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RESUMO
A concentração populacional em áreas urbanas e o crescimento não
planejado das cidades resultam em inúmeros impactos ambientais e sociais. A
ocupação indiscriminada das áreas das bacias hidrográficas urbanas, com a redução
das áreas verdes, a excessiva impermeabilização do solo, descaracterização dos
cursos d’água e suas áreas de várzea, devido à canalizações e retificações,
interferem diretamente no ciclo hidrológico, na qualidade e quantidade das águas.
Sendo um dos aspectos fundamentais a ser considerado na gestão integrada dos
recursos hídricos, o planejamento ambiental é uma das ferramentas que podem
ajudar a controlar essas interferências no meio ambiente, principalmente se bem
articulado com outros instrumentos de planejamento das cidades, que devem ser
estabelecidos pelos Planos Diretores Municipais. O Plano Diretor Estratégico da
cidade de São Paulo, possui elementos que visam melhorar a situação ambiental e
dos cursos d’água da cidade. No entanto, muitas diretrizes estabelecidas ainda não
são adotadas em projetos e ações municipais. O estudo de caso dessa pesquisa é a
bacia do Córrego Judas, que compreende uma área de drenagem de 3,42km²,
localizada na região administrativa da Subprefeitura de Santo Amaro, zona sul da
cidade de São Paulo. A bacia possui alguns problemas de drenagem, principalmente
de alagamentos nas ruas que se localizam no antigo talvegue do Córrego Judas, no
bairro Alto da Boa Vista. Foram elaborados dois projetos, solicitados por órgãos
municipais, para tratar desses problemas. O primeiro projeto visava a reforma da
rede de galerias de águas pluviais do Alto da Boa Vista, e iria conduzir as águas para
um trecho do canal do Córrego Judas. Isso resultou na elaboração de um segundo
projeto que propunha a ampliação do canal do Córrego Judas, a fim de formar um
reservatório, propiciando o amortecimento das ondas de cheias. No entanto, poderia
descaracterizar os únicos trechos do Córrego, que ainda apresentam características
muito próximas ao estado natural, e estão localizados em uma área verde
significativa da bacia, composta pelo Parque Municipal Severo Gomes e pela Hípica
de Santo Amaro. Após uma mobilização contrária da população, devido aos
possíveis impactos negativos ao Córrego e áreas verdes, os projetos foram
suspensos. O objetivo da pesquisa é demonstrar que existem possibilidades de
menor impacto ambiental para uma gestão sustentável dos recursos hídricos em
áreas urbanas. Foram pesquisadas questões relativas à gestão de recursos hídricos
e ciclo hidrológico em áreas urbanas, medidas de baixo impacto ambiental para o
manejo de águas pluviais e aspectos voltados para a renaturalização, que visa
resgatar as características naturais dos corpos d’água. Também foram realizadas
entrevistas com representantes das principais partes envolvidas, e aplicados
questionários com os freqüentadores do Parque Severo Gomes a fim de verificar o
entendimento sobre as questões da bacia. Os resultados apontam intervenções
possíveis para disciplinar as águas na bacia, melhorando a situação ambiental e do
Córrego Judas. Porém são necessários estudos detalhados para implantar
intervenções adequadas às condições locais. Espera-se que essa pesquisa motive a
continuidade e detalhamento das ações para bacia do Córrego Judas, que
minimizem os problemas de drenagem com o experimento de novas práticas, e
sirvam de exemplo e inspiração para uma mudança na gestão dos recursos hídricos
na cidade de São Paulo.
Palavras Chaves: Recursos hídricos; bacias urbanas; bacia Córrego Judas; Parque
Severo Gomes; manejo sustentável; renaturalização de corpos d’água.

ABSTRACT
Water resources management in urban areas: study case in Judas’ watershed,
Santo Amaro, city of São Paulo
The concentration of population in urban areas and the unplanned growth of
cities results in a number of environmental and social impacts. The indiscriminate
occupation of the urban watershed regions results in reduction of green areas,
excessive soil sealing, channeling of watercourses and distortion of flood plains, that
interfere directly in water cycles, water quality and availability. These are crucial
aspects to be considered in integrated management of water resources.
Environmental planning is one of the tools used to control these environmental
interferences, especially when well integrated to other urban planning resources, to
be implemented according to Municipal Directing Plans. São Paulo’s Strategic
Directing Plan includes elements aimed at improving the city’s environmental and
watercourses conditions. However, many of the established directives have not been
enforced by municipal actions and projects. The current case study refers to the
Judas’ stream watershed, responsible for draining an area of 3.42 km², located in the
administrative region of the “Supbrefeitura de Santo Amaro”, in the southern region of
the city of São Paulo. The watershed presents drainage problems, especially overflow
from some higher streets located in the Alto da Boa Vista neighborhood. Two projects
have been designed in order to solve these problems, following a request issued by
municipal agencies. The first project aimed to build a new net of storm water galleries
in the Alto da Boa Vista, and the water would be conducted to a portion of the Judas
channel. This resulted in the design of a second project that proposed the
enlargement of the Judas channel, aiming at creating a reservoir to dampen flood
waves. However, this would cause changes to the only portions of the stream that still
retain natural features, located in a significant green area for the watershed formed by
the Severo Gomes Municipal Park and the “Clube Hípico Santo Amaro”, a riding club.
The population expressed its concerns as to the possible negative impacts for the
stream and green areas, and the project was aborted. The goal of this study was to
demonstrate that there are other low environmental impact strategies to ensure the
sustainable management of water resources in urban areas. Issues related to water
resource management and urban water cycles were investigated, as well as low
environmental solutions for storm water management and river restoration, aiming at
restoring the natural features of watercourses. There study also included interviews
with stakeholders, as well as a survey of Severo Gomes Park’s regular visitors to
assess the level of awareness of issues related to this watershed. The results show
that there are possible interventions that could be implemented to improve the
environmental conditions of the watershed, and the Judas’ stream conditions.
However, further detailed studies are necessary to allow the identification of proper
interventions according to local conditions. The author hopes that this preliminary
study will motivate and trigger actions related to the Judas’ watershed, resulting in
minimization of drainage problems, adoption of new practices, and that it ultimately it
may become an example and inspiration for changes in the water resource
management practices in the City of São Paulo.
Keywords: water resources; urban watersheds; Judas’ stream watershed; Severo
Gomes Park; sustainable management; watercourses restoration.
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1 INTRODUÇÃO
A problemática global do meio ambiente tomou uma importância crescente ao longo
do século XX. Principalmente por causa da exploração freqüentemente excessiva
dos recursos disponíveis, da evidente degradação de alguns deles, da poluição
causada tanto pelo desperdício como pelo aumento do consumo induzido pelos
modelos das sociedades industrializadas (THÉRY; MELLO, 2008).

No Brasil, a concentração populacional em áreas urbanas, um dos principais
processos ocorridos no século XX, causou impactos significativos em termos
ambientais. De acordo com Carmo (2005), a velocidade com que se desenvolveu
este processo, associado à falta de investimentos em planejamento e infra-estrutura,
resultou, principalmente nas grandes cidades, no comprometimento dos recursos
ambientais básicos (água, solo, vegetação e ar), o que prejudicou consideravelmente
a qualidade de vida da população.

Isto se deve ao fato do desenvolvimento brasileiro ter sido baseado, nas últimas
décadas, em um processo de planejamento econômico, que teve como saldo positivo
o crescimento econômico e tecnológico do país. Porém, apresentou efeitos perversos
no campo social e ambiental, colocando à margem da economia grandes parcelas
populacionais, intensificando os processos de degradação ambiental nas áreas
urbanas e rurais (ROSS; PRETTE, 1998).

O município de São Paulo é um caso típico da expansão das cidades brasileiras,
onde a mancha urbana se alastrou, com a criação de novas ocupações em regiões
distantes das áreas que possuem infra-estrutura (água, esgoto, eletricidade, coleta
de lixo, etc.).

A dispersão não planejada da malha urbana em várias direções, trouxe em si
inúmeros problemas ambientais e sociais. Um dos grandes problemas é a pressão
que exerceu sobre as áreas de interesse ambiental, como as de preservação de
mananciais de abastecimento. A cidade se espalhou sobre áreas estratégicas para
sua própria sobrevivência (CARMO, 2005).
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Esta situação não deixou de se repetir na região sul da cidade São Paulo, bacia do
rio Pinheiros, onde a urbanização se espalhou, se consolidou e hoje ocupa
indiscriminadamente os espaços das bacias hidrográficas. Praticamente se
estendendo das cabeceiras às margens dos cursos d`água, não respeitando sequer
as áreas estabelecidas por Lei para a preservação ambiental, tais como as das
matas ciliares e o próprio talvegue dos cursos d`água.

A complexidade dos sistemas hídricos aumentou devido à diminuição da
disponibilidade dos recursos hídricos, principalmente pela deterioração da qualidade
da água. O planejamento da ocupação da bacia hidrográfica tornou-se necessário
em uma sociedade com usos crescentes da água. Pois sempre houve a ocupação
indiscriminada dos espaços da bacia hidrográfica, e alguns com riscos de inundação.
A tendência atual envolve o desenvolvimento sustentável da bacia, o que implica no
aproveitamento racional dos recursos com o mínimo dano ao meio ambiente (Philippi
Jr; Tucci; Hogan, 2000).

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

A área de estudo desta pesquisa refere-se à bacia hidrográfica do Córrego Judas,
que compreende uma área de drenagem de 3,42km2 (HIDROSTUDIO, 2006). O
Córrego Judas é afluente da margem esquerda do Córrego Maria Joaquina, que por
sua vez é afluente da margem direita do Rio Pinheiros, situados na jurisdição da
subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo, SP. Os principais bairros que a bacia
abrange são o Alto da Boa Vista, Granja Julieta, Vila Cruzeiro, Chácara São Luis,
Chácara Japonesa, Jardim Heliomar e Jardim Santo Antonio (Figura 01).
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Figura 01 – Localização da bacia hidrográfica do Córrego Judas, situada na região
administrativa da Subprefeitura de Santo Amaro, cidade de São Paulo.
Fonte: Organizado pela autora (2009)

O Córrego Judas possui um trecho a céu aberto, que cruza uma área verde
significativa da bacia, composta pelo o Parque Municipal Severo Gomes e pela
Hípica Santo Amaro.

O Córrego ainda recebe alguns lançamentos irregulares de efluentes não tratados,
possui pontos das margens com processos erosivos e tem trechos no seu leito com
acúmulo de resíduos, principalmente entulho. Apesar destes problemas, o Córrego
apresenta características muito próximas ao estado natural, uma situação cada vez
mais rara na cidade de São Paulo.

16
O Parque é a principal área verde pública municipal da respectiva bacia, onde os
freqüentadores têm um contato direto com o trecho a céu aberto do Córrego Judas.
Na área da Subprefeitura de Santo Amaro, que possui 33 km², além do Parque
Municipal Severo Gomes, que teve sua área transferida para o Departamento de
Parques e Áreas Verdes do Município (DEPAVE) em 1989, até o momento somente
o Parque do Cordeiro foi inaugurado, em 2007 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, 2009a).

As outras áreas de parques previstas pelo Plano Regional Estratégico da
Subprefeitura de Santo Amaro são: Parque 450 anos, Parque Alfomares, Parque
Aterro Sanitário de Santo Amaro, Parque Darci Silva, Parque Telefunken, Parque
Ubirajara, Parque Interlagos, Parque Linear Córrego Invernada, Parque Linear
Olaria, Parque Linear Shopping Interlagos e Parque Linear Canal Jurubatuba
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009a).

As áreas dos Parques 450 anos e do Cordeiro são as próximas do Severo Gomes.
Porém como foi único Parque existente por muitos anos na Subprefeitura, tornou-se
bastante freqüentado e conhecido na região.

No entanto, a bacia do Córrego Judas, na qual o Parque Severo Gomes está
inserido, possui problemas de drenagem, que afetam ruas e edificações,
principalmente na região do Alto da Boa Vista e do Jardim Heliomar (HIDROSTUDIO,
2006). Isso resultou na elaboração de dois projetos de drenagem.

Sendo o primeiro referente ao reforço da microdrenagem de águas pluviais do Alto
da Boa Vista, pois em termos de drenagem superficial a região possui pouca rede de
escoamento e captação. Algumas ruas do bairro atravessam o antigo talvegue do
Córrego Judas, resultando assim em problemas de drenagem nos pontos mais
baixos dessas ruas, quando ocorrem precipitações pluviométricas mais intensas
(HIDROSTUDIO, 2006).

Porém, esse novo sistema de drenagem superficial de águas pluviais no Alto da Boa
Vista, visava captar e escoar as águas, através de tubulações, em direção ao canal
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afluente do Córrego Judas, situado nos limites da área da Hípica de Santo Amaro
(HIDROSTUDIO, 2006).

Isso iria resultar no aumento da vazão do Córrego Judas. Para não impactar as áreas
a jusante da bacia, foi desenvolvido o segundo projeto, que previa a ampliação do
canal do Córrego Judas, a fim de amortecer a vazão de pico (Figura 02).

A ampliação propunha que o canal deveria possuir largura média de 15m, altura de
2,5m, revestimento com gabião dos trechos a céu aberto do canal do córrego, com
extensão total de 930m, e a introdução de soleiras espaçadas ao longo do canal.
Essas intervenções iriam formar um reservatório e amortecer as ondas de cheias
(HIDROSTUDIO, 2006).

No entanto, se implantados, os projetos, principalmente o de ampliação do canal do
Córrego poderiam descaracterizar de maneira significativa o trecho a céu aberto do
Córrego Judas e as áreas verdes localizadas no Parque Severo Gomes e Hípica de
Santo Amaro (Fotografia 1).

Fotografia 1 - Córrego Judas, no limite da área do Parque Severo Gomes e Hípica de Santo
Amaro.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).
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Figura 02 – A3
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A Subprefeitura de Santo Amaro (SPSA) contratou os projetos, a Secretaria
Municipal de Infraestrutura-Estrutura Urbana e Obras (SIURB) estava licitando-os
para implantá-los e a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) se
posicionou de maneira contrária aos projetos, devido aos possíveis impactos nas
áreas verdes.

O projeto de ampliação do canal do Córrego Judas iria interferir diretamente na área
do Parque Severo Gomes, com isso a SVMA deveria ter sido consultada desde a
contratação e elaboração dos projetos. Mas isso não ocorreu, e só teve ciência dos
projetos, quando os técnicos da empresa contratada para desenvolver os mesmos,
foram vistoriar as áreas do Parque e informaram a administração do mesmo

a

respeito dos projetos.

A SVMA entrou em contato com a SPSA e SIURB para rever as intervenções
propostas para a bacia. Porém o projeto de ampliação do canal do Córrego Judas
havia sido encaminhado para os processos licitatórios, pois os recursos já estavam
reservados para a obra.

Devido a esses acontecimentos, o Conselho Gestor do Parque Municipal foi
informado pela SVMA da existência dos projetos e da proposta de ampliação do
canal do Córrego Judas. O Conselho foi contrário à proposta, divulgou a situação aos
freqüentadores do Parque Severo Gomes, aos moradores da região e realizou
reuniões abertas para discutir a questão. Promoveu um abaixo assinado que
solicitava a paralisação da licitação, reinvidicava maiores explicações sobre o projeto
e intervenções nas áreas verdes, e acionou o Ministério Público a fim de verificar a
regularidade dos processos e da obra.

Diante da mobilização da população, a SVMA promoveu uma apresentação pública
do projeto, onde os três órgãos municipais envolvidos, SIURB, SPSA e SVMA,
efetuaram uma exposição geral sobre os projetos com as devidas colocações e a
população colocou suas questões. Como resultado os projetos foram suspensos.
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Assim sendo, o presente trabalho visou pesquisar os principais desdobramentos dos
projetos propostos para a bacia do Córrego Judas, bem como as possibilidades
relativas à gestão de recursos hídricos em áreas urbanas, utilizando-se medidas de
baixo impacto ambiental para o manejo das águas urbanas, o planejamento
ambiental e a linha da renaturalização de bacias.

Tais alternativas dizem respeito à intervenções que possam minimizar os problemas
de drenagem da área de estudo, mas que também trabalhem de maneira benéfica a
situação do Córrego Judas e das áreas verdes da respectiva bacia.
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3 OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa foram subdivididos em geral e específicos, os quais são
apresentados a seguir.

3.1 Geral
O objetivo geral da pesquisa refere-se ao estabelecimento de subsídios para a
gestão dos recursos hídricos na bacia do Córrego Judas, privilegiando-se
intervenções estruturais de baixo impacto ambiental e ações não estruturais.

3. 2 Específicos
Para alcançar o objetivo geral da pesquisa, se faz necessário atender os seguintes
objetivos específicos:

a) identificar alternativas às linhas mais tradicionais utilizadas para o gerenciamento
de águas pluviais em bacias urbanas;

b) analisar os aspectos relativos à renaturalização de bacias urbanas que possam
servir de modelo para as ações na área de estudo;

c) pesquisar o entendimento dos freqüentadores do Parque Municipal Severo Gomes
e de representantes dos principais setores envolvidos, sobre as questões da bacia
hidrográfica do Córrego Judas, relacionadas às características da área, seus
problemas de drenagem e possíveis maneiras de trabalhá-las.
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4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização do estudo, foram feitos levantamentos bibliográficos e pesquisas
documentais sobre a gestão de recursos hídricos e águas pluviais em áreas urbanas,
medidas estruturais de baixo impacto ambiental, planejamento ambiental e
renaturalização de bacias hidrográficas. A fim de reunir elementos que possibilitem
compreender a situação da bacia hidrográfica do Córrego Judas.

Para isso, também houve a necessidade de percorrer as áreas da bacia para
identificar suas particularidades.

Além das informações obtidas na literatura, foram realizadas visitas nos órgãos
diretamente envolvidos com a questão, a fim de analisar projetos, como o projeto
básico de “Microdrenagem de Águas Pluviais – Alto da Boa Vista” e “Ampliação e
Recuperação do Canal do Córrego Judas” (HIDROSTUDIO, 2006), assim como
programas para a região.

Os principais órgãos visitados foram: Subprefeitura de Santo Amaro, Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Urbana e Obras, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) – Unidade de Negócio Sul
da Região Metropolitana.
Também foram realizadas entrevistas para a coleta de dados com os representantes
das principais partes envolvidas nas questões da respectiva bacia e aplicado um
questionário com perguntas dirigidas aos freqüentadores do Parque Municipal
Severo Gomes.

Os dados, evidências e informações obtidas foram sistematizados, a fim de produzir
conhecimento sobre a problemática em questão.

O fluxograma a seguir ilustra as etapas adotadas na pesquisa (Figura 03).
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Figura 03 - Procedimentos metodológicos adotados na pesquisa.
Fonte: Elaborado pela autora (2009)
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica abordou tópicos relacionados à evolução da gestão de
recursos hídricos, ao planejamento ambiental em bacias urbanas, às medidas
compensatórias de baixo impacto ambiental para o manejo de águas pluviais em
áreas urbanas e ao conceito de renaturalização de bacias.
5.1 Gestão dos recursos hídricos
A análise da literatura produzida sobre a gestão dos recursos hídricos relata que, no
final do século XX, muitos países começaram a implementar novas iniciativas na
legislação de recursos hídricos e na organização institucional. Essas mudanças
foram provenientes do reconhecimento que, sem a evolução da legislação e sem
novas formas de administração das instituições que planejavam e gerenciavam os
recursos hídricos, seria impossível aplicar os avanços tecnológicos e de gestão. A
implantação de mecanismos inovadores e criativos no gerenciamento da água,
produzindo novos cenários e alternativas adequadas para uma gestão integrada,
participativa e descentralizada são consideradas tendências mundiais, de acordo
com Tundisi (2003).

As primeiras discussões internacionais chamando a atenção para a necessidade de
reforma e modernização da gestão dos recursos hídricos ocorreram na Conferência
das Nações Unidas sobre a Água, realizada em Mar del Plata, em março de 1977
(ANA, 2002).

Durante os anos 80, especialistas e técnicos brasileiros intensificaram as discussões
sobre a necessidade de alterar a forma de gestão das águas no País, que
historicamente se desenvolveu de maneira centralizada e fragmentada. Visando a
criação de um sistema descentralizado e integrado de gestão dos recursos hídricos.
Os princípios básicos dos debates, tanto internacionais quanto nacionais, propunham
a gestão integrada, a bacia como unidade de gestão, o reconhecimento do valor
econômico da água e gestão descentralizada e participativa (ABERS; JORGE, 2005).

Dentre as primeiras ações efetivas no caminho da modernização do setor, registra-se
em 1991, no Estado de São Paulo, a aprovação da Lei que institui a Política Estadual
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de Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SÃO PAULO, 1991).
A concentração da população em determinadas regiões, cidades e áreas
metropolitanas é um dos principais aspectos a ser considerado na gestão integrada
de recursos hídricos (Figura 04). Uma vez que implica em demanda tanto por
disponibilidade de água para o abastecimento público quanto para diluição de cargas
poluidoras urbanas, neste caso, pelo menos enquanto não é resolvida a questão do
saneamento básico e da poluição industrial muito presente nos centros urbanos.

Figura 04 – Vazão média e disponibilidade de água no Brasil.
Fonte: Théry e Mello (2008)

A aprovação da Lei 9.433, em 08/01/1997, estabeleceu a Política Nacional de
Recursos Hídricos, instituiu o Sistema Nacional para o Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal (BRASIL,
1997). Com o desafio de equacionar a demanda crescente de água para fazer face
ao crescimento urbano, industrial e agrícola, os potenciais conflitos gerados pelo
binômio disponibilidade-demanda e o preocupante avanço da degradação ambiental
dos recursos hídricos.
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A água passa a ter uma maior importância a partir do momento que não é mais
considerada apenas como uma questão meramente técnica, de competência
exclusiva de peritos e passa a ser incorporada nas questões sociais (GUIVANT;
JACOBI, 2003).

O Brasil tem evoluído na gestão dos recursos hídricos, porém existem diferenças
consideráveis entre as regiões e estados do país. São Paulo é um dos estados que
possui uma legislação avançada e a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas,
com atuação nas 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI’s)
visou otimizar a gestão das águas no Estado, de maneira integrada e participativa.

A UGRHI 6, Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, abrange a região metropolitana de São
Paulo e foi subdividida para facilitar a gestão. A bacia do Córrego Judas encontra-se
na sub-região hidrográfica Penha-Pinheiros. Mas diante dos problemas de extrema
complexidade que a região possui, se não houver uma boa articulação dos atores
locais para encaminharem seus problemas específicos aos Comitês da Bacia, eles
não serão identificados. Pois os Comitês não conseguem abordar todas as questões
em micro escala, como o caso da bacia do Córrego Judas.

Com isso, a gestão das micro-bacias, fica a cargo da municipalidade, que ainda não
incorporou

plenamente

os

princípios

de

gestão

integrada,

participativa

e

descentralizada das bacias.

Todas estas iniciativas de gestão são recentes e de acordo com as observações de
NEDER (2001), houve forte predomínio no passado (de 1930 até 1980) da prática e
visão de gestão das águas como um problema de hidrologia, engenharia hidráulica.
Decorrem daí questões limítrofes ao setor de obras e intervenções físicas acopladas
ao projeto e metas desenvolvimentistas, cuja direção foi dada principalmente pelo
setor energético.

Porém se descuidou das dimensões correlatas à proteção e conservação dos
recursos hídricos, entre eles, a adequada regulação do uso e ocupação do solo,
provimento de políticas habitacionais apropriadas para reduzir a pressão popular
sobre áreas de mananciais metropolitanos; poluição dos reservatórios por
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lançamento de esgotos; desflorestamento e ausência de políticas integradas locais
para resíduos domésticos e industriais (NEDER, 2001).

Segundo Tundisi (2003), do ponto de vista de planejamento e gerenciamento, é
essencial que haja uma mudança de paradigma de um sistema setorial, local e de
respostas a crises, para um sistema integrado, preditivo e em nível de ecossistema.

No caso de regiões urbanizadas, como a cidade de São Paulo, torna-se cada vez
mais evidente a necessidade de aprimorar a gestão das águas urbanas e a efetiva
adoção da bacia hidrográfica como unidade para o gerenciamento dos recursos
hídricos. O uso intensivo, e muitas vezes inadequado do solo, tem resultado em uma
intensa degradação dos cursos d’água (JACINTHO; BELLENZANI, 1993).

A tabela a seguir exemplifica a linha tradicional e as tendências para gestão das
águas urbanas

Tabela 1 – Linhas para a gestão de águas urbanas
VISÃO TRADICIONAL

TENDÊNCIA

Drenagem e afastamento dos esgotos

Manejo Sustentável de Águas Urbanas

Visão higienista

Visão ambiental

Afastar a água

Conviver com a água

Rio = conduto

Rio = ambiente de lazer, contemplação,
desenvolvimento de ecossistemas, manancial

Solução: canalizar

Solução: reter, armazenar, retardar, infiltrar, tratar,
revitalizar, renaturalizar

Gestão isolada

Gestão integrada: esgotos, lixo, abastecimento,
ocupação territorial, meio ambiente

Investimentos limitados pelo orçamento

Taxa de drenagem e de lixo

Controle da poluição: sistema separador

Controle da poluição: sistemas unitários ou mistos;
tratamento das águas de primeira chuva

Fonte: Yazaki (2008)

No caso da bacia do Córrego Judas, principalmente pela situação diferenciada em
que se encontram os trechos não canalizados do Córrego, é essencial que os
problemas de drenagem e a gestão dos recursos hídricos sejam trabalhados de
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forma a evitar a linha tradicional e busquem aplicar esses novos conceitos de gestão
descritos anteriormente.
5.1.2 Ciclo hidrológico e bacias hidrográficas urbanas

No que tange aos estudos sobre enchentes em áreas urbanas, estas são resultados
de fenômenos naturais e de atividades humanas. Seus estudos específicos têm
como preocupação os aspectos relacionados à quantidade ou ao excesso das águas
superficiais nos sistemas de drenagem. No entanto, para se compreender as águas
superficiais é preciso considerá-las como integrantes do ciclo hidrológico (MATTES,
2005).

Diferentes processos físicos, químicos e biológicos constituem o ciclo hidrológico
(Figura 05). Quando o homem atua sobre esse sistema e concentra-se no espaço,
produz grandes alterações, que mudam drasticamente esse ciclo, trazendo consigo
impactos significativos (muitas vezes de forma irreversível) para o próprio homem e a
natureza (TUCCI, 2006).

Figura 05 - O ciclo hidrológico.
Fonte: adaptado de Johnson (1972)
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Tal condição faz com que os sistemas de drenagem em áreas urbanas apresentem
características particulares, exigindo abordagens integradas, adotando a bacia
hidrográfica com unidade básica de planejamento.

Para tanto se faz necessário conceituar uma bacia hidrográfica. É possível definir a
bacia

como

um

sistema

que

compreende

um

volume

de

materiais,

predominantemente líquidos e sólidos, próximo a superfície terrestre, delimitado
externa e internamente por todos os processos que, a partir do fornecimento de água
pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio ou de uma
rede de canais fluviais. Abrange todos os espaços de circulação, armazenamento, e
de saídas de água e do material por ela transportado, que mantêm relações com
esses canais (RODRIGUES, 2005).
Todos os rios de uma bacia hidrográfica compreendem a rede fluvial, também
denominada rede de drenagem ou rede hidrográfica.

A urbanização das bacias e principalmente a remoção da cobertura vegetal altera
significativamente o ciclo hidrológico, a forma de escoamento das águas pluviais e as
áreas potencialmente inundáveis. A remoção da cobertura diminui o intervalo de
tempo entre a queda da chuva e a elevação do nível dos rios, reduz a
evapotranspiração e a retenção de água nas bacias de drenagem, e aumenta o pico
das cheias. Modifica o regime hidrológico dos rios, o comportamento do clima e das
chuvas nas microbacias e também agrava os processos erosivos (VARGAS, 1999).

