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- Abstract: in the large Brazilian cities, are countlesse the elements that can cause visual 
pollution: media elements, paint with graffito, irregular occupation of urban lots, urban 
furnitures, etc. In spite of the existence of a law that regulates the placement of publicity 
elements and propaganda in Belém city (state of Pará), the problem  of visual pollution is still  
relegated to second plan. It happens because their consequences maybe are more 
psychological than materials. This work aims to analyze, through the users' perception of the 
Castanheira district, the possible impacts of the visual pollution in the landscape. The visual 
pollution was catched through the residents' mental representations on the existent visual 
elements in the district. The  results pointed out for the need of reliever actions, through town 
plannings guidelines that could look for the preservation of the sceneries that are part of the 
daily life of the Castanheira district. 
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1. INTRODUÇÃO 
Na atualidade, a paisagem das grandes cidades vem sendo invadida por inúmeros elementos que 
podem causar poluição visual. As principais conseqüências deste fenômeno são a descaracterização e 
degradação da paisagem urbana, devido atribuírem um aspecto muito parecido aos lugares, o que gera 
uma uniformização na identidade dos centros urbanos. 

A incidência indiscriminada desses elementos é resultante de um baixo padrão de manutenção do 
espaço público e de modelos de reestruturação que não subsidiam a qualificação estética dos lugares. 
Tal processo, por sua vez, contribui para que haja um baixo nível de identificação do cidadão com o 
seu locus. 

Segundo KOHLSDORF (1996), no processo de apreensão do espaço, os estímulos sensoriais exercem 
um papel de interdependência, pois a cada situação de estímulo ambiental adequado corresponde uma 
ação de orientação do indivíduo no meio e sua simultânea identificação pelo mesmo. Assim, os níveis 
de estímulo dependem, por sua vez, da qualidade e da quantidade de informação contidas nos 
fenômenos e, quando se trata dos lugares, sabe-se que elas se referem a seus predicados visuais. 

KOHLSDORF (1996), acrescenta ainda que a facilidade, maior ou menor com que o indivíduo 
apreende a estrutura morfológica dos lugares (partes, elementos e relações organizados em uma pauta 
coerente) é dada pela legibilidade que o mesmo apresenta, sendo esta o vetor que direciona a 
capacidade de orientação e identificação dos lugares. 

Para LYNCH (1960) a legibilidade ou clareza da paisagem citadina é a facilidade com a qual as partes 
podem ser reconhecidas e organizadas numa estrutura coerente, fazendo com que esta seja apreendida 
e identificada pelo observador. KOHLSDORF (1996) associa ao conceito de legibilidade às 
qualidades de pregnância (capacidade que um objeto tem de ser facilmente gravado na memória); 
individualidade (maneira singular e inconfundível segundo a qual uma determinada forma se 
apresenta); e continuidade (associação de partes de uma situação ou de um sistema de elementos 
interdependentes). 

Por outro lado, DEL RIO (1996) considera que a percepção como um processo mental de interação do 
indivíduo com o meio ambiente, se dá através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e 
cognitivos, tais como mostra o esquema teórico abaixo (Fig. 1), onde podemos observar que existem 
contribuições ativas do sujeito ao processo perceptivo desde a motivação à decisão e conduta. 

 
FILTROS CULTURAIS E INDIVIDUAIS          REALIMENTAÇÃO 

                            

⇒ SENSAÇÕES → MOTIVAÇÃO → COGNIÇÃO → AVALIAÇÃO → CONDUTA 

R
EA

LI
D

A
D

E 

⇒ SELETIVA 
INSTANTÂNEA  INTERESSE 

NECESSIDADE  
MEMÓRIA 
ORGANIZAÇÃO 
IMAGENS 

 
JULGAMENTOS 
SELEÇÃO 
EXPECTATIVA 

 
OPINIÃO 
AÇÃO 
COMPORTAMENTO 

  

Figura 1: Esquema teórico do processo perceptivo. Fonte: Del Rio, 1996. 
 
A falta de ordenação dos elementos presentes na paisagem urbana torna difícil a compreensão e 
assimilação (cognição) dos espaços públicos da cidade, abrindo precedentes para o aparecimento de 
espaços extremamente fragmentados e inúteis, impedindo ou dificultando a compreensão da cidade 
pelos seus usuários (Minami, 2002). 

