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ABSTRACT 
This work developed a descriptive analysis about urban landscape transformation focusing the public 
space in this process. The development of this analysis was based on Non – Verbal Communication 
Approach method, applied to the study of Santa Lúcia Park, in Belo Horizonte city, Minas Gerais State, 
Brazil. In this context, biophisycal and human dimensions were researched, as well pattern aspects 
dealing with public space in Belo Horizonte city. Based on this analysis it was possible to evidence the 
Santa Lúcia Park as a spatial result of cultural and environmental demand, showing its dynamic 
character by the interaction of natural and human environmental forces which generate the urban 
landscape. 
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1.ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA PAISAGEM URBANA 
 
As regiões metropolitanas e as cidades-pólo regionais brasileiras, aqui entendidas como grandes cidades, 
têm uma alta densidade populacional. Esta situação tem gerado intensas demandas por equipamentos 
urbanos e comunitários, além de repercutir em transformações ambientais, dentre as quais ressaltam-se os 
aspetos biofísicos (poluição do ar, da água, do solo e sonora, desmatamento), aspectos sociais 
(adensamento, violência e estresse), aspectos econômicos (aumento das atividades de produção e 
consumo) e aspectos políticos (órgão gestores e gerenciamento público).  

É nesta perspectiva que as áreas verdes têm assumido uma importância no espaço urbano, como parte do 
meio natural e exercendo várias funções no ambiente. Segundo MOTA (1981), elas contribuem para a 
retenção e a estabilização dos solos, influenciam o microclima, fornecem oxigênio ao meio, são fonte de 
alimentos e matéria-prima e estão intimamente relacionadas com a paisagem, oferecendo aspecto visual 
agradável; constituem um ambiente natural para diversas espécies animais; e podem ser consideradas 
como meio dispersor e absorvedor de poluentes atmosféricos, ou como barreira à propagação de ruídos em 
determinadas situações. 

 



Na perspectiva ecológica, segundo ODUM (1988), as áreas verdes urbanas presentes em regiões 
metropolitanas, constituem um componente do sistema natural, cuja existência implica uma produção 
orgânica insuficiente para a sustentação da vida do ambiente construído urbano-industrial. Os parques, 
campos e florestas urbanos possuem um grande valor estético e recreativo, além de auxiliar na atenuação 
do ruído, nos extremos de temperatura e em outras formas de poluição, fornecendo um habitat para 
pássaros e outros pequenos animais, estendendo a natureza à vida urbana.  

Como exemplo da importância de destacar a importância das áreas verdes nas cidades, no caso de Belo 
Horizonte, contexto do local deste trabalho, tem-se notado a preocupação com os fatores ambientais e 
ecológicos no processo de gestão urbana. Como exemplo disto, tem-se o atual Plano Diretor de Belo 
Horizonte, instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, com princípios do desenvolvimento 
sustentado para o município. Tal plano contempla algumas diretrizes em relação às áreas verdes, citadas 
na subseção IX do meio ambiente, destacando os seguintes aspectos: delimitar espaços apropriados que 
tenham características e potencialidades para se tornarem áreas verdes; viabilizar a arborização de 
logradouros públicos, notadamente nas regiões carentes de áreas verdes; delimitar áreas para preservação 
de ecossistemas; recuperar e manter as áreas verdes, criando novos parques e praças; assegurar a 
proporção de, no mínimo, 12 m2 /habitantes, distribuídos por administração regional. A implementação de 
programas de porte municipal, por exemplo, os programas Parque Preservado, Adote o Verde, Verde-
Vivo, BH Verde vem aumentando o processo de conscientização sobre a importância das áreas verdes, a 
partir de movimentos de revitalização de áreas dessa natureza já existentes, os quais evidenciam a 
integração de valores naturais (aspectos físicos e ecológicos) e culturais (lazer, entretenimento e convívio 
social) nesses espaços. O espaço revitalizado e reorganizado das áreas verdes tem despertado um interesse 
maior da comunidade, manifestado, por exemplo, na maior intensidade de seu uso. No caso de Belo 
Horizonte, recentemente percebe-se uma retomada de ações no sentido de uma tendência de valorização 
dessas áreas, que renovam sua paisagem urbana, resgatando sua imagem como Cidade Jardim. Este termo 
refere-se à teoria de Ebenezer Howard de modelo para as cidades contemporâneas, cuja influência pode 
ser percebida no plano original da cidade de Belo Horizonte proposto por Aarão Reis no final do século 
XVIII. 
 
