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RESUMO
Os parques lineares são apontados pelo poder público paulistano como o
principal instrumento de recuperação de cursos d’água e fundos de vale, visando
ainda acrescentar função social a esses espaços. O trabalho objetivou propor
critérios tecnológicos para melhoria no funcionamento e gestão do Parque Linear do
Canivete a partir da avaliação dos critérios adotados, ou não, na sua
implementação. Após a contextualização dos processos de ocupação, da
configuração hidrológica local e exposição do arcabouço legal pertinente ao assunto,
aplicou-se um questionário com o objetivo de se perceber o quanto a participação
popular foi utilizada no planejamento e implantação do equipamento público e, da
mesma forma, evidenciar as expectativas e os anseios dos entrevistados no que
tange a gestão. A pesquisa permitiu identificar aspectos favoráveis e desfavoráveis
da opinião popular dentro do perímetro do Parque Linear do Canivete. Com os
dados obtidos, pretendeu-se contribuir com a gestão do parque linear, apontando os
resultados do questionário aplicado, balizado pelo princípio da participação popular e
percepção ambiental dos usuários, visando a intensificação dos critérios
tecnológicos compreendidos como positivos, para direcionarem a melhoria desse
espaço para a comunidade.

Palavras-chave: Parque Linear do Canivete, Critérios tecnológicos, Gestão,
Participação popular.

ABSTRACT
Technological criteria for improvements in the operation and management of
Linear Parks: A Case Study of the Canivete Linear Park in the northwest of São
Paulo, SP.
Linear parks are pointed out by the Sao Paulo State government as the major
instrument for both recovering streams and valleys as well as adding social functions
to these geographical spaces. The study aimed to propose technological criteria for
improvement both the functioning and management of the Canivete Linear Park
based on the public assessment of the criteria that were adopted (or not) in the
referred Park. After the contextualization of some parameters such as the occupation
processes, the local hydrologic setting and the legal framework pertaining to the
studied subject, a survey questionnaire was designed to be applied to people living in
the neighborhood and park users. The purpose of the questionnaire was to
investigate how public participation were used in both planning and implementing
public infrastructure, and also in highlighting their expectations and aspirations as it
regards to management. The research allowed to identifying either favorable or
unfavorable aspects of popular opinion within the perimeter of the Canivete Linear
Park. The author´s intention in carrying out this survey was to contribute to the
management of a linear park, by assessing the environmental awareness of both the
park users and neighbors, and also using the results to increment the adoption of the
technological criteria publicly assessed as positive for improving the park as public
facility.
Keywords: CaniveteLinear Park; Technological criteria; management; Public
participation.

Lista de Ilustrações

Figura 1 -

Localização Geográfica da Região Metropolitana de São
Paulo, Município de São Paulo e o Distrito da Brasilândia.
(sem coordenadas geográficas)

19

Figura 2 -

Perímetro do Parque Linear do Canivete no Distrito da
Brasilândia- SP

20

Figura 3 -

Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Cabuçú de Baixo,
a qual engloba a área enfocada

29

Figura 4 -

Domicílios cadastrados e removidos para implantação do
Parque Linear

30

Figura 5 -

Distribuição das sub-bacias que compõem a Bacia
Hidrográfica do Rio Cabuçú de Baixo. Em destaque, a área
onde foi implantado o Parque Linear do Canivete

31

Figura 6 -

Rio Tietê em 1929 e suas áreas de várzea.

32

Figura 7 -

Córrego do Bananal e ocupações irregulares nas suas
margens

33

Figura 8 -

Córrego do Canivete com palafitas e pontes improvisadas
de acesso as moradias precárias em uma de suas margens

33

Figura 9 -

Córrego do Canivete invadindo a Avenida Hugo Ítalo
Merigo, expondo a população a riscos de várias naturezas
Distribuição espacial dos fragmentos de vegetação nativa
no Município
Distribuição dos principais fragmentos de vegetação nativa
no Município
Feições e estágio de alteração da vegetação do Parque
Estadual da Cantareira na divisa com Distrito da
Brasilândia- SP.
Parques planejados para proteção do Parque Estadual da
Cantareira

34

Figura 14 -

Unidades geomorfológicas na área do Parque Linear do
Canivete e entorno

70

Figura 15 -

Configuração da área urbana no entorno do Parque Linear
do Canivete

71

Figura 16 -

Acúmulo de sedimentos pós chuva ocorrido em 14/01/2011

72

Figura 17 -

Escorregamento em terreno com declividade acima dos
45% em frente ao Parque Linear do Canivete

73

Figura 18 -

Zoneamento do Distrito da Brasilândia

74

Figura 19 -

Configuração da ocupação do Bairro Jardim Damasceno

75

Figura 20 -

Margem do Córrego do Canivete antes da implantação do
Parque Linear

76

Figura 10 Figura 11 Figura 12 Figura 13 -

37
38
40
67

Figura 21 -

Margem do Córrego do Canivete durante as obras do
Parque Linear

76

Figura 22 -

Demolição dos domicílios que estavam em cima do Córrego
do Canivete

77

Figura 23 -

Planta de distribuição dos exemplares
equipamentos do Parque Linear do Canivete

e

81

Figura 24 -

Trecho da Avenida Hugo ítalo Merigo durante a execução
das obras de instalação de gabião para retificação e
contenção da margem

87

Gráfico 1 -

Perfil do entrevistado (sexo)

89

Gráfico 2 -

Perfil do entrevistado (faixa etária)

89

Gráfico 3 -

Perfil do entrevistado (grau de instrução)

89

Gráfico 4 -

Perfil do entrevistado (renda mensal)

90

Gráfico 5 -

Perfil do entrevistado (tempo que moram no bairro)

90

Gráfico 6 -

Perfil do entrevistado (local de origem)

91

Gráfico 7 -

Moradores do bairro que trabalharam nas obras do Parque
Linear do Canivete

91

Gráfico 8 -

Relação com o Córrego do Canivete

92

Gráfico 9 -

Residência próxima ao Parque

92

Gráfico 10 -

Locomoção até o Parque Linear do Canivete

92

Gráfico 11 -

Motivos que levam a frequentar o Parque

93

Gráfico 12 -

Participação popular na escolha de exemplares arbóreos

93

Gráfico 13 -

Participação popular do planejamento das obras

94

Gráfico 14 -

Opinião do usuário em alguma etapa de elaboração ou
implantação do Parque

94

Gráfico 15 -

Percepção sobre o que mais desagrada dentro do Parque
Linear do Canivete

95

Gráfico 16 -

Proteção contra nova ocupação

95

Gráfico 17 -

Percepção do entrevistado relativo a riscos após implantação
do Parque

96

Gráfico 18 -

Cinco melhorias
entrevistado

do

96

Gráfico 19 -

Julgamento do entrevistado relativo ao espaço do Parque
para realização de eventos

97

Gráfico 20 -

Porcentagem de pessoas que participariam de eventos no
Parque

97

Gráfico 21 -

Atrativos do Parque na ordem de preferência do usuário

98

de

acordo com a

arbóreos

preferência

Gráfico 22 -

Preferência de odor no perímetro do Parque Linear do
Canivete

98

Gráfico 23 -

Preferência do entrevistado relativo a vegetação do Parque

99

Gráfico 24 -

Porcentagem dos entrevistados que colaboraria com a
separação e disposição do resíduo gerado

99

Gráfico 25 -

Porcentagem disposta em colaborar na manutenção do
Parque

100

Gráfico 26 -

Olhar do entrevistado relativo a melhoria da qualidade do
ambiente local

100

Gráfico 27 -

Avaliação de desempenho do Parque Linear do Canivete
sob a ótica do entrevistado

101

Quadro 1 -

Regiões, Distritos
(Subprefeituras).

Administrativ as

23

Quadro 2 -

Quantificação dos Caminhos Verdes propostos para serem
executados no período entre 2006 e 2012 conforme a Lei
Mun. nº 13.885/2004

49

Quadro 3 -

Lista de benefícios de importância ecológica e
socioambiental da vegetação em passeios e áreas verdes
em espaços urbanizados

55

Quadro 4 -

Opções dos moradores da extinta Favela do Canivete em
relação a enquete aplicada

79

Quadro 5 -

Listagem com as espécies arbóreas escolhidas para
implantação do projeto paisagístico

80

e

suas

Sedes

Lista de Abreviaturas e Siglas
ADA

Área Diretamente Afetada

AID

Área de Influência Direta

AII

Área de Influência Indireta

AIU

Áreas de Intervenção Urbana

ANA

Agência Nacional das Águas

APA

Área de Proteção Ambiental

APP

Áreas de Preservação Permanente

Cdhu

Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano

Cetesb

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

Conama

Conselho Nacional de Meio Ambiente

Deplan

Departamento de Planejamento Municipal

DPA

Departamento de Planejamento Ambiental

FAU

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Fupam

Fundação para Pesquisa Ambiental

FUSP

Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

LUOS

Lei de Uso e Ocupação do Solo

ONU

Organização das Nações Unidas

PDE

Plano Diretor Estratégico

PDM

Plano Diretor Municipal

PRE

Plano Regional Estratégico

RMSP

Região Metropolitana de São Paulo

RPPN

Reserva Particular do Patrimônio Natural

Sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SAV

Sistema de Áreas Verdes

Sehab

Secretaria Municipal de Habitação

Sempla

Secretaria Municipal de Planejamento

SNUC

Sistema Nacional de Unidades de Conservação

SVMA

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

UGRHI

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos

UGRHI-Alto Tietê

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto
Tietê

UGRHI-PCJ

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Piracicaba, Capivari e Jundiaí

UH

Unidade Habitacional

Unep

United Nations Environment Program

VAH

Verba de Apoio Habitacional

VCM

Verba de Compra de Moradia

Zepam

Macrozona de Proteção Ambiental

ZEPAMs

Zona Especial de Proteção Ambiental

ZmP

Zona Mista de Proteção

ZMP

Zona Mista de Proteção Ambiental

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO

14

2 OBJETIVOS

17

2.1 Geral

17

2.2 Específicos

17

3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

18

4 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

19

5 REFERENCIAIS UTILIZADOS

21

5.1 Aspectos conceituais

21

5.2 Processos de urbanização

22

5.3 Contexto hidrológico do saneamento

26

5.4 Redução da cobertura vegetal

35

6 CONSIDERAÇÕES RELEVANTES PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE
LINEAR

42

6.1 Áreas de Preservação Permanente (APP)