As águas normalmente escoam pelo leito menor do rio (TUCCI, 2006). Quando
ocorre uma precipitação, a vazão do rio aumenta, resultando na elevação do nível
d’água, por um determinado período. A capacidade de descarga do leito menor é
superada e as águas extravasam para as áreas marginais, denominadas várzeas,
leito maior ou planícies de inundação. Esse extravasamento caracteriza uma
inundação (CANIL, 2006).

A inundação do leito maior dos rios é um processo natural, em decorrência do ciclo
hidrológico das águas (Tucci, 2006). Nas cidades, a água que extravasa tende a
ocupar o espaço originalmente destinado para isto, entrando em conflito com as
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ocupações desse espaço por outros usos, como edificações e pavimentação viária
(CETESB, 1986).

Os problemas de drenagem que afetam as ruas e edificações na bacia do Córrego
Judas, são resultantes das interferências no ciclo hidrológico natural, causadas pela
urbanização e mudanças no uso e ocupação do solo.

As áreas a montante da bacia são ocupadas por bairros residenciais, bem
arborizados, porém algumas ruas e residências estão localizadas no antigo talvegue
do Córrego Judas (HIDROSTUDIO, 2006), e consequentemente são afetadas por
alagamentos em períodos de precipitação pluviométrica intensa.

Muitas residências que ocupavam grandes terrenos arborizados e permeáveis, foram
substituídas por condomínios horizontais de casas, fato este que resultou em um
aumento da impermeabilização da superficie do solo e redução de áreas verdes.
Atualmente no Alto da Boa Vista, na área abrangida pela bacia, existem
aproximadamente 20 condomínios horizontais, que variam de quatro à 35 casas em
cada um. As outras áreas da bacia, que possuem uma ocupação mais densa,
também não evitaram as interferências prejudiciais ao ciclo hidrológico natural.

Mantovani (2004) afirma que a ocupação das terras pelo homem sempre foi norteada
pela presença dos rios e córregos. A água era indispensável neste processo, já que
oferecia transporte, energia, abastecimento e irrigação para a organização dos
agrupamentos humanos. No entanto, o crescimento mal planejado fez com que, mais
tarde, os rios se tornassem entraves à constante necessidade de avanço territorial.

A estratégia comumente adotada pelas engenharias hidráulica e fluvial consiste em
regularizar o curso de rios e córregos para que seu trajeto se torne o mais curto
possível. Estas modificações eram feitas para ganhar novos espaços e diminuir os
efeitos locais das cheias. Porém, a realização destas obras causou impactos
ambientais não considerados no planejamento. Rompeu-se a interação natural entre
rio e várzea, e isso ocasionou grande empobrecimento do ecossistema. A variedade
de vida animal e vegetal foi reduzida e as cheias causam prejuízos cada vez
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maiores. A velocidade do fluxo aumenta, causando erosão e assoreamento, o que
exige obras complexas para manter os rios retificados (MANTOVANI, 2004).

Segundo Meyer et al. (2004 apud CANIL, 2006) entre os anos 1960 a 1990, devido
ao processo de urbanização, a Região Metropolitana de São Paulo registrou um
crescimento de 40% da sua área urbana.

Entre as décadas de 70 e 90, este processo resultou na retirada de 31% da
cobertura vegetal, dando lugar às avenidas de fundo de vale, assentamentos
urbanos precários, e outros. Quinze anos após à década de 90, a área urbanizada da
metrópole havia aumentado em 436km2, atingindo 2.139 km2 com cerca de 20
milhões de habitantes (CANIL, 2006).

Teria sido sensato adotar as bacias hidrográficas como unidade de planejamento
nesse processo de expansão da mancha urbana, a fim de integrar o uso e ocupação
do solo com as questões relacionadas à drenagem, resultando em uma estratégia
para a análise ambiental do espaço urbano (ALVES, 2005). Assim poderia ter
subsidiado medidas a fim de prevenir as inundações urbanas que hoje assolam a
Região Metropolitana São Paulo.

É fundamental que os problemas de drenagem urbana sejam estudados em conjunto
com o planejamento do uso do solo urbano, de acordo com uma nova concepção de
drenagem, que se baseie no planejamento ambiental integrado, adotando-se um
conjunto de medidas preventivas de impactos decorrentes das alterações no ciclo
hidrológico, devido ao uso inadequado do solo (VARGAS, 1999).

As diversas alterações do uso do solo, como a drástica redução das áreas verdes, o
aumento excessivo da impermeabilização do solo, a descaracterização dos cursos
d’água por causa das canalizações e retificações, ameaçam a estabilidade do ciclo
hidrológico nas bacias hidrográficas urbanas. A água era retida pela vegetação,
infiltrava no solo e a mata ciliar protegia os rios, córregos e riachos.

Porém, devido à situação atual da maioria das bacias da cidade de São Paulo, sendo
que nesse sentido a do Córrego Judas não é uma exceção, cada vez mais as águas
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escoam superficialmente, acarretando diversos efeitos prejudiciais ao ciclo natural e
à própria cidade.

A análise da situação não ocupada com aquela resultante da urbanização em uma
porção qualquer de uma bacia hidrográfica, apresentadas, respectivamente, na
ilustração à esquerda e à direita da Figira 06, permite observar o seguinte:

a) redução da infiltração da água no solo;
b) redução do escoamento subterrâneo, diminuindo o nível do lençol freático
no aqüífero;
c) redução da evapo-transpiração;
d) aumento do escoamento superficial e redução do tempo de deslocamento,
aumentando as vazões máximas e antecipando seus picos no tempo;
e) perda da fertilidade do solo e aumentos dos processos erosivos; e
f) assoreamento dos cursos d’água.

Figura 06 - Comportamento da água de chuva em área natural e urbanizada.
Fonte: WWF-Brasil (2006).

O clima urbano também sofre modificações com a urbanização e alterações no ciclo
hidrológico. A principal explicação é o próprio crescimento da cidade. Com a
ocupação desordenada, as áreas verdes deram lugar ao asfalto das vias de
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circulação e ao concreto das construções, que refletem mais luz solar e esquentam a
atmosfera (FAPESP, 2007).

Ao aquecimento provocado pela urbanização – efeito conhecido como ilhas de calor,
que favorecem a formação de nuvens de chuva, principalmente no verão –, ainda é
preciso somar o calor gerado pela queima de combustíveis pelos milhões de
automóveis que circulam diariamente na capital (ZORZETTO, 2007).

Essas chuvas intensas que podem ocorrer devido à este fenomeno, se concentram
principalmente na região central, norte e leste de São Paulo, mais densamente
urbanizadas (ZORZETTO, 2007).

O crescimento rápido e incontrolado das cidades tem se dado sobre áreas
inadequadas para este tipo de uso, como várzeas, margens, áreas de forte
declividade, nascentes e áreas de proteção de mananciais, que têm em comum o
fato de estarem estreitamente vinculadas ao desempenho hídrico local. Os
instrumentos legais são, muitas vezes, incapazes de garantir a não-ocupação destas
áreas e promover e assegurar um uso mais coerente com o seu bom desempenho
hídrico (VIEIRA; CUNHA, 2004).

As transformações mais drásticas por que passaram os sistemas hídricos de São
Paulo – as retificações dos rios, a inversão de curso, a canalização de rios e
córregos e o desaparecimento de vários outros, além dos motivos relacionados à
produção de energia – fizeram parte também da criação de condições para o ganho
de terras urbanas, para a implantação do sistema viário e para prover a cidade de
condições que viabilizassem, em um determinado período de tempo, o seu
desenvolvimento industrial (NEDER, 2001).

No entanto, nota-se que todas essas transformações, além de impactarem de
maneira significativa os ciclos naturais, também prejudicaram a qualidade de vida
das próprias pessoas que moram na cidade.
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5.2 Planejamento ambiental no contexto de bacias urbanas

De acordo com Almeida et al. (1999), o planejamento é um instrumento constituído
de ações contínuas que serve para racionalizar a tomada de decisões individuais ou
coletivas em relação à evolução de um determinado objeto: é a aplicação racional do
conhecimento do homem ao processo de tomada de decisões para conseguir uma
apropriada utilização dos recursos a fim de obter o máximo de benefícios para a
coletividade.

Planejamento é uma ferramenta de gestão, um processo de organização de
atividades para se chegar a um fim, com fases características e seqüenciais
(FLORIANO, 2002, apud PERES; MENDIONDO, 2004).

Segundo Franco (2001), pode-se considerar que planejamento ambiental é todo o
planejamento que parte do princípio da valoração e conservação das bases naturais
de um dado território como base de auto-sustentação da vida e das interações que a
mantém, ou seja, das relações ecossistêmicas. Para isso, o planejamento ambiental
emprega como instrumentos todas as informações disponíveis sobre a área de
estudo, vindas das mais diversas áreas do conhecimento.

O planejamento ambiental pressupõe três princípios de ação humana sobre os
ecossistemas, os quais podem ser combinados em diversos gradientes: os princípios
de preservação, da recuperação e da conservação do meio ambiente. O primeiro é
também chamado de princípio da não-ação, isto é, os ecossistemas deverão
permanecer intocados pela ação humana e representam as áreas de reserva e
bancos genéticos de interesse para vidas futuras, aplicando-se a territórios que
mantêm seus ciclos ecológicos em funcionamento sem grandes quebras nas cadeias
alimentares (FRANCO, 2001).
No Brasil, segundo Villaça (1999), na década de 50, iniciou-se um discurso sobre a
necessidade de integração dos diversos planos urbanísticos, centrando-se na figura
do plano diretor e passando a se chamar planejamento local integrado. Porém, não
ocorreu integração e o discurso praticamente não saiu do papel.
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Para Maricato (2000), é importante ressaltar que as matrizes que fundamentaram o
planejamento urbano das últimas décadas no Brasil, não tiveram comprometimento
com a realidade sócio-ambiental das cidades. Uma vez que a prática tradicional de
planejamento negociava, a portas fechadas, o destino da cidade de acordo com os
interesses econômicos, locais e corporativos, ignorando conflitos sociais e condições
ambientais locais.

De acordo com Maricato (2000), essa linha de intervenção no território tende a ser
fundamentalmente econômica e muito mais tendenciosa para atender aos interesses
do mercado imobiliário do que dos problemas sócio-ambientais das cidades
brasileiras. Isto resulta, na prática na legitimação de usos do solo consolidados,
especulação imobiliária, aumento da segregação social e degradação ambiental. Por
não interessar ao mercado imobiliário, as áreas protegidas por lei, como as encostas
íngremes, fundos de vales e demais áreas de preservação permanente, passam a
ser ocupadas de forma irregular, resultando em entraves à sustentabilidade
ambiental.

O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001), em seu
parágrafo único estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (BRASIL, 2001). Cita o zoneamento
ambiental como um instrumento que poderá ser utilizado para a gestão ambiental do
município, embora não garanta articulação necessária dele com os demais
instrumentos de planejamento municipal. Cabe aos municípios, na elaboração de
seus Planos Diretores, articular os instrumentos de gestão ambiental, para que estes
possam ser implementados no âmbito local e regional, impulsionando a capacidade
de sustentabilidade das cidades.

Segundo Whately (2008) após longos debates, a cidade de São Paulo teve o seu
Plano Diretor Estratégico (PDE) aprovado pela Lei Municipal nº 13.430/02,
constituído também pelos Planos Regionais Estratégicos (PRE’s), que abrangem as
áreas de cada Subprefeitura da cidade. O PDE atualmente encontra-se em fase de
revisão.
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O objetivo do plano é organizar o crescimento e o funcionamento da cidade como
um todo. O PDE mostra uma preocupação em criar, de forma associada ao
desenvolvimento da cidade, um Sistema de Áreas Verdes que visa ampliar essas
áreas, melhorando a relação área verde por habitante no Município. Um dos
elementos estruturadores do Plano é a Rede Hídrica Ambiental, que estabelece o
Programa de Recuperação Ambiental de Cursos D’Água e Fundos de Vale
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009b).

Esse programa visa promover transformações urbanísticas com progressivas
melhorais da qualidade ambiental da cidade, com a implantação dos Parques
Lineares contínuos e caminhos verdes a serem incorporados ao Sistema de Áreas
Verde do Município (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009b).

Define o Parque Linear como uma intervenção, ao longo de corpos d’água, que visa
recuperar para os cidadãos a consciência do sítio natural em que vivem, ampliando
progressivamente as áreas verdes (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
2009b).

Os dois primeiros objetivos do Programa são ampliar as áreas verdes permeáveis ao
longo dos fundos de vales da Cidade, a fim de diminuir os fatores causadores de
enchentes e os danos delas decorrentes, aumentando a infiltração das águas
pluviais no solos e instalando dispositivos para sua retenção, quando necessário. E
ampliar os espaços de lazer e contemplação, criando progressivamente parques
lineares ao longo dos cursos d'água e fundos de vales não urbanizados, de modo a
atrair, para a vizinhança imediata, empreendimentos residenciais (PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009b).

Esse último ponto deixa claro que a intenção não se restringe às questões
ambientais, e possui uma ligação com a especulação imobiliária, a partir da
valorização de áreas antes degradadas.
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5.3 Medidas de baixo impacto ambiental
As técnicas LID – Low Impact Development (EPA, 2000) ou DBI – Desenvolvimento
de Baixo Impacto, também conhecidas na Austrália como Water Sensitive Urban
Design (WSUD), são um conceito relativamente novo na gestão de águas pluviais.
Buscam soluções ambientalmente sustentáveis a partir do gerenciamento integrado
da infra-estrutura urbana com a preservação das funções naturais, como a infiltração
das águas e a rede natural de escoamento (TUCCI, 2006).

São estratégias de design local com o objetivo de manter ou replicar o regime hídrico
anterior ao desenvolvimento urbano, por meio do uso de técnicas que possibilitem
uma paisagem capaz de beneficiar questões hidrológicas. Para isso podem ser
utilizadas técnicas de infiltração, retenção e detenção, a fim de manter o volume e a
freqüência das vazões, por meio da utilização integrada e distribuída em pequena
escala. Outra estratégia utilizada na linha das medidas não estruturais é preservar e
proteger áreas ambientalmente sensíveis, como as matas ciliares, planícies
alagáveis, encostas íngremes, florestas e solos de alta permeabilidade (EPA,2000).

Os princípios do LID baseiam-se no controle local das águas pluviais, com o uso de
técnicas em micro escala, aplicadas de forma distribuída pela área da bacia. Ao
contrário do enfoque tradicional, que normalmente transporta e gerencia as águas
para grandes áreas localizadas a jusante das áreas de drenagem (EPA, 2000).

De acordo com EPA (2008), normalmente o crescimento de áreas urbanizadas cobre
grandes áreas de solo com superfícies impermeáveis, como ruas, calçadas e novas
construções, que impedem a infiltração natural da água. Essas superfícies aumentam
a velocidade e a quantidade do escoamento das águas de chuva, que carreiam
poluentes e sedimentos a cada chuva.
A freqüência e a magnitude das inundações também aumentam com a
impermeabilização do solo e com a construção da rede de condutos pluviais, sendo
que o desenvolvimento urbano pode também resultar em obstruções ao escoamento
pluvial (TUCCI, 2006).
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As infra-estruturas verdes visam reduzir ou desviar as águas de chuva do sistema de
drenagem convencional, para áreas onde podem ser infiltradas, reutilizadas ou
retornarem à atmosfera através da evapo-transpiração. Vegetação e solo são
utilizados ao invés de, ou em conjunto com, as drenagens tradicionais, sarjetas,
encanamentos, tubulações e áreas de tratamento de efluentes centralizadas. Em
muitos projetos novos e de reurbanização, infra-estruturas verdes são implantadas
para gerir e mitigar a poluição difusa, carreada pelas águas que caem nos telhados,
ruas, calçadas, estacionamentos e em outras áreas impermeabilizadas (EPA, 2008).
As medidas de baixo impacto ambiental e infra-estruturas verdes, referem-se a
sistemas e práticas que utilizam ou imitam processos naturais de infiltração, retenção
ou reutilização das águas pluviais no local aonde são geradas (EPA, 2008).

No Brasil, são conhecidas como técnicas compensatórias (ARMELIN, 2008) e
também como medidas de controle distribuído ou na fonte (TUCCI, 2006). São
medidas que têm o objetivo de compensar e amenizar efeitos da urbanização por
meio de práticas não-convencionais. As técnicas devem se integrar à dinâmica social
das cidades, para não serem vistas como um mecanismo de drenagem que se
desloca da realidade urbana (ARMELIN, 2008).

É preciso ampliar a utilização dessas técnicas, e com isso estudar e avaliar o que
funciona e o que necessita ser aprimorado para a realidade das cidades brasileiras.
A bacia do Córrego Judas poderia ser trabalhada como um projeto piloto na cidade
de São Paulo, para verificar o efeito dessas técnicas em minimizar os problemas
locais de drenagem.

Podem ser utilizadas uma ou mais medidas para aperfeiçoar a gestão das águas
pluviais “in loco” e melhorar a sua qualidade, a fim de reduzir os impactos do
desenvolvimento urbano no ciclo hidrológico. Para projetar as estruturas devem ser
consideradas as especificidades do local, tipos de solo, nível d’água no solo, clima
regional, etc. Segue abaixo alguns exemplos:
a) Cisternas: são estruturas que captam e armazenam a água do telhado. A água
coletada pode ser utilizada para irrigação de jardins, descargas e lavagem de
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pisos. São construídas de materiais duráveis como concreto, plástico,
polietileno, metal ou com técnicas de bioconstrução. São maiores do que
barris de chuvas e podem armazenar uma grande quantidade de água. Podem
ser instaladas acima do solo (Fotografia 02), no subsolo ou no telhado. Filtros
removem poluentes e resíduos antes da água ser armazenada (PORTLAND,
2006a).

Fotografia 02 - cisterna sobre o solo localizada no nordeste brasileiro.
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2009).

b) Telhados verdes: são sistemas de telhados com uma camada de vegetação
ao invés de um telhado convencional. São feitos com uma membrana
impermeável, material drenante, uma leve camada de solo e uma cobertura
vegetal. As espécies devem ser escolhidas de acordo com as condições
climáticas locais e de fácil manutenção (Fotografia 03). Reduz a quantidade de
escoamento de água pluvial, filtra poluentes, ameniza a temperatura do ar e
conseqüentemente o efeito de ilha de calor, aumenta a área verde, é um bom
isolante térmico para as construções e é visualmente interessante.
(PORTLAND, 2006b).

Fotografia 03 - Exemplo de telhado verde em residência em Harstad, Noruega.
Fonte: Colconi (2008)
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c) Jardins de chuva: são depressões com superfícies vegetadas, normalmente
localizadas na parte mais baixa dos terrenos. São desenhados para receber e
armazenar

temporariamente

água

pluvial

de

ruas,

telhados

e

estacionamentos. Normalmente, possuem uma camada de solo arenoso que
permitem que a água infiltre para as demais camadas, e eventualmente
contribua para a recarga das águas subterrâneas. Os poluentes e nutrientes
carreados pela água são removidos pela vegetação e pelo solo do jardim de
chuva, por processos físicos e biológicos. Ajudam a diminuir as vazões de pico
e o volume de água nas galerias. Podem ser projetados para infiltrar grandes
volumes de águas em solos com boa infiltração, ou podem necessitar de
dispositivo de segurança (Fotografia 04), como ralos posicionados acima do
nível do solo (EPA, 2008).

Fotografia 04 – Exemplo de jardim de chuva e ralo de segurança em Portland, EUA.
Fonte: Cormier (2008)

d) Árvores: a arborização traz benefícios ao ciclo hidrológico, melhora a
qualidade da água retendo poluentes, retém água de chuva nas copas e
galhos, protege a estabilidade do solo e a aeração por meio dos sistemas
radiculares, principalmente na margem dos corpos d’água. Amenizam a
temperatura, propiciam alimento e abrigo à fauna. Preferencialmente, devem
ser utilizadas espécies nativas e de porte adequado ao local de plantio
(PORTLAND, 2006c).
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Fotografia 05 - Rua arborizada em Pinheiros, cidade de São Paulo.
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

e) Pavimentos permeáveis: são feitos de bloco vazado, asfalto ou concreto
poroso. Se parecem com os materiais convencionais, mas possuem mais
espaços aerados que permitem a passagem da água, para as camadas
seguintes, até infiltrar no solo (Figura 07). Podem ser utilizados em passeios,
quadras, estacionamentos e ruas com pouco tráfego (Fotografia 06). É preciso
uma manutenção no sistema para evitar que colmate com o tempo (TUCCI,
2006).

Figura 07 - Pavimentos permeávies: concreto ou asfalto poroso e blocos de concreto
vazados.
Fonte: TUCCI (2006)
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Fotografia 06: Pavimento permeável
estacionamento em Lima, Peru.
Fonte: Elaborado pela autora (2008)

com

blocos

vazados

em

área

de

f) Trincheiras de infiltração: as trincheiras de infiltração são elementos lineares
constituídos por valetas preenchidas por material granular (seixo rolado, brita,
etc) (Figura 08). A água precipitada é direcionada e armazenada para o
interior da estrutura onde é infiltrada no solo (ARMELIN, 2008)

Figura 08 - Trincheira de infiltração.
Fonte: Instituto de Pesquisas
(2008).

Hidráulicas

da

UFRGS,

apud

Armelin

g) Valas de detenção: têm a função de armazenarem temporariamente a água de
chuva proveniente de ruas, telhados e estacionamentos Armelin (2008).
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Diminuem a velocidade de escoamento, filtram a água e permitem a infiltração
no solo. É possível construir pequenas barragens ao longo da vala, para
ajudar a diminuir a velocidade de escoamento e aumentar a detenção
(Fotografias 07 e 08). Podem ser gramadas ou plantar de vegetação mais
densas, tornando-se um elemento paisagístico interessante.

Fotografia 07 - Vala de dentenção durante Fotografia 08 - Vala de dentenção
implantação,Seattle, EUA.
concluída, Seattle, EUA.
Fonte: Cormier (2008).
Fonte: Cormier (2008).

h) Canteiros de infiltração: são estruturas que permitem a infiltração lenta da
água pluvial no solo. Contém uma camada de cascalho, solo e vegetação.
Temporariamente a água fica a cima do solo e posteriormente infiltra
(Fotografias 9 e 10). Podem ter diversos tamanhos e formas de acordo coma
necessidade e disponibilidade de área (PORTLAND, 2006e).

Fotografia 09 – canteiro de infiltração em
Portland, EUA.
Fonte: Cormier (2008).

Fotografia 10 – canteiro
durante precipitação, Portland.
Fonte: Cormier (2008).
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i) Valas de infiltração: são dispositivos de drenagem lateral, normalmente
utilizados paralelamente à ruas, estradas e estacionamentos. Eles concentram
o fluxo das áreas adjacentes, permitindo a infiltração da água ao longo do seu
comprimento (Fotografia 11). Após uma precipitação intensa, o nível de água
sobe e, como a infiltração é lenta pode permanecer com água durante algum
tempo. Também auxilia na redução da quantidade de poluição transportada
para a jusante (TUCCI, 2006).

Fotografia 11 - vala de infiltração em Fernando de Noronha, Brasil.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

A tabela a seguir exemplifica as principais restrições para implantação e operação
das técnicas anteriormente apresentadas.
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Tabela 2: Técnicas compensatórias e suas respectivas restrições.
Restrição à implantação e operação das técnicas
Permeabilidade
do Solo

Declividade

Proximidade
do lençol

Proximidade
de leito
rochoso

Aporte de
sólidos

Cisternas
no subsolo

b

b

m

m

b

Telhados
verdes

b

b

b

b

b

Jardins de
chuva

m

m

g

m

m

Arborização

b

b

m

m

b

Pavimentos
permeáveis
Trincheiras
de
infiltração

m

g

m

b

g

g

g

g

g

b

Valas de
detenção
Canteiros
de
infiltração

b

m

b

m

m

g

g

g

g

g

Valas de
infiltração

g

g

g

g

g

Técnica

baixa (b) media (m) grande (g)
Fonte: adaptado de Baptista (2006).

5.3.1 Renaturalização de corpos d’água

Por muito tempo, a engenharia hidráulica e fluvial esteve orientada a retificar e
canalizar o leito de rios e córregos, para que suas vazões fossem dirigidas para
jusante pelo caminho mais curto e com a maior velocidade de escoamento possível.
Os principais objetivos eram ganhar terras para agricultura, novas áreas para a
urbanização e minimizar os efeitos locais das cheias. Porém, as obras baseadas
nestas concepções apresentaram conseqüências que não foram consideradas ou
avaliadas no planejamento, como a redução drástica da variedade da biota dos
ecossistemas ribeirinhos e os prejuízos cada vez maiores causados pelas cheias
(BINDER, 1998).
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Ao processo de tentar dar vida novamente a ecossistemas ribeirinhos degradados
são dadas várias denominações, mas “renaturalização” (Renaturierung em alemão) é
o termo mais utilizado (ALVES, 2003).

O termo tem um significado bastante amplo. É usado tanto para uma simples
intervenção, quanto para a reaproximação de uma situação quase original. Observase que o processo não precisa, necessariamente, numa escala de valores, sair de 0
e ir até 100 – este último significaria readquirir todas as características naturais. Cada
medida ou intervenção deve avançar rumo a situação mais natural possível, contanto
que não seja apenas uma “maquiagem” (ALVES, 2003).

A proteção das águas e dos trechos de cursos d’água que ainda estão próximos de
um estágio mais natural é de grande relevância. Isso implica em rever qualquer obra
nestes sistemas (ALVES, 2003). A proteção dos sistemas ecológicos, mais ou menos
intactos, é mais importante que a remodelação. Isso seria o caso do Córrego Judas,
onde qualquer proposta de intervenção deveria ser muito bem avaliada e ser pautada
na melhoria da situação atual.

A recuperação e a restauração são processos de tratamento de ecossistemas
degradados que estão intimamente ligados a renaturalização. A recuperação não
necessariamente implica no retorno às estruturas originais, busca um novo equilíbrio
entre os fatores ambientais do meio e induz a um novo estado de estabilidade
dinâmica. Enquanto que a restauração visa o retorno da condição natural original. A
renaturalização em áreas urbanas está mais ligada ao conceito de recuperação,
assim como a proteção de áreas ambientalmente relevantes e ameaçadas pelo
crescimento urbano (BARROS et al., 2007).

De acordo com o conceito de renaturalização, podem ser implantadas medidas tanto
de caráter de proteção, conservação quanto de restauração de ecossistemas. No
caso das bacias hidrográficas o conceito visa a elaboração de projetos que
preservem as propriedades biológicas, físicas e químicas do elemento água,
cobrindo todos os processos de seu ciclo: aéreos, superficiais e subterrâneos
(BARROS et al., 2007).

47
A percepção das interações entre o meio ambiente e as atividades antrópicas,
permite que hoje sejam consideradas novas estratégias orientadas à renaturalização
de rios e córregos. E com isto, valorizando as condições naturais dos cursos hídricos
e das baixadas inundáveis. Mas também é necessário manter a proteção das áreas
urbanas e vias de transporte, portanto esta concepção tem os seus limites (BINDER,
1998).

Nos países em desenvolvimento, é crítica a situação das águas urbanas nas grandes
cidades, devido à falta de coleta e tratamento de efluentes e de resíduos sólidos, à
poluição do ar e a degradação do solo pela ocupação desordenada, convertendo as
bacias urbanas em ecossistemas muito degradados (BARROS et al., 2007).

Grande parte deste cenário resulta da falta de planejamento. De acordo com Barros
(et al., 2007), é essencial que hoje sejam consideradas as práticas de
renaturalização nos planos diretores urbanos. Para tanto, se faz necessário uma
revisão profunda do espaço urbano, no tocante ao zoneamento, áreas de expansão,
recuperação e preservação, infra-estrutura viária e de serviços, entre outros. Sem
descartar os aspectos ambientais, econômicos e sociais, principalmente, no Brasil,
para a questão da população marginalizada que muitas vezes vive em regiões
insalubres.

A intensa urbanização dos grandes centros, há muito consolidada, dificulta
propostas voltadas à renaturalização, principalmente pelos custos envolvidos em
obras, desapropriações,etc (CWP, 2008).