É neste contexto que se insere a questão da importância das áreas verdes públicas, as áreas de 
propriedade pública que  são inseridas na cidade sob forma de ruas, avenidas, praças e parques, 
tornando-se estruturas vitais da paisagem urbana. 
 
1.1Dimensões Biofísicas e Humanas das Áreas Verdes 
 
Neste estudo, considera-se como dimensão biofísica da paisagem urbana, os elementos do ambiente 
natural e do ambiente construído que contribuem para a morfologia da paisagem, onde se destacam 
características geográficas, tais como a flora, a fauna, o solo e a água, como os elementos do ambiente 
natural e os elementos resultantes das alterações humanas no ambiente natural tais como as vias e 
edificações constituintes do ambiente construído.  

As dimensões humanas da paisagem urbana nos espaços públicos, na qual estão inseridas as áreas verdes 
públicas, estão relacionadas com a “necessidades”, “direito ou uso” e “significados” elucidadas por CARR 
(1992). Estas dimensões fazem parte dos valores culturais inseridos no ambiente construído, como 
crenças, normas, costumes e comportamentos de grupo ou da sociedade. A dimensão humana 
“necessidade” é abordada nas categorias conforto, relaxamento, lazer passivo e ativo, e as descobertas. A 
dimensão humana “direito ao uso” abrange as categorias acesso, liberdade de ação, demandas e 
requisição por áreas, e mudanças. A dimensão humana “significado” abrange as categorias legibilidade, 
relevância, conexões no nível do indivíduo, conexões em nível de grupos, conexões a nível coletivo, 
conexões biológica e psicológica e conexões com outros mundos. A dimensão humana “manutenção” 
complementa as demais dimensões e abrange as categorias programação, materiais, iluminação, 
irrigação e drenagem.  



Atribuindo essas dimensões humanas às áreas verdes públicas, surge maior possibilidade de interação 
destas com os seres e grupos humanos, contribuindo para uma relação mais dinâmica e direta desses com 
a paisagem urbana. Por outro lado, mesmo que as áreas verdes não venham a ser utilizadas de forma 
direta, considerando o homem presente no espaço, elas, ao incorporarem as dimensões humanas, 
produzem significados, pois, ao serem observadas na paisagem, é-lhes atribuída uma qualidade positiva, 
que se estende ao entorno onde estão inseridas RAPOPORT (1990), constituindo uma relação dinâmica e 
indireta na paisagem. 
 
2.UM ESTUDO DA TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM URBANA 
 
O presente estudo foi realizado sobre o atual parque Santa Lúcia, localizado na avenida Arthur Bernardes, 
no bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Esse parque integra o conjunto de parques recentemente 
implantados na capital mineira na década de 90. 
  
Como abordagem metodológica para se fazer a leitura da transformação da paisagem urbana, enfocando a 
questão das áreas verdes públicas, alguns pressupostos teóricos do método da Aproximação da 
Comunicação Não-Verbal (NVCA) desenvolvido por RAPOPORT (1990) foram utilizados. Como ponto 
de partida para aplicar o método NVCA, RAPOPORT (1990) parte do fato da existência dos 
comportamentos não-verbais que são prevalecentes e importantes. O comportamento ambiental tem sido 
estudado preliminarmente através da observação, registro e subseqüente análise e interpretação. Desta 
forma, o método NVCA pode ser adaptado ao estudo do significado dos ambientes urbanos. A observação 
e a interpretação são pontos chaves no método, sendo essa observação direta ou indireta, onde fotografias 
seguidas de análise são recursos recomendados.  

 

No caso da paisagem que representa uma porção do ambiente urbano existem vários elementos que são 
articulados entre si, formando um conjunto ambiental. Segundo RAPOPORT (1990), a forma de aplicação 
deste método consiste em estabelecer três categorias de investigação: elementos de traço fixo – ETF, 
elementos de traço semi fixo – ETS e elementos de traço não fixo – ETN. Os elementos de traço fixo 
(ETF) são aqueles onde as mudanças são raras ou lentas. Os elementos de traço semi-fixo (ETS) possuem 
um caráter mutável, com sujeição a mudanças bem mais freqüentes que os de traço fixo, e com maior 
capacidade de comunicação. Estão sujeitos a um controle maior por parte dos usuários que buscam a 
personalização dos ambientes. Os elementos de traço não-fixo (ETN) possuem um caráter flexível sendo 
mais dinâmicos que os demais, possuindo maior capacidade de comunicação.  