42

6.2 Plano Diretor Municipal

45

6.3 Percepção ambiental

56

6.4 Ambiência urbana

57

6.5 Participação pública

58

6.6 Aplicação de educação ambiental

59

7 CONCEPÇÕES DE PARQUES URBANOS E LINEARES

62

7.1 Parques urbanos em São Paulo

62

7.2 Parques lineares em São Paulo

64

8 ASPECTOS FÍSICOS E ANTRÓPICOS DO PARQUE LINEAR DO
CANIVETE

69

8.1 Caracterização de uso e ocupação do solo

74

8.2 Detalhamento do projeto executado

78

9 AVALIAÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIDO

83

9.1 Critérios tecnológicos utilizados para escolha das áreas de implantação
de Parques Lineares

83

9.2 Critérios tecnológicos para planejamento e implantação dos Parques
Lineares

85

9.3 Criação e realização de uma pesquisa popular

87

10 DISCUSSÃO

102

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

106

REFERÊNCIAS

108

APÊNDICE A – Modelo de Questionário Aplicado aos Usuários do Parque
Linear do Canivete

115

ANEXO A - Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Freguesia do Ó/
Brasilândia

117

14

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo ilustra a avaliação dos critérios tecnológicos utilizados para
melhorias de funcionamento e de gestão de parques lineares, tomando como
exemplo o Parque Linear do Canivete na zona noroeste do Município de São Paulo.
Implantado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente em parceria com
Secretaria Municipal de Habitação e a Subprefeitura da Freguesia do Ó/ Brasilândia,
foi inaugurado em novembro de 2010 (SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,
2010).
Justifica-se a escolha do tema ao fato de ser o atual campo de trabalho do
pesquisador e atender a requisito de se enfocar estudos de temas ambientais
contemporâneos, com vistas à obtenção do título de Mestre em Tecnologia
Ambiental.
O ambiente urbano, entendido como uma organização social complexa,
construído por um grande conjunto de relações econômicas, físico-espaciais e
ambientais, reage o tempo todo pela inter-relação de causa e efeito devido à forma
de ocupação no ambiente (RHEINGANTZ, 1990 apud ROSSETTO, 2003).
O ininterrupto crescimento populacional da cidade de São Paulo, associado a
um planejamento urbano e territorial muitas vezes precário, resultam na diminuição
das áreas verdes e degradação dos rios e córregos.
A cidade se formou alterando brutalmente o sítio natural, produzindo um
espaço urbano altamente degradado, com efeitos muito graves sobre a qualidade de
vida, sobretudo a da população com menor poder aquisitivo.
Nesse processo de produção da cidade, a bacia hidrográfica acabou sendo
apropriada como rede de escoamento, em que rios e córregos são tratados como
canais de passagem da água, voltados ao transportes de dejetos (COSTA et al.,
2008), além de outros aspectos em que não consideram a dinâmica própria que os
ecossistemas possuem (FALÓTICO et al., 2008).
Em 2002, surge o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, por
meio da Lei nº 13.430/02, com um conjunto de estratégias para o desenvolvimento
urbano adequado, respondendo à Lei Federal nº 10.257/01, conhecida como
Estatuto da Cidade (FREITAS, 2007) definindo diretrizes para resgate da qualidade
urbana e ambiental.
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De acordo com o Plano Diretor Estratégico (PDE), seção II, artigo 106, o
Programa de Recuperação Ambiental de Cursos D’água e Fundos de Vale
compreende um conjunto de ações, que visam promover transformações
urbanísticas estruturais e a progressiva valorização e melhoria da qualidade
ambiental da cidade, com a implantação de parques lineares contínuos e caminhos
verdes a serem incorporados ao Sistema de Áreas Verdes do Município. A
diminuição dos fatores causadores de enchentes, inundações e degradação
ambiental constitui as principais metas deste Plano, além de acrescentar função
social ao equipamento público (SÃO PAULO, 2002).
O Córrego do Canivete fica localizado no bairro Jardim Damasceno, no
Distrito da Brasilândia, onde acontecem encontros periódicos promovidos pela
Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, para se discutir o
tema Parque Linear e os benefícios que podem trazer para região. Com essas
ações, busca-se a melhora constante no atendimento às vontades e anseios da
população.
O contexto do referido Parque é complexo, sendo que a área enfocada
materializa-se como uma zona de amortecimento, extremamente sensível, entre os
limites de expansão urbana e a franja da Serra da Cantareira, a qual abriga
significativo remanescente de Mata Atlântica.
A região onde foi implantado o Parque Linear do Canivete é uma zona muito
importante do ponto de vista ambiental, pois se encontra numa posição geográfica
estratégica, tendo assim a função de frear a expansão urbana em direção a Serra da
Cantareira e abrir um espaço para lazer e convívio social da população.
No PDE, em seu artigo 107, foram propostas algumas metas de atendimentos
às áreas que sofrerão algum tipo de intervenção urbanística por parte do Poder
Público Municipal e, como complemento, procura-se reestruturar o espaço
degradado, levando informações por meio da educação ambiental, e sensibilizar e
conscientizar a população acerca da problemática hídrica na cidade. Prevê também,
além da formação e informação, a construção de dispositivos de retenção de águas
pluviais, garantia de reassentamento de eventual população removida na mesma
sub-bacia e impedimento de descarte de esgoto na rede de águas pluviais,
ampliando a abordagem sobre a bacia hidrográfica no planejamento do Parque
Linear (SÃO PAULO, 2002).
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Na presente pesquisa, pretendeu-se realizar uma análise dos critérios
tecnológicos utilizados no planejamento e para futura gestão do referido
equipamento público, bem como mensurar a aceitação e a forma de utilização pelos
usuários do parque linear e a comunidade do entorno do Parque em questão.
A relevância do tema está embasada nas transformações que o espaço
urbano vem sofrendo ao longo do tempo, as quais carecem de pesquisas que
possam avaliar o desempenho dos projetos apresentados para melhoria do espaço
e da qualidade de vida. Poderá também contribuir com informações norteadoras
para a gestão do Parque, uma vez que o pesquisador está envolvido
profissionalmente com o projeto em questão, na qualidade de Coordenador de
Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) do Município
de São Paulo na região, tendo se inserido no contexto já com o projeto em
andamento.
Inicialmente, pensou-se em como o uso ou ausência de critérios tecnológicos
podem potencializar ou minimizar o alcance dos objetivos propostos no projeto de
um Parque Linear. Levando em conta esse aspecto, adotou-se a investigação das
ações do poder público no uso de critérios para intervenção no espaço público e
outras linhas de atuação associadas a projetos de Parques Lineares, as quais
poderiam contribuir com melhoria da qualidade de vida e do ambiente local.
Partindo deste raciocínio, surgiram questões que se buscou responder por
meio deste trabalho, indicando as diferentes linhas adotadas para usos públicos de
parques próximos aos cursos d’água. Por exemplo, de que maneira o Parque Linear
adotado pelo Poder Público Municipal contribui para a conservação dos cursos
d’água na cidade de São Paulo? Ou ainda, o parque atende as necessidades e
aspirações da comunidade atendida pela implantação do Parque em questão? E a
comunidade foi ouvida e sensibilizada para conservar e usufruir adequadamente o
parque em questão?
Naturalmente, essas indagações foram ou deveriam ter sido tratadas pelos
planejadores desse tipo de equipamento público e, no que tange aos anseios ou
percepção da comunidade atendida. Assim, por meio do questionário aplicado
aleatoriamente dentro do perímetro do Parque Linear do Canivete, buscou-se
subsidiar esse entendimento e estratégias para indicar caminhos de uma melhor
gestão do espaço em questão.
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2 OBJETIVOS
A recuperação de córregos, fundos de vale e APP’s degradados demanda
uma linha de atuação específica, onde este trabalho visa contribuir, partindo dos
objetivos ilustrados a seguir.
2.1 Geral
O principal objetivo geral da pesquisa foi o de propor critérios tecnológicos
para a melhoria no funcionamento e gestão do Parque Linear do Canivete, a partir
da avaliação dos critérios adotados ou não na sua implementação.
2.2 Específicos
Os objetivos específicos almejados foram os seguintes:
a) aplicar questionário aos usuários a fim de utilizar diagnóstico para
melhorias e gestão do Parque em questão;
b) identificar possíveis indicadores de pressão socioambientais relevantes na
influência do cenário em questão;
c) buscar indícios que possam avaliar se a qualidade ambiental do bairro
Jardim Damasceno melhorou após a implantação do Parque Linear do
Canivete;
d) estabelecer critérios tecnológicos básicos em gestão de Parques Lineares;
e) expor ferramentas que possam ser usadas na integração da população do
entorno no projeto desde sua concepção.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método utilizado para realização da pesquisa foi o indutivo. Justifica-se a
escolha do método indutivo pelo fato de ensejar a obtenção do levantamento dos
diferentes dados particulares sobre o tema e sobre o local enfocado, que
posteriormente conduzirá à elaboração do resultado final almejado na presente
pesquisa.
Os principais procedimentos metodológicos adotados foram os seguintes:
a) levantamento de bibliografias específicas sobre o tema;
b) revisão da legislação pertinente ao tema;
c) caracterização do Parque quanto a localização e topografia;
d) estabelecimento de parâmetros básicos em gestão de Parques Lineares;
e) utilização de entrevistas com moradores e usuários do Parque em
questão;
f) avaliação dos critérios tecnológicos adotados no momento de sua
implementação;
g) proposição de critérios para seu melhor funcionamento e gestão;
h) construção do documento final.
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4 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O Bairro do Jardim Damasceno situa-se na região noroeste do Município de
São Paulo. É limitado ao norte pela Serra da Cantareira, Parque Estadual da
Cantareira e com o Município de Caieiras; ao Sul pelo Distrito da Freguesia do Ó; a
Leste pelo Distrito da Cachoeirinha; e a Oeste, pelo Distrito do Jaraguá.
O Distrito da Brasilândia é destaque em azul na figura 1, onde está localizado
o Parque Linear do Canivete, dentro dos limites do Bairro do Jardim Damasceno,
cujo contorno é delimitado na figura 2.