Podem ser relacionadas medidas que visem restaurar e/ou preservar as propriedade
hidrológicas naturais, para pequenas bacias urbanas de megacidades, em geral com
área inferior à 100km2 de drenagem. (BARROS et al., 2007).

As principais alterações resultantes da inserção de medidas de renaturalização em
uma determinada região ocorrem no meio superficial. Elas visam recuperar os
processos de infiltração, aeração e de qualidade do solo. As medidas de controle de
cheias em regiões muito impermeabilizadas, assim como nos lotes, são
fundamentais (BARROS et al., 2007).
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Os países mais desenvolvidos atualmente enfatizam os aspectos relativos a
qualidade da água nas questões de drenagem urbana, pois adotam práticas de
controle das inundações bastante adiantadas. Já no Brasil, o controle quantitativo
das águas ainda é um dos principais objetivos da drenagem urbana (CANHOLI,
2005).

É possível aplicar medidas para preservar e/ou restaurar a infiltração das águas de
chuva no solo, a fim de reduzir o volume de escoamento superficial gerado pelo
desenvolvimento urbano e controlar a poluição difusa (resíduos sólidos, graxas,
tintas, produtos de limpeza, poeiras, etc.) carreada pelas águas aos corpos d’água
(CWP, 2008).

A recuperação da cobertura vegetal também é de suma importância, pois além de
exercer de maneira eficaz os processos relacionados ao meio superficial, também
tem impactos positivos no meio atmosférico (BARROS et al., 2007). Pode promover
alterações positivas em relação ao microclima da região, à precipitação,
evapotranspiração, temperatura do ar, principalmente em áreas que sofrem os
efeitos de ilha de calor, como a cidade de São Paulo, que possui uma escassa
cobertura vegetal em áreas intensamente urbanizadas.

Em relação ao retardamento do escoamento superficial é possível utilizar medidas de
detenção e infiltração da água, além e recuperar o traçado original dos rios. Visando
o retorno dos meandros e até a destruição de canalizações de concreto, aumentando
a rugosidade dos canais e permitindo que os cursos d’água retomem suas
características hidráulicas naturais (BARROS et al., 2007).

Durante muitos anos, a canalização e o confinamento de rios em galerias
subterrâneas foi adotada, principalmente por dois motivos. Primeiro por questões
sanitárias e estéticas, pois a maior parte do esgoto não é tratada e acaba sendo
lançada nos rios e córregos. E em segundo, para fins de controle de cheias, uma vez
que seções de concreto com menor rugosidade permitem maior capacidade de
descarga (BARROS et al., 2007).
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Porém, de acordo com Barros et al. (2007), esse tipo de intervenção se mostrou
ineficaz, gerando enormes problemas para as cidades. Projetos mal executados e
sem a manutenção necessária, tornam-se totalmente ineficientes.

Segundo Binder (1998), durante a primeira metade do século XX, na maioria dos
países europeus, muitos córregos e rios foram retificados com o objetivo de proteger
zonas urbanas, vias de transporte e terras agrícolas contra enchentes que
regularmente ocorriam. A tecnologia adotada visava transformar os rios meândricos
em leitos de perfil regular, muitas vezes com margens revestidas, o que resultava em
impactos negativos, especialmente em relação à biota dos rios e baixadas, pois as
questões ambientais não eram prioritárias (Figura 9).

Figura 9 – Ecossistema ribeirinho com biota diversificada e perda de biotas por
de rios.
Fonte: Binder (1998).

retificações
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O plano para renaturalização deve analisar as peculiaridades de cada caso, ser
elaborado de forma intersetorial, articulado aos demais planos territoriais e
programas regionais (BINDER, 1998).
Nas áreas urbanas, freqüentemente os rios têm grandes trechos retificados e
canalizados, comprometendo as relações biológicas. Nestes casos, as possibilidades
de uma revalorização ecológica muitas vezes são limitadas, devido ao complexo
ambiente urbano no qual estão inseridos. Mas mesmo assim, há possibilidades de
melhorias ambientais que, muitas vezes, também favorecem as condições de vida da
população (BINDER, 1998).
A partir da cooperação de planejadores urbanos, engenheiros, biólogos paisagistas e
outros profissionais, muitas vezes chega-se a soluções integradas, incorporando a
valorização ecológica. Alguns dos aspectos a serem considerados são:
- acesso à água;
- ampliação do leito do rio;
- recuperação da continuidade do curso d’água;
- aplicação de técnicas da engenharia ambiental de baixo impacto;
- restabelecimento de faixas marginais de proteção e da mata ciliar;
- propiciar elementos favoráveis ao lazer da população (BINDER, 1998).
Quanto mais áreas puderem ser restituídas ao sistema do rio, maiores serão as
possibilidades de renaturalização. Nestas áreas podem ser implantados parques
municipais, oferecendo melhores condições de vida à população local. A
renaturalização de rios aumenta não só a capacidade de recuperação ecológica, mas
também a atratividade de águas correntes para a recreação e o lazer. Melhorias
significativas podem ser obtidas com a utilização técnicas da engenharia ambiental,
tanto no leito do rio como nas suas margens. Os rios renaturalizados devem servir
como exemplos para a educação ambiental (CWP, 2008). As Fotografias a seguir
demonstram que no trabalho de renaturalização foi incorporado um parque municipal
nas margens do rio (Fotografias 12 e 13).
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Fotografia 12 - O rio Vils em 1990,
Amberg, Alemanha
Fonte: Binder (1998).

Fotografia 13 – O rio Vils parcialmente
renaturalizado. A baixada inundável é
utilizada como parque municipal.
Fonte: Binder (1998).

Em uma cidade como São Paulo, onde grande parte dos córregos encontram-se em
canalizações fechadas, sob algum tipo de construção, torna-se muito mais complexo
e praticamente inviável alcançar um perfil natural. Porém nos córregos com
canalizações abertas e com um pouco de área livre nas margens, é possível avançar
algumas etapas, que poderiam resultar em melhorias ao ambiente no qual estão
inseridos.

Para implementar projetos de renaturalização é necessário a disponibilidade de
áreas, utilizar novos conceitos tanto na engenharia hidráulica quanto no
planejamento territorial (BINDER, 1998).

A figura a seguir demonstra as etapas de evolução de um rio canalizado, até
alcançar um perfil natural.
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Figura 10 - Propostas para a transformação de perfil regularizado em perfil natural de
córregos.
Fonte: Binder (1998).

A Fotografia a seguir apresentada é do trecho não canalizado do Córrego Judas
localizado entre a Hípica de Santo Amaro e o Parque Severo Gomes. Diante dessa
condição é possível pensar em medidas para que esse trecho do córrego passe a ter
um perfil muito próximo ao natural.
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Fotografia 14 – Córrego Judas.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

5.4. Exemplos de gestão de águas urbanas e renaturalização

A seguir são apresentados alguns exemplos de paises e cidades que adotaram
medidas para um manejo sustentável das águas urbanas ou que realizaram projetos
na linha da renaturalização.

5.4.1 Estados Unidos da America

Nos Estados Unidos, a EPA (Enviroment Protection Agency) estabeleceu em
dezembro de 1999 um programa nacional, que obriga todas as cidades com mais de
100 mil habitantes a estabelecer um programa de BMP (Best Managment Practices)
(TOMAZ, 2006). Recentemente, iniciou-se a segunda fase do programa para cidades
com população inferior à mencionada. As BMP’s envolvem o controle da qualidade e
quantidade de água por parte do município, por meio de medidas estruturais e nãoestruturais. Cada município deve demonstrar que está avançando e buscando atingir
os objetivos, por meio de um Plano. Esse processo contribui para reduzir a poluição
difusa dos rios das cidades. Caso as ações não estejam sendo realizadas a
contento, a penalidade que pode ser imposta é uma ação judicial da EPA contra o
município (TUCCI, 2006).
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Várias bacias hidrográficas possuem associações fundadas pela sociedade civil,
para trabalhar e desenvolver projetos de recuperação e melhorias das áreas da bacia
e respectivos córregos.

No estado do Oregon, as cidades de Seatle e Portland têm se destacado na
aplicação das infra-estruturas verdes, com o objetivo de trabalhar a questão da
quantidade e qualidade da água nas áreas urbanas.

Em Portland, na rua Siskiyou (Fotografia 15), foram implantados jardins de chuva,
para captar o escoamento superficial, reduzir a velocidade de veículos e criar um
ambiente mais atraente para os pedestres. Existem placas interpretativas para
explicar o funcionamento dessas estruturas (Fotografia 16), e os jardins são mantidos
pelos moradores da vizinhança (CORMIER, 2008).

Fotografia 15 - jardim de chuva implantado na rua Siskiyou, em Portland, EUA.
Fonte: Cormier (2008).
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Fotografia 16 - placa interpretativa que explica o funcionamento do jardim de chuva.
Fonte: Cormier (2008).

Em Seatle, no projeto de recuperação do bairro residencial High Point, foram
utilizadas algumas infra-estruturas verdes como pisos permeáveis e valas de
detenção e infiltração. Essas estruturas reduziram drasticamente os custos de infraestrutura geral e o impacto ecológico do projeto. Foram colocadas placas
interpretativas (Fotografia 17), que explicam as funções ecológicas para os
moradores (CORMIER, 2008).

Fotografia 17 – modelo de placa interpretativa utilizado no loteamento High Points em
Seatle, EUA.
Fonte: Cormier (2008).
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5.4.2 Europa
Atualmente, recuperar a dinâmica de ecossistemas típicos de águas correntes é um
dos objetivos das intervenções em rios na Europa. Isto é feito através da aplicação
de obras hidráulicas adaptadas à natureza, e onde for possível, da conservação e
recuperação das áreas de inundação (BINDER, 1998).
As linhas básicas de renaturalização na Europa têm como objetivos:
a) recuperar os rios e córregos de modo a regenerar a biota para um estado
mais próximo possível ao natural, utilizando manejos regulares e específicos
ou programas de renaturalização;

b) preservar as áreas naturais de inundação e impedir quaisquer usos que
inviabilizem tal função (BINDER, 1998).

5.4.2.1 Alemanha

Na Alemanha, estas idéias norteiam os planos específicos de manutenção dos
cursos d’água. Estes planos específicos contêm propostas relativas à renaturalização
de rios com manutenção de áreas inundáveis, e são inseridos no planejamento
estadual de recursos hídricos. Os planos apontam as possibilidades de preservar,
conservar e renaturalizar o leito dos rios, as zonas marginais e as baixadas
inundáveis, sem colocar em risco as zonas urbanas e vias de transporte, e sem
causar desvantagens para a população e para os proprietários das áreas vizinhas
(Fotografia 18) (BINDER, 1998).

Fotografia 18 - Trecho de córrego em zona urbana na Alemanha parcialmente
renaturalizado.
Fonte: Binder (1998).
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Os planos de renaturalização também estão em consonância com os planos
municipais de urbanização, com os planos regionais de paisagismo, bem como, com
os programas de proteção da biota e de espécies em perigo de extinção, e também
com o plano diretor de agricultura (BINDER, 1998).

Com as melhorias da qualidade da água, o poder público começou a focar em
questões relacionadas a problemas estruturais e dos ambientes empobrecidos dos
córregos e rios canalizados. Em 1985, as autoridades governamentais do sudoeste
da Alemanha, vimculadas à gestão dos recursos hídricos, lançaram um programa de
renaturalização de pequenos córregos da região (KERN, 1994).

Um exemplo é o córrego Kammbach, que foi canalizado em 1961 e a sua
manutenção incluía o corte da vegetação ribeirinha. A poluição e outras
interferências contribuíram para a degradação ecológica do córrego canalizado. O
processo de renaturalização teve início em 1988, com a descanalização do córrego
(Fotografia 19) (KERN, 1994).

Fotografia 19 - Córrego Kammbach, canalizado e posteriormente no inicio do processo de
renaturalização, localizado no vale do Reno, Alemanha.
Fonte: Kern, 1994.

Conforme Alves (2003), que estudou a reintegração de rios degradados na paisagem
urbana, tendo como caso o Rio Emscher na Alemanha, nota-se uma tendência
crescente, de minimizar as conseqüências das intervenções nos corpos d’água,
buscando uma recuperação com metas de reaproximação do natural. Estas ações,
que vêm ocorrendo nas últimas décadas na Alemanha e em demais localidades,
apresentam uma preocupação em resgatar as propriedades naturais dos cursos
d’água, com objetivos vinculados à recuperação da sua dinâmica e para um melhor
desempenho hídrico.
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O caso do Rio Emscher (Fotografia 20 e 21), é um exemplo de projeto de gestão dos
recursos hídricos, inserido em um amplo planejamento de longo prazo (ALVES,
2003).

Fotografia 20 - Rio Emscher canalizado. Fotografia 21 – O rio Emscher posteriormente
Fonte: Siekehr (2008).
renaturalizado.
Fonte: Siekehr (2008).

5.4.2.2 França - Sene Saint Denis

Segundo Maytraud (2006), Sene Saint Denis é um departamento administrativo da
França, localizado nas proximidades de Paris. O desenvolvimento urbano da região
acabou resultando no estrangulamento de rios, descuido das margens e leitos de
inundação e drenagem dos pântanos, o que prejudicou a sistemática do meio natural
e intensificou as inundações.

Há mais de duas décadas, o departamento tem trabalhado no processo de reter as
águas o mais próximo da montante, a fim de controlar o escoamento produzido pelas
intervenções urbanas e não permitir que as novas operações agravem a situação
atual. Os responsáveis pelas novas intervenções devem instalar dispositivos que
armazenem temporariamente as águas pluviais para a sua restituição mais lenta na
rede pública, ou que infiltrem a água sem ligação com a rede (Fotografia 22). A maior
parte das obras executadas na região são de bacia de retenção e hoje existe cerca
de mil delas capazes de estocar 450.000 m3 de água (MAYTRAUD, 2006).
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Fotografia 22 - Praça Cézanne, construída na reforma de conjuntos habitacionais. A água
pluvial é direcionada para áreas inundáveis, que também são espaços de recreação.
Localizada em Seine Saint Denis, França.
Fonte: Maytraud (2006).

De acordo com Maytraud (2006), os dispositivos devem ser simples, de fácil
manutenção, visíveis, de baixo custo e pouco sofisticados (Fotografia 23). Além
disso, notou-se que ao integrá-los às atividades cotidianas da população as
manutenções foram melhoradas (Fotografia 24). Não se trata apenas de incentivar a
estocagem das águas pluviais, mas de promover a construção de dispositivos a céu
aberto que ofereçam outros usos e, desta maneira, possam garantir uma melhor
perenidade, e uma maior eficiência.

Fotografia 23 - Jardim dos Artistas, praça que possui dispositivos de armazenamento de
águas pluviais e espaços inundáveis, localizada em Seine Saint Denis, França.
Fonte: Maytraud (2006).
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Fotografia 24 - espaço construído para reter águas pluviais, Seine Saint Denis, França.
Fonte: Maytraud, 2006.

5.4.3 Coréia do Sul
Na cidade de Seul, houve uma drástica transformação de uma área antes
degradada, a do Córrego Cheong Gye Cheon, que era poluído, estava canalizado
sob uma avenida e sobre ela havia um viaduto, construído em 1958 (Fotografia 28)
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009c).

Fotografia 25 – Córrego Cheong Gye Cheon can alizado , localizado em Seul, Coréia do
Sul.
Fonte: La Bievre (2009).

Em 2002, um dos candidatos à prefeito de Seul, lançou o projeto de recuperação do
córrego como sua principal bandeira na campanha eleitoral (Fotografia 29). Após
vencer a eleição deu início ao planejametno das obras. Em julho de 2003 a obra foi
iniciada, o tráfego em 5,4 km da avenida foi interrompido e o viaduto começou a ser
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demolido. Em outubro de 2005, foi inaugurado o novo córrego Cheong Gye Cheon
(Fotografia 30) (NOSSA SÃO PAULO, 2009).

Fotografia 26 - Projeto de recuperação do Córrego Cheong Gye Cheon, Seul, Coréia do Sul.
Fonte: La Bievre (2009).

O projeto teve um custo total de US$ 380 milhões, e resultou em uma redução da
temperatura de 3,6 graus na área, queda de 38% das emissões de poluentes,
valorização dos imóveis no entorno, aumento de 4 para 25 espécies de peixes e de 6
para 36 espécies de aves. Além disso, graças ao incentivo ao transporte coletivo,
aumentou em 9,6% o uso do ônibus e em 2,4% do metrô (NOSSA SÃO PAULO,
2009).

Fotografia 27 - Projeto concluído e trecho do Córrego recuperado, Seul, Coréia do Sul.
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (2009).
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5.4.4 Austrália

Na Austrália, foi adotada uma linha denominada Water Sensitive Urban Design
(WSUD), que surgiu a partir da necessidade de aprimorar a gestão das águas
pluviais com sistemas mais amplos, relacionados a gestão sustentável das águas
urbanas. Visa integrar as relações do meio urbano com o ciclo hidrológico da água, e
minimizar os impactos do desenvolvimento no ambiente como um todo (WONG,
2005).

Segue alguns dos princípios utilizados no WSUD (LLOYD; WONG; CHESTERFIELD,
2002):
- proteger e recuperar os sistemas aquáticos naturais em áreas urbanas;
- reduzir as vazões de pico por meio de dispositivos de captação das águas
pluviais e minimizando as superfícies impermeáveis;
- integrar o tratamento das águas pluviais na paisagem, incorporando áreas de
múltiplos usos e amenizando o aspecto visual de locais urbanizados;
- agregar valor ao minimizar custos de ampliação de estruturas de drenagem;
- reduzir a demanda por água potável a partir do reuso da água para fins não
nobres.

Para Wong (2005), isso faz parte de um novo paradigma da gestão urbana, onde o
tratamento das águas pluviais não é mais considerado de maneira isolada, deve
fazer parte de todas as etapas do planejamento urbano. É preciso garantir que a
arquitetura, o paisagismo, a engenharia e demais infra-estruturas de um local
gerenciem as águas pluviais como um recurso de grande valor, e que proporcionem
melhorias na qualidade da água.

O emprego desses elementos inovadores na paisagem ajudam as pessoas a
despertarem para conexão que existe entre as ações humanas e a qualidade dos
cursos d’água urbanos. Têm demonstrado que podem exercer uma grande influencia
na consciência dos indivíduos, em reconhecer o seu papel e sua responsabilidade na
proteção e melhoria dos recursos hídricos (WONG, 2005).
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Desde 1990, Melbourne adotou uma série de ações para reduzir o impacto das
águas pluviais no meio ambiente. Foram construídas Wetlands e aplicados métodos
de pequena escala (fotografia 31) para gerenciar e tratar as águas pluviais (SOMES;
CROSBY, 2006).

Fotografia 28 - Jardim de chuva em estacionamento, Melbourne, Austrália.
Fonte: Somes; Crosby (2006).

A Fotografia 32, mostra um condomínio de prédios, recentemente construído em
Melbourne, que se atentou para a questão da água. Possui uma rede coletora só
para as águas de chuveiros e lavatórios, que são conduzidas para um sistema de
tratamento e depois retorna para ser utilizada nas descargas e irrigação de jardins. A
água de chuva também é coletada nos telhados e áreas impermeáveis para ser reutilizada.

Fotografia 29 - Prédios residenciais com sistema de captação de água pluvial e tratamento
de águas cinzas para re-uso, Melborne.
Fonte: Wong (2005).
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5.4.5 Brasil

A renaturalização não está inserida na legislação brasileira. A Política Nacional dos
Recursos Hídricos estabelece que um dos objetivos do Sistema Nacional

de

Gerenciamento dos Recursos Hídricos é o planejamento, a regulamentação e o
controle do uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos (BRASIL,
1997). Porém não específica métodos de recuperação de cursos d’água degradados
ou diretrizes para o gerenciamento das águas pluviais em áreas urbanas. Cabe aos
municípios o estabelecimento de regulamentações específicas para suas áreas de
abrangência.

A seguir

são apresentados

alguns exemplos

de cidades brasileiras que

implementaram ações para otimizar a gestão das águas pluviais urbanas, melhorar a
qualidade da água e algumas experiências na linha da renaturalização.

5.4.5.1 Belo Horizonte - Minas Gerais

Em Belo Horizonte, foi desenvolvido um projeto de Técnicas Compensatórias em
Drenagem Urbana, denominado Projeto Piloto BH, integrante de um acordo de
cooperação entre Brasil e Itália em Saneamento Ambiental (CHAMPS, 2007).

Segundo Champs (2007) o projeto pesquisou inovações tecnológicas para o manejo
e gestão de águas urbanas, a fim de empregar soluções não-convencionais em
drenagem urbana, como medidas compensatórias à impermeabilização do solo
urbano, que visavam a infiltração de águas pluviais por meio de trincheiras
(Fotografia 33), valas e poços de infiltração.
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Fotografia 30 - Construção de trincheira de infiltração em Belo Horizonte, MG.
Fonte: Armelin (2008).

Medidas para redução dos volumes dos deflúvios superficiais a partir da detenção e
retenção das águas pluviais em reservatórios urbanos e dispositivos de retenção na
fonte, com a implantação de uma vala de retenção e uma caixa de retenção em um
lote (CHAMPS, 2007).

Foram adotadas, também, medidas alternativas para reduzir a poluição das águas
urbanas por meio da implantação de áreas úmidas construídas (Wetlands),
estabelecendo sistemas de fitodepuração (CHAMPS, 2007).

5.4.5.2 Porto Alegre – Rio Grande do Sul

Em 1999, o Departamento de Esgotos Pluviais iniciou a elaboração de um Plano
Diretor de Drenagem Urbana (PDDrU) para o município de Porto Alegre, visando
obter diretrizes técnicas e ambientais para a abordagem dos problemas de drenagem
da cidade. O estudo teve como princípio básico a não transferência dos efeitos da
urbanização para outros pontos da bacia hidrográfica, através do uso de dispositivos
de controle de escoamento (PREFEITURA MUNICIPAL PORTO ALEGRE, 2009).
O Plano Diretor incluiu o planejamento para o desenvolvimento urbano, uso do solo e
questões ambientais, e foi denominado de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
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e Ambiental e se tornou lei no início de 2000. O Plano especifica a necessidade de
redução da vazão devido a urbanização para as áreas críticas, através de detenção
e remete a regulamentação ao Departamento de Esgotos Pluviais. O detalhamento
desta regulamentação está em curso, mas todos os projetos de novos
empreendimentos (loteamentos) são obrigados atualmente a manter as vazões préexistentes (CENTRO DE ÁGUAS URBANAS, 2009).
Inicialmente, foram estudadas três das 27 bacias hidrográficas da cidade, com
simulações dos sistemas de macrodrenagem dessas bacias para diferentes cenários
de ocupação do solo. A fim de detectar os principais pontos críticos de alagamentos
e analisar as possíveis soluções para os problemas. Em uma segunda etapa foram
estudadas mais três bacias e organizado o "Manual de Drenagem", que contém
diretrizes, parâmetros e metodologias a serem empregados nos projetos de
drenagem urbana do município de Porto Alegre (PREFEITURA MUNICIPAL PORTO
ALEGRE, 2009).
Atualmente, encontra-se em desenvolvimento o estudo das demais bacias do
município, e visa apontar soluções de planejamento em drenagem urbana que
evitem e/ou minimizem o aumento das enchentes e os impactos sobre a qualidade
da água (Fotografia 34) (PREFEITURA MUNICIPAL PORTO ALEGRE, 2009).

Fotografia 31 – Residência com telhado verde em Porto Alegre, RS.
Fonte: Centro de Águas Urbanas (2009)
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5.4.5.3 Cidade de São Carlos - São Paulo

A cidade de São Carlos possui um projeto de recuperação do Rio Tijuco Preto que foi
financiado pela Prefeitura Municipal de São Carlos e desenvolvido por uma equipe
multidisciplinar. Teve como um dos pilares a recuperação de aspectos funcionais do
sistema, buscando compatibilizar soluções de drenagem urbana, paisagismo e
funcionalidade ecológica (ESPINDOLA; BARBOSA; MENDIONDO, 2005).

Os projetos com funcionalidade ecológica apresentaram custos relativamente
menores em relação às obras tradicionais de concreto, contudo, demonstram a
necessidade de adaptações e uma fase mais longa de planejamento (ESPINDOLA;
BARBOSA; MENDIONDO, 2005).

O primeiro trecho do Parque Linear do Tijuco Preto foi construído no final de 2005
(Forografia 35), e compreendeu a substituição da passagem por uma ponte em
concreto, drenagem, destamponamento do córrego e renaturalização, visando
recuperar o canal, construção de calçada para caminhada e ciclovia, iluminação e
paisagismo do local. O trabalho de recuperação e manutenção do Tijuco Preto visa
proteger as áreas institucionais e de preservação ambiental, bem como os cursos de
água (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, 2009).

Fotografia 32 – Implantação do Parque Linear Tijuco Preto, São Carlos SP.
Fonte: Yazaki (2008).
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Fotografia 33 – Resultado da implantação, São Carlos SP.
Fonte: Yasaki (2008).

5.4.5.4 São Paulo - Capital

No que se refere ao viário de bairros da cidade de São Paulo, a Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET) possui um programa chamado Comunidade Protegida,
que é uma versão do "traffic calming" (moderação de tráfego), disseminado em
países europeus. São implementadas ações para conter o avanço de carros em
áreas predominantemente residenciais, utilizando um conjunto de medidas de
sinalização, como rotatórias com floreiras (Fotografia 37), pavimentos diferenciados,
ampliação de áreas verdes e calçadas mais largas (PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, 2009d).

As solicitações e propostas devem ser encaminhadas pelas associações de bairro,
para que a CET realize um estudo das possibilidades de intervenção no sistema
viário local. Na região de Santo Amaro os bairros Alto da Boa Vista, Jardim
Petrópolis, Jardim Marajoara e Brooklin Velho estão inseridos nesse programa
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009d).
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Fotografia 34 - Intervenção em rua de bairro em Pinheiro, São Paulo.
Fonte: Elaborado pela autora (2009.)

Foram identificadas duas ações, na cidade de São Paulo, relacionadas à corpos
d’água do município. A primeira é o programa Córrego Limpo, iniciado em 2008,
através de uma parceria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (SABESP) com a Prefeitura Municipal de São Paulo, sendo o principal objetivo
despoluir os córregos urbanos do Município de São Paulo, empregando ações
técnicas, operacionais, urbanísticas e educacionais nas bacias de drenagem ou de
esgotamento.

A segunda é um instrumento legal, que visa introduzir essa nova vertente de
inserção dos recursos hídricos na malha urbana, a qual consta da aprovação do
Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo em 2002, onde foi estabelecido o
Programa de Recuperação Ambiental de Cursos d’Água e Fundos de Vale. O
objetivo é considerar a rede hídrica como elemento estruturador da urbanização
(SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2006).

Conforme SABESP (2008), só se consegue atingir um bom nível na qualidade das
águas dos córregos se, além das grandes ações estruturais no sistema de
esgotamento sanitário (implantação de redes de coleta, coletores-tronco, estações
elevatórias, etc), sejam realizadas ações operacionais complementares e promovido
um trabalho de conscientização e envolvimento da população residente nas bacias.
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O principal parâmetro empregado para acompanhar o resultado das ações de
despoluição é a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). Este indicador é utilizado
para medir a poluição orgânica dos cursos d’água, sendo obtido a partir de ensaios
de laboratório.

Os Parques Lineares, com a recuperação dos fundos de vale, constituem o principal
eixo do Programa de Recuperação Ambiental de Cursos d’Água e Fundos de Vale.
Os Parques visam definir uma nova diretriz para infra-estrutura, definindo faixas de
utilidade pública ao longo dos cursos d’água com o objetivo de implantação de uma
área verde de recuperação ambiental e lazer (SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2006).