Foram coletadas informações relativas à área onde está implantado o atual parque Santa Lúcia,1 por meio 
de: (a) fotos aéreas referentes às décadas de 60, 70, 80 e 90; (b) levantamento planialtimétrico referente às 
décadas de 50 (escala original em 1:5000), 60, 70 e 90 (escalas originais em 1:2000); (c) mapas de leis de 
uso e ocupação do solo do Município Belo Horizonte, referente às décadas de 70, 80 e 90 e (d) registros 
fotográficos referentes às décadas de 60, 70 e 90. Essas informações foram adquiridas por meio de 
pesquisa em arquivos de órgãos públicos vinculados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: Arquivo 
Público Mineiro; Processamento de Dados do Município de Belo Horizonte S.A. (PRODABEL), 
Secretaria de Planejamento Urbano e Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA. Durante a 
coleta desses dados foram feitas entrevistas informais com diversos profissionais responsáveis: (a) pelo 
projeto arquitetônico-paisagístico do parque – Departamento de Projetos da Regional Administrativa 
Centro-Sul de Belo Horizonte; (b) pela execução das obras da barragem e implantação do parque a cargo 
da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP); e (c) pela manutenção do parque, 
Secretaria de Meio Ambiente, no Departamento de Parques e Jardins (SMMA / DPJ). No caso dos 
registros fotográficos, foi gerado um conjunto de imagens produzidas pelo próprio pesquisador e pelo 
arquivo fotográfico da SUDECAP. Esse material, complementado com visitas ao parque, compôs a base 
de informações para a aplicação da NVCA na área de estudo. 
 
 



 
2.1 O Elemento Natural: A Microbacia do Córrego do Leitão 

 
A área em enfoque pertence à microbacia do córrego do Leitão, que, reunida com as microbacias dos 
córregos do Acaba Mundo e Mangabeiras, compunha um conjunto de três microbacias situadas na porção 
sul da zona suburbana da cidade de Belo Horizonte. Esses córregos cruzavam a área urbana municipal até 
desaguarem no ribeirão dos Arrudas, que delineava, ao norte, o limite da área da cidade planejada, sendo 
que nessa área esses córregos já se apresentavam canalizados. Durante o período chuvoso, ocorriam, com 
freqüência, enchentes que atingiam a parte central da cidade. Isso levou à construção da barragem de 
contenção à jusante da confluência dos córregos do Leitão e Santa Maria. Nas imediações dessa 
confluência, havia uma ocupação de baixa densidade, com edificações dispersas pelas chácaras que 
caracterizavam o uso predominante da zona suburbana de Belo Horizonte àquela época. A microbacia do 
córrego do Leitão encontra-se hoje urbanizada e praticamente descaracterizada de sua conformação 
natural. Como indicativos físicos de sua existência, têm-se a área preservada de uma de suas nascentes, a 
conformação topográfica de talvegue, por onde desenvolve o curso do córrego, hoje integralmente 
canalizado, e seus afluentes, assim como a própria represa gerada pela construção da barragem. 

2.2 A Barragem Santa Lúcia 
 
Para controlar as inundações freqüentes do período chuvoso que atingiam os bairros de Lourdes, Santo 
Antônio e Cidade Jardim, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), órgão federal 
atualmente extinto, em convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, executou uma barragem, na 
confluência dos córregos do Leitão e Santa Maria, que consistia na formação de um maciço de terra 
compactada para represar o volume de água da microbacia do córrego do Leitão, retendo o fluxo e 
controlando a vazão do córrego à jusante da barragem (Figura 1). 
 

FIGURA 1 – Panorâmica da barragem Santa Lúcia. Fonte: ARQUIVO PÚBLICO DE BELO 
HORIZONTE, 1960. 

 
No período de 1954 a 1980, ocorreu uma intensa urbanização de toda área localizada à montante da 
barragem com a implantação de loteamentos nos bairros Santa Lúcia e São Bento e consolidação do 
aglomerado Morro do Papagaio, que contribuiu para o assoreamento do lago, diante dos serviços de 
escavações, terraplenagem e bota – fora, deixando de ser utilizada para o seu objetivo inicial.  

Nos anos 90, houve a reincidência de enchentes na avenida Prudente de Moraes, sob a qual o Córrego do 
Leitão encontra-se atualmente canalizado, fato que levou a administração pública rever a operacionalidade 
do sistema de drenagem da microbacia em questão. Foi, então, solicitado um estudo para reintegrar a 



barragem nesse sistema, com o objetivo de minimizar os problemas causados na estação chuvosa. Este 
projeto propôs a instalação de um dispositivo para controle da vazão das águas por ela represadas, 
buscando solucionar os problemas das inundações, com a implantação de uma área com tratamento 
paisagístico, transformando a barragem Santa Lúcia em parque Santa Lúcia, considerando que a idéia de 
gerar nesta área em um espaço de lazer, que era uma reivindicação antiga da comunidade. Com a 
implantação do parque associado à barragem, houve uma interessante oportunidade de interação entre 
aspectos técnicos e sociais envolvidos na transformação da paisagem do local.  
 
