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RESUMO 
No momento de grande desenvolvimento industrial no Brasil, vemos a criação de Brasília, de 
indústrias siderúrgicas, de mineração, novas rodovias entre outras diversas mudanças, a mais 
significativa para toda a população foi o desenvolvimento do lazer, podendo ser desfrutado 
através de artes e apresentações, esportes, musica e teatro, no Brasil o Lazer recebe um 
grande incentivo neste mesmo período por parte das empresas para os funcionários, criando 
os clubes esportivos. 
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ABSTRACT 

At a time of great industrial development in Brazil, we see the creation of Brasilia, steel, mining, 
new highways and many other changes, the most significant for the entire population was the 
development of leisure, which can be enjoyed through arts and presentations. , sports, music 
and theater, in Brazil Lazer receives a great incentive in this same period from the companies 
to the employees, creating the sports clubs. 
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INTRODUÇÃO  

Guerra, Marlene 1996, diz que com os passar dos tempos, pesquisas e 

estudos, mostram a importância da prática do lazer, sendo nas práticas de 

leitura, esportes, assistindo apresentação musicais, teatros e de diversas 

outras maneiras; temos o desenvolvimento da prática no Brasil após o período 

de desenvolvimento industrial, período este que trouxe muitos benefícios a 

classe operaria. 

Os parques lineares são criados com a intenção de recuperar um 

espaço em degradação, normalmente implantados em espaços próximos a 

redes hídricas, tem também o objetivo de proteger áreas naturais, rios, lagos, 

lagoas entre outros pontos. 

  



 

DESENVOLVIMENTO 

LAZER 

Guerra, Marlene 1996, a palavra lazer deriva do latim otium, e significa 

empregar adequadamente o tempo livre: lendo, praticando esporte, estudando, 

viajando. O tempo não produtivo é considerado repouso, o lazer está no tempo 

livre entre as obrigações que se dividem em conceitos, obrigações fisiologias, 

entendidos como necessidades tais como comer, beber, dormir entre outras as 

quais não se pode deixar de fazer. 

As obrigações primárias estão ligadas ao trabalho e estudo, e, entre as 

secundárias, estão as obrigações de fazer compras, ir ao médico, fazer as 

tarefas domésticas dentre outras; já o tempo livre se caracteriza como o tempo 

quando não se realiza nenhuma das outras obrigações; para se ter realmente 

um momento de lazer ele deve ser totalmente dispensado de tarefas que 

gerem lucros, ou qualquer preocupação diária, caso contrário esse tempo se 

desqualifica como momento de lazer. 

“O tempo não produtivo é usado para repousar, isto é, as horas  
disponíveis após as obrigações diárias, o descanso semanal e  
as feri8as anual, tempo esse “em que se faz o que se quer,  
porque se quer fazer”. É claro que esse “querer fazer” não deve  
implicar em lucros ou numa passa tempo estéril”. (GUERRA,  
1976, p. 15). 
 

Antes de toda a tecnologia conhecida no mundo moderno, o tempo livre 

do homem era mais bem desfrutado, utilizado para socializar pessoalmente 

com as pessoas, prática de esporte, diversão ao ar livre entre outros. Mas, 

hoje, todo esse tempo que era aproveitado de maneira saudável foi descartado 

para muitos, e o lazer agora são aquelas horas que passamos em frente a tv, 

ao computador, conectados nas redes sociais, deixando assim de buscar 

atividades realmente saudáveis para o nosso dia a dia.  

Portanto, a prática do lazer é algo fundamental para a nossa vida, são 

momentos que buscamos para no proporcionar dias mais agradáveis, 

sensação de bem-estar e preservação da nossa saúde. Sendo ele através de 

esportes, dança, música, teatro e até mesmo uma mesa rodeada de amigos.  

  



A EVOLUÇÃO DO LAZER NO BRASIL. 

Segundo o site Conceito.de em meados de 1946 até 1964, 

presenciamos no Brasil projetos de desenvolvimento nacional, entre tantas 

transformações passamos pelo surgimento da indústria automobilística, a 

inauguração da capital Brasília, também vemos a construção de estrada 

estaduais e federais por todo o território nacional, temos a implantação de 

políticas trabalhistas, indústrias de siderurgia, mineração e extração. 