Pretende-se considerar o Parque Linear como uma construção estratégica de
integração

de

políticas

setoriais

(habitação;

drenagem;

saneamento),

ser

equacionado com a participação das comunidades do entorno, envolvendo um
constante processo de educação ambiental. Trata-se de uma construção progressiva
no tempo que pode ser iniciada com a implantação de alguns elementos
estruturadores tais como caminhos, ciclovias, paisagismo e iluminação. A
implementação dos parques lineares constitui uma nova forma de incorporação do
recurso hídrico na paisagem urbana (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO
MEIO AMBIENTE, 2006).

O Programa pode ser considerado de grande avanço para a gestão municipal, e
principalmente para evitar a invasão e uso inadequado das margens de cursos
d’água e várzeas. Porém é de suma importância, para atender o êxito desejado que
as ações se expandam para além do foco de trabalhar trechos de parques ao longo
de cursos d’água, sendo que as intervenções poderiam estar voltadas para uma
recuperação ambiental mais efetiva, como a recomposição da mata ciliar.

Seria interessante fazer um diagnóstico detalhado de toda a bacia, envolver os
diversos órgãos públicos e a sociedade civil, e intensificar as ações de melhoria da
qualidade da água dos cursos d’águas, recomposição das matas ciliares, ampliação
de áreas verdes na bacia e o manejo das águas pluviais utilizando medidas de baixo
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impacto ambiental. As fotografias a seguir ilustram três Parque Lineares, localizados
na zona leste do município, que fazem parte do respectivo Programa.

Fotografia 35 - Parque Linear Rapadura, zona leste, São Paulo.
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Fotografia 36 - Parque Linear Tiquatira, zona leste, São Paulo.
Fonte: Elaborado pela autora (2009)
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Fotografia 37 - Parque Linear Aricanduva, zona leste, São Paulo
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

A Fotografia a seguir demonstra o córrego Jardim Cidade Pirituba, a montante do
Parque Rodrigo de Gasperi. O córrego foi canalizado no final da década de 1970,
posteriormente o Parque foi implantado sobre o mesmo. Até o momento não há
previsão de incluir o córrego nos Programas Córrego Limpo e de Recuperação
Ambiental de Cursos d’Água e Fundos de Vale.

Fotografia 38 - córrego a montante do Parque Rodrigo de Gasperi.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).
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No caso da região da Subprefeitura de Santo Amaro, em seu Plano Regional
Estratégico, foi estabelecido que as características da Rede Hídrica Ambiental sob
sua jurisdição são compostas pelo potencial de recuperação e possível integração na
configuração urbanística, onde as áreas verdes e a rede hídrica propriamente podem
concorrer para a melhoria ambiental; pela existência de extensas áreas com
vegetação, remanescentes daquelas que se constituíam, em meados do século
passado, em tradicionais pontos de recreação e esporte, afastadas das áreas
urbanizadas, as quais mantêm atualmente essas funções, tais como o São Paulo
Golf Clube e a Hípica de Santo Amaro, por onde passa o Córrego Judas; pelas as
áreas estritamente residenciais, com extensa área de vegetação preservada e pelos
terrenos com indústrias desativadas, onde se encontra significativo remanescente de
vegetação (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009a).

A constituição, os objetivos e as ações estratégicas de intervenção pública da Rede
Hídrica Ambiental de Santo Amaro, encontram-se no Anexo A.

Todos os itens que compõem a Rede Hídrica Ambiental são muito pertinentes, porém
ainda não foram efetivamente incorporados pela administração pública. O Parque
Severo Gomes e o Córrego Judas possuem diversas características citadas
anteriormente, mas não foram levadas em conta quando o projeto de drenagem da
bacia foi elaborado.
6 ESTUDO DE CASO

A bacia hidrográfica do Córrego Judas, que compreende uma área de drenagem de
3,42km2 (HIDROSTUDIO, 2006), é o foco de estudo dessa pesquisa. A delimitação
da respectiva bacia se baseou nos levantamentos e dados de Hidrostudio (2006).

O Córrego Judas é afluente da margem esquerda do Córrego Maria Joaquina, que é
afluente da margem direita do Rio Pinheiros, ambos localizados na jurisdição da
subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo. As altitudes da bacia variam de 790m nas
cabeceiras para 720m aproximadamente, próximas ao Rio Pinheiros. A partir da
altitude 740m para montante, a declividade é de entorno de 2,9%, e para jusante
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0,8%, nessa mesma altitude para a jusante o nível d’água no solo encontra-se mais
próximo da superfície (HIDROSTUDIO, 2006)
6.1 Características Gerais da Área

Os bairros onde se situa a área de estudo apresentam características distintas de
ocupação (Figura 11). As regiões do Alto da Boa Vista e da Granja Julieta são Zonas
Exclusivamente Residenciais de Baixa Densidade (ZER1/02 e ZER1/03), onde a
verticalização não é permitida. Porém muitos condomínios horizontais de alto padrão
já foram ou estão sendo construídos, fato este que resulta no aumento da
impermeabilização do solo. As regiões do Jardim Santo Antonio, Jardim Heliomar e
Vila do Cruzeiro são zonas mistas, onde a verticalização é permitida e que têm
apresentado uma rápida mudança em seu perfil de ocupação (PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009a).

Os Jardins Heliomar e Santo Antonio tinham uma ocupação caracterizada por
indústrias e galpões, porém estão sendo substituídos por empreendimentos
comerciais e imobiliários de grande porte. Um dos atrativos colocados no lançamento
desses empreendimentos é a proximidade de áreas verdes.

O Parque Municipal Severo Gomes, situado na Granja Julieta, e o Clube Hípico de
Santo Amaro formam um contínuo de vegetação significativa, reconhecidos e
grafados no plano diretor como Zona Especial de Preservação Ambiental
(ZEPAM/06). Destas áreas, apenas a do Parque Severo Gomes, com 34.916 m2 é
aberta ao público (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009).
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Figura 11 A3
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6.2 Parque Municipal Severo Gomes

O Parque Municipal Severo Gomes é um dos parques municipais urbanos da cidade
de São Paulo, que são espaços públicos com características particulares.
Diferentemente de outros tipos de logradouros, que convivem diretamente com a
presença de construções, trânsito e outras interferências, há predominância de
elementos naturais. Abertos à população, funcionam como um contraponto ao
maciço construído e intenso movimento da cidade (SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2001).

São espaços de conservação da fauna e da flora remanescente na região onde
estão inseridos. Também são centros de lazer e recreação, que se caracterizam pela
atmosfera de relaxamento (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE, 2001).

O potencial do parque urbano como área verde numa cidade carente de qualidade
ambiental é imenso, a começar (e talvez principalmente) pelos serviços
socioambientais que presta ao seu entorno imediato e à cidade. São serviços
relativos à manutenção da biodiversidade local e regional, à retenção e drenagem de
águas pluviais, à regulação microclimática, ao equilíbrio ecológico e à qualidade do
ar (SOUSA; MACHADO, 2007 apud (MACHADO et al, 2008).

Sem contar a rica possibilidade de servir de lócus perfeito a atividades de educação
para o ambiente com a possibilidade de educar-se social e ambientalmente
(FERRAZ, 2008 apud MACHADO et al, 2008).

O

Parque

Severo

Gomes

apresenta

muitas

das

características

descritas

anteriormente. É freqüentado principalmente por pessoas que praticam corrida e
caminhada, crianças na faixa etária de 2 a 10 anos, acompanhadas por pais ou
babás e pessoas que levam seus cachorros para passear, sendo que a maioria
costuma ir mais de três dias na semana ao Parque (WHATELY, 2008).
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6.2.1 Histórico

O Parque se situa no bairro da Granja Julieta, em Santo Amaro. Convém lembrar que
até 22 de fevereiro de 1935, Santo Amaro era município autônomo, só então
passando a ser incorporado à cidade de São Paulo (KRAML, 2005).

A propriedade que originou a Granja Julieta, foi adquirida por volta de 1913, pelo
engenheiro agrônomo belga Emile Tobias e sua esposa Aline Morisse Tobias, e
chamava-se “Chácara Belga”. Posteriormente foi vendida para Oscar Rodrigues e
sua esposa. Aos 26 de outubro de 1918, foi registrada a venda da Chácara Belga,
“de porteira fechada” para Manoel Justino de Almeida e sua esposa Julieta Braga de
Almeida, data em que a propriedade passou a se denominar Granja Julieta. A área
foi totalmente refeita: o terreno foi drenado, foram instaladas gaiolas e jaulas para
abrigar um grande zoológico particular, jardins exuberantes foram elaborados com
três lagos e construiu-se um palacete como residência definitiva dos Almeida
(KRAML, 2009).

Em 1949, a família tentou vender a área para tornar-se um zoológico público. A
prefeitura não a comprou e então em 20 de agosto de 1952, o “Grupo Ferreira” a
loteou, sendo destinados, por determinação municipal, 28.665,74 m2 de terreno para
área livre (KRAML, 2005).

Esta parcela foi destinada à área verde, e fazia parte dos jardins da sede da Granja,
onde situava-se um pequeno vale com os três lagos, o maior deles denominado o
“Lago das Carpas” (KRAML, 2005).

Toda a grande área verde era totalmente aberta, zelada por apenas um funcionário
da então Regional de Santo Amaro, o que facilitou alguns afogamentos no lago, o
último dos quais ocorreu em 3 de julho de 1963. Nesse mesmo ano procedeu-se a
uma grande revisão da área. A qual resultou na drenagem total do Lago das Carpas,
estabelecimento dos caminhos que ainda existem no Parque e instalação dos
primeiros aparelhos de recreação, muito frágeis e inadequados, que sem supervisão,
logo se quebraram (KRAML, 2009).
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Porém nas décadas seguintes, houve algumas tentativas de favelização. Durante a
década de 70 a Regional de Santo Amaro, organizou o que chamou de “Centro de
Convivência”, dotado de um palco com quebra-vento, alguns bancos, um tanque de
areia para recreação das crianças e novos aparelhos de recreação, construídos com
troncos de eucalipto, mais resistentes e duráveis. Esse “Centro de Convicência” se
destinava a comemorações cívicas e reuniões comunitárias mas, sem a necessária e
adequada promoção, a iniciativa não prosperou (KRAML, 2009).

De acordo com Kraml (2009), na década de 80, sempre que se modificava a
administração da Regional de Santo Amaro, um grupo de moradores da rua
Bernardino Machado pleiteava melhor conservação e proteção com gradil do então
chamado “Minibosque da Granja Julieta”.

Devido aos problemas sociais e de saúde pública que ali haviam se estabelecido,
como a disposição de enorme quantidade de entulho, podas de jardim e lixo
orgânico, em 1986 o DEPAVE (Departamento de Parques e Áreas Verdes) da
Prefeitura da Cidade de São Paulo, elaborou um plano de recuperação da área em
virtude da mobilização do grupo de moradores. O plano previa seu cercamento, a
recuperação da vegetação existente, a construção da sede administrativa,
bebedouros, sanitários, quadra poliesportiva, pista de cooper, tratamento das águas
poluídas do riacho e reconstrução dos lagos outrora existentes na área, entre outras.
Esta proposta foi alterada levando em consideração sugestões da Associação dos
Moradores da Granja Julieta – AMOGRANJI. Em 30 de maio de 1989 a área do
parque foi transferida oficialmente para o DEPAVE. No dia 30 de dezembro de 1992,
o nome do parque foi alterado para Severo Gomes por meio do decreto 32.934/92
(KRAML, 2005).

Ao longo do tempo, o parque passou por melhorias contínuas, como manutenção
dos jardins e da infra-estrutura geral, ganhando a aparência que possui hoje.
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6.2.2 Conselho Gestor

Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais são um instrumento de participação
pública, que permitem contribuir e acompanhar a gestão dos parques da cidade de
São Paulo.

A discussão acerca dos Conselhos surgiu em 2001, com a criação de Comissões
pró-conselho em diversos Parques. Paralelamente a essas discussões, tramitava na
Câmara Municipal um projeto de lei, cuja promulgação deu-se em 20/03/2003 pela
Lei n° 13.539, regulamentada pelo Decreto n° 43.685 em 28/08/2003 (SECRETARIA
MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2003).

A eleição dos Conselhos ocorre a cada 2 anos, onde são escolhidos os
representantes da sociedade pelos freqüentadores, além dos representantes do
poder público que devem ser indicados pela respectiva Secretaria (Saúde, Verde e
Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Subprefeitura, e GCM) (SECRETARIA MUNICIPAL
DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2003).

As principais atribuições dos Conselhos Gestores dos Parques Municipais,
respeitadas as atribuições do Poder Público, são (SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2003):

a) participar da elaboração dos regulamentos de uso dos parques
municipais;
b) propor medidas visando à organização e à manutenção dos Parques
Municipais, à melhoria do sistema de atendimento aos freqüentadores, à
consolidação do seu papel como centro de lazer e recreação e unidade de
conservação e educação ambiental;
c) participar no planejamento das atividades desenvolvidas nos parques;
d) participar da elaboração da Agenda 21 das comunidades locais;
e) articular a população do entorno dos Parques para promover debate e
propostas para as questões ambientais locais; e
f) examinar propostas, denúncias e queixas, encaminhadas por qualquer
pessoa ou entidade, e a elas responder.

80
O primeiro Conselho do Parque Severo Gomes tomou posse em 04/03/2004, e
atualmente encontra-se na 3ª gestão. Porém é composto principalmente por
freqüentadores do parque, pois os representantes do poder público, na maioria das
vezes, são ausentes nas reuniões que ocorrem mensalmente.

Para ações de maior envargadura que necessitem de recursos, principalmente
financeiros, o Conselho fica dependente das ações do poder público, pois
normalmente é necessário elaborar projetos, reservar recursos, fazer as devidas
licitações, para posteriormente implantar as ações. Isso requer todo um trâmite
burocrático, que pode ser muito moroso.

Em contrapartida, o Conselho tem autonomia para mobilizar e envolver a sociedade
em algumas causas. O exemplo mais significativo do Conselho do Parque Severo
Gomes refere-se ao projeto de intervenção na calha do Córrego Judas. Pois quando
o Conselho tomou ciência da real possibilidade da obra ocorrer no interior do Parque,
fez um trabalho intenso de divulgação e discussão com os freqüentadores e
moradores do entorno, que teve como resultado a paralisação dos processos
licitatórios.

É um instrumento de grande potencial, que deve ser amadurecido, melhor articulado
e que tenha o mínimo de suporte do poder público, para que possa trabalhar de
maneira estratégica em benefício das áreas verdes municipais.

6.2.3 Aspectos Ambientais

Em 2006, foi realizado o levantamento da composição florística e censo do
componente arbóreo de grande parte da área do Parque, com o apoio e orientação
do Herbário Municipal.

O parque apresenta várias áreas ajardinadas, áreas com início de formação de
bosque e vegetação remanescente de mata ciliar ao longo do córrego (ROSSI,
2006).
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De acordo com Rossi (2006), o estudo demonstra que o Parque possui um
componente arbóreo significativo, com diversas espécies importantes para a
manutenção das condições ambientais da área e seu entorno, bem como para a
manutenção da fauna existente na região.

Indica também a necessidade de

enriquecer a vegetação com espécies nativas, pois aproximadamente 50% das
espécies são exóticas. A relação das espécies encontra-se no Anexo B.

O levantamento da fauna do parque Severo Gomes foi realizado pela Divisão
Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre entre os anos de 1999
e 2001,no âmbito do projeto “Inventariamento Faunístico em Áreas Verdes do
Município de São Paulo”. No total foram relacionadas 60 espécies, sendo 58 de aves
e duas de mamíferos, conforme mostra o Anexo C (SÃO PAULO, 2006).

É importante ressaltar, conforme os respectivos levantamentos, que a presença do
Córrego Judas em uma área significativa do Parque, exerce influência direta na
fauna e na flora do local.

Devido a problemas de erosão, e declividade acentuada da margem do Córrego foi
necessário restringir o acesso à uma parte do Parque que fica fechada, sendo que
esta área também possui um valor ambiental mais significativo (ALVES; MONTEIRO;
NEVES, 2009).

6.2.4 Recuperação da parte fechada do Parque

Em 2006, iniciou-se o trabalho de recuperação dessa parte do Parque fechada ao
público, que teve como objetivo trabalhar questões relacionadas à educação
ambiental a fim de permitir o acesso monitorado.

Foram implantadas duas mandalas de ervas medicinais e aromáticas. Foi iniciado um
mini-viveiro para reprodução e multiplicação de mudas das mandalas e abrigo de
espécies a serem plantadas no parque.

As composteiras foram implantadas de

forma mais organizada e controlada e também foi feito um minhocário, ambos
visando a produção de adubo orgânico. A erosão na margem foi estabilizada e
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diversas mudas de espécies arbóreas nativas foram plantadas a fim de enriquecer a
vegetação da área (ALVES; MONTEIRO; NEVES, 2009).

6.2.5 Atividades no Parque

O Parque Severo Gomes oferece um programa de visitação monitorada, constituído
por duas trilhas que abrangem diversos temas relacionados ao meio ambiente. As
trilhas abordam valores e conceitos como conservação e preservação da natureza,
respeito, identidade e auto-conhecimento, reciclagem, ciclos biogeoquímicos, história
do bairro, bacia hidrográfica, fauna e flora, ervas medicinais e aromáticas, interações
ecológicas entre outros (ALVES; MONTEIRO; NEVES, 2009).

No decorrer das trilhas podem ser realizadas dinâmicas lúdicas, a fim de trabalhar os
conceitos e valores abordados, despertando a criatividade e interatividade. A “Trilha
do Sabiá-laranjeira” é realizada na parte fechada do parque e aborda os seguintes
temas: Estação 1: Parte Fechada; Estação 2: Mandalas; Estação 3: Viveiro; Estação
4: Composteira; Estação 5: Minhocário; Estação 6: Recuperação Ambiental; Estação
7: Córrego Judas.

A “Trilha do Saruê” situa-se na parte aberta a visitação e possui as seguintes
estações: Estação 1: Individualidade e coletividade; Estação 2: Relações ecológicas;
Estação 3: Bacia Hidrográfica; Estação 4: Identidade; Estação 5: Alimentação e
saúde; Estação 6: Percepção e perspectiva; Estação 7: A história e os ciclos.

As trilhas podem ser feitas com crianças a partir de 10 anos até adultos em geral
(Fotografia 42). E o intuito é fazer uma reflexão, a partir dos aspectos que o Parque
Severo Gomes apresenta, quanto às questões ambientais.
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Fotografia 39 – Jovens visitando trecho não canalizado do Córrego Judas, na “trilha do
sabiá”.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

Atualmente, são realizadas, também, outras atividades no parque, como Contação
de História em parceria com a Biblioteca Municipal Belmonte, Programa de
Reciclagem, Incentivo a Arborização Urbana, Yoga, Pilates, caminhadas do SESC
Santo Amaro, Dança Circular, Tai Chi Chuan, Lian Gong, promovidos por voluntários,
e oficinas e eventos em geral. Além disso, o parque possui dois meios de
comunicação, um blog e um mural ecológico, onde são afixados informativos sobre
meio ambiente, notícias e atividades do Parque (ALVES; MONTEIRO; NEVES,
2009).

6.3 Principais problemas de drenagem da área

Por causa dos problemas da drenagem existentes na bacia do Córrego Judas, em
2006 foram elaborados dois projetos de melhorias de drenagem para a região,
solicitados pela Subprefeitura de Santo Amaro, a fim de solucionar os problemas.

O primeiro projeto, “Microdrenagem de águas pluviais: Alto da Boa Vista. Memorial
descritivo – projeto básico” foi proposto para o bairro Alto da Boa Vista
(HIDROSTUDIO, 2006). Durante as chuvas mais intensas, o bairro é afetado por
alagamentos, visto que as ruas da região atravessam o antigo talvegue do Córrego
Judas, acarretando alagamentos em pontos baixos. Nestas condições estão as ruas
São José, Conde D’Eu, Nove de Julho, Comendador Elias Zarzur e Ministro Roberto
Cardoso Alves (HIDROSTUDIO, 2006).
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Além disso, a microdrenagem existente é insuficiente, por falta de dispositivos de
captação, assim como dimensões reduzidas das galerias. O projeto de drenagem
ficou compreendido no quadrilátero formado ao norte pela rua Irineu Marinho, a leste
pela rua Senador Vergueiro, ao sul pela rua Conde de Itu e a oeste pela rua Floreal
Costa Pimenta, englobando o trecho inicial da avenida João Dias, possuindo uma
área de contribuição de entorno de 0,39 km2. A água escoa no sentido da região
leste para oeste, da rua Senador Vergueiro para rua Floreal Costa Pimenta,
localizada próxima a Hípica de Santo Amaro e ao Parque Severo Gomes
(HIDROSTUDIO, 2006).

A topografia apresenta declividade acentuada no sentido leste para oeste. A região
do Alto da Boa Vista, em termos de drenagem de águas pluviais, possui pouca rede
de escoamento e captação e galerias de dimensões reduzidas. O novo sistema de
drenagem superficial de águas pluviais do Alto da Boa Vista, foi projetado no sentido
de captar e escoar, por meio de tubulações de concreto armado, as águas em
direção ao canal, braço do córrego Judas, situado na borda da área da Hípica de
Santo Amaro (HIDROSTUDIO, 2006).

A jusante, os problemas de drenagem ocorrem nas imediações do Córrego Maria
Joaquina, na margem esquerda do mesmo, entre as ruas Takashi Ykko e Leonel Vaz
de Barros, no interior do Parque Severo Gomes ocorrem inundações do Córrego
Judas (HIDROSTUDIO, 2006). Segundo levantamentos da Hidrostudio (2006),
também foram verificadas ocorrência de alagamentos na rua Verbo Divino com a rua
Pires de Oliveira.

Em 2001, a Subprefeitura de Santo Amaro implantou uma nova galeria de águas
pluviais para captar as águas pluvias que se acumulavam na Rua Maestro Jordão
Bernanrdino de Sene. Essa galeria deságua no Córrego Judas, no interior do Parque
Severo Gomes. As fotos a seguir mostram a respectiva rua antes, durante e após a
implantação da galeria.
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Fotografia 40 - Rua Maestro Jordão Bernardino de Sene, após precipitação pluviométrica
em 24/07/2000 e 07/04/2002, com a galeria implantada.
Fonte: Andréa (2000 e 2002).

Fotografia 41 - Galeria em implantação e concluída, na Rua Maestro Jordão Bernardino de
Sene, em 01/02/02.
Fonte: Andréa (2002).

Fotografia 42 - Inundação no interior do Parque Severo Gomes em 06/04/2004.
Fonte: Andréa (2004).
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Tais problemas resultaram por demonstrar a necessidade de um segundo projeto,
que propunha a ampliação do canal do Córrego Judas (Figura 11), para aumentar a
capacidade de vazão atual, que é de em torno de 24 m3/s e a do Córrego Maria
Joaquina, a jusante, que é de 30m3/s. Para reduzir a velocidade de escoamento e
aumentar o tempo de concentração, foi proposto o revestimento do canal do Córrego
Judas com gabião, introduzindo-se soleiras espaçadas ao longo do canal, de 2,0m
de altura e comprimento de 13,0m, resultando na formação de pequenos
reservatórios, em degraus, propiciando o amortecimento das ondas de cheia
(HIDROSTUDIO, 2006).

Para amortecer a vazão de pico, o canal deveria possuir uma largura média de
15,0m, altura de 2,5m e extensão total de 930m (Figura 11). Com a execução das
obras a vazão afluente à galeria do Córrego Judas passaria de 40,46 m3/s (Tr=25
anos) para 24,44 m3/s. Na galeria do Córrego Maria Joaquina a vazão afluente
passaria de 45,80 m3/s (Tr=25 anos) para 25,91 m3/s (HIDROSTUDIO, 2006).

Segundo as considerações de MATTES (2005) a respeito da complexidade dos
aspectos envolvidos no controle das enchentes, é necessário implantar um eficiente
sistema de gestão local, superar as visões setorizadas e fragmentadas, implementar
um modelo institucional capaz de viabilizar as ações integradas, contemplar
mecanismos de controle social e adotar um modelo de financiamento capaz de
proporcionar viabilidade ao sistema, principalmente mediante a cobrança da
responsabilidade por impactos causados.

Os problemas de drenagem provocados pela urbanização são decorrentes,
principalmente, da impermeabilização do solo, que provoca alterações na taxa de
escoamento superficial em períodos de precipitação intensa, elevando em até seis
vezes o pico de cheia na bacia em relação às condições naturais. Outros fatores
adicionais são: interferências no ciclo hidrológico, obstrução do escoamento devido à
deposição de sedimentos e resíduos sólidos no sistema de drenagem e inadequação
dos projetos de drenagem, que têm como princípio a retirada da água excedente o
mais rápido possível do local de origem (ALVES, 2005).
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Esses problemas resultantes da urbanização tem se agravado notadamente a partir
da década de 60, principalmente por causa das obras de drenagem, que ao canalizar
e/ou “envelopar” a maioria dos riachos e córregos, aumenta a impermeabilização do
solo e, conseqüentemente, a velocidade de escoamento das águas precipitadas
(ALVES, 2005).

Conceitos mais abrangentes de drenagem urbana devem adotar diversas medidas,
relacionadas ao planejamento urbano e a proteção ambiental. Deve-se ir além dos
reservatórios de amortecimento, destinados a controlar o escoamento das águas na
micro e na macrodrenagem, mas também aumentar a infiltração das águas no solo,
retardar o escoamento superficial (MATTES, 2005).

Deve-se considerar a importância do Parque Severo Gomes, entrecortado pelo
Córrego Judas, para a comunidade, atraindo pessoas não apenas do bairro da
Granja Julieta, mas de todo entorno. O número de freqüentadores tem aumentado
visivelmente, demonstrando que as pessoas buscam um contato com a natureza e
lazer associado a esta (ROTERMUND; NEVES, 2009).

O Córrego Judas é um elemento de grande valor para a área verde, e possibilita o
contato dos freqüentadores do Parque com um curso d’água relativamente
conservado. As intervenções no Córrego e na sua respectiva bacia devem estar
orientadas à melhorar a sua condição e ser um exemplo para demonstrar que é
possível conviver de maneira saudável com as águas urbanas.

Perante a possibilidade de implantação dos dois projetos de drenagem citados
anteriormente, em 14 de novembro de 2006, a Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente se manifestou de maneira contrária à implantação dos mesmos,
devido aos potencias impactos ambientais que a obra poderia causar nas áreas
verdes.

Mesmo com essas manifestações nos processos administrativos, os tramites de
licitação da obra continuaram em andamento. Os freqüentadores e o Conselho
Gestor do parque foram informados pela Secretaria do Verde da possível
implantação das obras. A partir do conhecimento dos projetos, a população também
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No final de junho e no mês de julho de 2007, o Conselho Gestor do Parque
promoveu um abaixo assinado, encaminhado à Prefeitura, que coletou mais de 2.000
assinaturas. O documento solicitava informações oficias dos órgãos responsáveis
pelos projetos, pois os munícipes queriam compreender melhor todas as
intervenções e possíveis danos ambientais que a implantação dos projetos poderia
causar no Parque Municipal e demais áreas verdes, como as da Hípica de Santo
Amaro. Ressaltavam que o córrego cruza uma área expressiva do Parque, sendo um
elemento de grande valor para o espaço público e que apresenta uma situação cada
vez mais rara na cidade de São Paulo. No Anexo D consta uma cópia de parte do
abaixo assinado.

Reivindicavam também que os freqüentadores fossem consultados quanto à
viabilidade do projeto, solicitando ainda a imediata paralisação do processo de
contratação da obra, até que todas as dúvidas tivessem sido sanadas.

O Conselho Gestor do parque também acionou o Ministério Público a fim de
consultar a regularidade do andamento dos processos da obra, pois até aquele
momento não haviam levantado a necessidade de um licenciamento ambiental.

Devido a essas manifestações, a Secretaria Municipal do Verde promoveu uma
apresentação pública dos projetos, que foi realizada no dia 19 de julho de 2007, na
Casa de Cultura de Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça).