Figura 1 - Localização Geográfica da Região Metropolitana de São Paulo, Município de São
Paulo e o Distrito da Brasilândia. (sem coordenadas geográficas)
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Emsampa (2011)

O Parque Linear do Canivete é o primeiro de um conjunto de outros a serem
implantados em toda borda da Serra da Cantareira, formando um cinturão protetor
no entorno do Parque Estadual da Cantareira.
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Figura 2 - Perímetro do Parque Linear do Canivete no Distrito da Brasilândia- SP
Fonte: Digital Globe (2011)

O referido Parque Linear está dentro das coordenadas geográficas
23°26’59.53”S e 46°42’41.66”O.
Os Distritos da Brasilândia e Freguesia do Ó compõem a 3ª Subprefeitura da
cidade de São Paulo. Localizam-se na região Norte, a vinte e um quilômetros do
centro da cidade.
A área do Parque tem acesso por meio das seguintes avenidas, a partir do
centro da Cidade de São Paulo: Avenida 23 de Maio sentido Zona Norte, Marginal
Tietê em direção ao interior até a Ponte do Piquerí, onde possui acesso para
Avenida Edgar Facó, que seguirá até o cruzamento com Avenida Cantídio Sampaio,
a qual dará acesso em uma das laterais do Parque.
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5 REFERENCIAIS UTILIZADOS
Na presente seção, foram expostos alguns referenciais utilizados na pesquisa
desenvolvida.
Os principais referenciais teóricos abordados foram os seguintes: aspectos
conceituais, processos de urbanização, contexto hidrológico do saneamento,
redução da cobertura vegetal.
5.1 Aspectos conceituais
Segundo Ferreira (1993), critério é o princípio que se toma como referência,
ponderação, equilíbrio e discernimento. Para Saracevic (1996), o critério está
atrelado a eficácia, sendo derivado da perspectiva humana e, também, sob a
relevância e/ou utilidade da informação na busca constante por qualidade,
seletividade, veracidade, síntese e/ou impacto da informação. Para Gomes et al.
(2002 apud LÖBLER; HOPPEN, 2006), critérios estão associados aos atributos ou
objetivos, julgados relevantes na situação, segundo uma visão particular do tomador
de decisão.
O atributo pode ser entendido como alusão aos descritores objetivos da
realidade,

permitindo

a

observação

das

características

dos

objetos

independentemente dos desejos de quem os vê. Ou seja, critérios são atributos
relevantes, os quais permitem estabelecer as relações de preferência entre as
alternativas (GOMES et al., 2002 apud LÖBLER; HOPPEN, 2006).
O detalhamento do termo Tecnológico é necessário para apontar a
concepção adotada pelo pesquisador.
Segundo Vargas (1985), entende-se por Tecnologia o estudo científico dos
materiais, utilizados pela técnica, e dos processos de construção, fabricação e
organização.
Para Herrera (1978 apud COSTA, 2006), a tecnologia pode ser definida como
conjunto de instrumentos, ferramentas, elementos, conhecimentos técnicos e
habilidades que são utilizados para satisfazer as necessidades da comunidade e
para aumentar seu domínio sobre o meio ambiente.
Para Freitas (2000), tecnologia corresponde à técnica compreendida e
aplicada logicamente, a partir de teorias e conclusões das ciências.
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Trata-se de uma concepção diferente da técnica. Neste trabalho, entende-se
por técnica como o desenvolvimento de materiais e processos, utilizando-se da
percepção humana, sem sua compreensão da lógica, ou seja, um saber fazer sem
demonstrar e comprovar o por quê.
Tais concepções também são distintas do que se entende aqui por
Científicos.
A ciência é aqui entendida por saber teórico, que combina a observação
experimental com a descrição dos fenômenos num contexto teórico.
Ou seja, conhecer algo a respeito da natureza não se limita ao exercício da
reflexão, ela se faz a partir da realidade observada e construída pelo homem, e por
meio do seu conhecimento acumulado, o que permitirá dar respostas às questões
que lhe são postas pela realidade do seu tempo (LIMA, 2001).
Portanto, na presente pesquisa o que se pretende é a avaliação dos Critérios
Tecnológicos e, portanto, aplicados a partir da conjugação da ciência e da técnica,
com vistas à implementação de Parques Lineares.
5.2 Processos de urbanização
Nesta seção, serão lembrados alguns processos ligados à urbanização
brasileira, com especial ênfase para o território paulista e como essa urbanização se
espalhou em sentido aos bairros, levando-os à precariedade de moradia e serviços.
A urbanização é um poderoso fator de pressão sobre os
ecossistemas. O meio ambiente abastece as demandas crescentes
da população e das atividades econômicas dos centros urbanos e,
ainda, recebe de volta os resíduos da utilização dos seus recursos
naturais (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE, 2004, p.9).

De acordo com Santos (2007), uma multiplicidade de influências produz o
espaço total, sendo contínuo e indivisível, assim como a sociedade total, de que ele
também é território. Dessa forma, fica reservado para a região reproduzir as
relações sociais como um espaço de conveniência, permitindo assim a apreensão
do papel da paisagem no cenário global social.
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A composição urbana da cidade de São Paulo é muito variada e complexa,
pois acomoda grandes indústrias, comércios, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (apud SÃO PAULO TURISMO, 2010).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a população
do Município de São Paulo é de 10.659.386 habitantes. E estão distribuídas em 31
Subprefeituras compostas pelos 96 Distritos da cidade (SECRETARIA MUNICIPAL
DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2004).
No quadro 1, estão destacados os Distritos da Brasilândia e Freguesia do Ó,
na região norte da cidade de São Paulo, a qual será utilizada no presente trabalho.
Região

Subprefeituras

Distritos
Cachoeirinha
Casa Verde/Cachoeirinha
Casa Verde
Limão
Brasilândia
Freguesia/Brasilândia
Freguesia do Ó
Jaçanã
Jaçanã/Tremembé
Tremembé
Anhanguera
Perus
Perus
Norte
Jaraguá
Pirituba
Pirituba
São Domingos
Mandaqui
Santana/Tucuruvi
Santana
Tucuruvi
Vila Guilherme
Vila Maria/Vila Guilherme
Vila Maria
Vila Medeiros
Quadro 1 - Regiões, Distritos e suas Sedes Administrativas (Subprefeituras).
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente (2004); São Paulo Turismo (2010)

De acordo com Barros et al. (2005), o processo de urbanização é
acompanhado de profundas alterações no uso e ocupação do solo, que resultam em
importantes reflexos no meio ambiente, tornando-os instáveis em todo seu regime
de interação ecológica.
O Município de São Paulo ocupa terrenos, cujo substrato é composto por
sedimentos quaternários, terciários e rochas cristalinas pré-cambrianas, as quais
sustentam respectivamente as planícies e terraços aluvionares, relevo de colinas,
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morros e serras (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE,
2004).
Até meados do século XX, a urbanização se concentrou nas colinas e planalto
paulistano, os quais constituíam terrenos com baixa suscetibilidade a erosões e
inundações; logo, a ocupação expandiu-se para relevos mais acentuados e para as
áreas de várzea nas planícies aluvionares (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE
E DO MEIO AMBIENTE, 2004).
[...] apesar das feições dificultosas de ocupação, o terreno
apresentava-se como um sítio especial, atraente, ou seja, a zona na
qual se ergue hoje a cidade de São Paulo combinava um admirável
sistema regional de colinas, várzeas, terraços e patamares de colinas
com uma posição absolutamente única dentro do planalto atlântico
paulista. (AB'SABER apud BUENO, 2004, p.27).