2.3 O Parque Santa Lúcia 
 
O parque Santa Lúcia é uma área verde pública do município de Belo Horizonte. Foi criado pelo Decreto 
n. 6.544, de 5/6/1990, construído pela SUDECAP e administrado pela Regional Centro-Sul da Prefeitura 
Municipal. O parque Santa Lúcia teve como objetivo de reordenar a área do entorno da barragem Santa 
Lúcia, englobando a represa, e de criar um espaço de integração entre a população circundante, por meio 
de um parque ecológico e de lazer conjugado com a função de amortecer o impacto das águas das chuvas 
na rede de drenagem pluvial urbana proveniente das drenagens dos bairros circundantes.  

A idéia conceitual do projeto do parque baseou-se na possibilidade de integração da população 
pertencente às comunidades lindeiras e no atendimento de seus diversos interesses no uso do local, 
envolvendo práticas esportivas, espaços para eventos e contemplação com um caráter seguro. Além do 
caráter de integração, considerou-se a água como elemento de ambientação, capaz de garantir harmonia 
num vazio urbano dessa área, que era considerada degradada, abandonada e suja, além de insegura. 
Assim, a presença do lago e de outros espaços a ele vinculados para atender a comunidade consistia na 
estrutura-chave do projeto. O parque é composto: (a) de uma pista de caminhada; (b) uma ciclovia; (c) 
duas praças de descanso, equipadas com bancos e sombreamento proveniente do paisagismo; (d) duas 
praças de ginástica; (e) praças, localizadas ao redor da represa, denominadas Mirante, Esplanada, Praça da 
Sombra, Praça do Sossego, Praça das Crianças e Praça dos Esportes. A proposta do parque, portanto, foi 
de oferecer atividades de lazer dimensionadas para a população num âmbito predominantemente local de 
uso cotidiano. Com a implantação do parque, buscou-se a criação de um lugar capaz de fazer referência ao 
“ambiente natural”, de modo a utilizar o potencial da água como ambiência para os encontros sociais, 
visadas, percursos e aproximações para um contato com o ambiente natural integrado ao cultural, 
valorizando seus múltiplos aspectos significantes.  
 
2.4 Elementos da Transformação da Paisagem: Dimensões Biofísicas e Humanas 

 
A partir da análise visual, procurou-se registrar os sinais contidos no processo de transformação da área 
em estudo para evidência de suas significações. Dentre eles, destacam-se os elementos físico-naturais, 
como topografia, vegetação, cursos d’água e elementos sociais como a infra-estrutura, principalmente os 
acessos, o uso e ocupação do solo, no período entre a década de 50 e a década de 90, considerando a área 
em estudo e sua região periférica. Esses sinais foram classificados como elementos sinalizadores físico-
visuais e sociais (Tabela 1), semelhantes àqueles propostos pelo método NVCA, e foram evidenciados a 
partir da análise do material selecionado – neste caso, as plantas, os mapas, as fotos e, mesmo, os 
depoimentos que possibilitaram elucidação destes e, a partir daí, sua descrição e interpretação dos 
elementos indicadores da transformação da paisagem. A leitura dos elementos visuais que conformam esta 
paisagem urbana a partir do método proposto possibilitou a identificação dos elementos de traço-fixo, de 
traço semifixo e de traço não fixo. Ao analisar estes elementos considerou-se o caráter dinâmico da 
paisagem relacionado com a escala espacial e temporal. Muitas vezes, um determinado elemento da 
paisagem está sujeito a mudanças de classificação quanto ao seu caráter fixo, semifixo e não fixo. 

 

 
 



TABELA 1 –Elementos sinalizadores de descrição da transformação da paisagem, pelo NVCA 
 
 
 
 

 
Na década de 50 (Figura 2), o elemento de traço-fixo é identificado pela predominância do elemento 
natural, destacando as linhas que representam a topografia do lugar e evidenciando a não ocupação 
humana. As edificações e o traçado inicial de uma via urbana representam um processo de urbanização 
inicial, apresentando um caráter semifixo. 

