contexto mais 

amplo da paisagem. Mais uma vez a geometria sagrada é utilizada para enfatizar a interrelação 

entre todos os seres. O produto final criado a partir da Praça Barão de Queluz pode ser melhor 

visualizado a seguir, na Figura 23. 

 

Figura 23 – Decolonizando a Praça Barão de Queluz 

Fonte: A autora (2019) 

Por fim, pensou-se em uma manifestação artística que remetesse aos tempos anteriores 

da Avenida Telesforo Cândido de Resende, intocada pelo ser humano em sua ânsia de 

progresso. Para tal, foi utilizado como plano de fundo a avenida atualmente e elementos 

característicos do local antes da abertura da avenida, como relatado por autores locais no 

levantamento histórico, como a presença de azaleias (Rhododendronsimsii) e de um córrego. O 

processo de criação da imagem (Figura 24) partiu da ressignificação da natureza que um dia já 

existiu no local, do contorno da que existe nos dias atuais, juntamente com os demais elementos 

mencionados.  
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Figura 24 - Construção da imagem artística “(re)descobrindo as origens da Avenida Parque” a partir de imagem 

de Conselheiro Lafaiete- MG, obtidas no Google Maps. 

Fonte: A autora (2019) 

A percepção da paisagem que um dia pertenceu ao local passa pela reflexão sobre a 

atuação do ser humano com a natureza e do seu processo de destruição, onde, como mencionado 

ao longo desta pesquisa, o ser destrói ambientes para criar novos ambientes. Resgatar a 

paisagem anterior de forma poética visa o despertar de uma nova consciência, estabelecida 

inicialmente pelo olhar e pela contemplação da potencialidade de vida que o habitat urbano 

carrega, ainda que na maioria das vezes se contraponha a isso.O produto final da criação da 

imagem intitulada “(re)descobrindo as origens da Avenida Parque” pode ser melhor visualizado 

a seguir, na Figura 25. 
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Figura 25 - “(re)descobrindo as origens da Avenida Parque 

Fonte: A autora (2019) 

A intenção das obras criadas é a ressignificação do olhar sobre Conselheiro Lafaiete, 

das suas histórias e das paisagens que compõem o cenário urbano. Por meio da arte é possível 

estimular uma nova percepção sobre um espaço que guarda memórias, transformações e uma 

arte natural, que é o processo da vida. Crichyno (2017) afirma que o processo da arte é como 

um devaneio poético, que permite a condução para um mundo mais belo, despertando e 

harmonizando sentidos, abrindo caminho para uma nova experimentação com o lugar. 

Com o estudo realizado entende-se que a ressignificação da relação do ser humano com 

a natureza deve partir de um ponto onde seja possível estimular o emocional e a reflexão, e a 

arte atua como um mecanismo essencial nesse processo, que deve caminhar lado a lado na 

reelaboração do papel da natureza no meio urbano, na otimização da legislação e da gestão das 

cidades e no despertar do sentimento de pertencimento afetivo.  
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CONCLUSÃO 

As paisagens urbanas brasileiras tiveram como modelo influências externas, iniciadas 

no passado e que são facilmente identificadas no contexto atual das cidades. Essa influência 

afetou diretamente a formação dos espaços públicos verdes, que tiveram sua configuração 

comprometida por uma realidade que em muitos aspectos se difere da brasileira. E sendo a 

vegetação urbana responsável por contribuir para a formação da estrutura das cidades, é 

extremamente importante o estudo e a identificação da influência desses locais na vida urbana, 

uma vez que estão diretamente ligados a fatores como o clima e o bem-estar da população que 

usufrui da infraestrutura urbana. 

As inúmeras tentativas de controle do meio natural, que visam o usufruto da natureza, 

ilustram exemplos que comprovam a existência de agentes distintos que estão constantemente 

modificando o ambiente e atuando no processo de inventar paisagens. Essas modificações do 

desenho urbano afetam diretamente as áreas que ainda possuem vegetação, sem ao menos levar 

em consideração como as decisões mal planejadas podem acarretar em situações de segregação 

social e desvalorização da natureza urbana. Por consequência, coloca-se em risco a qualidade 

urbana, através do conforto térmico, que está diretamente relacionado à qualidade e manutenção 

das áreas verdes das cidades. É necessário, portanto, estudar mais a fundo as questões ligadas 

aos espaços urbanos, bem como a relação da cidade com a vegetação, de modo a compreender 

esse relacionamento e direcionar ideias e constatações para o processo de ressignificação da 

natureza e das relações sociais urbanas. 