Boa parte das planícies aluvionares foi aterrada para condicionar a ocupação,
fato que deixa o solo mais exposto a danos estruturais por conta de recalques de
solos moles e ao mesmo tempo torna as águas superficiais mais vulneráveis à
contaminação e à ocorrência periódica de inundações (SECRETARIA MUNICIPAL
DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2004).
Nessas planícies, as águas esparramavam-se para os lados, a partir da
embocadura de córregos e afluentes do Rio Tietê e extravasavam por cima dos
diques marginais comumente nas ocasiões das grandes chuvas e inundações, o que
tornava a ocupação muito difícil (AB’SABER apud BUENO, 2004).
A ocupação urbana em setores de várzea está sujeita a esses eventos, tanto
pelo extravasamento das águas dos seus leitos, quanto pelo recebimento de águas
pluviais em grandes volumes de setores situados a montante, devido à
impermeabilização do solo (BARROS et al., 2005).
As águas de chuva encontram pouquíssimas áreas de infiltração e grandes
volumes acabam escoando pelas galerias pluviais, todas retificadas, sem
sinuosidade, atingindo as áreas de várzea numa velocidade muito superior que o
natural, acarretando assim uma dificuldade de escoamento, com uma relação
desigual entre volume e capacidade vazão, e a água se acumulando em pontos de
relevos mais baixos (BARROS et al., 2005).
A explicação para esse cenário fica evidente quando se observa o histórico de
ocupação. Quando no final do século XIX, a cidade de São Paulo já sofria
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transformações, adquirindo aparência de grande metrópole, iniciava-se assim a
expansão urbana em direção às várzeas e terraços fluviais, onde haviam sido
instaladas as ferrovias e, concomitante a essa ocupação, os espaços vazios
começavam a ser preenchidos por fábricas e bairros operários (SECRETARIA
MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2004).
Com a expansão urbana, a cidade crescia com maior intensidade para Oeste,
Sul e Leste, ao Norte a Serra da Cantareira e as áreas de várzea eram tidas como
grandes obstáculos (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE, 2004).
Mas, com a industrialização e a implantação de grandes avenidas associadas
ao tamponamento de córregos e rios em fundos de vale, possibilitaram a ocupação
da periferia da cidade de São Paulo, inclusive da zona norte onde os acessos eram
considerados obstáculos. Assim, foi possível o surgimento da Vila Brasilândia,
delineando a forma atual da região e os problemas ambientais e de qualidade de
vida que se acentuaram (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE, 2004).
Segundo Damis e Andrade (2006): “Como resultado dessa expansão,
processos geomorfológicos foram alterados, e, em consequência, cheias, ravinas,
voçorocas e desabamentos passam a constituir problemas afetando toda a
comunidade".
De acordo com Ponciano (2001), no ano de 1946 deu-se inicio ao loteamento
da Vila Brasilândia, pelo proprietário José Munhoz Bonilha, numa extensa área da
zona norte da cidade de São Paulo, onde ficavam um sítio e uma olaria. A loteadora
fornecia uma quantidade de tijolos, telhas e uma porta, estimulando dessa forma a
compra do pequeno lote.
Os compradores, na grande maioria paupérrimos vindos do Bairro do Bexiga
e arredores da Avenida Anhangabaú, atual Avenida Nove de Julho, expulsos pela
Prefeitura por não terem documentos das terras, olhavam para a Vila Brasilândia
como a grande saída. Eram lotes vendidos sem burocracia, sem infraestrutura,
favorecendo um crescimento desordenado e precário (PONCIANO, 2001).
A Vila Brasilândia recebeu migrantes de outros estados que fugiam da seca,
classe média empobrecida, e uma leva de gente esquecida; as famílias chegavam,
montavam suas casas, e saiam a procura de um poço para conseguir água. Logo a
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Vila Brasilândia ficou conhecida pelos pequenos bairros e as grandes favelas
(PONCIANO, 2001).
Entendendo que a paisagem, diante da percepção direcionada aos modelos
de urbanização, não abarca o objeto em sua realidade profunda (suas interações),
remetem aos impactos de manipulação evolutiva social (SANTOS, 2007).
5.3 Contexto hidrológico do Saneamento
Quando citados os fundos de vale e cursos d’água (córregos, rios)
indiretamente está se referindo a uma pequena porção de uma determinada bacia
hidrográfica. No conceito clássico de Bacia Hidrográfica se diz que ela é composta
por um conjunto de terras drenadas por um corpo d’água e seus afluentes (PIRES;
SANTOS; DEL PRETE, 2002).
Inserem-se ainda as bacias hidrográficas de menor escala em regiões
hidrográficas maiores, ou seja, é importante que se relacionem os pequenos cursos
d’água de um Município a regiões hidrográficas mais amplas (PIRES; SANTOS; DEL
PRETE, 2002).
Para uma melhor compreensão das políticas públicas voltadas para a
proteção dos cursos d’água em áreas urbanizadas é necessário o entendimento do
contexto em que elas se inserem, inclusive a especificidade relativa à água e seus
usos.
Como uma questão essencialmente de saúde pública, o acesso à água de
qualidade e em quantidade satisfatória, juntamente com a adequada oferta dos
demais componentes do saneamento básico, aí compreendidos o esgotamento
sanitário, o manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais urbanas, deve ser
tratado como um direito do cidadão, fundamental para a melhoria de sua qualidade
de vida (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009).
A demanda crescente por recursos hídricos, provocada pelo crescimento
populacional contínuo, bem como a urbanização e industrialização, influenciam
direta e indiretamente a qualidade do ambiente natural. As perdas de diversidade já
registradas nos ecossistemas de água doce vêm, gradativamente, limitando a
capacidade de absorver os impactos resultantes dessas alterações. A ocorrência
cada vez mais constante de erosões, secas, inundações e doenças por veiculação
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hídrica é uma evidência de ações indiscriminadas do ser humano no espaço urbano
(HERZOG, 2009).
Por outro lado, a necessidade de conservação dos sistemas hídricos é
reforçada quando se considera que o consumo mundial de água dobrou, entre 1940
e 1980, e deverá dobrar novamente até o ano de 2015, conforme dados
apresentados pela United Nations Environment Program (Unep), que apontam para
o fato de que 40% da população mundial (80 países) já sofrem de sérias limitações
de água, dividindo bacias comuns, nas quais competições e conflitos têm sido
frequentes (TUCCI, 1999 apud AVELLAR; CASTRO; HADAD, 2008).
Reforçando esses argumentos, a pressão que o homem impõe ao sistema
hídrico em quase todas as regiões é brutal, tanto pela relação disponibilidade e
demanda, como pelo descarte de efluentes não tratados nos cursos d’água.
Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(2007, apud NOSSA SÃO PAULO, 2008), o consumo estimado por habitante/mês no
ano de 2007, para o distrito da Brasilândia, foi de 5,06 m³, o que pode ser
considerado alto se comparado com outros Distritos como, por exemplo, o Distrito da
Cidade Tiradentes, que ficou em torno de 3,00m³ por habitante/mês.
Ainda no mesmo estudo, o percentual de domicílios sem ligação com a rede
de esgoto no Distrito da Brasilândia foi de 8,83% no ano de 2000 e 14,12% para o
ano de 2007, indicando, assim, um aumento significativo de ligações clandestinas,
onde o destino desse esgoto é o curso d’água mais próximo, expondo a fragilidade
dessas áreas e a precariedade nos serviços de captação de efluentes para
tratamento.
Segundo a Agência Nacional das Águas (2002 apud FERREIRA; SILVA;
PINHEIRO, 2008), o Brasil dispõe de cerca de 13% da água doce superficial do
planeta, sendo que 68,5% desse volume estão concentradas na região norte, na
Bacia Amazônica. Na região sudeste estão apenas 6% do volume total dessas
águas.
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por
meio de um sistema integrado de abastecimento, fornece água diretamente, para o
Município de São Paulo e para mais 31 cidades da Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP). Produz uma média diária de 65m³/s, dos quais 43m³/s são
destinados ao Município de São Paulo, que apresenta uma média diária de consumo
de 221 litros/habitante, sendo consumido o dobro recomendado pela Organização
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das Nações Unidas (ONU) para satisfazer as necessidades, que é de 110
litros/habitante/dia (CARVALHO; JOVITO, 2010).
A mesma região possui uma das menores disponibilidades hídricas por
habitante do país, em torno de 203 m³/habitante/ano (índice oito vezes menor do
que o considerado crítico pela ONU)
O Sistema Cantareira na zona norte de São Paulo, que é um dos sistemas
responsáveis pelo abastecimento de água de São Paulo, capta uma parte de suas
águas da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (UGRHI-PCJ) a aproximadamente 100 km de distância, evidenciando,
assim, a complexidade na questão do abastecimento (SEPE; GOMES, 2008).
Com o crescimento da metrópole e com o aumento da demanda no consumo
de água tratada, os dois grandes reservatórios na zona Sul do Município de São
Paulo (Billings e Guarapiranga) vêm sofrendo fortes pressões por conta da
degradação ambiental e ocupações irregulares nas áreas desses mananciais
(SEPE; GOMES, 2008).
O Córrego do Canivete fica dentro dos limites do Distrito da Brasilândia e faz
parte de um conjunto de outros cursos d’água que compõem a Bacia do Rio Cabuçu
de Baixo, e essa, juntamente com outras Bacias formam a Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI-Alto Tietê), que
corresponde à área de cerca de 5.900 km² do Município de São Paulo, drenada pelo
rio Tietê a partir de suas nascentes no Município de Salesópolis, até a altura do
Município de Pirapora (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE, 2004).
Essa Unidade de Gerenciamento apresenta regimes hidráulicos e hidrológicos
extremamente complexos em decorrências de retificações de canal, remoção de
cobertura vegetal nativa e instalação de usos diversos, como agricultura,
urbanização, mineração, captação de águas, entre outros (FUNDAÇÃO DE APOIO
A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1999 apud SEPE; GOMES, 2008).
Na figura 3, a seguir, está destacada a Bacia do Rio Cabuçu de Baixo.
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Figura 3 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Cabuçu de Baixo,
a qual engloba a área enfocada
Fonte: Barros et al. (2005)
Obs: (sem escala e sem coordenadas geográficas)

Segundo Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (2010), foram
cadastrados e depois removidos 528 domicílios precários das margens do Córrego
do Canivete para implantação do Parque Linear do Canivete. Essa ocupação é
decorrente de uma urbanização desordenada e precária.
Na figura 4, a seguir, é possível visualizar os domicílios cadastrados
marcados em vermelho.
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Figura 4 - Domicílios cadastrados e removidos para implantação do Parque Linear
Fonte: Onohara (2011)
Obs:(Croquis sem escala)
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Esse córrego fica a montante da Sub-Bacia do Bananal, a qual, juntamente
com as outras Sub-Bacias, Itaguaçu, Bispo e Guaraú compõem a Bacia Hidrográfica
do Cabuçu de Baixo, como mostrada na figura 5, com destaque para a área onde foi
implantado o Parque Linear do Canivete.

Figura 5 - Distribuição das sub-bacias que compõem a Bacia Hidrográfica do
Rio Cabuçu de Baixo. Em destaque, a área onde foi implantado
o Parque Linear do Canivete
Fonte: Barros et al. (2005)
Obs: (sem escala e sem coordenadas geográficas)

A Sub-Bacia do Córrego do Bananal, local de instalação do referido Parque
Linear, possui uma área total de 13,76 km² e uma extensão de 6,0 km, e recebeu
esse nome (Canivete) como referência a um morador que produzia e comercializava
canivetes no local. No tocante ao tipo de ocupação desordenada e a construções
habitacionais constantes, assemelha-se a outras bacias das periferias na Região
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Metropolitana de São Paulo, indicando uma forte tendência a produtores de
sedimentos, resultantes de fases de urbanizações perenes, comprometendo o
sistema de macrodrenagem por assoreamento dos seus leitos e potencializando
inundações nas regiões mais baixas (BARROS et al., 2005).
Essa alteração no fluxo hidráulico diminuiu o tempo de chegada da água nos
fundos de vales, culminando no espraiamento, o que seria normal se ainda
possuísse as extintas áreas de várzea como ilustrado na imagem do Rio Tietê em
1929, todo sinuoso e com áreas de várzea, próximo à ponte da Freguesia do Ó,
conforme mostrado na figura 6.

Figura 6 - Rio Tietê em 1929 e suas áreas de várzea.
Fonte: Bueno (2004)

De acordo com Grostein (2001), no Município de São Paulo, quase 20% da
população mora em favelas, na beira de córregos, encostas íngremes, margens de
avenidas e sob viadutos.
As várzeas, na atualidade, estão quase todas ocupadas por sistema viário,
indústrias, galpões e a grande maioria dos afluentes dos rios em vários pontos
possui moradias irregulares, como observado nas figuras 7, 8 e 9 a seguir.
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As áreas observadas correspondem ao Córrego do Bananal e Canivete
respectivamente na extinta favela do Canivete, antes de receber o Parque Linear.

Figura 7 - Córrego do Bananal e ocupações irregulares nas suas margens
Fonte: Onohara (2011)

Figura 8 - Córrego do Canivete com palafitas e pontes improvisadas de acesso
as moradias precárias em uma de suas margens
Fonte: Onohara (2011)
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Figura 9 - Córrego do Canivete invadindo a Avenida Hugo Ítalo Merigo, expondo
a população a riscos de várias naturezas
Fonte: Onohara (2011)

De acordo com Carvalho e Jovito (2010), tão complexo quanto a questão de
abastecimento, é a qualidade de água subterrânea, sendo utilizada e consumida no
Estado de São Paulo por cerca de 80% dos Municípios, e inclui-se, nesse caso,
algumas residências próximas ao Córrego do Canivete.
O monitoramento da qualidade da água subterrânea bruta permite identificar
várias substâncias acima do padrão de potabilidade, estabelecido pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), as quais podem sofrer alterações por
fatores naturais. Como exemplo, tem-se o tipo de rocha, porém são mais comuns, as
alterações antrópicas por meio de esgotos domésticos e disposição de resíduos
sólidos no solo alterando a composição da água (CARVALHO; JOVITO, 2010).
De acordo com o monitoramento da Cetesb, no período de 2006 a 2009, os
índices de potabilidade dessas águas caíram de 86,9% para 79,8%, apresentando
alguns poluentes mais simples de ser tratados como ferro, manganês, bactérias
heterotróficas e coliformes, e outros mais complexos e nocivos a saúde humana
como arsênio, bário, chumbo, cromo, fluoreto e nitratos, sendo que esses requerem
um maior investimento para o tratamento e um tempo maior (CARVALHO; JOVITO,
2010).
Apesar de toda complexidade levantada em relação à disponibilidade e
demanda de água tratada e de como seu descarte irregular influencia na qualidade