  Período   Classificação Identificação Item 
1950-19591 1960-19692, 3, 4 1970-19795, 6, 7 1980-19898 1990-19999, 10, 11 

Localização Situação: Confluência 
dos córregos 
do Leitão e 
Santa Maria 

Contenção das águas 
confluentes dos 
córregos do Leitão e 
Santa Maria através da 
construção da 
barragem 

Contenção das 
águas confluentes 
dos córregos do 
Leitão e Santa 
Maria através da 
construção 
barragem. A represa 
tem caráter 
intermitente.  

A barragem 
localiza-se na 
avenida Arthur 
Bernades , no bairro 
Santa Lúcia, 
persistindo seu 
caráter intermitente 

 O parque Santa 
Lúcia localiza-se na 
avenida Arthur 
Bernades, no bairro 
Santa Lúcia, 
incorporando a área 
de represamento das 
águas, agora como 
“lago”. 

Área Natural Ecossistema: Água Doce – 
Lótico. 

Água Doce – Lêntico. Água Doce – Lótico 
associado ao Lêntico 
/ assoreamento. 

Água Doce – Lótico 
associado ao 
Lêntico / 
assoreamento. 

Água Doce – 
Lêntico. 

Espaço Delimitação: Ausente. Inicial – através do 
corpo da barragem 
originando avenida 
Santa Lúcia e o 
espelho d’água. 

Delimitada pelo 
traçado viário da 
avenida Santa Lúcia 
e continuidade da 
Av.  P. de Morais. 

Delimitada pela 
avenida Arthur 
Bernardes. 

Delimitada pela 
avenida Arthur 
Bernades e 
Setorizada como 
ZP-1. 

Dimensão: Ausente. Duas vezes a atual. Próxima a atual. Próxima a atual. 9,8 há. Forma 
Textura: Uniforme. Diversificação. Diversificada. Diversificada. Diversificada. 

Topografia Condição: Natural. Modificada. Modificada. Modificada. Modificada. 
Interna: Baixa. Baixa. Poucas edificações.   

 
 
 
 
 
 
 
Físico-
Visuais 

Densidade 
Periférica: Baixa. Crescente.  Crescente. Consolidada. Consolidada. 

Tipologia O que: Suburbano: 
chácaras. 

Edificações de porte 
médio, na região NO e 
pequenas edificações 
na região Leste. 

Zona SE-2; 
Edificações de porte 
médio, na região 
NO, Norte e Sul; 
pequenas 
edificações na 
região Leste.  

Zona SE-2; 
consolida uso 
residencial 
multifamiliar ao 
Norte e NO, uso 
residencial 
unifamiliar ao Sul e 
a comercial. 

Zona ZP-1; 
consolida uso 
residencial 
multifamiliar ao 
Norte e NO, uso 
residencial 
unifamiliar ao Sul e 
à Leste o 
aglomerado uso 
recreativo 

 
 
 
Social: Uso 
do Solo 

Distribuição Onde: Próximo aos 
Córregos, ao 
redor da 
confluência. 

Lindeira à - Leste e na 
região NO. 

Lindeira à 
barragem, Leste, 
NO, Norte, Sul e 
SO. 

Não há ocupação na 
região da barragem, 
sendo toda área ao 
redor ocupada. 

 Uso recreativo. 

Social: 
Ocupação 

Sentido Como: Horizontal. Horizontal. Horizontal e 
vertical. 

Horizontal e 
Vertical. 

Horizontal e 
Vertical. 

1 Mapa da Prefeitura de Belo Horizonte da Administração Renê 
Giannette; Escala 1:5000, de 1953. 

2 Foto do Arquivo Público Mineiro, de 1960. 
3 Planta aerofotogramétrica do Município de Belo Horizonte; Escala 

1:4000 (original 1:2000 de 1969) 
4 Foto aérea do Município de Belo Horizonte; Escala 1:8000 (original 

1:5000 de 1967).  
5 Mapa da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1976 
6 Levant. aerofotogramétrico do Município de Belo Horizonte; Escala 

1:4000 (original 1:2000 de 1972/73).  

7 Foto aérea do Município de Belo Horizonte; Escala 1:8000 de 1977. 
8 Mapa da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1985. 
9 Levant. aerofotogramétrico do Município de Belo Horizonte; Escala 

1:4000 (original 1:2000 de 1992). 
10 Mapa da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996. 
11 Foto aérea do Município de Belo Horizonte; Escala 1:8000 de 1990 e 

1994. 



 

 
 

FIGURA 2 – Mapa aerofotogramétrico do local de estudo, destacado pela hachura, antes da implantação da 
barragem Santa Lúcia um pouco à jusante da confluência do córrego do Leitão e seu tributário, o córrego Santa 
Maria. Fonte: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RENÉ GIANNETTE, 1953. 