Com o grande desenvolvimento econômico e industrial, há um grande 

avanço e possibilidade de acesso ao lazer através de artes e espetáculos, além 

da valorização do lazer para a classe operária, momento em que se presencia 

clubes de trabalhadores; mais a frente, temos a luta dos operários por mais 

espaços de lazer. Nesse período, há o surgimento dentro das empresas de 

espaços voltados para campeonatos, isso possibilita o desenvolvimento 

esportivo de clubes, a criação de esportes de elite e o surgimento de peças de 

musicais e teatros. 

 

LAZER AQUÁTICO 

Segundo o site Freesider com e evolução constante de tudo que é 

conhecido, vemos novas práticas de esportes, e novas alternativas para 

praticar os já conhecidos, essas atividades surgem tendo como ponto principal 

o cenário natural.1 

Com o início das práticas esportivas aquáticas, surge também a indústria 

do tempo livre, que tem como intenção a exploração de locais naturais para 

turismo, porém se não for uma exploração turística bem organizada, planejada 

e gerenciada, pode trazer o desgaste e destruição do local.  

O esporte aquático é um meio de educação física de grande e rica 

importância, pois é possível praticar sem a exigência de grande porte físico, o 

esporte aquático nos proporciona alguns benefícios: 

• Melhora a circulação sanguínea.  

• Gera menor impacto nas articulações quando comparado aos 

outros esportes. 

                                            
1 Disponivel em: https://freesider.com.br/esportes-radicais/os-10-melhores-esportes-

radicais-aquaticosesportes-radicais-aquaticos/ acesso em 07 de outubro de 2019. 



• É uma atividade que pode ser praticado por gestantes e idosos 

sem muito esforço. 

• Para quem sofre de problemas respiratórios é uma atividade 

proporciona uma melhora, já que ao praticar essas atividades 

dilatam os vasos sanguíneos de modo que as trocas de gases 

são feitas de maneira mais eficaz. 

As atividades aquáticas podem ser desenvolvidas com ou sem 

elementos de auxílio, como exemplo a natação que não é preciso nenhum 

material e canoagem onde é necessário o caiaque ou canoa. Essas práticas 

ajudam no desenvolvimento de força, resistência, convivência e velocidade. 

A maioria das atividades aquáticas são desenvolvidas em piscinas, mas 

a intenção é trazer essas atividades para espaços abertos, buscando assim a 

valorização de áreas naturais como lagos, praias, e beiras de rio. 

Para ter uma apresentação dos esportes aquáticos iremos separá-los 

em duas modalidades, esporte aquático radical, e de contemplação.  

ESPORTE AQUÁTICO RADICAL E DE CONTEMPLAÇÃO 

Mesmo sendo uma modalidade esportiva que exige muito do físico do 

praticante, ela também oferece outros benefícios para o corpo e a mente, 

oferecendo também sensações únicas. Veremos 4 benefícios oferecidos pelo 

esporte:2 

• Resistência: ao praticar ele melhora as funções 

cardiovasculares, fazendo com que ao praticar você passe a ter 

mais resistência, folego, e força, para suportar a uma prova por 

mais tempo. 

• Bem-estar: a endorfina é um hormônio produzido pelo corpo 

humano, e responsável pela sensação de prazer e tranquilidade, 

ela aumenta a disposição, e diminui o estresse. Quando se 

pratica atividades de alta intensidade o corpo produz endorfina 

naturalmente trazendo todos os benefícios já citados.   

                                            
2 Disponivel em: https://freesider.com.br/esportes-radicais/os-10-melhores-esportes-

radicais-aquaticosesportes-radicais-aquaticos/ acesso em 07 de outubro de 2019. 
 



• Confiança: nas atividades radicais as decisões devem ser 

tomadas de imediato, isso faz com que a confiança seja de 

estrema importância, com o tempo as vitorias e atividades bem-

sucedidas geram sensações de segurança e conquistas, podendo 

se refletir na vida profissional.   

• Ganho de força: os esportes praticados na água são talvez os 

melhores para se ter ganho de força, com tudo deve ser feito com 

cautela e respeitando os limites de cada um para não sofrer 

lesões, e ter um bom aproveitamento. 

Com um rápido entendimento dos benefícios trazidos pelos esportes na 

água, podemos conhecer agora alguns das modalidades práticas por quem 

busca um pouco de adrenalina. 