35

da água dos córregos e rios, a problemática deve ser abordada num contexto
regional.
Segundo Freitas (2007), essa abordagem hídrica regional é dependente de
mais de um gestor (Federal, Estadual e Municipal) e pode causar certa confusão, e
mesmo as diretrizes constitucionais podem ser confusas, ao estabelecer que os
serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento básico são de
competência municipal, mas, deverão se submeterem aos órgãos gestores.
Fica evidente que a gestão do abastecimento público de águas, dentro de um
contexto maior de saneamento ambiental, é uma necessidade perene para os
municípios. A complexidade dessa gestão é grande e crescente à medida que se
multiplicam as fontes de águas residuárias, advinda da evolução ocupacional do
território (FREITAS, 2007).
A reflexão esboçada embasa algumas das preocupações ambientais do autor,
quanto à qualidade das águas após a mitigação para a gestão da área, e os
impactos associados ao não atendimento total dos domicílios na coleta e tratamento
dos efluentes residenciais dentro da Sub-Bacia do Bananal.
Preocupa também o uso de água subterrânea (poços rasos) por moradores
de alguns domicílios no Bairro Jardim Damasceno, bem como o despejo do rejeito
(efluentes não tratados) produzido na região dentro do córrego, agravando ainda
mais este cenário com a disposição de vísceras de porcos no curso d’água
provenientes de uma criação a montante do Córrego do Canivete.
Todos esses atributos observados no local tendem a comprometer todas as
melhorias esperadas do Parque Linear Córrego do Canivete, expondo dessa
maneira a fragilidade do território antropizado e evidenciando os efeitos negativos do
processo desordenado de ocupação.
5.4 Redução da cobertura vegetal
Nessa seção, vislumbrou-se explicitar a realidade da cobertura vegetal nativa
e sua importância para o Município de São Paulo, assim como os projetos dos
Parques que servirão de cinturão protetor para a Serra da Cantareira e para o
Parque Estadual da Cantareira.
O Município de São Paulo se situa nos domínios do Bioma denominado Mata
Atlântica, que possui ainda importantes remanescentes localizadas de forma
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concentrada no extremo Sul, na Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari Monos
e ao Norte no Parque Estadual da Cantareira. Essa cobertura vegetal é composta
por fragmentos de vegetação nativa secundária (Floresta ombrófila densa, ombrófila
densa alto montana, ombrófila densa sobre turfeira, formações de várzea e campos
naturais) (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2004).
A redução na cobertura vegetal no Município de São Paulo, originalmente
ocupado por mata nativa, se deu a partir dos anos 70 e 80, devido à urbanização
intensa. Atualmente essa cobertura mostra-se bastante fragmentada e antropizada,
e está restrita a uma pequena porção de território, salvo o concentrado na região sul
e norte do Município (SOS MATA ATLANTICA, 2010).
A figura 10 a seguir, ilustra a distribuição espacial dos fragmentos de
vegetação nativa no Município a partir de imagem de satélite acessada em
03.05.2001.
É possível verificar ao norte da figura um remanescente bastante significativo
o que reforça a importância da implantação de Parques na Região de qualquer
modalidade (Linear, Urbano, de Bairro, de Amortecimento ou Natural).
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Figura 10 - Distribuição espacial dos fragmentos de vegetação nativa
no Município, a seta indica o local aproximado do Parque
Linear do Canivete
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2001 apud SECRETARIA
MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2004).

Segundo o Instituto Florestal (2009), o uso de novos satélites de alta
resolução e um mapeamento em melhor escala permitem uma leitura mais apurada,
podendo incluir mais informações, inclusive formações secundárias de vegetação
nativa. No inventário florestal da cobertura vegetal nativa do Estado de São Paulo,
feito no período de 2008- 2009, constataram-se 300.000 fragmentos de vegetação
nativa no Estado, o triplo se comparado com o mapeamento anterior feito no ano de
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2001. Na figura 11 a seguir, pode ser vista a área que compreende o Município de
São Paulo.

Figura 11- Distribuição dos principais fragmentos de vegetação nativa
no Município, a seta indica o local aproximado do Parque
Linear do Canivete
Fonte: Adaptado pelo autor com dados do Instituto Florestal (2009)

A área que constitui o município de São Paulo apresentava uma grande
diversidade de formações vegetais florestais e campestres, e várias fisionomias
podiam ser reconhecidas, como as matas de encosta, de planalto, ciliares e mata de
turfeira, além dos campos secos, de várzea, brejos e campos alto-montanos. Essa
diversidade foi perdida durante o processo de urbanização, sobrando alguns trechos
significativos da Mata Atlântica ao sul e ao norte do Município, grande parte em
processo de regeneração natural (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO
MEIO AMBIENTE, 2010).
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Segundo Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2004 apud
MALAGOLI; BAJESTEIRO; WHATELY, 2008), a cidade de São Paulo possui mais
verde do que se imagina, cerca de 40% do território possui áreas com vegetação
natural.
Essas áreas correspondem em maior número nos mananciais das represas
Billings e Guarapiranga e nas Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) do Capivari
Monos e Bororé-Colonia, e na Serra da Cantareira.
O Município de São Paulo já eliminou a vegetação da maior parte do seu
território para se tornar a maior cidade da América do Sul e o pouco que restou
ainda sofre ameaças. É importante lembrar que toda alteração do sistema modifica a
dinâmica da biodiversidade e compromete o equilíbrio ecológico nas áreas
conservadas, e à própria qualidade de vida (MALAGOLI; BAJESTEIRO; WHATELY,
2008).
Essas alterações ou interações de ordem química, física ou biológica que
regem a dinâmica ambiental, na ação antrópica realçam os impactos negativos. Em
relação

aos

recursos

naturais,

destacam-se

os

problemas

decorrentes

principalmente de desmatamento, reduzindo a biodiversidade, tanto pela flora
derrubada, quanto pela fauna que interage com o ecossistema modificado
(FREITAS, 2007).
A conservação dos ecossistemas pode trazer inúmeros benefícios, como o de
equilibrar o ambiente construído e tornar mais agradável a vida das pessoas nas
cidades e, no ambiente “natural”, neutraliza poluentes, renova a água em seu ciclo,
mantém o solo resfriado e propicia um controle biológico de pragas (MALAGOLI;
BAJESTEIRO; WHATELY, 2008).
A criação de Parques visando a requalificação do ambiente é essencial no
espaço urbano, servindo como amenizantes no processo de urbanização e sua
expansão desenfreada, contemplando a função paisagística e os aspectos
ambientais fundamentais para o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida da
população (LAMAS, 1993 apud SABOYA, 2007).
O levantamento da cobertura vegetal torna-se um importante instrumento
para avaliar a situação da qualidade de vida da comunidade, uma vez que a
vegetação interage com as suas necessidades, atua na qualidade do ar, da água e
solo, temperatura do ambiente, fauna e clima, ou seja, indispensável ao equilíbrio do
ambiente (SATTLER, 1992; MARTINS JUNIOR, 2007).
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Caracterizado como uma das maiores florestas tropicais nativas do mundo em
regiões urbanas, o Parque Estadual da Cantareira acaba sofrendo efeitos deletérios
da proximidade da urbanização (SEPE; GOMES, 2008).
Apenas como ilustração a figura 12, traz informações sobre as feições da
vegetação e a intensidade dessas alterações, em parte do Parque Estadual da
Cantareira, ao norte da área estudada.

Figura 12 – Feições e estágio de alteração da vegetação do Parque Estadual da Cantareira
na divisa com Distrito da Brasilândia- SP.
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2009)

Os Distritos do Tremembé, Mandaqui, Cachoeirinha e Brasilândia, situados na
zona norte do Município, ficam muito próximos a essas áreas conservadas sem
prover uma zona de transição entre elas, expondo-as à degradação.
Outro fator que contribui para alteração do cenário natural são as áreas
públicas e particulares com cobertura vegetal nativa fora dos limites do Parque
Estadual da Cantareira, portanto, sem proteção (SEPE; GOMES, 2008).
Apesar da Lei Federal nº 9985 de 18 de julho de 2001, o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), no seu artigo 2º inciso XVIII, dispõem sobre a
zona de amortecimento nas Unidades de Conservação. Entretanto, não se pode
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observar a reserva dessas áreas em nenhum dos Parques Estaduais ou Naturais
Municipais existentes na Cidade de São Paulo.
A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) propôs projetos de
implantação de dois Parques Lineares como medidas de proteção para essas áreas,
sendo os Parques Lineares do Canivete e do Bispo (SEPE; GOMES, 2008).
Visando amenizar os impactos causados pelo desequilíbrio socioambiental, a
ampliação das áreas verdes urbanas torna-se fundamental, não apenas pelas
funções ecológicas exercidas por essas áreas, mas também na criação de espaços
voltados para lazer ao ar livre dos cidadãos, tais como parques urbanos
(FUREGATO, 2004).
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6 CONSIDERAÇÕES RELEVANTES PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR
Nesta seção, estão expostos pontos de vista relevantes para o planejamento,
implantação e gestão de um Parque Linear. Para isso foi considerado o histórico
legal para as áreas de várzea assim como a concepção adotada para a produção
desse equipamento público.
Como a área do Parque Linear do Canivete materializa-se também como
Área de Preservação Permanente (APP), optou-se em apontar suas principais
diretrizes e inferir a sobreposição da área focalizada.
6.1 Áreas de Preservação Permanente (APP)
As APP’s são definidas como um bem comum da sociedade brasileira, seja
em propriedades públicas ou em privadas, nos ambientes rurais ou urbanos, e
contam com severas restrições para seu uso (ACKERMANN, 2008).
Destaca-se que as APP’s possuem funções relevantes para a conservação de
recursos hídricos e da paisagem: garante estabilidade ecológica, biodiversidade,
fluxo gênico de fauna e flora, protege o solo e, assegura o bem-estar da população
humana, conforme a Resolução nº 302 do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(2002).
Entretanto, são nessas áreas que a população de baixa renda encontra
alternativa para morar, frente aos sérios problemas de déficit habitacional, gerando
impactos negativos muito graves, com efeitos diretos e indiretos (ACKERMANN,
2008).
Segundo Servilha et al. (2006, p.8), as APPs no meio urbano:
[...] têm o potencial de funcionar como amenizadores de temperatura
(controle climático), diminuir os ruídos e os níveis de gás carbônico
(melhoria da qualidade do ar), promover equilíbrio de distúrbios do
meio (proteção contra enchentes e secas), proteger as bacias
hidrográficas para o abastecimento de águas limpas (controle e
suprimento de águas), proporcionar abrigo para a fauna silvestre
(controle biológico e refúgio da fauna), promover a melhoria da saúde
mental e física da população que as frequenta (função recreacional e
cultural) e cumprir para o melhoramento estético da paisagem.