 
 
 Na década de 60 (Figura 3), o elemento natural já se encontra alterado com intervenções oriundas dos 
assentamentos e aberturas de vias. As edificações e as vias de acesso tendem a se comportar como 
elementos de traço fixo, enquanto a topografia e as massas de vegetação e de água tendem à natureza dos 
elementos semifixo, devido às alterações que estão sujeitos. 
 
 

 
 

FIGURA 3 – Foto aérea do local da barragem Santa Lúcia, destacado pela hachura. Fonte: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1969. 
 
 
Nas décadas de 70 e 80 (Figura 4), consideram-se os mesmos elementos identificados na década de 60. Os 
elementos de traço fixo são caracterizados pelas edificações e aberturas de vias, encontrando-se nesse 
período de forma acentuada. Os elementos de traço semifixo são conformados dentro dos elementos de 
traço fixo, apresentando em menor escala. Já é possível verificar pelas fotografias a presença marcante do 
ser humano na paisagem. Observa-se isto na Figura 5, onde pessoas usam a área da barragem, como 
também o seu entorno. Tal manifestação é lida como elemento de traço não-fixo.  
 
 



 

 
 

FIGURA 4 – Foto aérea do local da Barragem Santa Lúcia, destacado pela cor verde. Fonte: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1973. 
 

 
 

FIGURA 5 – Foto panorâmica da barragem com visada para seu setor norte. Fonte: SUDECAP, década de 70 
 
Na década de 90 (Figura 6), os elementos de traço-fixo consolidam a morfologia da paisagem de caráter 
urbano, apresentando as edificações e os traçados viários como elementos predominantes do espaço. Os 
elementos de traço semifixo são caracterizados pela presença de massas de vegetação de forma espaçadas 
e pelo lago. Os elementos de traço não fixo são caracterizados pela presença de pessoas no parque. Uma 
das formas desta presença consiste na oferta de lazer ativo e passivo. 

 
 

FIGURA 6 – Foto aérea do local da barragem Santa Lúcia, destacado pela hachura. Fonte: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1994. 



Os elementos de traço não fixo são observados pela presença do ser humano no espaço, manifestado na 
forma de utilização da estrutura ambiental criada, assim como na utilização do parque na forma de lazer. 
A presença do ser humano na paisagem lhe confere o seu caráter dinâmico, que se torna possível a partir 
do momento que se cria formas de acesso aos lugares, ou seja, a possibilidade de acessibilidade na 
paisagem. 
 
A consolidação das dimensões humanas na paisagem transformada da barragem Santa Lúcia é evidenciada 
quando estes são incorporadas no Parque. No caso da dimensão humana “necessidades”, esta foi 
proporcionada em termos do conforto, relaxamento, lazer passivo, ativo e descobertas. Em termos de 
conforto físico, observam-se elementos físicos para o descanso como a presença de assentos, assim como 
os acessos e percursos no parque de forma agradável, com declividades suaves. Nota-se a presença de 
elementos que favoreceram o microclima local, como o espelho d’água, os gramados e a proposta de 
paisagismo, ofertando a possibilidade de áreas sombreadas ou não. A necessidade de envolvimento social 
e com a natureza é estimulada, mediante a possibilidade de relaxamento, visadas, vistas, a presença do 
paisagismo e da água, do lazer ativo, pelo uso das pistas para caminhadas, a ciclovia e quadras esportivas, 
dentre outros. No caso das pistas de caminhada, o percurso proposto leva a descobertas de novas maneiras 
de perceber o local e seu entorno, presenciando uma ampla área aberta, sem adensamento de edificações, 
criando um contraste com o entorno. A composição desses elementos presentes no parque, como áreas 
para descanso, jogos de dama, eventos, playground, campo de futebol, pistas de cooper, barras de 
ginástica, além dos acima citados, possibilitou ao usuário e à comunidade ao redor o lazer ativo e passivo, 
relaxamento, descobertas com grandes vistas e a possibilidade de estar em uma área aberta.( Figura 7) 
 

 
 

FIGURA 7 – Foto setorial do parque Santa Lúcia. Fonte: SUDECAP, década de 90. 
 

Em relação ao conforto psicológico, a sensação de segurança do parque é um ponto importante, uma vez 
que sua localização pertence a uma zona de fronteira social. Diante dessa circunstância, para amenizar os 
eventuais conflitos de interesses e de comportamento buscando assegurar um lugar democrático, foi 
fundamental a presença do Poder Público na área que, em termos da equipe de manutenção e de 
policiamento no parque. Convém destacar que a vista desobstruída no parque é um elemento físico que 
contribui para a segurança dos usuários. 