As questões sociais estão diretamente ligadas ao condicionamento dos espaços, ao 

ambiente natural a às manifestações da natureza, uma vez que o direito à cidade vá além da 

liberdade individual pelo acesso aos recursos urbanos, sendo um direito de mudar a si mesmo, 

mudando a cidade. Dessa forma, evidencia-se o fato de que analisar o direito a cidade está 

intimamente relacionado à análise dos espaços públicos de lazer e à gestão urbana e seus 

respectivos instrumentos de atuação e passa a ser cada vez mais importante, uma vez que esses 

locais são guiados pelas necessidades da cultura capitalista, que vê neles uma oportunidade de 

criar produtos, afastando a população da esfera pública e se apropriando do sentimento de 

coletividade para vender momentos de lazer e convívio em espaços pensados somente para 

atrair compradores.  
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O espaço público deve ser encarado como um meio de habitar a cidade e fazer valer os 

direitos individuais e coletivos, tanto da sociedade humana quanto da vegetação. Dessa forma, 

é preciso que exista a apropriação desses locais por diferentes coletivos sociais. Estudar a gestão 

urbana e como a mesma afeta a existência da cidade e das suas relações sociais é essencial para 

compreender e ressignificar as relações do ser humano com o seu meio, possibilitando a 

existência do pertencimento afetivo urbano.Para que a gestão seja eficaz e possa se considerar 

sustentável, é necessária a participação da população os processos não só de decisão, mas de 

desenvolvimento, visto que assim criar-se-ia um vínculo maior, transmitindo o sentimento de 

pertencimento afetivo urbano. Para compreender o poder da legislação sobre as decisões na 

cidade é preciso que a população conheça o que é proposto e participe da tomada de decisões, 

sendo necessária, além da promoção da educação ambiental, a adoção de conhecimentos 

interdisciplinares, já que o desenvolvimento sustentável é um projeto social e político, que 

aponta o ordenamento ecológico e a diversificação dos modos de vida das populações que 

habitam o planeta.  

O processo evolutivo do ser humano é produto das ações sociopolíticas, que demarcam, 

alteram e extinguem territórios dentro do meio urbano ou não, sendo assim é necessário 

trabalhar o ser com toda a sua bagagem evolutiva, de modo a sensibilizar e substituir velhos 

conceitos capitalistas em uma nova forma de enxergar o mundo, sem anular o seu passado, uma 

vez que o processo histórico faz parte do fluxo da própria criação do ser humano e da sua 

autonomia de escolha. Compreender o ser como parte do meio que habita ultrapassa o 

sentimento de pertencer, mergulhando na percepção de ser ele mesmo o meio que habita, 

passando a se vercomo a própria natureza, presente em tudo, de modo a tomar consciência de 

que todo ato praticado no meio o afeta diretamente, visto que ele é constituído do próprio meio. 

A arte atua como meio de conscientização, devido a isso pode ser auxiliadora no 

processo de ressignificação da relação entre o ser humano e a natureza. Associada à concepção 

decolonial, encontra-se uma forma de aguçar a percepção sobre a natureza como um ser vivo 

que está diretamente relacionado ao ser humano, para que assim a ressignificação do meio 

natural possa alcançar as cidades e a natureza urbana. É preciso que existam processos 

educativos que atuem como ponto crítico às ideias já enraizadas na sociedade, percebendo na 

paisagem urbana, a carga simbólica da vegetação, que auxilia nas conexões e nas associações 

dos habitantes, sendo representada como elemento fundamental do elo entre os seres e as 
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cidades. Neste pensamento, é possível perceber que resgatar o elo entre o ser humano e seu 

meio natural é uma forma de resistência e reconexão com o inconsciente coletivo, e que a gestão 

verde vai muito além de rever os conceitos legislativos e o desenho urbano de modo puramente 

conceitual. A gestão do verde urbano deve abranger teorias, práticas e visões diferenciadas de 

mundo, contribindo para a formação dos seres, antes mesmo da formação das cidades. 
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