Foram

convidados a participar da apresentação os outros dois órgãos municipais
envolvidos: a Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana, que estava licitando as
obras e a Subprefeitura de Santo Amaro, que havia solicitado os projetos. Os
representantes do poder público fizeram as devidas explanações sobre o caso, e a
população presente colocou suas dúvidas e anseios.

Como resultado da apresentação pública os dois projetos foram suspensos. O poder
público municipal, representado pelos três órgãos envolvidos no caso, se propôs a
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buscar uma solução para os problemas de drenagem, porém sem impactar de
maneira significativa as áreas verdes.

A fim de trabalhar a questão de maneira mais efetiva, no dia 18 de setembro de
2007, foi criado um grupo de trabalho inter-secretarial composto por um
representante

da

Secretaria

de

Municipal

de

Infra-estrutura

Urbana,

dois

representantes da Subprefeitura de Santo Amaro e dois representantes da Secretaria
do Verde. O grupo elaborou uma proposta de intervenção para a bacia hidrográfica
do Córrego Judas, baseada em técnicas de baixo impacto e de infra estrutura verde
(ROTERMUND; NEVES, 2009).

Algumas ações foram realizadas, desde a elaboração dessa proposta. Seguem
ações efetivamente executadas ou em andamento (ROTERMUND; NEVES, 2009):

a) plantio de enriquecimento arbóreo na área do parque Severo Gomes
utilizando-se aproximadamente 700 mudas de espécies arbóreas nativas do
Estado de São Paulo e que ocorrem em matas ciliares, (Anexo D);
b) contenção de um trecho com erosões na margem do Córrego Judas,
utilizando madeira e terra;

Fotografia 43 - Erosão na margem do Córrego Judas, em 2005, e após contenção,
em 2008.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

c) foi contratado e recebido um estudo preliminar do Instituto Internacional de
Ecologia de São Carlos para fazer uma analise dos projetos de drenagem
contratados pela Subprefeitura de Santo Amaro e apontar diretrizes
alternativas, como o uso das técnicas de desenvolvimento de baixo impacto
na bacia. O respectivo estudo indica que o nível d’água (N. A.), a partir da
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curva de nível 740m para jusante está próximo da superfície com
aproximadamente 2m de profundidade, dificultando as possibilidades de
infiltrar água no solo;
d) o Centro Universitário Senac realizou análises de água ao longo do trecho à
céu aberto do córrego, que demonstram um impacto positivo na qualidade da
água, durante a passagem da mesma pelas áreas verdes. Mensalmente são
coletadas novas amostras pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente;
e) a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo),
em conjunto com a Prefeitura Municipal de São Paulo, incluiu os córregos
Judas e Maria Joaquina na segunda etapa do Programa Córrego Limpo. Esse
Programa tem como objetivo principal despoluir os córregos urbanos do
Município de São Paulo, empregando ações técnicas, operacionais,
urbanísticas e educacionais nas bacias de drenagem ou de esgotamento;
f) implantação de valas, canteiros e trincheiras de infiltração, jardins de chuva,
pisos permeáveis, nos bairros da Granja Julieta e do Alto da Boa Vista, sendo
que esse último está incluso no Programa Comunidade Protegida, da CET.

Fotografia 44 – Implantação de rotatória permeável no bairro Alto da Boa Vista, São
Paulo.
Fonte: Rotermund (2008).
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Fotografia 45 – Rotatória permeável implantada no bairro Alto da Boa Vista, São
Paulo.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

Seguem as ações que estão em fase de discussão e elaboração de projetos
(ROTERMUND; NEVES, 2009):

a) reforma da rede de microdrenagem do Alto da Boa Vista, utilizando-se outro
ponto de armazenamento, a montante do parque, que não tenha impacto
sobre áreas verdes.
b) projeto de arborização para toda a bacia;
c) processos Administrativos da Subprefeitura de Santo Amaro e da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente para implantação do parque linear na
Rua Renato Bellanti (Fotografia 49), a jusante do Parque Severo Gomes, com
a renaturalização de aproximadamente 300 metros do Córrego Judas (Figura
12). A Subprefeitura tinha a intenção de criar uma área verde nesse local, pois
a Rua Renato Bellanti não foi implantada de acordo com o previsto no
loteamento. Ao canalizarem o Córrego Judas, implantaram a rua sobre o
mesmo, assim estabeleceu uma ligação entra a Chácara São Luis e Chácara
Japonesa. Essa ligação resultou em diversas discórdias entre os moradores e
a Prefeitura, principalmente por causa da circulação de veículos. Para
solucionar a questão, a Subprefeitura optou por extinguir a rua e ampliar da
praça localizada ao lado. Porém a Hípica de Santo Amaro também ocupa uma
área pública e houve uma pequena invasão de casas em um trecho desta, que
não havia sido murado pela Hípica (Fotografia 50). No entanto, também
estavam ocorrendo as discussões sobre a bacia do Córrego Judas, e o grupo
de trabalho propôs então a implantação do Parque Linear.
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Fotografia 46 – Rua Renato Bellanti e a praça ao lado.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

Fotografia 47 – Área municipal invadida por moradias.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).
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Algumas ações foram elencadas na proposta, porém ainda não foram objeto de um
encaminhamento efetivo (ROTERMUND; NEVES, 2009):

a) utilização de técnicas de desenvolvimento de baixo impacto, e medidas
para aumentar a permeabilidade do solo, a retenção e a infiltração da água em
todas as áreas da bacia;
b) estímulo para a adoção de práticas de captação e retenção da água em
terrenos privados, como aumento da infiltração de água no solo, cisternas,
tetos verdes, arborização e reservatórios;
c) participação da população em ações de educação ambiental, discussão
ampla dos projetos, processos decisórios, implantação e gestão da infra
estrutura;
d) criação de outras áreas verdes, como uma praça em terreno privado sem
uso, lindeiro à Praça Leon Feffer. Revitalização de áreas verdes públicas e
caminho verde ao longo da av. Prof. Alceu Maynard Araújo.

94

Figura 12 – A3
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um grande desafio para conduzir as propostas e implantá-las na respectiva bacia
hidrográfica, é fazer com que todas as partes envolvidas tenham um entendimento
comum sobre as questões da bacia, adotem ações integradas e visem trabalhar os
problemas de drenagem utilizando técnicas de mínimo impacto ambiental.

A partir do momento que os dois projetos já existentes foram suspensos, as
intervenções na bacia deixaram de ser prioridade. Os recursos de SIURB que já
estavam reservados para as licitações, foram transferidos para outras obras e
atualmente não há verba reservada para intervenções na área.

A criação do grupo intersecretarial foi um grande avanço para trabalhar os problemas
da Bacia do Córrego Judas de maneira integrada. Mas é necessário que a população
participe, compreenda, apóie e cobre do poder público as intervenções necessárias,
para que se tornem prioritárias novamente e sejam implementadas.

7.1 Questionários e entrevistas

A fim de levantar a percepção e o entendimento das pessoas, foram feitas
entrevistas com representantes das principais partes envolvidas e aplicados
questionários com freqüentadores do Parque Municipal Severo Gomes.

Foram aplicados 70 questionários com os freqüentadores do Parque Municipal
Severo Gomes, de forma aleatória. O questionário possui perguntas fechadas e
aborda questões relacionadas à bacia hidrográfica do Córrego Judas, suas
características da área, problemas de drenagem e possíveis maneiras de trabalhálas. O Apêndice A possui o modelo do questionário. O número de questionários visou
se aproximar do número de entrevistados da pesquisa de avaliação dos Parques
Municipais de São Paulo, realizada pelo Datafolha em 2008, que aplicou 70
questionários no Parque Severo Gomes (WHATELY, 2008). As respostas obtidas
produziram os resultados descritos a seguir:
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a) as respostas da pergunta n° 2 demonstram que a maioria dos entrevistados
possui ensino superior completo;

b) na pergunta n° 5 – “Conhece a região da bacia do Córrego Judas, situada
na região administrativa da Subprefeitura de Santo Amaro?” – foi explicado
quais os principais bairros que fazem parte da Bacia do Córrego Judas, para
facilitar a compreensão dos entrevistados. Grande parte dos entrevistados
disse conhecer a região;

c) na questão n° 6 foi perguntado se já havia visitado o trecho em que o
Córrego Judas corre a céu aberto no Parque Severo Gomes. A maioria das
pessoas já passou pela área em que o Córrego está a céu aberto. As que
nunca tinham visto, foram convidadas a conhecer;

d) na pergunta n° 7 - “Na sua opinião o Córrego deve ser: canalizado,
recuperado ou conservado”, foi dada a possibilidade de responder
“recuperado e conservado” em conjunto. Foi explicado o significado de cada
termo. O gráfico a seguir demonstra o resultado das respostas. Somente três
pessoas disseram que o córrego deve ser canalizado;
O que deve ser feito com o Córrego?
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Gráfico 1 – O que deve ser feito com o Córrego Judas.
Fonte: Elaborado pela autora (2009)
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e) na oitava questão, foi perguntado se a pessoa sabia o que era uma bacia
hidrográfica. Metade sabe o que é, e a outra metade não. Muitos disseram que
lembram de ter aprendido na escola, mas não sabiam mais explicar;

f) a nona questão era se estava ciente dos problemas de drenagem que
ocorrem na bacia hidrográfica do Córrego Judas. Um pouco mais da metade
dos entrevistados disse que já ouviu falar de problemas na bacia, ou já se
deparou com algum caso, em eventos de chuva;

g) na décima questão foi perguntado se conhecia métodos alternativos para
trabalhar problemas relacionados à drenagem urbana. A maioria não conhecia
e citou casos de canalização de rios e córregos. Foi dado exemplos de
alternativas como captação de água de chuva, aumento de áreas verdes e
permeáveis, incremento da arborização, utilização de canteiros e valas de
infiltração e detenção;

h) a pergunta n° 11 era se tinha familiaridade com o termo “renaturalização de
bacias hidrográficas urbanas”. A grande maioria disse que nunca ouviu falar
desse termo;

i) na pergunta n° 12 foi questionado se a gestão dos recursos hídricos deveria
levar em conta o planejamento ambiental da bacia, principalmente a fim de
ampliar e melhorar as áreas verdes. Somente duas respostas foram negativas.

Os questionários demonstram que a maioria dos freqüentadores conhece a área da
bacia, apesar de metade não saber explicar o que é uma bacia hidrográfica, e sabem
que existem problemas de drenagem na área. Praticamente todos os entrevistados já
tinham visitado o trecho a céu aberto do Córrego Judas, e acham que ele não deve
ser canalizado e sim recuperado.

Porém, muitos não conhecem métodos alternativos para trabalhar os problemas de
drenagem, e a maioria nunca tinha ouvido falar do termo “renaturalização de bacias”.
Mas, praticamente todos os freqüentadores acham que para trabalhar os problemas
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de drenagem na bacia, é necessário levar em conta a melhoria e ampliação das
áreas verdes da área.

Foram realizadas cinco entrevistas com representantes das principais partes
envolvidas nas questões referentes à Bacia do Córrego Judas, sendo eles 1) o
Coordenador de Biodiversidade do Núcleo de Gestão Descentralizada Sul, da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 2) o Diretor de Projetos de
Drenagem (Proj. 4) da Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana; 3) o
representante do Conselho Gestor do Parque Severo Gomes; 4) a integrante da
Diretoria da SABAV (Sociedade dos Amigos do Alto da Boa Vista) e 5) o Diretor do
DEPAVE-5 Departamento de Parques e Áreas Verdes, Divisão Técnica de Manejo e
Conservação de Parques e Recursos Naturais. As entrevistas contêm perguntas
abertas, sendo que as 12 perguntas iniciais são iguais para todos os entrevistados, e
as demais são de acordo com a área de atuação de cada um. As mesmas
encontram-se transcritas na íntegra no Apêndice B. A seguir encontra-se um resumo
das respostas, baseado nos principais pontos colocados pelos entrevistados:

a) segundo as respostas dos entrevistados na questão nº 5, a sociedade tem
uma visão muito negativa dos córregos, como sendo foco de poluição,
doenças, esgoto a céu aberto, locais muito sujos e com ratos. Isto se deve ao
descuido histórico com os cursos d’água e também as canalizações
indiscriminadas, que distanciaram as pessoas das águas, propiciando assim a
constituição dessa visão negativa;

b) sobre a importância das áreas verdes para a drenagem urbana, questão nº
6, responderam que essas áreas preservam a permeabilidade do solo,
permitem a infiltração da água no solo e recarga de aqüíferos, diminuindo a
taxa de escoamento superficial e aumentando o tempo de concentração. Isso
ajuda a abater e amortecer as cheias nos córregos. As áreas verdes são uma
solução natural, no sentido de controlar as águas;

c) na sétima questão os entrevistados colocaram que as várzeas ao longo dos
corpos d’água são importantes para que se tenha espaço adequado para as
cheias dos rios, melhoria da qualidade da água e também da qualidade
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ambiental da própria cidade. A urbanização resultou em progressos, mas a
ocupação desordenada trouxe conseqüências graves para os rios, suas
margens e conseqüentemente para os bairros do seu entorno. A canalização
não deveria ser feita, pois com a retificação das curvas e meandros dos rios, a
vazão é acelerada, podendo intensificar as inundações e problemas a jusante.
Mas há que ter investimento e políticas públicas voltadas a um trabalho de
manutenção adequado dessas áreas de várzea.
No entanto para o Diretor de Projetos de Drenagem de Siurb, no meio urbano
os córregos são meios para o escoamento das águas e não fonte de
abastecimento. Portanto, não é tão importante que hajam áreas de várzea e
mata ciliar, que têm a função de perenizar inclusive o curso d’água, mas sim
áreas permeáveis na bacia, para regularizar as vazões;

d) na oitava pergunta, que questionava a importância do munícipe poder
freqüentar espaços que possuam corpos d'água a céu aberto e relativamente
conservados, os entrevistados responderam que é muito importante para
reverter a imagem que as pessoas tem dos cursos d’água poluídos. Eles
possuem um papel educativo, pois as pessoas podem visualizar o córrego de
um outro jeito, não tão degradado. Ajudam a resgatar uma imagem que
antigamente era saudável, onde as crianças brincavam nos córregos.
O contato com essas áreas mostra que é possível a cidade conviver com
espaços mais naturais, e ajudam a integrar ou re-integrar o ser humano com a
natureza. O munícipe ganha muito com essa situação, mas ele tem que ser
aculturado para preservar os corpos d’água;

e) sobre os principais serviços ambientais prestados pelos parques municipais
à cidade de São Paulo, responderam que propiciam um maior equilíbrio do
ambiente onde estão inseridos, melhoria da qualidade do ar, conservação da
biodiversidade, da fauna e da flora. Recarga de aqüíferos, conservação dos
córregos, de nascentes, a copa das árvores também retarda e acumula um
volume significativo da água de chuva. Essas áreas verdes também têm uma
influência muito grande no combate às ilhas de calor. Lazer, promoção de
saúde e bem-estar, eventos culturais, de sociabilização e integração. E têm o
papel de educar as pessoas na questão da preservação do meio ambiente;
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f) na décima pergunta, se as questões relativas à drenagem da bacia do
Córrego

Judas

podem

ser

trabalhadas

de

maneira

alternativa,

os

entrevistados acham que deve ser feito um trabalho integrado, ter uma equipe
flexível o suficiente para buscar as soluções diferenciadas e criar uma rede de
estruturas que tenham múltiplas funções. Como por exemplo implantar em
toda a bacia sistemas de captação de águas pluviais para redução do
escoamento direto, dispositivos pra captar a poluição difusa e melhorar o
estado do córrego. O sistema viário tem que ser modificado para interferir de
forma positiva na questão da drenagem, a fim de auxiliar no processo de
retenção e infiltração da água. A arborização do bairro deve ser reforçada, no
sentido de colaborar com questões de drenagem;

g) sobre as principais ações que devem ser implantadas na Bacia do Córrego
Judas, a fim de solucionar os problemas de drenagem e melhorar a situação
ambiental, foi mencionado o incentivo à arborização associada à um plano de
áreas verdes. Evitar a impermeabilização do solo e aumentar as áreas
permeáveis, a infiltração da água e reter a poluição difusa. Enriquecer a mata
ciliar,

e até descanalizar um trecho do córrego e trabalhar na linha da

renaturalização. Verificar o trajeto, para ver se há obstruções nos trechos
canalizados dos córregos. E constituição de uma piscininha sob um jardim na
Rua Ministro Cardoso Alves;

h) na décima segunda pergunta, sobre a importância da sociedade civil
participar dos processos relacionados à drenagem e à situação ambiental da
respectiva bacia, todos foram unânimes que a participação é fundamental. É
necessário criar uma parceria da população com o poder público. A população
deve participar do processo e das decisões, pois isso ajuda a garantir a
continuidade e a implementação das medidas que forem necessárias. Com
isso, pode ser elaborado um projeto muito mais adequado, até porque o fato
de uma solução ser mais cara não pode se tornar um fator imediatamente
impeditivo, pois o barato hoje pode sair algumas vezes mais caro na gestão
seguinte, e até para as gerações seguintes. Mas, quando a sociedade não
participa, as coisas não acontecem.
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As respostas dos questionários e entrevistas demonstram que as áreas verdes são
importantes para trabalhar as questões de drenagem da Bacia. Para recuperar e
conservar o Córrego Judas, que pode ser considerado um elemento simbólico das
questões ambientais na região onde está inserido, é preciso adotar uma linha de
gestão para a bacia, que não impacte as áreas verdes e os trechos não canalizados
do córrego, mas que resultem em melhorias aos mesmos.

7. 2 Discussões

Para evitar o desgaste de tempo e recursos, dentro da própria Prefeitura da Cidade
de São Paulo, e com os munícipes, seria necessário que questões relacionadas à
drenagem urbana, aos recursos hídricos, e todas as outras que envolvem a gestão
municipal, fossem trabalhadas efetivamente de maneira integrada.

Para isso, é fundamental, uma mudança de postura do próprio poder público e o
estabelecimento de critérios para uma gestão que garanta a perenidade e a
qualidade das águas, gerindo-as de forma integrada e inseparável dos ambientes
onde se encontram. Isso significa ter sustentabilidade e compromisso com os valores
éticos e técnico-operacionais, para se criar sistemas de gestão ambiental nas bacias
hidrográficas urbanas em consonância com as atividades socioeconômicas ali
existentes (BORN, 2005).

Perante a situação sócio-ambiental da metrópole até o momento, se faz necessário
romper com as visões setorizadas e fragmentadas adotadas para abordar os
problemas. A gestão eficiente dos recursos naturais requer um planejamento
integrado de longo prazo, sendo que a Bacia do Córrego Judas deveria ser
trabalhada com essa visão.

É preciso desvincular-se do modelo tradicional de drenagem urbana, baseado nos
conceitos higienistas de afastar a água, e evoluir para um manejo sustentável de
águas urbanas, baseado em conceitos ambientais que visam conviver com as águas
(YAZAKI, 2008).
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O estudo de caso dessa pesquisa é um exemplo da falta de integração dos órgãos
municipais. Pois se SVMA, SPSA e SIURB, tivessem discutido em conjunto, desde o
início, uma proposta para a bacia, e articulado com a população, mais medidas
poderiam estar implantadas, ou em fase mais avançada de projeto, e os problemas
já minimizados.

Mas esse caso também pode ser entendido como um potencial experimento para
alterar

os

meios

convencionais

e

tradicionais

empregados

pelos

órgãos

governamentais, nas questões relacionadas a ciclos hidrológicos urbanos, os quais,
comprovadamente pela situação atual da cidade, principalmente nos períodos de
precipitações intensas , não são os mais eficazes e eficientes.

No Brasil, deveria ser aplicado em ampla escala o conceito de reservação visando
impacto zero na drenagem, como critério de aprovação pelos órgãos competentes,
para as novas áreas de ocupação, tais como a implantação de condomínios,
loteamentos e zonas industriais (CANHOLI, 2005).

Segundo Tucci (2006), algumas cidades como Denver, Seatle e Porto Alegre já
adotam o critério de vazão máxima que pode ser aduzida para o sistema público de
drenagem. Com essa restrição de vazão, o empreendedor tem que utilizar
dispositivos dentro da área para reter volumes que escoariam para jusante. Mas é
fundamental que a legislação seja criteriosamente obedecida e que não sejam
permitidas exceções.

Em São Paulo, a Lei Municipal 13.276/02, tornou obrigatória a construção de
reservatórios de retenção de águas pluviais – também apelidados de “piscininhas” –
em obras nas quais esteja prevista a impermeabilização de áreas maiores que 500
m² (PASCHKES, 2003).

O reservatório é previsto para detenção de águas pluviais durante o pico das
chuvas,e posteriormente lançar a água para o sistema de micro-drenagem e esvaziar
o reservatório. Como os problemas com os recursos hídricos na cidade não são
apenas no que diz respeito às enchentes, mas também com a falta de água nos
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períodos de estiagem, os reservatórios poderiam armazenar a água para ser
utilizadas nas edificações (PASCHKES, 2003).

A cidade de São Paulo possui 17 piscinões, que são dispositivos capazes de reter
grandes volumes de água, decorrentes de intensas precipitações, amortecendo os
picos de cheia e minimizando transtornos na malha urbana. Porém são estruturas
complexas, de difícil manutenção, custos elevados de implantação e necessitam de
grandes áreas urbanas para serem implantados.

Segundo Canholi (2005) um dos critérios dos projetos é que essas áreas garantam a
segurança e o conforto dos visitantes, especialmente crianças, e preservem o
aspecto visual agradável. Um critério adotado no reservatório da bacia Águas
Espraiadas, zona sul de São Paulo, foi estabelecer acesso proibido a um patamar
inferior. No entanto, as fotos a seguir mostram que, na prática, esses critérios não
são respeitados.

Fotografia 48 – Acúmulo de resíduos e aspecto visual desagradável no reservatório Águas
Espraiadas.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).
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Fotografia 49 - Crianças acessando o patamar restrito do reservatório Águas Espraiadas.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

A cidade de São Paulo precisa começar a adotar novas práticas para a gestão das
águas pluviais. Necessário se faz aplicar os conceitos e tecnologias para a gestão
das águas pluviais em pequena escala, a fim de avaliar a eficiência, manutenção,
adaptabilidade e funcionalidade dessas tecnologias de baixo impacto ambiental. E
em caso de resultados satisfatórios, ampliar a sua aplicação, a fim de minimizar os
problemas de drenagem da cidade, melhorar a qualidade e otimizar o uso dos
recursos hídricos na metrópole.

Um exemplo de otimização, seria o reuso das águas de chuva e até mesmo o
aproveitamento da água de córregos, com a respectiva despoluição e controle da
qualidade. No caso do Parque Severo Gomes, em período de estiagem, os canteiros
e jardins são irrigados com água tratada da SABESP. Deveria ser feito um estudo
para avaliar a viabilidade do uso da água do próprio Córrego para irrigação ou senão,
verificar a possibilidade de instalar uma captação de águas pluviais para reuso.

Em relação às áreas verdes municipais, é fundamental que a legislação seja
respeitada e implementada, como no caso dos itens e princípios que compõem a
Rede Hídrica Ambiental da Subprefeitura de Santo Amaro, que foram estabelecidos
legalmente.
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É preciso difundir e incentivar com persistência a adoção desses princípios e
buscando alterar de maneira benéfica a gestão dessas áreas. O estabelecimento de
áreas lindeiras aos córregos como áreas de parque, é uma forma de garantir que não
haja outros tipos de ocupação, e pode ser considerado um avanço.

A Fotografia apresentada a seguir mostra a área municipal que está prevista para ser
o parque linear Invernada, no bairro do Campo Belo, Subprefeitura de Santo Amaro,
e também consta como um dos córregos despoluídos pelo Programa Córrego Limpo
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009a).

As intervenções não devem ser somente estéticas e paisagísticas, ou de implantação
de equipamentos como brinquedos, caminhos, bancos, entre outros. Devem visar,
também, o restabelecimento de funções ecológicas locais. Ressaltando-se que
independentemente da implantação efetiva do projeto do parque, já deveria ser
efetuado um trabalho de recomposição da vegetação.

Fotografia 50 - Área do futuro parque linear Invernada, na Subprefeitura de Santo Amaro.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

No caso da bacia do Córrego Judas, os problemas de drenagem podem ser
caracterizados como pontuais, pois não atingem grandes áreas da bacia, sendo que
as partes mais afetadas, por exemplo no Alto da Boa Vista, são justamente as que se
localizam no antigo talvegue do Córrego Judas (Fotografia 54) (Hidrostudio, 2006).
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Conforme Ghirotti (2008) os alagamentos que acontecem nas ruas Conde D`eu
Ministro Cardoso Alves e Comendador Elias Zarzur, correspondem as porções mais
baixas dessas ruas paralelas, onde o terreno possui um vale. Ressalta-se que as
ruas são muito antigas, e presume-se que o loteamento do Alto da Boa Vista foi
implementado aproximadamente entre os anos de 1890 e 1892.

Fotografia 51 – Antigo talvegue do Córrego Judas, que cruza a rua Conde D’eu no Alto da
Boa Vista, São Paulo.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

Quando o bairro foi loteado, não havia a percepção da importância das áreas
naturais para os córregos e águas urbanas. Portanto não seria produtivo culpar o
poder público à época, que autorizou o loteamento, e nem os proprietários que
construíram os imóveis sobre o talvegue do Córrego. Relembra-se que o talvegue é o
local mais profundo do vale, e naturalmente é por onde escoam as águas de chuva.

Para minimizar os transtornos à área urbana já consolidada, sugere-se a implantação
de uma ampla rede de medidas de baixo impacto ambiental, a fim de compensar os
efeitos negativos causados pela urbanização da área.

É necessária uma avaliação detalhada das características dos solos existentes na
área e do nível d’água subterrânea do local, pois dependendo das condições
existentes, pode haver uma capacidade maior ou menor de infiltração, o que pode
influenciar no funcionamento dessas medidas. Também é necessário avaliar a
condutividade hidráulica do solo, para que não ocorram volumes expressivos de
águas superficiais não infiltradas e ocorram problemas a jusante.
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Somente a partir do conhecimento desses dados é possível identificar qual a melhor
medida a ser implantada em cada local, assim como suas respectivas dimensões,
capacidade de armazenamento, infiltração ou detenção de águas pluviais. Com isso,
poderia ser quantificada qual a efetiva redução do escoamento superficial na bacia.

Assim sendo, é possível apontar locais na bacia do Córrego Judas a serem
estudados e avaliados para a implantação das respectivas medidas. Considerandose a possibilidade de integração dos programas Comunidade Protegida, Córrego
Limpo e Recuperação Ambiental de Cursos d’Água e Fundos de Vale, esse último
que engloba os princípios da Rede Hídrica Ambiental da Subprefeitura de Santo
Amaro, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2009a), os quais de alguma
forma já estão sendo implementados, mas poderiam ser aprimorados e, poderiam
interferir de maneira integrada nas ruas, áreas verdes e na própria quantidade e
qualidade das águas.

Na Figura 12 (página 92), encontram-se os locais na bacia a serem avaliados,
principalmente no que se refere às intervenções no sistema viário, e quanto ao
Programa Recuperação Ambiental de Cursos d’Água e Fundos de Vale.

As intervenções no sistema viário concentram-se no Alto da Boa Vista, pois o mesmo
possui ruas mais largas, algumas com pouco tráfego (Fotografia 55), que poderiam
comportar mais estruturas, tais como as ruas Senador Vergueiro, Conde D’eu,
Fraternidade e Irineu Marinho. Também foram identificados outros locais na bacia
que poderiam receber essas intervenções, como as ruas Alves Pontual, Manuel
Pereira Guimarães. Granja Julieta, Pires de Oliveira, Duarte Leite, Manoel Ribeiro da
Cruz, João Carlos da Silva Borges, Luis Seraphico Junior e Av. Alceu Maynard.
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Fotografia 52 – Rua Conde D’eu, no bairro Alto da Boa Vista.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

A partir dessa avaliação prévia, sugere-se análise mais detalhada para implantação
de rotatórias nos cruzamentos das ruas, que possam servir como estruturas de
detenção das águas pluviais e para propiciar a infiltração. Sugere-se, também, a
implantação de valas de detenção ou infiltração, canteiros de infiltração e pavimentos
permeáveis em alguns trechos das ruas, que não afetem de maneira negativa a
circulação, e o acesso de residências e demais locais, mas ao mesmo tempo,
possibilitem a diminuição do escoamento superficial como decorrência do aumento
da infiltração de água de chuva.