Dentro da segunda dimensão, “direito ao uso”, o parque possui acessibilidade, sem barreiras físicas, 
visuais ou simbólicas, propiciando liberdade de ação no espaço. Porém, deve-se estimular as atividades de 
conscientização os usuários sobre as formas de uso e conservação do ambiente, suas possibilidades de 
usos coletivos e individuais, dentre outros aspectos. Em relação aos “significados” e conexões, terceira 
dimensão humana, observa-se que, a partir do uso do parque, este espaço pode comunicar a sua função 
com uma área de lazer, atendendo as necessidades da comunidade e oferecendo espaços para conexões em 
grupo e individuais, como área para encontros, eventos, pista de caminhada, como também a proximidade 
com a natureza de um ambiente natural e outras possibilidades. Complementando as dimensões humanas, 
tem-se a “manutenção” do parque, em que a utilização de materiais duráveis, como concreto usado no piso 
e nos bancos, no caso de materiais inertes, e a utilização de forrações mais duráveis na proposta de 
paisagismo, com sistemas de iluminação e irrigação automáticos.Todos estes aspectos contribuem para o 



bom desempenho do parque, que consiste em um equipamento comunitário facilitador da interação das 
pessoas com o lugar, pois os espaços públicos apenas com atributos físicos ocasionam uma concepção 
simplista, limitando-os de suas reais potencialidades para a comunidade. 

 

A partir do material analisado, foi possível verificar a evolução da área em estudo. As fotos aéreas 
forneceram dados sobre a conformação biofísica e social da área, evidenciadas pelos sinais visuais das 
diferentes texturas, onde os elementos naturais se apresentaram como a topografia, os cursos d’água, as 
massas de vegetação, e os elementos antrópicos se apresentam nos traçados viários, na distribuição dos 
assentamentos e nas conseqüentes ocupações dos grupos humanos (espaçada, horizontal, vertical, formal e 
informal). Em relação à presença do elemento natural, percebe-se que até a década de 50 o trecho da 
microbacia do córrego do Leitão permaneceu com poucas alterações na paisagem. Essa paisagem original 
sofreu transformações a partir da expansão urbana,e principalmente pelo represamento do curso do 
córrego do Leitão e seus tributários, a partir de ação antrópica sobre a área, que se intensificou a partir da 
década de 50.No final da década de 60, o processo de urbanização tornou o entorno da área de estudo mais 
adensado, com melhoria de acessibilidade à área de estudo pela canalização do trecho do córrego do 
Leitão à jusante da barragem sob a avenida Prudente de Morais. Com a intensificação do processo de 
urbanização na década de 70 resultante dos novos loteamentos no entorno da represa, deu-se início a um 
processo de assoreamento da barragem, que perdurou até o início do anos 90, com a consolidação da 
ocupação da área. Nesse período, a paisagem do local apresenta-se intermitente, devido ao caráter sazonal 
da presença do elemento água. Desta forma, o processo de transformação desta área evidencia o jogo de 
força entre o meio antrópico e o meio natural. Na década de 90, com a implantação do parque na região da 
barragem, o meio natural é integrado ao meio antrópico. Esta integração é manifestada pela permanência 
do córrego do Leitão em forma de lago. No seu entorno, são implantados equipamentos para atividades de 
lazer, formando o parque Santa Lúcia. O parque é inserido na região da barragem, transformando a 
paisagem da área de estudo e seu entorno. 

 O parque Santa Lúcia é classificado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996 como Zona de 
Proteção, ZP-1, destinado à proteção do patrimônio ambiental e preservação paisagística. Sendo 
classificado em relação ao seu porte e dimensão como nível médio, com 98.000m2, este parque tem 
atributos  recreacionais com abrangência setorial e metropolitana. Em relação às suas funções, o parque 
promoveu a descontinuidade espacial, assegurou a formação de uma área de infiltração para águas 
pluviais, proporcionou a melhoria do microclima local, criou locais de convívio, garantiu o valor 
iconográfico, e possibilitou uma área de aprendizado e convivência com a natureza. 