Sendo a fase de cognição, aquela em que o indivíduo organiza as imagens na memória, conforme o 
esquema da Figura 1, seu mau desempenho gera a avaliação distorcida do espaço, acarretando, 
conseqüentemente, em um comportamento equivocado diante da realidade, resultando no descaso, 
depredação e abandono do espaço público. 
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Para Minami (2002), poluição visual é, então, conseqüência e resultado de todas essas situações e 
também é resultado do efeito da deterioração de espaços da cidade, pelo acúmulo exagerado de 
elementos de publicidade. A poluição visual também pode ser definida como sendo qualquer tipo de 
agressão aos olhos da população, tendo sua interferência mais evidente na paisagem urbana, 
impedindo ou dificultando a percepção dos lugares. 

Podemos, então listar como poluição visual: 

• A falta de educação ambiental por parte do poder público e do usuário, os quais tratam o espaço 
público, como um espaço a ser abandonado ou mal tratado, como, por exemplo, o estacionamento 
indevido de carros nas vias e calçadas, colocação de placas de publicidade nas calçadas, comércio, 
mesas de bares e restaurantes nas calçadas, abandono de lixo e materiais de demolições nas calçadas e 
ruas, etc; 

• A falta de ordenação de equipamentos e mobiliários urbanos, tais como, placas de logradouros, 
placas de trânsito, bancas, cabines telefônicas, fiação aérea de energia elétrica, lixeiras, floreiras, etc; 

• A afixação de anúncios publicitários em locais inadequados, cada vez em maior quantidade e 
tamanho, na fachada dos edifícios, tornando assim todos os espaços da cidade semelhantes, tendo 
efeito mais grave quando colocados nos conjuntos arquitetônicos de caráter histórico, contribuindo 
para sua descaracterização; 

• A publicidade colocada em locais de sinalização de trânsito, que impede a visualização e 
visibilidade, causando problemas de segurança para o cidadão; 

• O uso indiscriminado da cor nas edificações, propagandas, mobiliário urbano, sinalizações de 
trânsito e placas de logradouros, causando o excesso de estímulo visual nos usuários do espaço 
público; 

• As leis de uso do solo que permitem a verticalização sem considerar a percepção visual do cidadão 
ou a possibilidade de percepção da topografia da cidade; 

• A inexistência de projetos integrados das ações que são desenvolvidas no espaço da cidade, assim 
como a falta de fiscalização, tanto por parte do poder público como do usuário da cidade, e a 
inexistência ou baixo padrão da manutenção dos serviços urbanos, que contribuem para a degradação 
da paisagem urbana; 

• Falta de participação comunitária na decisão da transformação dos espaços urbanos, fazendo com 
que a população não se sinta responsável pelo espaço público, ocasionando as pichações e grafismos 
nos monumentos, nos prédios públicos e particulares e nos equipamentos urbanos, os muros 
eternizados com propaganda política ou com anúncios de shows e eventos sobrepostos; 

A Lei Federal n. º 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, considera 
qualquer tipo de poluição como crime, que afeta diretamente na segurança pública, no turismo e nos 
negócios. Prevê expressamente, em seus princípios, a proteção e recuperação de áreas ameaçadas de 
degradação (art. 3.º, III, alínea d). Define poluidor como a pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação. Entretanto, o 
conceito de poluição visual, está ligado a qualquer tipo de degradação, podendo-se considerar também 
poluição visual as ocupações irregulares de terrenos públicos, geralmente situados em margens de 
avenidas e em encostas, não adequados à urbanização.  