• Rafting: essa modalidade se resume em descer a corredeira de 

um rio em um bote, precisando de 5 a 8 pessoas para a prática, 

mesmo sendo uma adrenalina intensa não é preciso que o 

praticante tenha grandes experiencias, Figura 03.  

Figura 03: Rafting 

 

Fonte: Disponível em: encurtador.com.br/jkqA8 Acesso em 23 de março de 2019. 

 

• Kitesurf: essa modalidade já exige que se tenha um curso 

preparatório antes da prática, para não se correr nenhum risco 

durante o desenvolvimento do esporte. O kitesurf se resume em 

ficar sobre uma prancha e ser puxado por uma pipa, Figura 04. 

Figura 04: kitesurf 



 

Fonte: Disponível em https://bit.ly/2yiz3ll acesso em 23 de março de 2019. 

• Waveski: essa prática envolve a mistura do caiaque com o surf, 

nele você usa o caiaque comum remo duplo para surfar em 

grandes ondas, é uma modalidade bem simples para quem tem 

interesse em começar a praticar um esporte radical, Figura 05. 

 

Figura 05: Waveski 

 
Fonte: Disponível em: 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahukewjj9tg_8jjhahxbgbkghcssabuqjrx6bagbeau&url=http%3a%2f%2fsherikuz.

com%2fblog%2f2014%2f10%2f30%2fsurf-ski-vs-wave-
ski%2f&psig=aovvaw16lpqtworpeybpohzbjv_y&ust=1553450809653211 acesso 

em 23 março de 2019. 
• Wakeboard: para quem já praticou o esqui na neve, pode agora o 

praticar na água, é preciso de uma prancha e uma lancha para te 

puxar, fica preso por uma corda longa e pode ousar um pouco 

mais nas manobras, Figura 06.3 

Figura 06: Wakeboard 

 

                                            
3 Disponível em https://freesider.com.br/esportes-radicais/os-10-melhores-esportes-

radicais-aquaticosesportes-radicais-aquaticos/. Acesso em 18/03/2019 



Fonte: Disponível em 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3sOG
N75jhAhVIILkGHaI7C94QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.nauticexpo.com%2Fpt%2

Fprod%2Fjobe-sports%2Fproduct-21391-514986.html&psig=AOvVaw1-
qynS5MmXzcEqGSPkaXZR&ust=1553451249096816 acesso em 23 de março de 2019. 

Na prática esportiva aquática temos também modalidades que não 

oferecem adrenalina, mas sim uma contemplação e a possibilidade de admirar 

os lugares onde estão sendo praticados, para exemplificar melhor iremos ver 

uma breve explicação sobre algumas delas. 

• Stand up paddle: para apreciar esta prática é preciso apenas de 

uma prancha, um remo, e um rio, é preciso ser com águas 

calmas, nesse esporte a pessoa rema em pé na prancha, e 

quanto mais bela for o local onde se está melhor será a 

paisagem, Figura 07. 

Figura 07: Stand Up Paddle 

 

Fonte: Disponível em https://bit.ly/2twihgc acesso em 24 de março de 2019. 

• Canoa: temos dois tipos de canoa a de velocidade, onde se rema 

de joelhos, e temos também a canoa onde se pode ter uma 

remada mais tranquila onde se está sentado um belo exemplo 

para esta canoa é a canadense, Figura 09.  

Figura 09: Canoa Canadense 

 

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2cd7e7h acesso 24 de março de 2019. 



• Mergulho: o ideal ao praticar é ter um  boa experiencia ou estar 

acompanhado de um profissional, também é possível mergulhar 

de maneira segura em qualquer pondo do mar, rio ou lago, basta 

estar acompanhado de todos os aparatos necessários, o 

propósito de um bom mergulho não é a profundidade que se 

chegou, mas o quão bom foi a experiência, Figura 10. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Mergulho 

 
Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2fxefnj acesso em 24 de março de 2019. 

 

PARQUE LINEAR NO BRASIL 

O Brasil durante o século XX foi um dos países com maior migração da 

população rural para as grandes cidades. No início do século XIX o país tinha 

uma um índice de população rural elevado, nesse mesmo período os 

habitantes da cidade de São Paulo era pouco mais de 30 mil, já nos tempos 

atuais 84% da população brasileira vive em zonas urbanas e São Paulo é a 

maior cidade na américa latina com cerca de 11 milhões de pessoas. 