De acordo com as evidências levantadas sobre o papel que essas áreas de
preservação permanente exercem em contexto urbano, a legislação passa a ser um
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importante instrumento, de força soberana na conservação e recuperação dessas
áreas. A trajetória da legislação protetora das áreas de preservação permanente
mostra os embates com a lei de uso e ocupação do solo e foram obrigados a ajustes
ao longo do tempo (FOSCHINI, 2008).
De acordo com Fink e Pereira (1996 apud FOSCHINI, 2008), “[...] são
destinadas a cumprir tanto funções sociais como a ecológica, além das elementares
urbanísticas da cidade”.
O Código Florestal Brasileiro, Lei Federal nº 4.771, instituída em 1965, é o
instrumento legal que dispõe sobre o uso e exploração das florestas nacionais, bem
como trata de questões correlatas. Essa legislação estabelece, em seu artigo 2º, as
Áreas de Preservação Permanente, e abaixo segue sua reprodução textual, alterada
pela Lei Federal nº 7.803/89:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada
pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez)
metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei
nº 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela
Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; (Número
acrescentado pela Lei nº 7.511, de 7.7.1986 e alterado pela Lei nº
7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros; (Número acrescentado
pela Lei nº 7.511, de 7.7.1986 e alterado pela Lei nº 7.803 de
18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou
artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio
mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei
nº 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°,
equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues. (BRASIL, 1965)
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Segundo Araújo (2002):
[...] há de se ponderar que o principal objetivo perseguido por essas
APPs, a proteção dos recursos hídricos, não diferencia áreas
urbanas e rurais, uma vez que em cidades com alto grau de
impermeabilização do solo, a manutenção das APPs talvez assuma
importância ainda maiores do que em áreas rurais.

Independente da característica da área ocupada, o Ministério Público do
Estado de São Paulo tem entendido e explicitado que o Código Florestal é soberano
e claro, devendo ser obedecido nos seus princípios e limites estabelecidos, ou seja,
o Município está impedido legalmente de dispor de parâmetros inferiores à Lei
Federal nº 4.771/65.
Na Resolução CONAMA nº 302 do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(2002), aprovou-se na Resolução a disposição sobre parâmetros, definições e limites
de Áreas de Preservação Permanente e de reservatórios artificiais e o regime de uso
do entorno. Na Resolução nº 303/02 que dispõe sobre parâmetros, definições e
limites das Áreas de Preservação Permanentes e as questões conceituais de fundo
sobre as APP’s, foram preservadas conforme o texto da Lei Federal nº 7.803/89
(ACKERMANN, 2008).
No entanto, ocorre uma controvérsia na Resolução CONAMA nº 369, de 28
de março de 2006, que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública,
interesse social, ou de baixo impacto ambiental, a qual, “[...] possibilita a intervenção
ou supressão de vegetação em APP”, tendendo a variadas interpretações e conflitos
(CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2006).
Segundo Bocuhy (2004 apud FELICIO, 2006, p.15):
“[...] ao propor uma resolução (Resolução CONAMA nº369/06) que
pretende regulamentar situação de exceção, na qual será permitida a
supressão de vegetação e realização de intervenção em APP, o que
o CONAMA está fazendo de fato é o estabelecimento de regras, que
só promovem a degradação ambiental”.

Essa preocupação se baseia na afirmação de que o sistema de avaliação,
decisão e fiscalização dessas áreas, expõe uma certa fragilidade, “[...] possui graves
deficiências estruturais e operacionais já constatadas, como a falta de materiais e
equipamentos, debilidade orçamentária, insuficiência de pessoal, entre outras”
(BOCUHY, 2004 apud PINTO, 2005).
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Dada a natureza da preservação (bastante adversa a urbanização), associada
a essas dificuldades citadas anteriormente, o desenho dos Parques Lineares,
considerando a necessidade de equipamentos sociais e as baixas taxas de
ocupação ao longo dos cursos d’água, perfaz uma estratégia adequada de
compatibilizar essa ambiência tão diferenciada na cidade. Serviriam como áreas de
transição em densidades urbanas, que contribuiriam, estendendo a função das
APPs, a minimizar os impactos da urbanização (CARVALHO; FRANCISCO, 2003).
Atenderiam, ainda, uma demanda de criação de zonas de amortecimento nas
Unidades de Conservação, conforme dispostas pela Lei Federal nº 9985/2001, no
seu Art. 2º, inciso XVIII do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),
levando em conta a representatividade do Parque Estadual da Cantareira, que vem
sofrendo efeitos deletérios por estar muito próximo dessas áreas intensamente
ocupadas, como é o caso do Bairro Jardim Damasceno no Distrito da Brasilândia
(SEPE; GOMES, 2008).
6.2 Plano Diretor Municipal
Apesar de toda a pressão exercida pela sociedade civil, requerendo
melhorias do espaço onde se vive, como, por exemplo, a implantação de
equipamento público de lazer e recreação, essas reivindicações só ocorrerão a partir
de um conjunto de Leis que garantirão de fato a aplicação desses anseios.
Todas as iniciativas e critérios adotados pelo poder público municipal, visando
o desenvolvimento e expansão urbana, se deram a partir do cumprimento de bases
legais estabelecidas.
A Prefeitura do Município de São Paulo, em atendimento à Lei Federal
nº 10.257/2001 mais conhecida como Estatuto da Cidade, a qual estabelece
diretrizes gerais da política urbana, voltadas para o desenvolvimento dos espaços
urbanos e urbanizáveis, reservando os direitos fundamentais da sociedade e do
ambiente, criou seu Plano Diretor Municipal Estratégico, por meio da Lei Municipal
nº 13.430/2002, o qual dispõe sobre as estratégias de desenvolvimento para a
cidade de São Paulo.
Estabelece-se, assim como

objetivo,

organizar

funcionamento da cidade incluindo as zonas urbanas e rurais.

o

crescimento

e

o
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O artigo 58 do PDM propôs a ampliação das áreas verdes, aumentando a
relação área verde por habitante do Município e assegurando usos compatíveis de
preservação e proteção ambiental, com a criação de um Sistema Integrado de Áreas
Verdes (SÃO PAULO, 2002).
No artigo 131 do Plano Diretor Estratégico (PDE), a composição do Sistema
de Áreas Verdes (SAV) do Município de São Paulo é caracterizada acolhendo
vegetação em cenários variados, como por exemplo:
•

áreas verdes públicas de proteção integral (Parques ou Reservas);

•

áreas verdes públicas ou privadas de uso sustentável (APAS, Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Reserva Extrativista, Parques
Urbanos, Praças Públicas com Vegetação);

•

áreas de especial interesse públicas ou privadas: áreas ajardinadas e
arborizadas localizada em logradouros;

•

chácaras, sítios e glebas;

•

cabeceiras, várzeas e fundos de vale;

•

espaço livre de arruamento e áreas verdes de loteamento;

•

cemitérios;

•

áreas com vegetação significativa em imóveis particulares (SÃO PAULO,
2002).

O conjunto de espaços significativos ajardinados e arborizados, de
propriedade pública ou privada, necessários à manutenção da
qualidade ambiental e objetivando a preservação, proteção e
recuperação, constituem o Sistema de Áreas Verdes. (SÃO PAULO,
2002).

O Plano Diretor Estratégico, no seu Título III, traça também um Programa de
Recuperação Ambiental de Cursos D’água e Fundos de Vale:
[...] compreendendo um conjunto de ações, sob a coordenação do
Executivo, com a participação de proprietários, moradores, usuários
e investidores em geral, visando promover transformações
urbanísticas estruturais e a progressiva valorização e melhoria na
qualidade ambiental da cidade, com a implantação de Parques
Lineares contínuos e Caminhos Verdes incorporados ao Sistema de
Áreas Verdes do Município (SÃO PAULO, 2002, grifo nosso).
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A iniciativa privada também poderá executar o programa além do poder
público, levando em conta os seguintes objetivos, segundo a lei nº 14.430 (SÃO
PAULO, 2002):
•

ampliar áreas verdes em fundos de vale;

•

ampliar espaços de lazer ativo e contemplativo;

•

ampliar e articular espaços de usos públicos;

•

integrar áreas de vegetação significativa;

•

recuperar áreas degradadas;

•

mobilizar a população envolvida em cada projeto, de modo a obter sua
participação quanto às características físicas e estéticas de seu bairro.

Outras metas estão embutidas nesses objetivos, como, por exemplo,
minimizar os fatores causadores de enchentes, inundações e os danos delas
decorrentes, e aumentar as áreas verdes destinadas à circulação e bem estar de
pedestres.
No Plano Diretor Estratégico (PDE), seção II, artigo 106, que institui o
Programa de Recuperação Ambiental de Cursos D’água e Fundos de Vale, citam-se
a concepção e a intenção da sua criação:
[...] compreende um conjunto de ações, visando promover
transformações urbanísticas estruturais e a progressiva valorização e
melhoria da qualidade ambiental da Cidade, com a implantação de
Parques Lineares Contínuos e Caminhos Verdes a serem
incorporados ao Sistema de Áreas Verdes do Município. (SÃO
PAULO, 2002,

De acordo com o artigo 101 do PDE, a urbanização no território do Município
de São Paulo se organiza em torno de nove elementos, quatro estruturadores e
cinco integradores, a saber:
a) Elementos Estruturadores:
1) rede hídrica estrutural;
2) rede viária estrutural;
3) rede estrutural de transporte público coletivo;
4) rede estrutural de eixos e pólos de centralidades.
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b) Elementos Integradores:
1) habitação;
2) equipamentos sociais;
3) áreas verdes;
4) espaços públicos;
5) espaços de comércio, serviço e indústria.
As Áreas Verdes e espaços públicos, assim como os equipamentos sociais e
de habitação, passam a ser considerados elementos integradores que preenchem
os espaços entre os elementos estruturadores.
Dentro desta concepção, entende-se que os projetos de Parques Lineares e
os Caminhos Verdes a ser propostos deverão considerar sua finalidade primordial,
como área integrante do Sistema de Áreas Verdes (SAV) do Município.
Dessa forma, integrar as áreas de vegetação significativa, garantir e fortalecer
sua condição de proteção, conservação, e recuperar áreas degradadas inserido-as
no contexto urbano, acrescentando-lhes função social.
Como os Caminhos Verdes estão intimamente ligados aos Parques Lineares
desde sua concepção, é importante evidenciar sua finalidade.
A concepção de Caminhos Verdes no parágrafo 2º do PDE diz, “[...] são
intervenções urbanísticas visando interligar os Parques da Cidade e os Parques
Lineares, a serem implantados mediante requalificação paisagística de logradouros
por maior arborização e permeabilidade das calçadas” (SÃO PAULO, 2002).
Segundo Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2004), após
sistematização dos Planos Diretores Regionais das Subprefeituras, pode-se notar no
Quadro 2 a seguir, que a região da Subprefeitura de Freguesia do Ó/Brasilândia,
apesar de possuir o Parque Linear do Canivete implantado, não conta com projeto
de Caminhos Verdes, fazendo crer que não atenderá à proposta de interligação.
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Subprefeitura

Caminhos Verdes
Até 2006
02
03
--10
-12
40
11
26
-08
01
03
03
02
07
-06
---03
01
02
03
05
01
10