Observa-se, portanto, que todas as formas de degradação da paisagem urbana estão ligadas, de alguma 
maneira, à ocupação do solo urbano. Em função disso, com base no texto constitucional (inciso VIII 
do art. 30, 1988) cabe ao Poder Municipal “promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 
A poluição visual das áreas urbanas ocorre com ou sem o consentimento do Poder Público Municipal, 
ou pela ineficiência ou negligência dele (Pereira Jr., 2002). 
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2. ELEMENTOS POTENCIALMENTE CAUSADORES DE POLUIÇÃO VISUAL 

Os elementos potencialmente causadores de poluição visual podem ser classificados da seguinte 
forma: 

a) Elementos de mídia, discriminados neste estudo conforme a Lei n° 8.106, de 28 de 
dezembro de 2001, que trata sobre a exploração de publicidade e propaganda ao ar livre no 
Município de Belém, são eles: outdoors, painéis luminosos (backlight), painel iluminado 
(frontlight), painel multifacetado (triedro), painel eletrônico, letreiro ou placa, faixas, 
infláveis, banners, totens, empena, topo e adesivação de veículos; 

b) Elementos gráficos: grafismos, pintura publicitária, pichações, cartazes e faixas; 

c) Pequeno comércio na via: bancas de jornal, feiras livres, barracas de camelôs e 
quiosques; 

d) Mobiliários urbanos: placa sinalizadora (placa de logradouro), placa sinalizadora tipo 
totem, placa de trânsito, cabine telefônica, fiação aérea de energia elétrica, cabos de 
televisão, cabos telefônicos, lixeira, relógio e termômetro e floreiras ; 

e) Uso indiscriminado da cor. 

Na cidade de Belém, apesar da existência de legislação específica que regulamenta a exposição de 
elementos de publicidade e propaganda nos lugares públicos, o problema ainda se encontra relegado à 
segundo plano. A legislação em vigor (Código de posturas do Município e Lei de Publicidade e 
Propaganda), regulamenta as dimensões dos elementos de publicidade e mobiliário urbano, 
especificando o tipo de elemento, sua localização em relação ao passeio público e ao leito da via, 
principalmente no que diz respeito à interferência destes no trânsito de veículos e pedestres. A Lei 
estabelece ainda, como critérios principais, a segurança, a higiene, o conforto e outras condições 
indispensáveis ao bem-estar da população. 

Conforme a Lei n° 7.055, de 30 de dezembro de 1977, Código de Posturas do Município de Belém, as 
atividades de comércio e serviços do tipo banca de revistas, jornais, livros, frutas, feiras livres, 
engraxates, comércio ambulante e exposição de publicidade são consideradas atividades nos 
logradouros públicos, sujeitas a licenciamento, devendo, portanto, serem exercidas somente em áreas 
previamente indicadas pela Prefeitura.  

Além da legislação municipal, existe na esfera federal o Código de Trânsito, Lei nº 9.503 de 23 de 
setembro 1997, o qual proíbe, nos artigos 81 e 82, a colocação de iluminação, publicidade, vegetação e 
mobiliário, que possam interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito, 
bem como a fixação de elementos ou mensagens que não estejam relacionados com a mensagem da 
sinalização de trânsito, delegando ao Poder Municipal o seu gerenciamento e fiscalização, 
possibilitando o licenciamento das atividades e retirada dos elementos que estejam em 
desconformidade com o que está especificado na Lei (art. 83 e 84). 

Entretanto, apesar da legislação em vigor abranger a maior parte dos elementos citados, existem ainda 
alguns que não possuem nenhum tipo de critério estabelecido para utilização, instalação ou proibição, 
como a aplicação de adesivos e afixação de placas de propaganda em veículos, por exemplo. Contudo, 
observa-se a cada dia o crescimento do número destes elementos, principalmente ao longo das vias e 
lugares com grande movimentação de pessoas, de forma indiscriminada e abusiva, colocando em 
risco, em muitos casos, a integridade física da população. 
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3. OBJETIVO 

Este estudo visa analisar, através da percepção dos usuários do bairro Castanheira, as 
interferências da poluição visual na paisagem da área, a fim de estabelecer diretrizes para a 
qualificação da mesma, integrando-a com a paisagem da APA/Belém. 

 

4. ÁREA DE ESTUDO 
A cidade de Belém, capital do estado do Pará, está localizada no extremo norte do País, em plena 
Região Amazônica, tendo ainda preservada em sua área urbana alguns exemplos da flora e fauna 
amazônica, com a existência de parques ecológicos e áreas de proteção ambiental - APAs. No entanto, 
o avanço da urbanização sobre estas áreas, principalmente através do processo de invasões, coloca em 
risco sua preservação. 