No entanto, é fundamental que sejam efetuados estudos e projetos detalhados, para
a implantação e manutenção dessas intervenções. Ressaltando-se que aquelas já
realizadas na Rua Marechal Deodoro, pela Subprefeitura de Santo Amaro, previstas
pelo Programa Comunidade Protegidas para o Alto da Boa Vista, foram eficientes em
relação à circulação de veículos, porém em relação às águas pluviais, necessitam
ser aprimoradas (Fotografia 56). Por exemplo, poderiam ser efetuadas modificações
que permitissem a condução das águas pluviais para dentro das estruturas, com a
alteração da direção de valetas, abertura lateral e adequações do interior das
estruturas para o recebimento das águas.

109

Fotografia 53 - Intervenção relacionada ao Programa Comunidade Protegida, no Alto da
Boa Vista.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

As intervenções que poderiam ocorrer na linha do Programa Recuperação Ambiental
de Cursos d’Água e Fundos de Vale (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
2009a), em consonância com os princípios da Rede Hídrica Ambiental, devem ser:

a) visar a proteção de áreas ambientalmente relevantes, como a Hípica de
Santo Amaro, Parque Municipal Severo Gomes e áreas particulares, por meio
de incentivos e compensações;
b) recuperar trechos do Córrego Judas, visando recompor a mata ciliar, dando
continuidade ao plantio de espécies nativas, não só com arbóreas, mas
também com herbáceas, arbustivas e epífitas. Detectar e interromper os
lançamentos irregulares nas galerias de água pluviais que deságuam no
Córrego, por meio do Programa Córrego Limpo. O mapeamento da rede de
galerias da bacia, seria muito para importante identificar as nascentes
existentes na bacia, a fim de protegê-las. Seria importante controlar a poluição
difusa com campanhas educativas e a aplicação de medidas de baixo impacto
ambiental, capazes de reter e filtrar poluentes;
c) conter a erosão em trechos das margens com técnicas de baixo impacto
ambiental e visual. Coletar o entulho acumulado no leito e colocar nos locais
afetados materiais naturais e com um aspecto visual melhor, tais como pedras
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e madeira (Fotografia 57). Estudar a possibilidade de otimizar as várzeas de
inundação do Córrego, analisando a viabilidade de aumentar a detenção, e a
retenção, das águas pluviais;

Fotografia 54 – Lançamento irregular e acumulo de entulho no Córrego Judas.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

d) garantir maior índice de permeabilidade na bacia, incentivando a
substituição de pisos impermeáveis, em ruas, calçadas, equipamentos
públicos, residências e a implantação de estruturas que possibilitem infiltrar
água no solo, em condições adequadas para tal;
e) controlar o escoamento das águas pluviais, com uma ampla rede de ações
e de infra-estruturas verdes. A Empresa Municipal de Urbanização (EMURB)
possui um terreno (Fotografia 58), na Rua Ministro Cardoso Alves, Alto da Boa
Vista, situado próximo ao antigo talvegue do Córrego (Figura 12), onde
ocorrem alagamentos. O terreno possui uma área de aproximadamente
1.900m² e ali poderia ser efetuado um estudo para implantação de uma área
verde, adaptada para receber, deter e se possível infiltrar águas pluviais, ao
invés de um reservatório convencional. A Praça Coronel Lisboa, entre as ruas
da Fraternidade e Comendador Elias Zarzur, no Alto da Boa Vista, também
poderia ser avaliada para a implantação de algumas estruturas relacionadas
às águas pluviais;
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Fotografia 55 – Terreno da EMURB com potencial de implantação de área verde,
localizado no Alto da Boa Vista.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).

f) intensificar a arborização na bacia. Os bairros do Alto da Boa Vista e Granja
Julieta possuem ruas e terrenos mais arborizados. Porém os bairros a jusante,
como a Vila Cruzeiro, o Jardim Santo Antonio e o Jardim Heliomar, possuem
grandes áreas impermeabilizadas e com vegetação escassa;
g) recuperar algumas áreas da bacia de acordo com as necessidades locais e
possibilidades para o manejo de águas pluviais, tais como as praças situadas
nas ruas Manoel Pereira Guimarães, Alves Pontual, Antonio Bandeira, Aguai,
Cabral e Ricardo Lunardelli, e o canteiro central da Av. Alceu Maynard;
h) ampliar as áreas verdes, principalmente com a implantação do Parque
Linear e a eliminação da Rua Renato Bellanti, o que iria possibilitar a retirada
do asfalto, descanalizar um trecho do Córrego Judas, trabalhar uma linha de
desenho para o local que recriasse áreas de várzea de inundação (Figura 13),
recomposição da mata ciliar e da vegetação com espécies nativas, melhoria
da qualidade da água, implantação de equipamentos tais como bancos,
caminhos, lixeiras, e outros adequados para a área;
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Seria fundamental a execução de estudos técnicos detalhados, seguindo a
linha da renaturalização, mas que não prejudicassem as residências, ou
outras estruturas, principalmente as mais próximas da área;

i) analisar a viabilidade de integrar essa futura área do Parque Linear ao
Parque Severo Gomes, a fim de otimizar a gestão e administração das áreas.
Verificar a possibilidade de criar praças em terrenos privados, como o
localizado ao lado da praça Leon Feffer, localizada na Rua Ricardo Lunardelli.
E em outros locais na Vl. Cruzerio, Jd. Sto. Antonio e Jd. Heliomar, que
possuem grandes terrenos que eram ocupados por industrias e galpões, mas
que estão sendo substituídos por empreendimentos imobiliários. Um dos
atrativos desses lançamentos é a proximidade de áreas verdes. Deveria ser
estudada

uma

compensação

desse

adensamento

populacional,

e

consequentemente do aumento de uso das áreas verdes já existentes. A partir
da implantação e manutenção de novas áreas ou caminhos verdes, em locais
estratégicos, visando a integração de áreas verdes da bacia e das
proximidades, como por exemplo dos parques 450 anos, Cordeiro, Severo
Gomes e Burle Marx, que está situado na Subprefeitura de Campo Limpo, do
lado oposto da Marginal Pinheiros, na altura da Av. Alceu Maynard;
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Figura 13 – Exemplo de Parque Linear com área de várzea de inundação.
Fonte: Del Rizo (2007 apud Yazaki, 2008).

j) manutenção adequada e constante das áreas e estruturas. Antes de
qualquer implantação ou intervenção, é necessário avaliar os custos de
manutenção, possibilidades e responsabilidades para que não ocorram
prejuízos e transtornos posteriores. Poderiam ser feitas parcerias entre o
poder público, munícipes, associações de bairros ou até mesmo com a
iniciativa privada, para realizar as respectivas manutenções. Também é
necessário estabelecer procedimentos adequados. Um exemplo ocorre com a
limpeza de córregos, que normalmente é feita por equipes das Subprefeituras,
no entanto, a prática é de retirar objetos que estejam obstruindo entradas de
tubulações ou o curso d’água, e retirar toda a vegetação das margens. Porém
isso impossibilita a recomposição da mata ciliar, e dificulta e retarda a
melhoria das condições ambientais locais.
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Além dessas medidas estruturais de baixo impacto, citadas anteriormente, devem ser
avaliadas as medidas não-estruturais, que envolvem a legislação e regulamentação
sobre o aumento de vazão, proporcionado pela alteração do uso do solo na bacia. É
necessário propor incentivos e mecanismos que viabilizem a implantação e
manutenção das medidas necessárias para reduzir as vazões locais dentro dos lotes
residenciais e comerciais.

No caso da bacia do Córrego Judas, como o problema não atinge uma larga parcela
da população, outra medida não estrutural possível, seria a proteção individual das
habitações,

porém

esta

também

depende

da

capacidade

econômica dos

proprietários em realizá-la.

Isso consiste em um conjunto de medidas projetadas para reduzir as perdas durante
a ocorrência das cheias, como a instalação de vedação temporária ou permanente
nas aberturas das estruturas, elevação das estruturas existentes, construção de
pequenas paredes ou diques circundando a estrutura, realocação ou a proteção de
artigos que possam ser danificados e o uso de material resistente a água (TUCCI,
2006).

Provavelmente a maioria dos proprietários, principalmente no Alto da Boa Vista, teria
condições financeiras para implantar algumas medidas, por ser um bairro de alto
padrão econômico. Porém, a Prefeitura poderia incentivar a adoção dessas medidas,
aliadas também à captação, infiltração e detenção das águas pluviais nos lotes, a
partir da redução de algum imposto ou taxa.

Além de todas essas intervenções físicas, um fator fundamental e provavelmente um
dos mais importantes, é a participação, o entendimento e o apoio da população local,
para que as intervenções aconteçam, sejam eficientes e resultem nos resultados
desejados.

As pessoas devem ser bem informadas acerca das questões naturais que ocorrem
na bacia, as interferências negativas, as causas dos problemas e elas deveriam
compreender que podem exercer uma influência direta, tanto prejudicial quanto
benéfica, para alterar a situação da bacia.
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A partir da orientação adequada, poderão ocorrer ações de pequeno ou grande
impacto, desde não jogar lixo na rua, não descartar produtos químicos nas sarjetas e
bocas de lobo, economizar, reutilizar e captar água de chuva, apoiar o plantio de
árvores e zelar pelos espaços públicos. Se existirem condições, poderão também
optar por estruturas adequadas ao manejo das águas pluviais, na construção ou
reforma de imóveis, a fim de implantar medidas que minimizem o impacto no ciclo
hidrológico, a partir do princípio da ação local e em pequena escala.

Uma interação maior do poder público com a sociedade poderia ser feita a partir da
elaboração e distribuição de material informativo, para todas as residências e imóveis
da bacia, contendo as características gerais da bacia, principais problemas e
possibilidades de intervenções. A fim de ampliar os debates, poderiam ser
convidados para reuniões representantes das associações de bairros da região,
conselho gestor do Parque Severo Gomes e pessoas que se envolveram nas
discussões dos projetos que haviam sido propostos para a bacia. E assim, também,
integrarem o grupo intersecretarial, que atualmente é composto somente pelo poder
público.

O valor previsto para o reforço da microdrenagem do Alto da Boa Vista era de
aproximadamente quatro milhões de reais e da ampliação do canal do Córrego
Judas, de dois milhões de reais. No total seriam investidos aproximadamente seis
milhões de reais nos dois projetos para a bacia.

Com o maior envolvimento da sociedade e a ampliação das discussões, a questão
deveria ser retomada como prioridade para o poder público, reservando novamente
recursos, que buscassem trabalhar a questão de uma forma mais integrada e
pautada nas medidas de baixo impacto ambiental e renaturalização.

A partir do retorno mais efetivo dos trabalhos, da definição de todas as necessidades
e da organização das ações a serem realizadas, também poderiam ser elaborados
projetos para ações específicas, tais como aquelas relacionadas à educação
ambiental e solicitar o financiamento por fundos relacionados ao meio ambiente tais
como o FEHIDRO e FEMA.
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Portanto, para que se obtenha o êxito desejado, as ações devem ser realizadas a
partir da gestão participativa e integrada, com a cooperação dos vários atores da
sociedade, tais como população local, iniciativa privada, órgãos públicos,
associações de bairros e equipe técnica, composta por profissionais de diferentes
áreas do saber. Desta forma, os problemas de drenagem poderão ser minimizados e
alcançadas melhorias das condições ambientais, o que certamente resultará em
benefícios para a sociedade.
8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A presente pesquisa apontou algumas tendências, possibilidades e medidas para
aprimorar a gestão dos recursos hídricos, e o manejo de águas pluviais em bacias
urbanas.

Citaram-se

as

técnicas

para

detenção,

captação,

infiltração

e

armazenamento das águas pluviais, em escala local, e que possibilitem revitalizar e
renaturalizar os corpos d’água, para se tornarem ambientes de lazer, contemplação,
proteção de ecossistemas, e bem como proporcionarem a possibilidade de promover
o planejamento e a gestão integrada da bacia hidrográfica.

O Brasil evoluiu na gestão dos recursos hídricos, principalmente no que se refere à
legislação e suas respectivas implementações. Sendo o Estado de São Paulo um
dos percussores do aprimoramento dos aspectos legais e institucionais referentes
aos respectivos recursos hídricos. Porém, grandes desafios relacionados à demanda
versus disponibilidade, quantidade e qualidade da água terão, ainda, que ser
enfrentados.

Diante da complexidade e da falta de planejamento das áreas urbanas, como no
caso da cidade de São Paulo, a situação dos recursos hídricos torna-se crítica. Nos
períodos de estiagem a cidade sofre com a escassez; as precipitações intensas
causam diversos transtornos, prejuízos à malha urbana e aos seus habitantes; e são
necessários sistemas complexos, de custos elevados de operação e manutenção,
para suprir as necessidades de abastecimento e saneamento da cidade.

Muitos rios e córregos da cidade estão descaracterizados, canalizados, degradados,
poluídos e são um problema aos olhos da sociedade. Alguns programas do poder
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público, como o Córrego Limpo e a Recuperação Ambiental de Cursos d’Água e
Fundos de Vale, visam estabelecer ações para reverter essa situação. São
programas recentes, que necessitam de aprimoramentos e não devem trabalhar a
questão de forma meramente estética e superficial.

Se bem conduzidos e articulados com demais políticas públicas, e com a população,
esses programas têm um potencial para melhorar a condição dos recursos hídricos,
seguindo o exemplo de outras cidades no Brasil e em outros países que
conseguiram aprimorar a gestão das águas nas áreas urbanas. Para isso se faz
necessário aprimorar algumas lacunas detectadas na gestão dos recursos hídricos
na cidade de São Paulo, como a falta de integração entre os órgãos municipais, a
falta de uma articulação efetiva com a sociedade, e principalmente a dificuldade e as
barreiras políticas, que muitas vezes envolvem interesses particulares, para evoluir
da visão tradicional para o manejo sustentável de águas urbanas.

Em relação à bacia do Córrego Judas é necessário pesquisar alternativas,
principalmente por meio das medidas de baixo impacto ambiental, para minimizar os
problemas ocasionados pelas alterações de uso e ocupação do solo da bacia,
empregando uma visão mais abrangente de planejamento e gerenciamento urbano,
integrados com questões sócio-ambientais locais; e não somente implantar novas
galerias de águas pluviais, que irão transferir os problemas para outras áreas da
bacia, ou ampliar o canal do Córrego para que comporte um maior volume de água.

Os trechos não canalizados do Córrego encontram-se em uma condição bem melhor
do que a apresentada por outros corpos d’água da cidade. Estão localizados em
áreas ambientalmente relevantes. Sendo que os trechos no interior do Parque
Municipal

Severo

Gomes,

proporcionam

uma

convivência

agradável

dos

freqüentadores com esse elemento natural, apresentando um potencial de reverter a
imagem negativa que a sociedade possui dos córregos urbanos e de reforçar a
importância das águas urbanas para a vida das pessoas.

Não foi possível detalhar qual medida de baixo impacto ambiental deva ser
implantada em cada local da bacia, assim como as dimensões e capacidade de
detenção, armazenamento ou infiltração de águas pluviais, pois é necessário um
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estudo detalhado das condições e características do solo e particularidades das
áreas da bacia. No entanto, os locais indicados para as possíveis intervenções
podem servir de base para esse detalhamento.

Recomenda-se que Prefeitura da Cidade de São Paulo trabalhe a bacia do Córrego
Judas como um projeto piloto de gestão integrada de bacias, para aprimorar o
manejo dos recursos hídricos em áreas urbanas, considerando as características
naturais ainda presentes na bacia. Para isso poderia ser realizada uma parceria do
poder público com instituições de ensino e pesquisa, que atuem na área da gestão
sustentável dos recursos hídricos, visando desenvolver e ampliar os conhecimentos
sobre o tema em bacias urbanas, realizar estudos detalhados sobre as
características físicas, geológicas, ambientais e sócio-econômicas da bacia.

A partir dos dados obtidos por meio dos levantamentos necessários, deveriam ser
elaborados os projetos de intervenções, após as respectivas implantações, deveria
ser realizado um acompanhamento e monitoramento das intervenções, a fim de
avaliar os resultados e a capacidade de adaptação das medidas para outras bacias
urbanas, e com isso também promover a integração de gestores municipais,
técnicos, pesquisadores e sociedade civil, motivar a participação da população,
incentivar a adoção de práticas e medidas e divulgar as ações de forma clara e
permanente.

O Parque Linear, previsto para a Rua Renato Bellanti, deve ser incluído na relação
de parques da Rede Hídrica Ambiental, do Plano Regional Estratégico da
Subprefeitura de Santo Amaro, com o objetivo de oficializar a área como parque e
iniciar os trabalhos de regularização fundiária.

O seu projeto deve abordar estudos que verifiquem a possibilidade de descanalizar e
renaturalizar um trecho do Córrego e desenvolver uma comunicação visual bem
elaborada para que explique aos freqüentadores todas as funções da área. Também
deve haver uma boa comunicação com a população do entorno, para que
compreendam e apóiem a renaturalização.
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Na revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo, deveria ser
estudada a proibição de canalização e retificação dos córregos e rios da cidade, a
não ser em caso de extrema necessidade e falta de alternativas. Os conceitos da
renaturalização também deveriam ser incorporados, para aprimorar as intervenções
ao longo dos corpos d’água, e quando possível recuperar características naturais dos
ecossistemas ribeirinhos.

Por fim, essa pesquisa visou demonstrar que a riqueza apresentada pelos trechos
não canalizados do Córrego Judas, e os ambientes nos quais se situa, não podem
ser simplesmente extintos para solucionar problemas de drenagem na sua própria
bacia hidrográfica.

Existem possibilidades a serem pesquisadas, trabalhadas e

implantadas para que a gestão das águas seja otimizada, e resulte em benefícios ao
meio ambiente, à sociedade e à própria cidade.
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Apêndice B: Entrevistas realizadas

Seguem as primeiras doze perguntas padrões a todas as entrevistas e
posteriormente a transcrição das cinco entrevistas realizadas.

ENTREVISITAS

1. Nome do entrevistado
2. Formação acadêmica
3. Atuação profissional
4. Reside em qual bairro / região
5. Qual a visão da sociedade sobre os córregos à céu aberto?
6. Qual a importância das áreas verdes para a drenagem urbana?
7. Qual a importância de manter áreas de várzeas conservadas ao longo dos corpos
d'água?
8. Qual a importância do munícipe poder freqüentar espaços que possuam corpos
d'água a céu aberto e relativamente conservados
9. Quais os principais serviços ambientais prestados pelos parques municipais à
cidade de São Paulo?
10. Na sua opinião, as questões relativas à drenagem da bacia do Córrego Judas
podem ser trabalhadas de maneira alternativa? Exemplifique
11. Quais as principais ações que devem ser implantadas na Bacia do Córrego
Judas, a fim de solucionar os problemas de drenagem e melhorar a situação
ambiental?
12. Qual a importância da sociedade civil participar dos processos relacionados à
drenagem e à situação ambiental da respectiva bacia?
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ENTREVISTA - 1
Data 11/11/08

1. Nome do entrevistado
Renier Marcos Rotermund

2. Formação acadêmica
Bacharel em ciências biológicas

3. Atuação profissional
Coordenador de Biodiversidade do Núcleo de Gestão Descentralizada Sul, da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

4. Reside em qual bairro / região
Jardim Monte Azul / Zona Sul

5. Qual a visão da sociedade sobre os córregos à céu aberto?
A sociedade vê os córregos a céu aberto como um local sujo, um local de doença, de
rato. Tem uma visão negativa do córrego a céu aberto, na minha opinião a visão,
essa é a visão.

6. Qual a importância das áreas verdes para a drenagem urbana?
As áreas verdes são importantes como áreas de recarga de aqüíferos, de infiltração.
Elas podem servir pra retenção, amortecimento, elas cumprem o papel que a antiga
cobertura vegetal / floresta tinha.

7. Qual a importância de manter áreas de várzeas conservadas ao longo dos corpos
d'água?
A importância da manutenção se dá para que agente tenha espaço para as cheias,
pro próprio córrego não inundar o que ocupar esse espaço. Ela tem uma função de
melhoria da própria qualidade da água e melhoria da qualidade ambiental da cidade
como um todo.
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8. Qual a importância do munícipe poder freqüentar espaços que possuam corpos
d'água a céu aberto e relativamente conservados?
É o contato com a natureza que mostra que é possível replicar isso no restante da
cidade, que é possível a cidade conviver com espaços naturais bem preservados.
Que é possíve conviver com uma natureza um pouco mais selvagem ou não tão
urbanizada.

9. Quais os principais serviços ambientais prestados pelos parques municipais à
cidade de São Paulo?
A lista é grande: na questão dos recursos hídricos, é a recarga dos aqüíferos, a
conservação dos córregos, de nascentes. Na questão do clima urbano, regulação da
temperatura, melhoria da qualidade do ar. Na questão paisagística, você ter um
espaço com uma paisagem mais amena, você tem benefícios sociais, pode dizer que
os parques funcionam como clínicas livres. Têm uma função estética, do ponto de
vista educativo, agente pode assumir que o belo educa. Então ele tem esse papel de
educar através da beleza, ele tem o papel de educar as pessoas na questão da
preservação do meio ambiente. São alguns, depois posso citar outros.

10. Na sua opinião, as questões relativas à drenagem da bacia do Córrego Judas
podem ser trabalhadas de maneira alternativa? Exemplifique
A questão da drenagem do Córrego Judas deve ser trabalhada de uma maneira
integrada, diferente da visão atual, a visão sanitarista. Agente tem que trabalhar
apoiado numa rede estruturas que tenham papéis múltiplos. Então os parques e
áreas verdes vão ter importância na drenagem, na regulação da temperatura. O
próprio sistema viário tem que ser modificado pra interferir nessa questão da
drenagem, ele mesmo tem que auxiliar nesse processo de retenção e infiltração. A
arborização do bairro deve ser reforçada, no sentido de colaborar com questões da
drenagem. Enfim agente tem que trabalhar com várias estratégias, várias medidas,
que vão formar um conjunto, que entre outras coisas vai melhorar a condição de
drenagem da bacia.

11. Quais as principais ações que devem ser implantadas na Bacia do Córrego
Judas, a fim de solucionar os problemas de drenagem e melhorar a situação
ambiental?
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Ações práticas: um plano de arborização pra bacia associado à um plano de áreas
verdes. Incremento de área permeável seja através da implantação de calçadas
verdes, novas áreas verdes... Interferências nos empreendimentos particulares, nas
residências, no sentido de estimular a permeabilidade do solo e também a retenção
de água. Estruturas de retenção ao longo da bacia, rotatórias que sejam capazes de
armazenar a água, jardins de chuva, valetas verdes. Renaturalização do córrego, é
muito importante, pra gente ter novamente um pouco de espaço de várzea.

12. Qual a importância da sociedade civil participar dos processos relacionados à
drenagem e à situação ambiental da respectiva bacia?
A forma de construção, ou a forma urbana que agente tem hoje é um processo
cultural. Pra gente mudar esse processo, ou essa forma, agente tem que fazer com
que as pessoas conheçam, aceitem, entendam e desejem novas formas urbanas.
Não adianta eu querer renaturalizar um córrego que a população tenha nojo ou tenha
medo. Eu tenho que primeiro ter essa pareceria da população. A população deve
participar do processo, do processo decisório, porque isso vai garantir a continuidade
e a implementação das medidas que forem necessárias.

13. Qual a importância da arborização para a drenagem urbana?
A arborização, dentro da gestão da água, é muito importante, porque a copa das
árvores serve no processo de retenção, no processo de amortecimento de cheias.
Então ela faz com que uma parte da água fique retida e a outra parte escoe mais
devagar. Árvores geralmente são associadas à áreas verdes ou um pouquinho de
área permeável, então ela permite no entorno imediato, uma maior permeabilidade
do solo. No caso específico de São Paulo, já se verificou que as regiões mais
quentes, que são as menos arborizadas, sofrem uma incidência maior de pancadas
com grandes volumes de chuva, então chove mais nas áreas menos arborizadas. O
processo de arborização da cidade como um todo, poderia re-organizar esse regime
de chuva.

14. Quais os principais serviços ambientais prestados pela vegetação?
Repito um pouco o que foi colocado anteriormente. Os principais serviços são: na
questão do clima, regulação de micro-clima, ela ajuda a tornar o micro-clima no
entorno imediato da vegetação mais ameno, então você não tem temperaturas tão
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altas, você não tem temperaturas tão baixas, e a umidade relativa do ar é maior.
Numa área um pouco maior, a arborização influencia as regiões microclimáticas. Ela
é capaz de baixar num bairro bem arborizado a temperatura em uns três, quatro
graus centígrados, em relação ao entorno imediato que não tenha uma boa
arborização. Na questão da drenagem, retenção e amortecimento dos picos de
cheia, absorção da água. A questão da própria poluição do ar, a vegetação tem um
papel ainda que tênue, mas também é capaz de reter poluição.

15. É possível pensar em corredores de biodiversidade na bacia? Qual a sua
importância?
A questão dos corredores de biodiversidade ainda é muito controversa. Agente não
tem ainda estudos no meio urbano sobre essa questão, e os estudos em áreas não
urbanas ainda são muito frágeis. Sabemos que existe essa importância dos
corredores de biodiversidade, pra trânsito de animais e também de sementes, mas
ainda não temos muito claro, como é o funcionamento deles e qual o grau de
funcionamento. Especialmente falando em meio urbano, mas mesmo assim agente
não deve deixar de trabalhar nessa linha, pois existem fortes indícios de que têm um
papel importante.

ENTREVISTA - 2
Data 11/11/08

1. Nome do entrevistado
Pedro Luiz de Castro Algodoal

2. Formação acadêmica
Engenheiro Civil

3. Atuação profissional
Diretor de Projetos de Drenagem (Proj. 4), Secretaria Municipal de Infra-estrutura
Urbana

4. Reside em qual bairro / região
Alto da Lapa / Zona Oeste
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5. Qual a visão da sociedade sobre os córregos à céu aberto?
Eu acho que ainda hoje as pessoas vêem como uma coisa a ser evitada, elas se
afastam dos córregos à céu aberto. Associam o córrego a um local que é muito sujo,
tem rato, poluição...

6. Qual a importância das áreas verdes para a drenagem urbana?
As áreas verdes preservam a permeabilidade do solo, então tecnicamente elas
aumentam o tempo de concentração e diminuem a tacha de escoamento superficial.
Que são dois coeficientes utilizados em cálculos para drenagem urbana, isso
significa que elas abatem, amortecem as cheias nos córregos.

7. Qual a importância de manter áreas de várzeas conservadas ao longo dos corpos
d'água?
Na verdade, a várzea é importante, fundamental quando se trata de um manancial,
por que ai ela tem uma função de perenizar inclusive o curso d’água. No meio
urbano, ela fica um pouco perdida, porque você não usa os córregos como
mananciais propriamente ditos. O córrego é um meio de escoamento das águas. Ai,
digamos que não é tão importante que haja a mata ciliar. Mas é importante toda a
área permeável na bacia, porque ela regulariza as vazões.

- Mas por exemplo, tendo uma área de várzea ao longo do córrego, ajudaria a
minimizar questões de enchentes que temos hoje na cidade, ou não?
Ajuda, mas pra infiltração a área mais importante é a cabeceira, se você tiver a
cabeceira do córrego preservada, uma área onde o lençol freático é mais alto, nas
encostas você tem maior capacidade de absorção da água.