Até 2012
---01
-03
06
14
03
21
04
01
-04
10
01
01
---05
03
01
02
03
01
03
01
02

Perus
Pirituba
Freguesia do Ó/Brasilândia
Casa Verde/Cachoeirinha
Santana/Tucuruvi
Tremembé/Jaçana
Vila Maria/Vila Guilherme
Lapa
Sé
Butantã
Pinheiros
Vila Mariana
Ipiranga
Santo Amaro
Jabaquara
Cidade Ademar
Campo Limpo
M’Boi Mirim
Socorro
Parelheiros
Penha
Ermelino Matarazzo
São Miguel
Itaim Paulista
Mooca
Aricanduva
Itaquera
Guaianases
Vila Prudente/Sapopemba
São Matheus
Cidade Tiradentes
Dados não quantificados no PDR da Subprefeitura
Quadro 2 - Quantificação dos Caminhos Verdes propostos para serem executados no período
entre 2006 e 2012 conforme a Lei Mun. nº 13.885/2004
Fonte: São Paulo (2004 apud SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE, 2004, p.160)

Segundo o Plano Regional Estratégico (PRE) da Subprefeitura da Freguesia
do Ó/Brasilândia (SÃO PAULO, 2004), na seção I, que dispõe sobre a Rede
Estrutural Hídrica Ambiental, prevê, além das ações de implantação dos Parques
Lineares, outras metas, para a região limítrofe da Serra da Cantareira, tais como:
•

constituição de barreiras a ocupação de áreas sujeitas a inundação e
deslizamento;

•

recuperação da paisagem degradada;

•

despoluição e saneamento dos cursos d’água;
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•

criação de áreas de lazer para a comunidade.

Ainda no PRE da Freguesia do Ó/Brasilândia, nota-se que a única citação de
Caminho Verde ocorre na seção I do artigo 9º, que prevê a implantação de um
Caminho Verde junto ao Rio Cabuçu de Baixo, Córrego do Guaraú e o Tanque,
áreas distantes do Parque Linear do Canivete (SÃO PAULO, 2004).
De acordo com Bonduki e Ferreira (2006a), dentro do Programa de
Recuperação Ambiental de Cursos D’água no PDE, a implantação dos Parques
Lineares está associada a um instrumento chamado de Áreas de Intervenção
Urbana (AIU’s), sendo um perímetro delimitado no território onde podem ser
estabelecidos parâmetros de uso e ocupação do solo diferenciadamente.
Segundo o artigo 146 do PDE:
As Áreas de Intervenção Urbana (AIU) são porções do território de
especial interesse para o desenvolvimento urbano, objeto de projetos
urbanísticos específicos, nas quais poderão ser aplicados
instrumentos de intervenção, previstos na Lei Federal nº 10.257, de
10 de Julho de 2001 – Estatuto da Cidade, para fins de regularização
fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de
interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e
direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos
urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e
áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de
outras áreas de interesse social. (SÃO PAULO, 2004)

A Áreas de Intervenção Urbana (AIU) é a proposta apresentada como a
principal ferramenta de viabilização, onde podem ser aplicados outros instrumentos
urbanísticos tais como a transferência do direito de construir com regras específicas,
destinadas à facilitação da implantação do Parque Linear e consequentemente a
recuperação do fundo do vale (BONDUKI; FERREIRA, 2006a).
Por outro lado, cita que:
[...] a previsão de Parques Lineares é muito mais ampla do que as
delimitação das Áreas de Intervenção Urbana. Constatou-se que
grande parte dos Parques Lineares definidos nos PDE e PRE’s não
estão demarcados como AIU
Há de se ponderar, sobre quando é interessante demarcar uma área
como AIU e esse instrumento pode de fato gerar condições propícias
para uma ação conjunta entre poder público e iniciativa privada, e
quando a demarcação da AIU traria poucos resultados. (BONDUKI;
FERREIRA, 2006a).
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Segundo Devecchi (2008), esses Planos prevêem a implantação de Parques
Lineares como forma de reurbanização de fundos de vales. As transformações
urbanísticas pretendidas referem-se especialmente a promoção de equilíbrio entre
os processos hidrológicos e processos urbanísticos, buscando a melhoria entre os
elementos construídos e elementos naturais integrantes do território.
Em suma, o Plano Diretor Estratégico estabelece que:
•

a cidade passe a “preservar” os recursos naturais remanescentes e,
progressivamente, a recuperar aqueles degradados pela ação humana
predatória;

•

a cidade passe a funcionar de modo sustentável;

•

a rede hídrica passe a ser considerada como um eixo estruturador da
cidade, assim como a rede viária, a de transporte coletivo e a rede de
eixos e pólos de centralidades;

•

as áreas verdes e espaços públicos, assim como os equipamentos sociais
e de habitação, passem a ser considerados elementos integradores, ou
seja, que preenchem os espaços entre os elementos estruturadores.

No artigo 34 do Plano Diretor Municipal de São Paulo, o Sistema de Áreas
Verdes é constituído pelo conjunto de áreas de propriedade pública ou particular,
delimitadas pela Prefeitura, com o objetivo de implantar ou preservar a arborização
ou ajardinamento.
São consideradas áreas verdes e incorporam o sistema de áreas verdes na
cidade de São Paulo:
a) todos os parques públicos, praças e jardins e, ainda, as áreas verdes
ligadas ao sistema viário;
b) todos espaços livres e áreas verdes de arruamento e loteamentos
existentes, bem como as áreas verdes dos projetos a serem aprovados
(SÃO PAULO, 2002).
No artigo 37, é apresentada a classificação e divisão dessas áreas verdes,
que são:
1) de propriedade pública:
•

área para recreação (AV-1);

•

parques da vizinhança (AV-2);
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•

praças com vegetação (AV-3);

•

campos esportivos ou centros desportivos municipais (AV-4);

•

centros educacionais esportivos (AV-5);

•

parques distritais (AV-6);

•

reservas naturais (AV-7).

2) de propriedade particular:
•

clubes esportivos sociais (AV-8);

•

clubes de campo (AV-9);

•

áreas arborizadas (AV-10). (SÃO PAULO, 2002).

O Plano Diretor Municipal ampliou o Sistema de Áreas Verdes, adotando
diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei Federal
nº9.985 (BRASIL, 2000).
O SNUC prevê que Estados e Municípios também criem os seus sistemas de
unidades de conservação, com vistas a uma ampla estratégia de conservação,
objetivando, proteção da biodiversidade em níveis local, regional, nacional e
internacional (OLIVEIRA, 2009).
Outro importante critério adotado no Plano Diretor Estratégico do Município
de São Paulo foi a questão da Gestão Compartilhada, atendendo à Constituição
Federal de 88 (BRASIL, 1988, artigo 1º inciso único, e 29, XII), contemplado no
Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, citado como gestão participativa, a
qual aborda no seu artigo 44 o âmbito municipal, determinando que, a gestão
orçamentária, por meio de debates, e audiências públicas discutirá propostas do
plano plurianual e orçamento anual, isso como condição obrigatória para sua
aprovação pela Câmara Municipal.
O artigo 45 do Estatuto da Cidade cita que:
Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população
e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades
e o pleno exercício da cidadania. (BRASIL, 2001)

No

Plano

Regional

Estratégico

da

Subprefetura

da

Freguesia

do

Ó/Brasilândia, na Seção V- das Áreas de Intervenções Urbanas (AIU), no seu artigo

53

40º, inciso V, cita, “[...] desenvolver projeto de gestão compartilhada governopopulação”, com a participação do Sistema Cantareira, Subprefeituras que têm seus
limites junto à Serra da Cantareira somados com a Secretaria do Verde e Meio
Ambiente do Município, Organizações Não Governamentais, Proprietários e
segmentos organizados da população (SÃO PAULO, 2004). (ANEXO A)
Na mesma Seção V, no seu artigo 39º, define, “[...] o estabelecimento de Área
de Intervenção Urbana (AIU) para implantação de Parque Linear nos Córregos,
Carombé, Canivete, Bananal e Itaguaçu” (SÃO PAULO, 2004). Desse conjunto de
parques propostos o Parque Linear do Canivete foi o primeiro a ser implantado.
Propõe ainda, “Área Tampão de Proteção à Serra da Cantareira”, contendo
algumas diretrizes que perfazem interfaces com o Parque Linear. São elas:
•

conter as pressões e o processo de ocupação;

•

implantar Área de Proteção Ambiental (APA);

•

os projetos e atividades a serem implantadas nessa APA deverão ser
articulados com os parques lineares.

Por fim, o zoneamento resultante dos Planos Diretores Regionais da Lei
Municipal de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) nº 13.885/2004 estabelece zonas e
áreas específicas (ou não) para preservação, a saber:
1. Zoneamento de uso e ocupação do solo dentro da macrozona de
proteção ambiental, dentre elas:
(ZMp)- zona mista de proteção;
(ZPDS)- zona de proteção e desenvolvimento sustentável;
(ZLT)- zona de lazer e turismo;
(ZERp)- zona exclusivamente residencial de proteção ambiental;
(ZEP)- zona especial de proteção;
(ZCPp)- zona centralidade linear de proteção ambiental.
2. Zonas especiais:
(ZEPAM)- zona especial de proteção ambiental;
(ZEPEC)- zona de preservação cultural;
(ZEPAG)- zona especial de produção agrícola e extração mineral;
(ZEIS)- zona especial de interesse social.
3. Parques Lineares e Áreas de Intervenção Urbana (AIU). (SÃO
PAULO, 2004)

De acordo com Bonduki e Ferreira (2006b), para a criação de Sistemas de
Áreas Verdes é preciso estruturar melhor o programa,
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[...] na forma em que se encontra, não se estabelece uma
conceituação de forma estruturada, de partes que compõem um
todo, com funções específicas e diferentes gradações de
conservação e preservação ambiental. Tampouco as categorias
definidas no PDE correspondem às funções que devem ser
abarcadas, sugerindo que seja feito um aprofundamento na definição
dessas categorias, na sua relação com zoneamento, inclusive
revisando sobreposições ou desenhos de áreas (BONDUKI;
FERREIRA, 2006b, p. 25).