Este estudo foi realizado no bairro Castanheira, componente da Zona Urbana da cidade, segundo a Lei 
de Controle Urbanístico de Belém - Lei Complementar nº 02, de 19 de julho de 1999 que “Dispõe 
sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano do Município de Belém e dá outras 
providências”.O Castanheira é um dos 71 bairros do Município de Belém, com aproximadamente 
20.000 habitantes. Faz limite ao sul e à sudeste com o Parque Ambiental de Belém, onde estão 
localizados os dois mananciais que fazem parte do abastecimento de água da cidade, os lagos Bolonha 
e Água Preta (Figura 2). Essa proximidade com o Parque Ambiental de Belém faz com que a 
população residente nesse Bairro desfrute de uma paisagem privilegiada, devido à vegetação 
exuberante e à possibilidade de utilização dos arredores do Parque como espaço de lazer (figura 3 e 4). 
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Figura 2: Mapa de localização da área de estudo. 
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Figura 3: Rua do Bairro Castanheira tendo ao 

fundo o Parque Ambiental de Belém.  
Fonte:Pesquisa Desenho da Paisagem , no entorno do 

Parque Ambiental de Belém. 

Figura 4: Limite do bairro com o Parque Ambiental de 
Belém. 

Fonte:Pesquisa Desenho da Paisagem ,no entorno do 
Parque Ambiental de Belém. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. Estratégias Metodológicas 
Para captar a percepção dos usuários do bairro Castanheirta a estratégia metodológica aplicada foi a 
pesquisa qualitativa, que possibilita um grau mais detalhado de investigação, com a utilização de uma 
amostragem reduzida.  

A metodologia utilizada foi a proposta por DEL RIO (1996: 10), que abrange aspectos relativos à dois 
níveis do processo perceptivo: o de formação de imagens (cognição) e o de avaliação e conduta 
(julgamento e comportamento). Segundo este autor: 

As especificidades dos estudos de percepção ambiental, seu surgimento 
relativamente recente e sua interdisciplinaridade, fazem com que não haja uma 
metodologia ou sequer um instrumento de medição que possa ser tido como o 
mais indicado. 

Desta forma, a exemplo de vários estudos nessa área, foram empregados dois níveis de investigação, 
com a utilização de metodologias complementares, clasificadas por DEL RIO como “descritivas”, 
...onde, não existe o rigor de inferições rígidas de causa-efeito e nem sempre pode-se atribuir 
correlações diretas entre os fenômenos observados” (Del Rio, 1996). 

Então, concluímos que o método mais adequado para a investigação dos diversos aspectos da 
percepção da área é o de aplicação de questionários. Assim, definimos um universo de 50 
questionários, nos quais a percepção dos elementos visuais existentes no Bairro foi captada através da 
formação, estruturação e organização de imagens por representações mentais dos respondentes. 

O questionário foi dividido em cinco partes, entre as quais a primeira parte caracterizou o respondente 
no que diz respeito ao nível de cognição do usuário; a segunda parte visou captar o nível de apreensão 
da imagem; a terceira parte referiu-se à composição de um mapa mental indireto, identificando os 
elementos que causam poluição visual; a quarta parte procurou captar a avaliação que respondente tem 
em relação aos elementos potencialmente causadores de poluição visual; e a quinta e última parte trata 
da conduta adotada em função dos resultados da avaliação, ou seja, as expectativas e preferências dos 
entrevistados em relação, especificamente, aos elementos de publicidade e propaganda. 
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5.2. Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por estudantes vinculados ao programa de iniciação científica da 
Universidade da Amazônia-UNAMA, e pelos pesquisadores todos participantes da pesquisa “Desenho 
Da Paisagem Urbana: pesquisa no entorno do  Parque Ambiental de Belém”. 

Durante um dia inteiro foram abordados transeuntes que, ao concordarem, respondiam às questões 
formuladas, sendo que o preenchimento foi realizado pelo próprio entrevistador, que esclarecia as 
possíveis dúvidas relativas ao que estava sendo perguntado, dando maior agilidade ao processo e 
assegurando que o questionário fosse preenchido corretamente. 

5.3. Análise dos Dados Coletados 

A primeira parte do questionário procurou identificar o nível de relacionamento do respondente com a 
área de estudo, sendo identificados três grupos: residentes, trabalhadores e pessoas que freqüentam 
eventualmente o Bairro. Segundo Del Rio (1996), este item é importante para caracterizar a qualidade 
da amostra. O gráfico da Figura 5 mostra a incidência de cada grupo. 
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Figura 5: Gráfico de caracterização do respondente. 