Esse processo migratório que se deu de forma repentina e em grande 

escala, acabou sendo totalmente descontrolado e sem planejamento, o que 

gerou problemas econômicos, territoriais e ambientais principalmente. Nas 

grandes cidades esses efeitos negativos se dão por conta das ocupações de 

fundos de vales, morros, e áreas delicadas como as várzeas, e mananciais.4 

                                            
4  Disponível em: https://paineira.usp.br/aun/index.php/2017/05/11/parques-lineares-

novo-modelo-integra-lazer-e-meio-ambiente-na-cidade-de-sao-paulo/ acesso em 22/03/2019. 



 Na maior parte esses espaços ocupados de grande fragilidade, se dão 

por conta de posses ilegais, os principais problemas que essas invasões 

acabam causando, é para a administração pública, que por serem áreas 

inadequadas para a habitação, não podem oferecer serviços públicos, o que 

acaba por deixar muitas pessoas vivendo em áreas de risco. 

Essa ocupação mal planejada de locais inadequados, causa a 

permeabilização excessiva, o que ocasiona em períodos de chuva intensa as 

enchentes em regiões próximas a rios canalizados, algumas cidades como São 

Paulo, algumas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, criam planos e projetos 

para amenizar as enchentes, buscando soluções para um melhor escoamento 

dessas águas. Como pode ser observado nas palavras do prof. José Rodolfo 

Scarati Martins:   

Na cidade de São Paulo, existem duas ferramentas que foram criadas 
para tentar minimizar os impactos dos problemas citados acima e 
tornar o ambiente urbano menos vulnerável às chuvas intensas: O 
Planos Diretor de Drenagem Urbana e o Manual de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais. Ambos devem funcionar de forma 
integrada com outros planos diretores e regionais de urbanização, 
drenagem e saneamento. (MARTINS, 2015, p. 3) 
 
 

DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS 
Os parques lineares são intervenções que recuperam ou criam áreas 

verdes em associação a rede hídrica, são criados como projetos estruturadores 

de áreas ambientais na região urbana, para gestão e planejamento de áreas 

degradadas. A criação de um parque linear visa fazer uma integração entre a 

área urbana com o meio ambiente, sempre dentro das legislações vigentes e 

baseado na realidade existente do local. Essas áreas têm como objetivo 

preservar e conservar os recursos naturais a partir da integração do recurso 

natural e da agregação de funções para uso humano, podendo ser 

desenvolvido para promover o lazer, cultura, rotas para caminhada, e ciclovias.  

Esses espaços têm como uma de suas várias vantagens contribuir para 

a melhora do microclima urbano, em termos de qualidade de ar, dissipação de 

poeira, gases e um controle de umidade. Para implantar um parque é preciso 

ter que enfrentar algumas dificuldades, como desapropriações e realocação, 

que acabam por encarecer um pouco o projeto e também, o fator de ser um 

ambiente público, é preciso ter uma boa manutenção periódica para garantir 



um bom funcionamento, sendo de extrema importância a colaboração dos 

vizinhos e da população para se evitar depredações. 

  



Parques lineares 

PARQUE DO SAPÉ- SÃO PAULO- SP 

O parque linear de Sapé, figura 11, se encontra na zona oeste de São 

Paulo, na bacia do ribeirão do jacaré, a área percorre o espaço entre a Avenida 

Escola Politécnica indo até a rodovia Raposo Tavares. O projeto foi idealizado 

graças ao programa córrego limpo iniciado no ano de 2007, que tem como 

intenção recuperar e reverter degradações de córregos urbanos.5 

Na primeira fase da implantação foi construído pouco mais de 20 mil 

metros quadrados de área de parque, com uma extensão de 500 metros. Na 

segunda fase foi o processo de desapropriação de moradias em locais 

inapropriados ao longo da margem do córrego, gerando o reassentamento total 

de 1.200 famílias. 

Figura 11: Parque linear do Sapé 

 

Fonte: Disponível em: encurtador.com.br/iAHR2 acesso em 22 de março de 2019. 

   

O parque ajudou na melhoria viária da região, permitindo que fosse feito 

ligações entre bairros, que antes era um problema para os moradores da 

região, pois o indivíduo que quisesse cruzar de um bairro ao outro tinha que 

fazer uma grande volta. 