 

Desta forma, quando se fala das dimensões humanas incluídas no parque, temos  as áreas de convivência, 
as pistas de caminhada e os bancos, que contribuem para  a presença do ser humano neste espaço. Quando 
se enfoca a dimensão biofísica, consideram-se as alteracões ocorridas tanto dos elementos naturais como 
do ambiente construído, que em alguns momentos possibilitou verificar a forças existentes do meio 
antrópico sobre o natural. A permanência do elemento natural pressupõe uma interação de forças entre o 
meio antrópico (pressões de transformação) e natural (reações pelas enchetes e alterações climáticas), o 
qual deve ser alcançado pela consciência antrópica, envolvendo educação e preservação ambiental, 
evidenciando um vínculo entre a sociedade e a natureza que, no caso específico da parque Santa Lúcia, 
pode ser exemplificado pelos esforços no sentido de preservação da nascente dos córregos que alimentam 
o lago. Neste caso, a delimitação da área, tornou possível  a coexistência do elemento natural com o 
ambiente construído. A possibilidade de o parque conter as dimensões biofísicas e humanas lhe atribui um 
caráter dinâmico, assumindo o significado de uma área com potencial ambiental. 
 
 
 
 
 



3. AS POTENCIALIDADES DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 
 

Este trabalho apresentou análise evolutiva da paisagem urbana, focado nas áreas verdes públicas. Na 
dimensão biofísica, o elemento natural presente nas áreas verdes possui valores físicos e ecológicos. Os 
valores físicos envolvem a forma de descontinuidade espacial em relação ao ambiente construído, o valor 
estético e compositivo da paisagem e a diversificação da setorização urbana. Como aspecto ecológico, 
estas áreas representam parte do ecossistema natural, possuindo funções amenizadoras do meio urbano, 
favorecendo o microclima local, aumentando a taxa de permeabilidade do solo e permitindo a existência 
da fauna e da flora. A permanência do elemento natural no espaço urbano está vinculada no tratamento 
paisagístico dessas áreas, buscando manter os elementos naturais da paisagem na forma natural ou 
projetados.  

A dimensão humana foi identificada a partir da capacidade das áreas verdes públicas em possibilitar a 
participação do ser humano na paisagem. Esta participação envolve espaços que atendem às necessidades 
humanas na forma de lazer ativo e passivo, na oferta de equipamentos, como bancos, e nos acessos que 
permitem o uso do lugar. Estas dimensões, quando incorporadas ao desenho das áreas verdes públicas, 
considerando os parques, jardins e praças, propiciam o caráter dinâmico da paisagem. Tal dimensão 
possibilita a integração de valores naturais e humanos. 

 

O estudo de caso da evolução da paisagem na área do atual parque Santa Lúcia possibilitou identificar a 
integração das dimensões biofísicas e humanas, a partir de uma demanda social e ambiental. O fato de a 
área estar originalmente exposta a enchentes e assoreamento, em virtude ao processo acelerado de 
urbanização, demandou soluções técnicas que incorporaram valores ambientais e sociais. Neste caso, o 
sistema natural é mantido na forma de lago, que é abastecido pela nascente do córrego do Leitão. Ao 
mesmo tempo a área foi transformada em um parque com equipamentos, propiciando a oferta de um 
espaço de lazer para a comunidade ao redor. É importante salientar que esta proposta permitiu a interação 
de forças do elemento natural com as forças antrópicas de forma mais harmônica. 

Desta forma, considera-se este trabalho abordou a importância das áreas verdes públicas na conformação 
da paisagem urbana, no processo de criação e/ou reorganização e conservação. A permanência dessas 
áreas promovendo a melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades envolve a interação das dimensões 
humanas e biofísicas, propiciando o seu caráter dinâmico na paisagem, assumindo a sua dimensão 
ambiental. A permanência das áreas verdes públicas requer uma apropriada inter-relação destas áreas com 
o sistema antrópico. Estas áreas manifestam-se na escala urbana em proporção menor em relação às áreas 
edificadas. As áreas verdes assumem a característica de espaços vazios do ambiente urbano. Estes espaços 
vazios criam contrastes com os espaços construídos. A função atribuída a esses espaços permite identificá-
los como jardins, praças e parques, ou apenas como espaços livres sem uma função determinada. 

 

Pode-se afirmar, finalmente, que este estudo evidencia a possibilidade e a necessidade de considerar a 
ação conjugada de forças antrópicas e naturais nos processos de intervenção sobre as áreas verdes públicas 
nas cidades. O caso do parque Santa Lucia, em Belo Horizonte, evidencia que a existência e a 
permanência de áreas desta categoria requerem a compreensão dos significados desta parcela do espaço 
público para um conjunto de atores, envolvendo tanto a comunidade como os órgãos gestores e os 
planejadores, considerando-se, desta forma, as potencialidades das áreas verdes públicas na paisagem 
urbana. 
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