 
Podemos observar que em um universo amostral de 50 respondentes, 11 trabalham no local (22%), 29 
residem (58%) e 10 freqüentam eventualmente a área (20%). A incidência significativa de pessoas 
residentes contribui para a existência de uma maior diversidade de referenciais imagéticos, pois quanto 
maior o convívio com o espaço em questão, maior é a quantidade de elementos registrados na imagem 
(Del Rio, 1996). 

A parte 02 diz respeito à apreensão da imagem ambiental, refletindo o nível associativo da cognição 
dos respondentes, onde a imagem possui sentido em si mesma e revela-se como um símbolo. Neste 
item foi perguntado aos respondentes: “Qual a primeira coisa que lhe ocorre a respeito desta rua?”. As 
repostas foram agrupadas segundo o tipo de referencial imagético que representavam, como mostra a 
Tabela 1. 

Tabela 1 – Análise dos elementos de referencial imagético relacionados à imagem da rua. 

Referencial Imagético Parâmetros de análise perceptiva relacionados aos tipos de 
respostas 

Julgamento Estético Julgamento sobre a aparência das ruas: feia, bonita, horrível, etc. 

Lixo Material reciclável, não reciclável e orgânico depositado fora do local 
próprio de coleta. 

Pavimentação Aspectos referentes ao tipo de pavimentação da via, como: asfalto, piçarra, 
buracos, lama, poeira. 
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Circulação Referência à intensidade de fluxo na via: movimentada, calma, perigosa. 

Estado de Conservação Péssima, ótima, abandono, acabada, boa, regular, presença de mato ao 
longo das vias e calçadas. 

Dimensão Características de proporção da via: estreita, larga. 

Falta de Saneamento Falta de esgoto, drenagem, presença de vala, ausência de saneamento 

 
O gráfico da Figura 06 revela o tipo de incidência destes elementos nas respostas. Onde se observa que 
a referencia à qualidade da pavimentação se destaca, com 44% de incidência, seguida do estado de 
conservação da via e da falta de saneamento, com 18% e 14% respectivamente. Estes índices denotam 
que a qualidade da infra-estrutura da via exerce, para os respondentes, grande influência na estética da 
paisagem, provocando um forte referencial imagético. Os demais elementos citados (lixo, circulação, 
julgamento estético e dimensão da via) são reflexo ou consequência dessa falta de infra-estrutura, o 
que vem reforçar esse aspecto. 
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Figura 6: Gráfico de ocorrência dos elementos de referencial imagético relativos à imagem da rua. 
 

Na parte 03 do questionário solicitamos que os respondentes citassem “os três elementos que mais 
causavam poluição visual no Bairro, em sua opinião”. As respostas obtidas foram agrupadas segundo 
o referencial imagético demonstrado na Tabela 2. 



 

 

9 

Tabela 02 – Análise de referencial imagético captado em relação aos elementos potencialmente causadores de 
poluição visual na área de estudo. 

Referencial imagético Elementos potencialmente causadores de 
poluição visual citados 

Elementos de Mídia Outdoors, painel luminoso, letreiro, placas, faixas, 
adesivação de veículos. 

Elementos Gráficos Pintura publicitária, pichações, cartazes e faixas. 

Pequeno Comércio na Via Bancas de jornais, feiras livres, camelôs e quiosques. 

Mobiliário Urbano Cabos telefônicos, cabos de televisão, fiação aérea de 
energia elétrica floreiras nos cruzamentos. 

Falta de Saneamento Falta de infra-estrutura, mato, deposição de lixo, 
entulho, lama, poeira, sujeira. 

Edificações degradadas Edificações mal construídas, velhas, etc... 

Tapume de Obra Tapume de obras civis com propaganda política 
governamental ou particular. 

 
A incidência de cada um dos elementos da Tabela 2 está demonstrada no gráfico da Figura 7. 
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Figura 7: Gráfico de ocorrência dos elementos de referencial imagético relativos aos elementos 

potencialmente causadores de poluição visual. 
 