 O parque conta com uma boa infraestrutura, nele podemos encontrar 

espaços para esportes como, futebol, skate, pista de caminhada, quadras 

poliesportivas, ponte para pedestres, entre outros espaços, Figura 12. Possui 

uma vegetação compostas de arborização espaçadas, gramados e áreas com 

                                            
5 Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste
/index.php?p=22543 acesso 22/03/2019. 



jardins, o espaço também serve como moradia para algumas espécies de aves 

nativas da região. 

 

 

 

Figura 12: espaços do parque 

 

Fonte: Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/mosaico%20sape%20900x300.jpg 

acesso em 22 de março de 2019. 

 

PARQUE PRIMEIRO DE MAIO- BELO HORIZONTE- MG 

O parque Primeiro de Maio, Figura 13, está localizado no bairro 

Minaslândia, na cidade de Belo Horizonte, foi criado em 2008 para atender uma 

reivindicação dos moradores do entorno da bacia do córrego. O projeto 

recebeu a implantação de rede de esgoto, interceptores, barragem para 

retenção de água e iluminação, além da urbanização das Ruas Juscelino 

Ferreira Diniz e Angelina Ferreira Diniz. O espaço que antes tinha esgoto a céu 

aberto, grande volume de lixo acumulado, hoje tem um grande espaço de lazer 

e convivência para os moradores. 6 

Figura 13: Parque Primeiro de Maio 

 

                                            
6 Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-

zoobotanica/informacoes/parques/parque-primeiro-de-maio acesso em 22/03/2019. 



Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2hpth4r acesso em 22 de março de 2019. 

O espaço tem um importante impacto na cidade, é responsável por 

auxiliar o controle de enchentes, e preservação ambiental. Fica localizado na 

rua Joana Darc, e foi desenvolvido na parceria entre a prefeitura municipal e o 

banco interamericano de desenvolvimento (BID). A parceria contava com um 

orçamento de 5.9 milhões para o tratamento e recuperação de fundo de vales, 

o valor era dividido para intervenções, desapropriações e remoção de famílias. 

Ele tem uma estrutura para receber eventos e manifestações culturais, é 

um espaço de lazer e preservação ambiental, tem quadras poliesportivas, 

Figura 14, espaços para brincadeiras infantis, mesas de jogos, espaços com 

equipamentos de ginasticas e pista de caminhada.  

Em toda a extensão tem 9 nascentes, sendo 5 abertas à visitação, conta 

com cerca de 30 espécies de árvores espalhadas por todo o espaço, algumas 

dessas espécies são frutíferas. Também existe uma fauna com algumas 

espécies como, tartarugas, peixes, preás e micos. 

O parque alcançou o objetivo esperado quando se iniciou os estudos 

para o projeto, entre esses estão listadas as melhorias de condições 

ambientais e sanitárias da região, controle de enchentes e qualidade da água.  

 

Figura 14: Pista de caminhada/ Quadra poliesportiva. 

 

Fonte: Disponível em: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQu
Kn66ZbhAhWDIbkGHdGBCHMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.finocredito.com.br

%2Fnoticias%2Fconheca-sua-cidade-parque-1o-de-
maio&psig=AOvVaw0ZZIVmcEjbLc_efCBn3mR1&ust=1553381123330826 acesso em 22 de 

março de 2019.  

  



 

Conceito de Parque Urbano 

Parque urbano é o espaço projetado e pensado para receber 

desenvolvimento de recreação, estares, um ambiente pensado para uma 

integração social, e ambiental, os parques podem ser espaços públicos ou 

privados. Além do uso para recreação o espaço é destinado também a uma 

melhoria e conservação ambiental, em uma maioria esse tipo de parque se 

encontra mais ao centro das cidades, como exemplo vemos o Central Park, 

Figura 15, no distrito de Manhattan, Estados Unidos, ele tem uma dimensão de 

cerca de 4000 por 800 metros e se encontra no centro do distrito.  

 

Figura 15: Central Park 

 

Fonte: Disponível em: https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/cQxzvooApD3_rJDU-
U0ZfhgLDAs=/0x0:2500x1466/920x613/filters:focal(1050x533:1450x933):format(webp)/cdn.vox
-cdn.com/uploads/chorus_image/image/61773337/CPT_hero.0.jpg acesso em 23 de março de 

2019. 