8. Qual a importância do munícipe poder freqüentar espaços que possuam corpos
d'água a céu aberto e relativamente conservados?
Eu acho que é importantíssimo pra você reverter essa imagem que as pessoas tem
dos cursos d’água poluídos. E resgatar uma imagem que antigamente era saudável,
porque as crianças brincavam nos córregos, e que hoje se perdeu aqui em São
Paulo.
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9. Quais os principais serviços ambientais prestados pelos parques municipais à
cidade de São Paulo?
O efeito de uma área verde, ou uma praça, para drenagem por exemplo, não é só a
permeabilidade. Mas a própria copa das árvores retarda e acumula um volume
significativo da água de chuva. Ela acumula, antes de cair no solo, então ela retarda
e também regulariza. Elas têm uma influência muito grande também no combate às
ilhas de calor. Pois as ilhas de calor, não só mudam a temperatura em si, com fazem
com que as chuvas caiam com mais predominância na área urbana. Isso é muito
ruim em São Paulo, porque a massa de nuvens passa e precipita aqui, e não vai
precipitar nas áreas de mananciais. Então ela causa mais transtornos e enchentes
na área urbana, e ainda desabastesse os mananciais. Além do desconforto térmico
causado pelo aumento de temperatura, acho que isso é importante também.

- Então, por exemplo, na zona leste da cidade, que é mais urbanizada (menos
arborizada), a tendência é a chuva cair mais lá do que na zona sul?
Isso, porque a predominância é vir a massa do sul pro norte, então ela passa pela
cidade e vai precipitar em São Paulo, e não nas cabeceiras do Tietê por exemplo, em
Taiaçupeba. Isso tem estudos que indicam que caiu a precipitação nesses
reservatórios, por conta da ilha de calor. Uma chuva que naturalmente não
precipitaria em São Paulo, pela ilha de calor acaba precipitando aqui. E causa mais
inundações, porque essa água que precipita aqui, não vai ser usada para
abastecimento, vai só causar danos

10. Na sua opinião, as questões relativas à drenagem da bacia do Córrego Judas
podem ser trabalhadas de maneira alternativa? Exemplifique
Sim sem dúvida é possível. Colocar na bacia toda sistemas de captação de águas
pluviais para redução do escoamento direto. E até utilizar sistemas, dispositivos, pra
captar a poluição difusa. Esses dispositivos pra captar a poluição difusa e infiltrar a
água no solo podem ser associados.

11. Quais as principais ações que devem ser implantadas na Bacia do Córrego
Judas, a fim de solucionar os problemas de drenagem e melhorar a situação
ambiental?
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A gente tem duas linhas de medidas. Tem a linha estrutural, que seria interferir
diretamente no curso principal. Fazendo galerias de reforço, reservatório, ou criar no
trecho do parque, fazendo um canal substituindo a galeria. Isso seria uma linha mais
estrutural. Tem a linha das medidas distribuídas, que são destinadas a aumentar a
infiltração, reter a poluição difusa. Que são dispositivos que estão começando agora
a ser mais difundidos.

12. Qual a importância da sociedade civil participar dos processos relacionados à
drenagem e à situação ambiental da respectiva bacia?
A sociedade civil precisa primeiro conhecer melhor a cidade. O centro da cidade está
totalmente descaracterizado, assim como os vales. As pessoas nem sabem que
estão em bacias hidrográficas ou até sobre cursos d’água. Então, ela joga tudo na
rua, ou esgoto, ela perdeu a noção que está inserida numa bacia, que tem um
córrego. Acho que a população precisa ser re-educada nesse sentido, é uma coisa
que a cidade fez a sociedade esquecer e principalmente desta questão ambiental
ligada aos córregos.

13. Atualmente, como a Secretaria de Obras realiza intervenções nos córregos e rios
da cidade?
A gente está em evolução, passamos por uma fase em que os córregos eram um
problema a ser evitado, e os fundo de vale foram utilizados para o sistema viário.
Então era feita uma galeria fechada e uma avenida, e pronto, era a solução do caso.
Ai se verificou que isso era mais um problema que uma solução, face aos inúmeros
problemas de inundação que temos hoje na cidade. As canalizações fechadas não
se mostraram satisfatórias. Então passamos para uma segunda etapa, de procurar
fazer canais abertos e também trabalhar mais com o planejamento de bacia. Como
aqui em São Paulo, a gente tem uma limitação máxima de vazões, que podem
passar pelo Tietê, surgiu a necessidade de fazer não só obras que aumentam o
escoamento das águas como obras para retenção, que eram os reservatórios.
E a gente ainda tem as medidas não estruturais, além das canalizações e
reservatórios, mas que ainda estão, infelizmente, mais incipientes. A gente vê elas
ganhando força a cada dia. Acho que a consciência ambiental da cidade está
aumentando, e as pessoas acabam procurando esse tipo de coisa.
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14. Quais são os principais impactos resultantes da impermeabilização do solo na
drenagem e nos corpos d'água?
A impermeabilização muda o regime de escoamento natural das águas. E água que
antes infiltrava no solo, escoa com uma velocidade muito mais rápida e um volume
muito maior pros córregos. Que têm um pico de cheia aumentado de três a cinco
vezes mais que a vazão de cheia anterior, ainda com as condições naturais. Uma
bacia totalmente impermeabilizada passaria a ter de 3 a 5 vezes mais vazão do que
passava no córrego original, nas condições naturais.

15. Qual o papel dos piscinões / reservatórios nos sistemas de drenagem urbana?
Eles são uma maneira de você restituir a várzea que foi perdida, que foi ocupada
pela cidade. Como o córrego já não tem mais um leito maior, a várzea, que seria
ocupada nas cheias, então ele causa inundações. Pra você compensar esse efeito,
você faz o reservatório, que seria uma várzea artificial. Ai você regulariza, procura
resgatar aquela função natural.

- Mas quais são os principais problemas dos piscinões?
O problema deles é o assoreamento e a sujeira. O assoreamento é causado pelas
áreas que ainda estão em expansão urbana, que tem movimentos de terra, que o
pessoal não da o devido tratamento, que deixa o solo exposto, e vai sendo carreado
pros córregos. E também a sujeira, que se acumula nas ruas, e a chuva acaba
levando pros córregos. Às vezes também é lançada diretamente no córrego. Como o
reservatório reduz a velocidade do córrego, a uma deposição do material. Mas isso
na verdade também é uma vantagem, porque remover a sujeira num ponto
determinado, concentrado, é mais econômico, do que remover em todo o canal.
Então você recolhe a sujeira, os sedimentos em um ponto adequado, um ponto que
você tem acesso. Você pelo menos tem uma condição melhor pra remover.

ENTREVISTA - 3
Data 15/11/08

1. Nome do entrevistado
Ayrton de Andrea Filho
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2. Formação acadêmica
Médico

3. Atuação profissional
Cirurgião oncologista, professor da PUC-SP, representante do Conselho Gestor do
Parque Severo Gomes

4. Reside em qual bairro / região
Granja Julieta / Zona Sul

5. Qual a visão da sociedade sobre os córregos à céu aberto?
A minha opinião pessoal é que o que se tem de natural na metrópole ou no campo,
ou até no mundo deveria ser deixado preservado da forma como é. Toda e qualquer
tentativa de cobrir córregos, cobrir rios, tornam-se agressões à natureza e
conseqüentemente agressões ao homem. É fundamental que se enxergue dessa
forma. O problema é que com o descuido histórico dos córregos, dos pequenos rios,
dos rios, a população, no meu modo de ver, enxerga como sendo foco de poluição,
de sujeira. Que na verdade é um descuido dos próprios indivíduos. Mas quando
esses córregos e rios começam a ser cuidados, passam a ter novamente uma visão
poética e cultural pela sociedade. Como testemunha, tenho amigos que moram, por
exemplo, com

vista para o Rio Pinheiros e Ponte Estaiada e todos admiram

enormemente aquela visão da ponte e do rio. No entanto, se queixam que isto é só
de longe porque de perto não é possível admirá-los.

6. Qual a importância das áreas verdes para a drenagem urbana?
É fundamental, porque se percebeu e eu particularmente senti isso aqui onde moro,
a falta de áreas verdes resulta sistematicamente na impermeabilização do solo. Com
as construções, com as coberturas dessas áreas verdes, conseqüentemente o solo
se degrada, se torna concretado e dificulta muito posteriormente até o plantio de
árvores e sua evolução adequada.

7. Qual a importância de manter áreas de várzeas conservadas ao longo dos corpos
d'água?
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Morador de uma região que não conheci antigamente, mas que historicamente, era
um pântano, uma várzea, hoje a gente vê que a urbanização trouxe um progresso,
mas também uma desordem. Pois não se permitiu a permanência dessas áreas,
antigamente de várzea, e que poderiam hoje, resultar em uma melhor condição dos
córregos, ao contrário do que se pensava. Que era cobrir os pântanos porque eram
áreas com sujeira, e não é verdade. Eu acho que a várzea, é importante em qualquer
área, tanto no campo quanto na cidade. E a cobertura desordenada, o aterro
desordenado trouxe conseqüências gravíssimas pra as margens, pros rios e
conseqüentemente pros bairros.

8. Qual a importância do munícipe poder freqüentar espaços que possuam corpos
d'água a céu aberto e relativamente conservados?
Primeiro vou colocar a experiência com a minha neta. É um ensino para as crianças
que estão crescendo, a até para as crianças que já são crescidas, da preservação do
seu meio ambiente, e isso através da educação ambiental. Mostrando a eles que
quando o córrego está limpo, o pássaro desce pra tomar um banho, a minhoca
aparece pro sabiá ou bem-te-vi pegarem e também outros animaizinhos, como da
nossa área, os pequenos macaquinhos, o tucano e outras, inclusive tem uma garça,
que eu acho que mora no parque. Quer dizer, pra isso, só mesmo um ambiente como
esse que tem o córrego. Então o munícipe ganha muito com essa situação e ele tem
que ser atento a isso, ele tem que ser aculturado para preservar isso. O que ta
ficando difícil, porque pela manhã quando eu corro, agora tenho duas funções, correr
e ficar jogando saco plástico pro alto pra pegar sem parar de correr, e jogar na lixeira.
Porque as pessoas jogam o plástico do jornal, do supermercado e tudo no chão. Que
vai tudo pro córrego, para no córrego, engastalha nas pedras, fica acumulando
detrimentos, fora e dentro, com claros prejuízos de acumulo de mosquitos e
pernilongos e até outros bichos.

9. Quais os principais serviços ambientais prestados pelos parques municipais à
cidade de São Paulo?
O serviço maior é a tentativa da melhoria da qualidade do ar. Quanto mais quanto
mais fotossíntese, quanto mais vegetação, melhor a nossa qualidade do ar, e diminui
a poluição. Segundo, eu acho que são os eventos culturais, que a sociedade possa
usufruir nestes ambientes sadios. Seja por passeios ecológicos, seja por aulas
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ambientais, como também para música, reuniões para leitura de livros, disseminação
de idéias, orquestras em grandes áreas como o Ibirapuera, e também eventos
técnicos científicos, que sejam possível ter nesses parques. Que é o que agente tem
visto aqui com vocês. A vinda de estagiários, a possibilidade de conhecer
exatamente a ecologia dessas árvores todas que aqui temos e com

esses

levantamentos, se conscientiza mais a população. E ela acaba também respeitando
melhor esse ambiente, então o parque e essas áreas que agente têm são
importantíssimos.

10. Na sua opinião, as questões relativas à drenagem da bacia do Córrego Judas
podem ser trabalhadas de maneira alternativa? Exemplifique
Eu acho isso uma tremenda agressão, porque sempre fica a impressão de que quem
ta em cima não está se importando com quem está mais abaixo. O problema todo é
que haja um estudo técnico qualificado que dê opções, não interessam se estas
opções são mais caras. São Paulo hoje é uma metrópole, que tem a possibilidade de
desenvolver obras, para fazer essas drenagens, para jogar esse acumulo de água
pluvial adequadamente nos rios, sem necessitar sobrecarregar etapas posteriores à
esses problemas que estão surgindo. Alto da Boa Vista, por exemplo, tem hoje está
situação, apesar de ser no alto, apesar de ser mais alto do que aqui, porque as
grandes mansões foram descaracterizadas, vendidas e construíram condomínios
fechados impermeabilizando muito os lotes. Não havia regras pra tal, ainda não há
regras pra tal, e com isso ocorre exatamente esta situação que temos hoje. Vamos
tentar então canalizar de lá para mais em baixo, vamos ver como está mais em
baixo. Isto é realmente uma agressão, e é muito importante que se evite. Porque
inclusive nos estudos que foram feitos para drenagem e canalização deste nosso
córrego, mostrava que a outra opção seria a criação de uma galeria fechada, com
drenagem de águas pluviais, que seria uma obra de complexidade muito grande,
mas que poderia resolver, porque faria uma galeria subterrânea, por baixo das ruas
até o rio. Porque não? Tire 1% do IPTU desta região que já é o suficiente para criar
essa galeria, sem agredir o meio ambiente e com possibilidade futurista, saber que
hoje a vazão é X, daqui a dez anos provavelmente vai ser X mais Y. Então essa
galeria subterrânea se transformará num tremendo túnel tipo metrô, mas que vai
jogar a água adequadamente no rio, sem trazer conseqüências e aversões para as
outras regiões.
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11. Quais as principais ações que devem ser implantadas na Bacia do Córrego
Judas, a fim de solucionar os problemas de drenagem e melhorar a situação
ambiental?
Acho que primeiro incentivar novamente, a própria Subprefeitura incentivar, o plantio
adequado de árvore nas suas calçadas, e em regiões que podem ser ampliadas.
Tem áreas no Alto da Boa Vista, Granja Julieta e na região que ainda comportam a
permeabilização do solo. Então o aspecto de re-educar o plantio e ampliar o plantio,
inclusive nas áreas públicas, e nas calçadas que hoje ainda tem essa possibilidade,
é uma forma de aumentar a permeabilidade do solo. Apesar de sabermos que existe
a regulamentação para novas construções, de respeitar a vegetação existente tanto
nos pequenos quanto nos grandes terrenos, e agora também nos enormes terrenos,
com esses grandes condomínios. Apesar de existir isso, há uma série de
possibilidades que se encontram disponíveis, seja dentro dos órgãos públicos ou
seja por atalhos não legais, que resultam nessa impermeabilização do solo. Ou seja,
está havendo, apesar de uma melhora da fiscalização, o desrespeito às Leis de
manter áreas permeáveis nas novas construções, principalmente hoje nas pequenas
e médias construções. Nos grandes condomínios, agente até vê preservações, mas
os pequenos e médios tem sido afrontosamente desleais com o meio ambiente.

12. Qual a importância da sociedade civil participar dos processos relacionados à
drenagem e à situação ambiental da respectiva bacia?
O respeito à opinião da sociedade civil deve ser total. Apesar de às vezes,
tecnicamente não se manifestarem adequadamente, porque não são especialistas.
Mas a vivência desta sociedade civil, no qual eu me incluo, porque fui uma das
vítimas da falta de drenagem adequada da rua onde moro, pode trazer alguma
contribuição do ponto de vista de se evitar ações que, já tendo vivido, essa
sociedade civil tem o conhecimento das conseqüências. Então essas ações podem
ser evitadas, devem ser estudadas tecnicamente. Então, não é somente idealizar um
grande piscinão impermeabilizado e depois bombear essa água dez metros mais pra
frente. Aqueles que ali moram já tiveram essa vivência, então o respeito à opinião da
sociedade deve ser sempre colocado, não interessa se é técnico ou não técnico, mas
é vivido. Segundo, é que com isso pode ser elaborado um projeto muito mais
adequado. E insisto novamente, o fato de ser mais caro não pode ser um fator
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impeditivo disto, porque o barato hoje pode sair até três vezes mais caro na gestão
seguinte, na geração seguinte ou no universo seguinte, que é o que nós estamos
vivendo hoje.

13. Como o Conselho Gestor do Parque se posicionou perante o projeto de
ampliação do canal do Córrego?
Apesar de eu ter sido Conselheiro no mandato anterior e agora no posterior ao
respectivo projeto, o Conselho Gestor se posicionou contrário, pois conhecia o
problema. Reviu as opções, escutou opiniões e participou de uma apresentação
pública. Agente via que se não tivesse sido o Conselho Gestor e a supervisão do
Parque terem colocado sua oposição ao projeto, provavelmente nós já estaríamos
com uma grande obra aqui, de tornar esse córrego num sistema de gabião e que
seria uma afronta, uma desnecessária agressão ao meio ambiente e que traria
conseqüências totais de desvitalização desse ambiente, de desrespeito ao que já
estava formado. Pois ele estaria num sistema gabião , tendo no meio dessas pedras
e dessas grades e dessas telas que são colocadas, novamente os sacos plásticos,
os detritos e até fezes e ect... E o problema vai além, quando sabemos que algumas
casas jogam clandestinamente, esgoto nas galerias pluviais. Então, eu acho que se
não tivesse tido o Conselho Gestor e o Parque se posicionado contrário, exigido mais
audiências e colocado a opinião, certamente nós estaríamos numa situação drástica.
Porque a obra já teria começado na gestão passada, que está continuando, porém
respeitou a opinião colocada do Conselho Gestor e da sociedade que participou.

ENTREVISTA - 4
Data 08/12/08

1. Nome do entrevistado
Jacy Cardia Ghirotti

2. Formação acadêmica
Bacharel em História

3. Atuação profissional
Diretoria da SABAV (Sociedade dos Amigos do Alto da Boa Vista)
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4. Reside em qual bairro / região
Alto da Boa Vista / Zona Sul

5. Qual a visão da sociedade sobre os córregos a céu aberto?
Como esgoto a céu aberto. Um exemplo é que sempre passo perto do córrego Poli,
quase paralelo ao Largo do Socorro, atrás do Clube de Golfe. Tem uma invasão de
casas de alvenaria na margem, e todo o esgoto é lançado direto no córrego. Não tem
nem o cuidado de descer o cano até o córrego.

6. Qual a importância das áreas verdes para a drenagem urbana?
Agente (SABAV) participou ativamente do processo de mudança de uso e ocupação
do solo no bairro do Alto da Boa Vista e conseguimos um aumento da área
permeável. Acho que em 30%, estou estimando, pois agora não me recordo com
precisão. O tamanho do lote mínimo que era 250m2 passou para 500m2, no Plano
Regional Estratégico de Santo Amaro (que faz parte do Plano Diretor de São Paulo).
Mas conseguimos, tanto que hoje já não pode ter lote mínimo de 250m2.
- E os condomínios horizontais de casas obedecem isto?
A partir da nova legislação eles são obrigados a obedecer. Porque antes, em um
terreno de 1000m2, você construía quatro casas. Era dividido por 250m2 pra cada,
com 15% de área permeável! Também conseguimos a proibição do uso do sub-solo.
Tudo por causa da permeabilidade do solo, (rebaixamento de lençol freático) e da
vegetação. Nós organizamos uma palestra na Sabesp sobre águas, um dos
comentários foi que São Paulo terá um problema de abastecimento em 2012, pois
vai estar produzindo exatamente o que consome. Você já imaginou o que é que vai
virar isso daqui. Nós já estamos quase lá, e jaá estamos importando água..
- Uma pergunta voltando na questão dos condomínios: a cada 500m2 pode ter uma
casa, com a devida área permeável, está tudo aprovado, certinho. Mas depois
vende-se a casa e se faz uma reforma que impermeabiliza o solo o que acontece?
Ai não tem controle, como qualquer obra. Deveria existir a fiscalização, mas como
que você vai entrar na casa de alguém sem motivo? E as pessoas ojerizam as
árvores, porque tem que catar folha. Pra maior parte das pessoas, a flor e a folha é
sujeira. Entope calha... Então eles cortam tranqüilamente. È uma pena, pois haviam
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terrenos muito arborizados. Mas tem gente que também comenta que tem medo,
porque tem tanta árvore e fica escuro. É uma cultura que precisa ser mudada.

7. Qual a importância de manter áreas de várzeas conservadas ao longo dos corpos
d'água?
É exatamente para evitar as enchentes. Acho que uma coisa que não deveria ser
feita é a canalização. Eu não sou especialista, mas a canalização tirando todas as
curvas do rio, acelera a vazão da água e propicia enchente. Se agente por exemplo
não sabe onde nasce o Córrego Judas. A canalização dele lá no alto deve ser reta.
Na verdade deve passar pela parte mais baixa das ruas, mas como que ele vêm eu
não sei. Depois eles fazem a canalização de drenagem, que no caso do Alto da Boa
Vista, tem umas que fazem curvas de 90 graus. Quando chega lá água deve parar. E
as tubulações também são muito antigas. O bairro é do final do século 19. O Alto da
Boa Vista, as ruas mais pra baixo, a São Benedito, a Comendador Elias Zarzur, a
Conde de Itu, a São José, foi um loteamento feito pela Câmara Municipal de Santo
Amaro, e em 1892 ele já tinha loteamentos sendo executados. O bairro tem mais de
100 anos, você imagina, quanta coisa sobrou de 100 anos. Nessa época ainda
passava um trem lá dentro. Mas não era pela linha do bonde que vinha por onde hoje
é a avenida Ibirapuera. Vinha margeando o que é hoje a Chácara Flora. E descia
entre a São José e a Nove Julho, fazendo curvas e ia para na praça Santa Cruz, na
Adolpho Pinheiro, era ali que ele parava. Era trem de passageiros e carga.

8. Qual a importância do munícipe poder freqüentar espaços que possuam corpos
d'água a céu aberto e relativamente conservados?
Tem um papel educativo, pois as pessoas podem visualizar o córrego de um outro
jeito, não sendo tão degradado. Mas é muito importante que também saibam
preservar, como nós estamos tentando fazer com a área do Parque Alto da Boa
Vista, que também possui uma nascente de um córrego.

9. Quais os principais serviços ambientais prestados pelos parques municipais à
cidade de São Paulo?
Essa pergunta não foi respondida.
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10. Na sua opinião, as questões relativas à drenagem da bacia do Córrego Judas
podem ser trabalhadas de maneira alternativa? Exemplifique
É necessário ter uma equipe flexível o suficiente para buscar soluções. Se não tiver
nenhuma solução pronta, quem sabe as soluções que você encontrar vão te ajudar a
procurar uma nova. Eu não sou técnica, agente apresenta o problema e eles que tem
que resolver da melhor maneira.

11. Quais as principais ações que devem ser implantadas na Bacia do Córrego
Judas, a fim de solucionar os problemas de drenagem e melhorar a situação
ambiental?
Sinceramente, eu não sei. Eu acho que a primeira coisa seria ver da onde vem o
córrego. Deve existir em algum lugar, um mapeamento desses córregos. Que diga
aonde ele nasce. Será que ele não sofre nenhuma obstrução, a onde ele está
canalizado, talvez no início. A partir da aí, já não daria para resolver por ali alguma
coisa. Ou como você falou, fazer uma baciazinha ou uma piscininha no terreno da
Rua Ministro R. Cardoso Alves. E fazer um jardim ali, não tem nenhuma área pra
ninguém sentar naquele bairro. Todo mundo fala que o Alto da Boa Vista tem área
verde, mas tem das casas. Área pública tem só uma praça, que é a Coronel Lisboa.
As pessoas têm que andar de manhã cedo nas ruas, que tem menos trânsito. Se
fosse uma cidade descente, a gente teria pracinhas

12. Qual a importância da sociedade civil participar dos processos relacionados à
drenagem e à situação ambiental da respectiva bacia?
Quando a sociedade não participa, não acontece. Isso eu tenho certeza absoluta.
Por pior que seja, por mais sacal que seja.. Eu não vou a todas as reuniões, porque
eu fico irritada, acabo brigando. E briguei no dia que apresentaram o primeiro projeto
do Parque do Alto da Boa Vista. Depois de tanto bater perna, brigar, porque a
prefeitura falava não é, e é área pública! Eu acho que tem que participar sim, e eu
vejo isso nas outras coisas também. Mudanças e melhorias baseadas em
solicitações que foram feitas pelas associações. Então eu acho que funciona, o
problema é você ter tempo pra fazer isso, disponibilidade, porque é durante o dia
sempre, nunca é a noite. Pra quem trabalha fora, tem que parar o trabalho que está
fazendo para ir pra lá. E é carro, é trânsito, estacionamento, tudo é você que paga, e
os nervosos que você ainda passa... Eu comecei por causa do Parque Alto da Boa
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Vista, começaram a mandar umas reclamações porque jogavam lixo ali, não tinha
muro, calçada e também não havia fiscalização. Um dia me falaram que descobriram
de quem era aquele terreno, e era da Prefeitura. Fazia dois anos que eles tinham
uma ordem judicial de retomada de posse, e não tinham feito nada. E ai eu comecei
a participar por conta disso. Se é deles, se existe uma ordem judicial, é porque existe
um processo. Foi ai que eu comecei a pesquisar a história de Santo Amaro, e tem
muito problema de documentação. Essa região aqui é complicadinha.

13. Atualmente quais são os principais problemas relacionados à drenagem de
águas pluviais que afetam o Alto da Boa Vista?
As enchentes que acontecem na Conde D`eu, na Cardoso Alves, na Comendador
Elias Zarzur, nas baixadas, é um contínuo, se você olhar é no mesmo quarteirão, só
que são as ruas paralelas. Aonde o terreno faz um vale / baixada (que é o talvegue
do córrego). E o córrego deve nascer por ali, talvez um pouquinho mais pra cima. O
problema, como eu te falei, é que aquelas ruas foram feitas a muito tempo, o
loteamento foi em 1890/92, eu presumo. Eu acho que deve ter sido canalizado por
essa época., como eles iam lotear deixando o córrego ali? Você já imaginou que
esse negócio tem mais de 100 anos. E tenho a planta do loteamento O desenho do
loteamento tem uma planta com as áreas publicas de Sto. Amaro de 1915, que é
posterior ao início do loteamento, mas não consta córrego nenhum. Então ele já
estava canalizado. Agora aqui pra baixo, você sabe que a área aqui era uma grande
propriedade, a Granja Julieta. E tinha um lago enorme. Então o Córrego deveria
desaguar para formar o lago. Toda a região do Brooklin até Santo Amaro tinha
muitos córregos e lagoas. Onde é a Berrini tinha um córrego com algumas casinhas
em volta. O Pinheiros foi retificado, eu tenho ainda uma planta que mostra o desenho
original dele. O Largo do Socorro, aquele miolo que enche de água, acho que era a
mais meandrica. As marginais, existia um projeto de fazer jardins e as marginais
onduladas e não uma coisa reta, que infelizmente foi feita. Em Sto. Amaro, na
década de 1930, o Prefeito, solicitou à um arquiteto francês que fez várias reformas
no Rio de Janeiro, um projeto de transformar Sto. Amaro em um balneário. Mas ele
acabou virando local de fábricas, e agora com muitas áreas degradadas. Mas parece
que as pessoas não aprendem, eu escuto falar de enchente da várzea do Tiete,
desde de sempre. Desde antes da canalização a várzea já tinha enchente, porque é
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óbvio é a parte mais baixa, choveu enche ali. E o rio corria muito devagar, até porque
tinha muita sinuosidade. Mas a gente resolve fazer um canal...

14. Como acham que o poder público deve solucionar os problemas: fazer uma obra
que elimine o problema imediatamente do bairro, independente das conseqüências
que pode gerar em outras áreas da bacia. Ou buscar uma solução que trabalhe a
bacia de maneira integrada, que vise tratar as causas dos problemas e que possam
melhorar a situação da bacia como um todo?

Eu acho que tem que integrar. Mas eu acho que tem que ser feito o mais rápido
possível, porque ninguém pode ser penalizado por esse projeto que está parado,
encontrando uma solução.. Tem que encontrar a solução, tem que chegar lá e fazer.

- Você acha que as pessoas estariam dispostas a ter intervenções pontuais para
trabalhar a questão das águas de chuva em frente às suas residências?
Eu não sei se eles estariam dispostos e não sei quem estaria disposto. Mas eu acho
que se um começa o resto acaba fazendo. Na casa da Nancy eu sei que tem
piscininhas, mas não adianta muito. Quando vem água de mais enche de água, eu já
participei das enchentes lá. Pois quando o negócio vem é de chorar, pois ainda
acaba a luz, e é de noite... Você não imagina o que é. Ela mora na Comendador,
bem naquela parte mais baixa. A vizinha dela, na ultima vez ela chorava... O terreno
da casa vizinha é enorme, tem 2.400 metros e metade do terreno é só jardim, e
mesmo assim não absorve.