Verificamos que a falta de saneamento aparece como o principal elemento causador de poluição 
visual, com 61% de incidência. Havendo uma discrepância em relação à citação dos elementos de 
mídia, geralmente mais cotados como causadores de poluição visual, com apenas 15% de incidência. 
Os demais elementos (elementos gráficos, mobiliário urbano, tapume de obra, pequeno comércio na 
via e as edificações degradadas) tiveram incidência pouco significativa. 

Na parte 04 tratamos do nível de avaliação, onde acontece a fase de julgamento, seleção e expectativa 
através da imagem, que segundo Del Rio (1996) expressam sistemas de valores e as oposições 
qualitativas segundo o campo perceptivos negativo e positivos, conforme o respondente discorde ou 
concorde com a afirmativa em questão. Conforme a tabela 03, as respostas obtidas foram analisadas 
através da construção dos gráficos de polaridade representados nas Figuras 08 a 12, sendo que cada 
um deles corresponde a uma alternativa específica. 
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Tabela 03 – Campo Perceptivo. 

Resposta Valor Analítico 

Discorda Totalmente -2 

Discorda um pouco -1 

Indiferente 0 

Concorda 1 

Concorda totalmente 2 
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Figura 8: Avaliação da alternativa 01 
(excesso de informação causada pelos elementos de 
mídia). 

Figura 9: Avaliação da alternativa 02 (interferência 
dos elementos de publicidade e propaganda no 
tráfego de pedestres). 
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Figura 10: Avaliação da alternativa 03 (interferência 

visual dos elementos do mobiliário urbano na 
paisagem). 

Figura 11: Avaliação da alternativa 04 (degradação 
espacial causada pelo excesso de elementos de 

informação). 
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Figura 12: Avaliação da alternativa 05 

(interferência dos elementos de mídia na 
paisagem urbana). 

 

 
Os padrões de resposta revelam que houve concordância dos respondentes em relação à poluição 
causada pelos elementos de mídia, no que diz respeito a sua interferência no tráfego de pedestres e à 
degradação visual que provoca no espaço e na paisagem urbana. Entretanto, houve discordância no 
que diz respeito à interferência visual provocada pelo mobiliário urbano, o que talvez se deva ao fato 
de haver carência destes elementos na área de estudo. 

Na última parte do questionário captamos as preferências relativas aos elementos de publicidade e 
propaganda, através da construção de três cenários: o primeiro indicou a manutenção da situação atual; 
o segundo a renovação, com a retirada dos elementos existentes e instalação de outros mais adequados 
e integrados com a paisagem local; e o terceiro indicou a perspectiva de revitalização com o 
cumprimento de uma norma para afixação dos elementos existentes nas ruas e edificações. A 
incidência das respostas pode ser observada no gráfico da Figura 13. 
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Figura 13: Gráfico de expectativas e preferências em face aos três possíveis cenários 

de elementos de publicidade e propaganda. 

Observamos que houve preferência pelo cenário de revitalização, com 76% de incidência, seguida 
pelo de manutenção da situação atual, com 20% de incidência, ficando o cenário de renovação com 
somente 2%. Este resultado denota que os respondentes estão sensíveis à incidência de poluição visual 
na área e à necessidade de ordenamento dos elementos causadores de poluição visual, que, em sua 
maioria, encontram-se fora dos padrões estabelecidos pela legislação. 
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6. AS IMAGENS RECORRENTES NO BAIRRO CASTANHEIRA 

Verificamos que a maior parte das imagens recorrentes sobre os pontos pesquisados é negativa, fato 
este revelado pelas respostas obtidas ao questionário aplicado em campo. As imagens reveladas 
reportam-se a questões fundamentalmente dependentes da administração pública, como: falta de 
saneamento, estado de conservação das vias e dos demais espaços, circulação, sinalização, iluminação, 
infra-estrutura em geral, tanto no que diz respeito à imagem da via, quanto aos elementos de poluição 
visual. 

  
Figura 14 - Rua Euclides da Cunha. 

Fonte: Pesquisa Desenho Da Paisagem – Pesquisa no 
entorno do Parque Ambiental de Belém, 2002. 

Figura 15 - Vista parcial da Rodovia BR – 316. 
Fonte: Pesquisa Desenho Da Paisagem – Pesquisa no 

entorno do Parque Ambiental de Belém, 2002. 
 