São projetados e implantados para trazer uma preservação ambiental, 

por vezes vemos a preservação de espécies arbóreas, também espécies 

animais, variando muito de região. 7 

O conceito de parque urbano não está relacionado apenas a espaços de 

conservação ambiental, cercado por matas de preservação, dentro deste 

mesmo conceito podemos ver os parques que em sua maioria são espaços 
                                            
7 Disponível em: https://queconceito.com.br/parque acesso em 22/03/2019. 



privados como parques zoológicos, onde podemos ver e conhecer espécies de 

animais selvagens, parques de diversões onde é encontrado espaços de lazer 

e recreação com brinquedos e também parques aquáticos, onde todas as 

atividades são relacionadas e desenvolvidas na água.  

 

  

• Parques nacionais 

Os parques nacionais são áreas de preservação ambiental, criados para 

evitar a degradação dos ecossistemas, esse tipo de parque tem como atrativo 

o lado da natureza, os visitantes podem fazer trilhas, visitar grutas, cachoeiras 

e morros com vistas deslumbrantes, outros também ficam próximo a rios, 

exemplo do parque de Foz do Iguaçu, esses ambientes são sempre cercados 

de áreas verdes, o ideal para se fazer trilha em alguns desses parques é que 

se contrate um guia experiente para  que não haja risco para os visitantes.8 

• PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina, que fica na Bahia, em toda 

sua extensão existe dezenas de trilhas, cachoeiras, Figura 16, e grutas, sem 

falar em diversos outros espaços para se visitar. O parque conta com 5 

acessos diferentes, sendo o mais estruturado o da cidade de Lençóis, a cidade 

conta com aeroporto, e boa estrutura hoteleira. A visita ao espaço conta com 

uma trilha que dura 5 dias, feita pelo Vale do Paty, não podendo deixar de 

visitar também a cachoeira da fumaça com 380 metros de altura. 

Figura 16: Cachoeira da Fumaça 

                                            
8 Disponível em: https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/fotos-e-dicas-14-parques-

nacionais-para-curtir-a-natureza-do-brasil/ acesso em 23/03/2019. 



 

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2OoI011 ACESSO EM 23 de março de 2019. 

• PARQUES AQUÁTICOS 

Os parques aquáticos são centros desenvolvidos e pensados para 

oferecer aos visitantes atrações e divertimentos através da água, são espaços 

que oferecem diversos brinquedos como Tobo águas gigantes, descidas de 

boia, tirolesa, entre outros, tudo sempre visando a segurança do espectador. 

Parques aquáticos são encontrados em todas as regiões do planeta, 

independentemente do tipo climático da região, os lugares mais comuns de se 

encontrar são em regiões onde se tem grande visitação em períodos de férias.  

• Thermas dos Laranjais, Olímpia- São Paulo 

Um dos parques com maior e melhor infraestrutura do país, ele conta 

com diversas atividades que são para qualquer faixa etária e qualquer nível de 

radicalismo. 

O parque oferece uma grande variedade de atividades focadas para a 

terceira idade, com piscinas de pedra, hidromassagem, poços com águas 

medicinais. No seu interior também vemos diversos Tobo águas, que vão do 

mais calmo ao mais agitado, figura 18, e a tirolesa acabando no lago do 

parque. 

Tem capacidade de receber até 15 mil pessoas por dia e mais de 1.8 

milhões de visitantes anuais. Sua área total é de 260 mil metros quadrados e 

oferece mais de 50 atrações.9 

Figura 18: Piscina de surf 

                                            
9 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Thermas_dos_Laranjais acesso 

23/03/2019. 



 

Fonte: Disponível em: http://www.casasthermas.com.br/thermas.php?id=1 acesso em 
23 de março de 2019. 

 

 

 

 

Conclusão 

O lazer após ganhar força gerou diversos objetivos a condição de vida 

do indivíduo, gerando a ele momentos de descontração e despreocupação, 

onde poderia gastar seu momento se divertindo, seja com práticas esportivas, 

cultuais ou relaxantes.  

Os parques lineares agregam a região onde se encontram, espaços de 

utilização para atividades diversas, como esportivas, contemplação da natureza 

e ambientes de conscientização, vemos a junção do lazer aos parques, 

incentivando atividades ao ar livre, e mostrado que devemos respeitar o meio 

ambiente. 
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