ENTREVISTA - 5
Data 09/04/09

1. Nome do entrevistado
Heraldo Guiaro

2. Formação acadêmica
Engenheiro Agrônomo
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3. Atuação profissional
Diretor do DEPAVE-5 Departamento de Parques e Áreas Verdes - Divisão Técnica
de Manejo e Conservação de Parques e Recursos Naturais da Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente.

4. Reside em qual bairro / região
Ipiranga, região sudeste

5. Qual a visão da sociedade sobre os córregos à céu aberto?
Eu acho que a maioria das pessoas associa água na cidade de São Paulo, ou água
que corre, com córregos poluídos. É uma tendência de anos, que acho que ainda
está impregnada nas pessoas. Isto se deve a partir de situações que são colocadas
pelo poder público, de que os córregos têm que ficar sob a terra. Mas essa é uma
visão que precisa ser mudada, que precisa ser trabalhada tanto nas questões de
informação, educação ambiental, quanto na questão de investimentos públicos.

6. Qual a importância das áreas verdes para a drenagem urbana?
São fundamentais na medida em que você tem córrego, matas ciliares, áreas
permeabilizadas, possibilita a infiltração da água, e que não concentra somente nas
calhas dos cursos d’água. A área verde vem como uma solução que a natureza deu,
no sentido de controlar as águas.

7. Qual a importância de manter áreas de várzeas conservadas ao longo dos corpos
d'água?
São fundamentais a meu ver. Mas há que ter processos de investimento, de política
pública, de um trabalho voltado para a manutenção dessas áreas. Elas devem ser
mantidas limpas, não assoreadas. Estão associadas ao estado das bacias, mas além
disso são questões que estão ligadas ao meio ambiente interno das pessoas. Tanto
do ponto de vista do efetivo material que elas deixam e depositam nessas áreas,
como em relação ao efetivo pensamento a conduta das pessoas.

8. Qual a importância do munícipe poder freqüentar espaços que possuam corpos
d'água a céu aberto e relativamente conservados?
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Acho que tem aspectos que estão ligados fundamentalmente ao bem estar e a saúde
da população. Se a pessoa tem a oportunidade de estar em contato com uma água
correndo, com o ruído das águas, sentir a atmosfera de micro-clima, a integração das
águas com a mata ciliar. Ainda na linha dos sentidos, perceber essa situação. Faz
com que a pessoa comece a refletir, ainda que não tão racionalmente, a um aspecto
que esta ligado à água que está dentro dela, dos 75% da água presentes no corpo
humano, e que meio ambiente não é algo fora dela, mas é algo que está dentro, que
ela faz parte, que ela compõe. Eu acho que essa percepção, leva a pessoa a ter a
sensação de que ela está no meio ambiente, que ela faz parte do meio ambiente.
Essa situação de clima, micro-clima, sons e ruídos integra a pessoa, integra o ser
humano na natureza, ou re-integra!

9. Quais os principais serviços ambientais prestados pelos parques municipais à
cidade de São Paulo?
Eu acho que passa primeiro pela questão de lazer, segundo pela questão de saúde
(bem-estar, esportes, e saúde). Passa necessariamente pela questão de saúde
ligada à tranqüilidade. Passa também pela questão cultural, de sociabilização e de
integração. Contribui para melhoria do ambiente na região em que está inserido.
Também está ligada a questões fundamentais como a biodiversidade, fauna, flora.
Quando você cria

e conserve o espaço, você da condição às espécies, às

populações, às comunidades. E nesse sentido, é que as áreas verdes vão propiciam
um equilíbrio do meio ambiente.

10. Na sua opinião, as questões relativas à drenagem da bacia do Córrego Judas
podem ser trabalhadas de maneira alternativa? Exemplifique
Se tem uma coisa que eu acredito e que eu acho que é necessária, é que a gente
passe a ter alternativas, ainda que pontuais, de revelar uma nova maneira de encarar
os problemas ambientais. Todas essas contradições de retificar rio, de grandes
calhas, de grandes obras e milhões de outras situações... Acho que enquanto política
de meio ambiente e política de educação ambiental, essas alternativas devem ser
reveladas como uma nova maneira de pensar a ação no meio ambiente. E nesse
sentido, por exemplo, os trabalhos que estão sendo feitos de despoluição de
córregos, de investir nisso são contribuições daqui para o futuro e para as futuras
gerações. Eu acredito muito nisso e vejo essa possibilidade. Embora eu ache que é
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uma luta, quase que política, para se ter avanços. Porque enquanto alguns pensam
em manter os córregos abertos, muitos acham que isso traz rato, barata.. Então você
tem que dar condições para manter eles abertos e isso significa políticas em relação
às bacias hidrográficas, às pessoas, ao saneamento básico, à saúde, educação..
Toda estrutura da sociedade naquela bacia, ou na cidade, ou no município, no
estado ou no País tem que estar integrada. É uma questão de pensamento, pois
você tem políticas e maneiras de trabalhar o meio ambiente que vem de profissionais
que estão ligados fundamentalmente a obras e engenharia. Nada contra, mas
quando você começa a ter que integrar os profissionais que tem alguma noção
ambiental, que conhecem a fauna, a flora, você vê as possibilidades do avanço, pois
isso passa pela questão de paradigma, de pensamento. É uma questão até de
simplificação dos aspectos econômicos. Por exemplo, eu vou ter que fazer a obra,
então eu vou ter que pensar o que vai ser essa obra, o que vai significar em termos
de mão de obra, impactos... Então eu vou retificar aqui, simplificar aqui, fazer assim,
resolver... É difícil até para quem está interferindo, ter a capacidade de conseguir
enxergar o que é uma diversidade, uma biodiversidade, o que são os caminhos das
águas, ter uma alternativa de pensar aquele meio ambiente de uma maneira mais
acertada. Ainda mais quando você ta em uma cidade como São Paulo, com as
pressões que se tem pra se resolver os problemas de drenagem, e ao mesmo você
tem aquela situação: resolve a montante e estraga a jusante, ou vice e versa. É
sempre o menos pior, e o menos pior pra quem? E ai entra a questão do poder, que
são questões de forças sociais e políticas que estão sempre interferindo nesse jogo
das obras na cidade. O que por um lado é difícil, e por outro é interessante, porque
mostra que a sociedade vai ter que evoluir muito no sentido de discutir, e de trazer
propostas conjuntas.

11. Quais as principais ações que devem ser implantadas na Bacia do Córrego
Judas, a fim de solucionar os problemas de drenagem e melhorar a situação
ambiental?
Para trabalhar em termos da bacia, é um universo que eu teria que conhecer. Saber
as condições, critérios existentes, como é comportamento, a área dessa bacia, enfim
uma série de dados técnicos precisam ser conhecidos. O

que a gente percebe, o

que está revelado aqui no Parque Severo Gomes, que é a entrada de água que vem
de um córrego, as curvas e meandros que ele faz dentro do Parque. Uma situação
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contrastante em termos de Parque e ambiente urbano. Já houve uma interferência ,
pois a gente percebe que a água está praticamente limpa, então a maioria dos
esgotos estão contidos nas redes, e ainda alguns esgotos irregulares que tem que
ser contidos. Nessa linha, deve continuar o trabalho de caça-esgoto, retirar e
melhorar o estado do córrego. Aquele exemplo que você falou, da rua que foi
construída em cima do córrego, quer dizer que são os conflitos da necessidade do
carro para o homem, e que geram os conflitos com a natureza. Remover a rua,
descanalizar o rio, continuar melhorando. A questão de colocar nos taludes uma
revegetação, você está trabalhando a questão da mata ciliar. Como um norte, você
passa a fazer uma ação na bacia que priorize a questão da área verde. Na verdade,
não passa a ser só o foco você resolver tão somente o problema de enchente lá em
cima. Mas é você resolver o problema de uma maneira integrada com o Parque
Severo Gomes, ou com um parque linear, ou uma baixada, ou um fundo de vale.
Considerar esses aspectos, e eu acho que é um pouco da política que a SVMA está
adotando. Quando é implantado um Parque Linear no Córrego do Itaim ou no da
Água Vermelha, ou esses lineares todos que estão em andamento, é uma política
dentro dessa situação. Tudo isso deve ser integrado dentro das questões da bacia
como um todo. Agora essa interferência é um exercício da municipalidade e do
estado. Então, não da pra propor ou isso ou aquilo, mas da para a gente ter uma
idéia do que significa uma ação que conserve a área verde e imaginar como isso vai
se comportar a montante, todas as coisas vão ter que ser re-discutidas. Eu acho que
efetivamente, enquanto Depave 5 e SVMA, a gente faz isso na medida que dispõe
recurso para o manejo e manutenção do Parque Severo Gomes, coloca um
profissional de nível superior com formação na área ambiental, que consegue discutir
todas essas situações e gerar pressões, como por exemplo que a Subprefeitura não
venha aqui e faça ações que eles já fizerem antes, de acabar com a mata ciliar, um
conceito completamente absurdo, de que eles estão fazendo limpeza. O que eu sinto
efetivamente é que os recursos saem do tesouro da prefeitura e chegam aqui em
forma de contrato de manutenção, segurança, funcionários, estrutura, esses são os
braços operacionais. E isso é uma ação efetiva em m trecho da bacia. Daí a
importância da gente manter as áreas verdes.

12. Qual a importância da sociedade civil participar dos processos relacionados à
drenagem e à situação ambiental da respectiva bacia?
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Eu acho fundamental que ela participe, embora seja uma tarefa que não é muito fácil.
Você sabe, pois você tem acompanhado os Conselhos Gestores, a gente fica meio
que como uma sanfona, entre o conselho, sociedade e os limites do órgão público.
Às vezes até indefeso em relação à agressividade da sociedade civil, ou até ao
desconhecimento da sociedade civil. A despeito de tudo isso, eu acho fundamental
que as instâncias estejam discutindo democraticamente, que estejam sentando
juntos para discutir os seus problemas. Muitas vezes a gente sai de reuniões
conturbadas, e pensamos um pouco nessa participação. Mas esse é o único
caminho de evolução da discussão para que a gente possa ter as pressões todas
respondidas de uma maneira equânime e que avance. Sem isso não é possível, vão
ser sempre soluções, por melhor que sejam, externas a nós. E eu acho que entra no
paradigma da questão ambiental, a maioria das pessoas, até mesmo as pessoas que
trabalham com educação ambiental, procuram levar uma idéia, ou discutir
distraidamente nas suas maneiras de abordarem as questões, como se o passivo
ambiental estivesse fora deles. A gente sempre considera as coisas de maneira
externa, e agente não considera que tudo passa por nós. Que a água, os alimentos
passam por nós, que da terra nós construímos a nossa estrutura. Isso é básico, você
fazer parte do meio ambiente, eu sou o meio ambiente. Aquela velha carta do chefe
Seatlle: tudo está ligado entre si. E tem que ser na prática da vida das pessoas, que
acho que esse é o grande desafio, levar as pessoas à prática ou a práxis. Mas pra
isso ela precisa ter uma modificação de pensamento, de cultura, de comportamento.
E isso só é possível no encontro com as pessoas, na mediação dos conflitos...

13. Como são abordadas questões relativas à qualidade da água dos corpos d'água
existentes nos Parques?
Estão sendo feitas analises mensais da qualidade da água dos lagos, que é
justamente um diagnóstico que tem que ser feito das águas dos parques. E a partir
daí, as integrações que devem acontecer com os órgãos responsáveis pelo
saneamento público, no caso a Sabesp. Discutir alternativas para que a gente possa
avançar com aspectos pontuais e mostrar uma nova maneira de pensar e trabalhar a
questão da água na cidade. São feitas reuniões extensas tanto com Siurb, Sabesp,
com todas as outras Secretarias e as integrações necessárias. Os resultados,
quando você considera um tempo de quatro anos de uma gestão, podem ser
pequenos, mas tem que continuar trabalhando para que haja avanços. Atualmente
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existem todas as questões dos próprios lagos, pensamentos em relação as bacias, e
situações que estão sendo trabalhadas, por exemplo o acidente que aconteceu no
Parque da Aclimação. Quando aconteceu tudo aquilo, foi um acidente, uma tragédia
pra gente, mas revela também que tinha uma estação de flotação que estava
trabalhando, tinha uma projeto de recirculação da água, tinha todo um projeto para a
discussão da bacia como um todo, em parceria com Siurb. Então como o córrego
Pedra Azul vai chegar no Tamanduateí. Por onde que eles passam dentro daquela
bacia, nas depressões, toda a bacia impermeabilizada, isso está sendo analisado, e
trabalhado. Nós, enquanto Secretaria do Verde, ligados aos parques, temos que os
esforçar e ter alternativas para mostrar que é possível fazer de outra maneira. Como
que isso vai ser implementado vai depender da engenharia, da economia, da
administração pública, da saúde...

14. Qual a diferença de um Parque convencional para um Parque Linear?
Isso pega um pouco na minha aflição, existem algumas diferenças entre os dois. A
primeira coisa pra mim é o que significa a manutenção em um Parque Linear e no
Parque convencional. O Parque convencional normalmente é cercado, pelo gradil,
então nós temos um controle maior em relação ao Linear. Mas um Parque como o
Severo Gomes, é um linear, mas se a gente considera, do ponto de vista de
manutenção e segurança, é um parque convencional. Porque ele está cercado pelo
gradil, a gente tem um controle, não que não tenha no Parque aberto, mas as
condições de controle são maiores. Então eu coloco minha aflição por causa dessa
situação, geralmente os Parques Lineares têm sido implantados em fundos de vales,
em áreas que ainda não foram totalmente ocupadas pela população, ou loteadas.
Geralmente essas áreas se localizam em regiões mais afastadas do centro. Em
algumas delas a gente tem problemas, como violência, com integração, com
comunidade, tráfico de drogas, despejo de entulhos, problemas com educação
ambiental. São questões que estão ligadas ao Parque Linear, ou seja, uma série de
vícios que precisam ser trabalhados para ser mantida a área verde. Em outras
situações, a população está realmente participando, criando. Os administradores dos
Parques convencionais que estão próximos dos lineares, passam a fazer a gestão
dos lineares. Mas isso sobrecarrega os administradores, então faz com que a gente
comece a pensar em estruturas de administração, de manejo, de segurança
diferente. Os Parques Lineares são os novos desafios, tem que pregar a experiência
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do trabalho de manutenção dos parques e áreas verdes, o trabalho na cidade com
manutenção de praças, pra uma nova área que não é uma praça e nem um parque
convencional. Os Parques Lineares são áreas permeabilizadas, que você da
possibilidade que o rio se movimente, e você tem a possibilidade da área ser
utilizada pela população. Esse aspecto de ser uma área verde, que permite um
respiro para o rio, uma área de expansão e retração, que a natureza exige na época
de chuvas, esse movimento das águas durante esse período do ano, diferem
basicamente um linear de um convencional. O Severo Gomes, por exemplo é um
parque convencional mas esta colocado no fundo de vale, logo ele também é linear.
O Parque Ibirapuera também está ao longo do Córrego do Sapateiro, mas a gente
não pode dizer que ele é um linear, pela estrutura e pelo fluxo de pessoas que ele
tem. Basicamente o Parque Linear são áreas verdes que estão sendo criadas e que
tem possibilidade de melhorar a permeabilidade na cidade de São Paulo.
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Anexo A: Rede Hídrica Ambiental da Subprefeitura de Santo Amaro

Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004: Anexo XIV – Livro XIV Plano Regional
Estratégico da Subprefeitura de Santo Amaro
Capítulo I – Dos Elementos Estruturadores
Seção I – Rede Hídrica Ambiental
Art. 14 – A Rede Hídrica Ambiental e constituída:
I) por áreas limítrofes aos córregos, protegidas por vegetação, permeando os
trechos que atravessam os bairros de forma serpenteada e irregular,
formando desenhos que cortam as formas ortogonais convencionalmente
constituídas pelas quadras;
II) por trechos coincidentes com a implantação de vias públicas, sofrendo
maiores interferências pelas retificações e canalizações, ou a céu aberto,
sendo estrangulada pela regularização imposta pelos limites do sistema
viário;
III) pelas condições geomorfológicas da região, com a presença em seu
subsolo, de um aqüífero sobre o qual se situam todas as ruas do Jardim
Petrópolis e do Jardim dos Estados, além de parte das ruas do Brooklin
Velho, Alto da Boa Vista, Chácara Flora, Jardim Marajoara e Chácara
Monte Alegre, impondo que a abordagem ambiental e urbanística
considere o subsolo, observando-se critérios e restrições de uso e
ocupação do solo para garantir a não contaminação das águas
subterrâneas
Art. 15 - São objetivos para a implantação da Rede Hídrica Ambiental:
I)

desenvolver, através do sistema hídrico e de suas áreas de proteção
vegetadas, um conjunto de espaços de recreação e lazer para a
população, com vistas a propiciar a integração entre os diferentes usos
e ocupação da cidade, contribuir para a melhoria da qualidade
ambiental urbana e criar condições de conectividade da vegetação e da
fauna;
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II) desenvolver planos de gestão por sub-bacias, considerando que as
sub-bacias atravessam diferentes sub-distritos, associando-se às
questões urbanas ambientais como referenciais para a integração
sócio-política da cidade, consistindo a sub-bacia unidade para a gestão
da

cidade;

III) estabelecer Plano de Zoneamento Ambiental para o Rio Jurubatuba
e suas sub-bacias, no futuro Plano de Bairro, com o estabelecimento de
áreas de revegetação com alta permeabilidade, áreas de pavimentação
e permeabilidade, áreas de edificação e permeabilidade no lote;
IV) garantir a contenção e controle da vazão das águas de chuvas, para
minimizar enchentes e pontos de alagamento.
Art. 16 - São diretrizes para a implantação da Rede Hídrica Ambiental:
I) promover gestões junto ao órgão competente do Governo do Estado
para restabelecer as condições adequadas de saneamento dos cursos
d’água;
II) dar tratamento paisagístico às margens dos cursos

d’água,

integrando-as ao tecido urbano do seu entorno;
III) manter a permeabilidade da planície aluvial, visando ao controle das
enchentes.
Art. 17 - São ações estratégicas de intervenção pública relativa ao meio ambiente:
I) viabilizar a arborização dos logradouros públicos, sobretudo em áreas sem
cobertura vegetal;
II) delimitar áreas para a preservação de ecossistemas;
III) delimitar faixas “non aedificandi” de proteção às margens dos cursos
d’água e nascentes;
IV) garantir a preservação da cobertura vegetal de interesse ambiental em
áreas particulares, por meio de mecanismos de compensação aos
proprietários;
V) promover a recuperação de cursos d’água e represas;
VI) garantir maior índice de permeabilidade do solo em áreas públicas e
particulares;
VII)

recuperar e manter as áreas verdes existentes e criar novas;
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VIII)

estabelecer o efetivo controle da poluição sonora, visual, atmosférica,

hídrica e do solo, fixando padrões de qualidade e programas de
monitorização,

especialmente

nas

áreas

críticas

visando

à

sua

recuperação ambiental
IX) aplicar a legislação sobre o uso de águas subterrâneas, estabelecendo
medidas de controle e fiscalização;
X) priorizar a educação ambiental pelos meios de comunicação, mediante a
implementação de projetos e atividades nos locais de ensino, trabalho,
moradia e lazer;
XI) promover campanha educativa e política pública que vise contribuir com a
redução, reutilização e reciclagem do lixo.
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Anexo B - Listagem de espécies arbóreas do Parque Municipal Severo Gomes
LISTAGEM DA ESPÉCIES ARBÓREAS
Nome Popular
Abacateiro
Alfeneiro
Algodoeiro
Amoreira
Angico-branco
Aroreira-branca
Aroreira-mansa
Assa-peixa
Capixingui
Casuarina
Cheflera
Chorão
Cinamomo
Cuvitinga

Nome Científico
Persea americana
Ligustrum lucidum
Heliocarpus popayanensis
Morus Nigra
Anadenanthera colubrina
Lithraea molleoides
Schimus terebinthifolius
Vernonia polyanthes
Croton floribundus
Casuarina cunninghamiana
Schefflera actinophylla
Salix babylonica
Melia azedarach
Solanum granulosoleprosum

Nome Popular
Ipê-rosa
Iuca
Jabuticabeira
Jacarandá-mimoso
Jerivá
Jurubeba
Magnólia-amarela
Mamão
Manduirana
Mangueira
Maricá
Nespereira
Paineira

Nome Científico
Tabebuia heptaphylla
Yucca aloifolia
Plinia trunciflora
Jacaranda mimosifolia
Syagrus romanzoffiana
Solanum asperolanatum
Michelia champaca
Carica papaya
Senna macranthera
Mangifera indica
Mimosa bimucronata
Eriobotrya japonica
Ceiba speciosa
Dypsis lutescens

Prunus persica
Hexachlamys edulis
Araucaria heterophylla
Eugenia uniflora
Tibouchina granulosa
Lagerstroemia indica
Sambucus australis
Brugmansia suaveolens
Archontophoenix
cunninghamiana
Clitoria fairchildiana
Erytrina speciosa
Alchornea sidifolia

Dracaena
Espatódea
Espirradeira
Esporão-de-galo
falso
Eucalipto
Falsa-seringueira
Figueira-benjamina
Figueira-da-pedra
Flamboianzinho
Goiabeira
Grevília

Dracaena marginata
Spathodea campanulata
Nerium oleander

Palmeira-areca
Palmeira-de-leque-dachina
Pata-de-vaca
Pau-de-viola

Acnistus arborescens
Eucalyptus robusta
Ficus elastica
Ficus benjamina
Ficus luschnathiana
Caesalpinia pulcherrima
Psidium guajava
Grevillea robusta

Pessegueiro
Pessegueiro-do-mato
Pinheiro-de-norfolk
Pitangueira
Quaresmeira
Resedá
Sabugueiro
Saia-branca

Guaçatonga
Guapuruvu
Ipê-amarelo
Ipê-de-el-Salvador

Casearia sylvestris
Schizolobium parahyba
Tabebuia chrysotricha
Tabebuia heterophylla

Seafórtea
Sombreiro
Suinã
Tapiá

Livistona chinensis
Bauhinia variegata
Citharexylum myrianthum
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Anexo C - Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Severo Gomes
LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DE AVES
NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

Alegrinho
Alma-de-gato
Andorinhão-do-temporal
Andorinha-pequena-de-casa
Avoante

Serphophaga subcristata
Piaya cayana
Chaetura meridionalis
Pygochelidon cyanoleuca
Zenaida auriculata

beija-flor-de-peito-azul
Bentevi
Bentevi-de-bico-chato

Amazilia lactea
Pitangus sulphuratus
Megarynchus pitangua

Bentevi-rajado

Myiodynastes maculatus

bentevizinho-penacho-vermelho
bico-de-lacre
Cambacica
canário-sapé

Myiozetetes similis
Estrilda astrild
Coereba flaveola

Caracará
chopim
coleirinho
Corruíra
corujinha-do-mato
garça-branca-grande
Garça-branca-pequena
gaturama-verdadeiro
Gavião-carijó

STATUS

espécie exótica introduzida

Thlypopsis sordida
Caracara plancus
Molothrus bonariensis
Sporophila caerulescens
Troglodytes aedon
Megascops choliba
Ardea alba
Egretta thula
Euphonia violacea
Rupornis magnirostris

guaracava-de-barriga-amarela
inhapim
João-de-barro
João-teneném
maracanã-nobre
Mariquita

Elaenia flavogaster
Icterus cayanensis
Furnarius rufus
Synallaxis spixi
Diopsittaca nobilis
Parula pitiayumi

melro
pardal
Periquito-rico

Gnorimopsar chopi
Passer domesticus
Brotogeris tirica

pia-cobra
Pica-pau-anão-barrado
Pica-pau-de-cabeça-amarela
pica-pauzinho-verde-carijó

Geothlypis aequinoctialis
Picumnus temmincki
Celeus flavescens
Veniliornis spilogaster

pintassilgo
Pitiguari
Pombo-doméstico

Carduelis magellanica
Cyclarhis gujanensis
Columba livia domestica

relógio
Risadinha
Rolinha

Todirostrum cinereum
Camptostoma obsoletum
Columbina talpacoti

sabiá-barranco
sabiá-coleira
Sabiá-laranjeira

Turdus leucomelas
Turdus albicolis
Turdus rufiventris

espécie exótica introduzida
Endêmica
Endêmica

espécie exótica introduzida
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sabiá-poca
sanhaço-cinzento
sanhaço-do-coqueiro
savacu
socozinho
Suiriri
Tesoura
Tesourão
tico-tico
tiê-preto
tiriba-de-testa-vermelha
Três-potes
Tuim

Turdus amaurochalinus
Thraupis sayaca
Thraupis palmarum
Nycticorax nycticorax
Butorides striata
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Eupetomena macroura
Zonotrichia capensis
Tachyphonus coronatus
Pyrrhura frontalis

Endêmica

Aramides cajanea
Forpus xanthopterygius

Urubu-de-cabeça-preta
Coragyps atratus
LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS
NOME POPULAR

Gambá-de-orelha-preta
Sagui-de-tufo-branco

NOME CIENTÍFICO

Didelphis aurita
Callithrix jacchus

STATUS

espécie nativa
espécie nativa introduzida
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Anexo D – Lista das espécies utilizadas para o enriquecimento da vegetação do
Parque Severo Gomes
Nome científico
Alchornea sidifolia
Aspidosperma ramiflorum
Astronium cylindrocarpon
Astronium graveolens
Balfourodendron riedelianum
Caesalpinea ferrea var. leiostachya
Calophyllum brasiliensis
Carmiana estrellensis
Cassia leptophylla
Cecropia pachystachya
Cedrela fissilis
Chorisia speciosa
Citharexylum myrianthum
Cordia superba
Croton urucurana
Cupanea vernalis
Enterolobium contortisiliquum
Esembeckia grandiflora
Eugenia bocainensis
Eugenia brasiliensis
Eugenia involucrata
Eugenia uniflora
Genipa americana
Gochnatia polymorpha
Hymenae courbaril
Jacaranda cuspidifolia
Lafoensia pacari
Luehea divaricata
Myrcianthes pungens
Myrciaria trunciflora
Myroxylon peruiferum
Nectandra megapotamica
Pachystroma longifolium
Pelthophorum dubium
Pipladenia gonoachanta
Plinia edulis
Plinia glomerata
Pterogyne nitens
Schinus terebunthifolius
Schizolobium parahyba
Syagrus romanzoffiana
Tabebuia avellanedae
Tabebuia chrysotricha
Tabebuia roseo-alba
Tabebuia umbellata
Tibouchina mutabilis
Astronium sp.
Total

Quantidade
40
20
10
10
10
5
3
15
10
20
10
10
30
20
10
30
9
10
30
30
20
20
30
10
20
10
10
10
20
10
10
30
10
10
20
20
20
10
20
10
40
20
10
10
10
10
10
762

Nome popular
Tapiá-guaçu
Peroba-amarela
Peroba Rosa
Guaritá
Pau-Marfim
Pau-Ferro
Guanandi
Jequitibá-rosa
Falso barbatimão
Embaúba
Cedro
Paineira
Pau-de-Viola
Jangada do Campo
Sangra-d'água
Camboatã
Tamboril
Guaxupita
Bocainensis
Grumixama
Cereja-do-Rio-Grande
Pitanga
Genipapo
Cambará
Jatobá
Caroba
Dedaleiro
Açoita -cavalo
Guabiju
Jaboticaba
Cabreúva
Canelinha
Canxim
Faveiro
Pau-jacaré
Cambucá
Cabeludinha
Amendoím bravo
Aroeira-mansa
Guapuruvu
Jerivá
Ipê-Rosa
Ipê-Amarelo
Ipê Branco
Ipê Amarelo do Brejo
Manacá da Serra
Aroeira do Campo
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