Por outro lado, a percepção da realidade definida pela sua avaliação final negativa, influencia a 
formação de opiniões e as eventuais condutas resultantes, agravando assim as condições de 
degradação do espaço, pois podemos observar na área que a população é conivente com uma série de 
irregularidades, como a deposição de lixo em locais inadequados, escoamento de esgoto no leito da 
via, colocação de placas e faixas impedindo o trânsito de pedestres e prejudicando o tráfego de 
veículos, depredação do mobiliário urbano, etc. Esta postura é incoerente com os resultados do nível 
de avaliação, que  revelam haver conscientização por parte da população, sobre os prejuízos que a 
poluição visual provoca na paisagem, revelando que as condições do meio exercem grande influência 
na conduta dos usuários. 

 

  
Figura 16 - Lago Água Preta.  

Fonte: Pesquisa Desenho Da Paisagem – Pesquisa no 
entorno do Parque Ambiental de Belém, 2002. 

Figura 17 - Vista parcial da Alameda São Jorge. 
Fonte: Pesquisa Desenho Da Paisagem – Pesquisa no 

entorno do Parque Ambiental de Belém, 2002. 
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 Figura 18 –  Vista Parcial da rua Euclides da 

Cunha. 
Fonte: Pesquisa Desenho Da Paisagem – 

Pesquisa no entorno do Parque Ambiental de 
Belém, 2002 

 

 
Entretanto, a postura dos grupos envolvidos (Poder Público, iniciativa privada e comunidade) 
representa um entrave ao disciplinamento e ordenamento da paisagem urbana, à medida que interesses 
políticos e econômicos se sobressaem às ações necessárias para coibir os agentes causadores de 
poluição visual. 

Em relação às expectativas e preferências expressas pelos respondentes, o cenário preferido pela 
grande maioria foi o de revitalização, o que demonstra uma preocupação com a perda de determinadas 
referências espaciais estruturantes da identidade dos lugares, através de uma intervenção cuidadosa, 
fortalecendo os seus aspectos positivos. Este aspecto é reforçado pelo fato da possibilidade de 
renovação ter sido rejeitada, considerada onerosa e distante da realidade. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos apontam para a necessidade de ações mitigadoras, através de diretrizes 
urbanísticas que promovam o ordenamento dos elementos causadores de poluição visual, e, 
conseqüentemente, a valorização da paisagem local e sua integração com a APA - Belém, a fim de 
atingir uma relação ecologicamente equilibrada, principalmente no que diz respeito aos cenários que 
fazem parte do cotidiano do Bairro Castanheira. 

Desta forma, entendemos que, para minimizar os efeitos da poluição visual no Bairro Castanheira, faz-
se necessário: 

• A implantação de infra-estrutura adequada à hierarquia e ao tipo de uso predominante na via, 
como pavimentação, rede de drenagem, sistema de coleta de esgoto, arborização, mobiliário 
urbano e sinalização; 

• A realização de coleta regular de lixo e entulho e implantação de um sistema de coleta 
alternativa para as vias onde não é possível a entrada do carro coletor; 

• A regularização dos serviços de manutenção da via como capinação, varrição e poda das 
árvores; 
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• A criação de programas para coleta seletiva, reciclagem de resíduos e educação ambiental, 
envolvendo a comunidade na manutenção e preservação dos espaços públicos e do Parque 
Ambiental de Belém; 

• A realização de seminários junto à comunidade para divulgação da legislação existente sobre o 
tema, como as leis de proteção ambiental, código de posturas, plano diretor urbano, lei de 
publicidade e propaganda, estatuto da cidade, lei de controle urbanístico, etc. Contribuindo 
para a conscientização da população e geração de agentes fiscalizadores. 

Por outro lado, através deste estudo, verifica-se que a avaliação feita pelos usuários dos espaços 
urbanos deve ser considerada como instrumento auxiliar ao entendimento dos processos de interação 
entre meio ambiente e sociedade, respaldando as mudanças de cenários que porventura sejam 
propostas, pois, é só através da interação do homem com o seu meio ambiente, que poderemos 
alcançar a melhoria da qualidade de vida urbana. 
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