Segundo Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2007), houve
um consenso da maioria dos técnicos e acabaram concordando com a análise do
relatório elaborado pela Bonduki e Ferreira (2006b). A equipe técnica entendeu que
foi possível observar durante a revisão da Lei Municipal nº 13.430/02 uma série de
diretrizes para implantação dos Parques Lineares, que careciam de pressupostos
ambientais mais consistentes, inclusive observando uma única tipologia de parque
linear sabendo das diferenças e especificidades existentes nas áreas abrangidas
pelos projetos.
Após essa análise, foi proposto uma revisão do Plano Diretor Municipal, pela
equipe técnica da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo,
constituída por meio da Portaria nº75/SVMA-G/2006, onde o Parque Linear seja
entendido como uma intervenção ambiental em Área de Preservação Permanente
(APP), e que seja caracterizado como uma intervenção de utilidade pública,
obedecendo quando possível a faixa legal de 30 metros, podendo ser restrita a 15
metros, em obediência a Resolução CONAMA nº396/06.
A consultoria da Bonduki e Ferreira (2006b) sugeriu uma série de
considerações a serem revistas no Plano Diretor Municipal, inclusive relativas aos
Parques Lineares e Sistemas de Áreas Verdes.
Os projetos de Parques Lineares deverão considerar sua finalidade
primordial, como área integrante do Sistemas de Áreas Verdes (SAV) do Município,
“[...] considerando como finalidade primordial, aquela que justifica a existência de
uma determinada área verde, sendo que as outras finalidades possíveis de serem
atingidas não deverão acarretar prejuízo no desempenho da finalidade primordial”
(BONDUKI; FERREIRA, 2006b).
Acrescenta ainda que os Parques Lineares, principalmente os localizados em
Macrozona de Proteção Ambiental (ZEPAM), deverão ter como critério a finalidade
primordial ecológico-ambiental (BONDUKI; FERREIRA, 2006b).
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As áreas Verdes com finalidades ecológico-ambientais são áreas que
têm por finalidade primordial a preservação, conservação ou
recuperação das condições biofísicas consideradas necessárias ao
conforto fisiológico humano, à proteção da fauna e da flora, e à
proteção ao solo. (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO
MEIO AMBIENTE, 2007).

O Parque Linear poderá apresentar em Macrozona de Proteção Ambiental,
como finalidade primordial, o lazer e práticas de sociabilidade, quando o espaço
apresentar uma intensa urbanização (Zona Mista de Proteção- ZMp), cujo critério a
ser adotado for de atender demandas sociais por áreas de recreação ao ar livre, de
encontro, de realização de eventos e de expressão da cidadania de modo geral.
No Quadro 3, estão listados os benefícios que se têm quando se estabelece
como finalidade primordial as condições ecológicas na cidade.
Importância ecológica
Função estabilizadora de relevo
Proteção da qualidade e da capacidade de
reservação de água
Filtragem do ar e efeitos indiretos na
redução de poluentes, tais como resgate
do CO²
Influência da evapotranspiração e, portanto
balanço hídrico
Efeitos no microclima, principalmente na
umidade relativa do ar
Diminuição de material particulado no ar
Fonte de alimento
Proteção das nascentes e áreas de
mananciais
Corredor de fauna e suporte a vida
silvestre

Importância socioambiental
Função estabilizadora de relevo, controle de
risco ambiental, controle de inundações,
ação restauradora em áreas degradadas
Qualidade e quantidade de água disponível
Efeitos sobre a saúde
Conforto ambiental e efeitos sobre a saúde
Conforto ambiental, efeitos sobre a saúde,
segurança nas calçadas e no sistema viário
Qualidade do ar, efeito estufa e conforto
Qualidade do ambiente
Qualidade e quantidade de água disponível

Qualidade do ambiente, efeito estético na
paisagem pela valorização da composição
de estruturas e cores
Obstáculos contra ventos e efeitos sobre a Sinalização de espaços, redução de ruídos,
temperatura
barreira de segurança, efeito ornamental
Proteção da biodiversidade
Qualidade do ambiente, sustentabilidade da
paisagem, efeito ornamental
Quadro 3 - Lista de benefícios de importância ecológica e socioambiental da vegetação em
passeios e áreas verdes em espaços urbanizados
Fonte: Furlam (2004 apud GUIMARÃES, 2010, p. 36 -37)

56

Para Guimarães (2010), não há dúvida de que a manutenção da vegetação é
fundamental para o ecossistema urbano e o planejamento urbano deveria ocorrer de
forma mais ajustada evitando prejuízos à qualidade ambiental.
6.3 Percepção ambiental
Os projetos de parques que não consideram os anseios, expectativas e as
percepções ambientais dos usuários, além de não atenderem as necessidades
destes, correm o risco de serem rejeitados e consequentemente depredados.
Buscando resolver esse problema, o projeto de um parque urbano deve
envolver um estudo prévio da relação entre o futuro usuário e o meio ambiente, esse
estudo auxilia o trabalho do planejador e gestor e, por meio deste, é possível fazer
um levantamento das preferências pessoais. A partir daí, têm-se condições de
planejar os espaços que possam estabelecer uma identidade entre os usuários e o
lugar.
Segundo Lee (1977 apud SHIMABUKURO, 2003), a influência do ambiente
construído sob o prisma das percepções, atitudes e comportamento das pessoas,
garante maiores chances de êxito do bom uso desse local, por meio de um elo
afetivo entre a pessoa e o ambiente físico.
A percepção torna-se um importante instrumento entre o homem e o meio
ambiente urbano (KOHLSDORF, 1985). Para Del Rio (1999 apud SHIMABUKURO,
2003), a percepção é entendida como um processo mental de interação do indivíduo
com o meio ambiente, por meio de mecanismos perceptivos e principalmente
cognitivos.
As percepções relativas ao espaço dependem de diversos fatores, ligados
diretamente aos diferentes hábitos, cultura, criação e de como esse espaço é usado
e percebido. Para atender as necessidades e aspirações da população deve ser
criado um mecanismo de avaliação do potencial e da vocação do Parque, sob a
ótica das pessoas envolvidas no espaço planejado e desenvolvido conjuntamente,
estabelecendo assim um elo afetivo entre o lugar e a comunidade.
Estabelecido esse elo, a comunidade, agora consciente do seu papel e
afetivamente ligada ao parque, contribuiria para sua conservação, podendo também
colaborar na sua gestão.
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6.4 Ambiência urbana
O

termo

ambiência,

segundo

Ferreira

(1993),

significa

o

espaço

arquitetonicamente organizado e animado, que constitui um meio físico e ao mesmo
tempo, estético e psicológico especialmente preparado para exercício de atividades
humanas.
Sendo assim, a percepção e a experiência cotidiana das pessoas as inclui
como parte ativa na produção/transformação de um ambiente. Segundo Okamura
(2010), a concepção de ambiência é utilizada para expor o ponto de vista do ser
humano na conjugação dos dados objetivos e subjetivos de um espaço nos seus
aspectos naturais e organizados, por exemplo:
Dados Objetivos:

Dados Subjetivos:

ar;

afetividade;

água;

práticas sociais;

solo;

participação;

área verde;

relações sociais;

ambiente construído;

percepção ambiental;

Conjugação
Ambiências urbanas

Absorvendo a concepção de percepção ambiental e a busca por
procedimentos metodológicos capazes de avaliar tais componentes, criou-se a
temática ambiência, apostando em novas representações táteis, térmicas, olfativas,
auditivas e na lógica própria de cada uma das sensações do ser humano em um
determinado lugar, bem como suas expressões motoras, seus percursos sensoriais
e sua capacidade de sentir, sendo influenciado por afetos e apropriação dos
espaços. (COHEN; DUARTE; BRASILEIRO, 2010).
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“A ambiência é o fundo sensível porque ela associa o ser que percebe, com o
objeto percebido” (AUGOYARD, 2004, tradução nossa).
A noção de ambiência traz como contribuição um olhar mais cuidadoso sobre
o ambiente ao introduzir uma abordagem qualitativa e, emancipação das
perspectivas normativas que tradicionalmente tem caracterizado o ambiente do
ponto de vista puramente físico, que se procura medir, modelizar ou simular, tendo
em vista essencialmente os problemas técnicos e instrumentais (OKAMURA, 2010).
Por ser um processo que envolve discussão, reflexão e trocas de
informações, possibilita a construção de novos conhecimentos, tornando-se, assim,
um espaço de formação. A participação popular deve ser construída desde o início
criando vínculos com a comunidade e partilhando as responsabilidades. Dessa
forma, não significa simplesmente incorporar no desenho do projeto as propostas
das comunidades, ou chamá-las para ratificar um desenho pronto. O processo
dialógico permite a construção de novos conceitos e percepções do espaço, que
refletirão em releituras desse espaço (por parte da comunidade e dos técnicos) e
que, por fim, se expressará em um desenho que atenda as perspectivas da técnica,
da percepção e do uso (OKAMURA, 2010).
6.5 Participação pública
A participação popular é importante não só na tomada de decisões mas,
também, em todas as fases de planejamento e gestão, contribuindo para que sejam
escolhidas as melhores alternativas, aliando os interesses da população com a
porção técnica do planejador, assim evitando o insucesso das propostas.
A conservação de uma área não é garantida apenas pelo seu tombamento e
o adequado uso de seus recursos. O sucesso das medidas de proteção depende
diretamente das atitudes da população que vive na área (MELLO, 1998 apud
SHIMABUKURO, 2003).
Segundo Scarabello Filho (2003), a participação da comunidade é uma
condição fundamental para o sucesso e a garantia da manutenção das ações
propostas ao longo do tempo.
Os espaços livres urbanos desempenham várias funções benéficas ao
ambiente das cidades e consequentemente, à população. Portanto, a existência
desses espaços está ligada a qualidade ambiental e de vida de uma cidade.
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A criação de parques sem a prévia consulta e participação da comunidade,
torna-os áreas de abandono e a falta de projetos de conscientização e
sensibilização da comunidade do entorno, pode provocar a destruição da área
proposta (GUZZO, 1999).
6.6 Aplicação de educação ambiental
A idéia de estabelecer um canal direto de comunicação com a população que
é beneficiada com a implantação de um Parque Linear traz a tona a necessidade de
esclarecer quais serão os caminhos a percorrer e qual seria o instrumento a ser
utilizado.
No final do século XX, ocorreu por parte da sociedade civil e das autoridades
uma preocupação em relação aos impactos negativos que o desenvolvimento
acelerado e o crescimento populacional causavam ao meio ambiente, e propuseram
uma série de ações legais que diminuíssem e mitigassem esses impactos
(SHIMABUKURO, 2003).
Concomitante a isso, a Educação Ambiental surge como um instrumento de
sensibilização e conscientização para construção de valores ambientais e sociais
nos quais, individual e coletivo são inseridos e suas concepções perduraram e foram
sendo recheados de diretrizes buscando uma atuação mais abrangente.
De acordo com a Lei Federal nº 9.795 de 27 de abril de 1999, Art.1º, entendese por educação ambiental aos processos por meio dos quais indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).
A educação ambiental é caracterizada como um processo didático
pedagógico por incorporar as dimensões socioeconômicas, culturais e históricas à
compreensão da natureza complexa do meio ambiente, com vistas a utilizar
racionalmente os recursos do meio na satisfação material e espiritual da sociedade,
no presente e no futuro (ZULAUF; RUGGERI; KELLER, 1997).
A educação ambiental é considerada pelo pesquisador como instrumento
ideal para efetuar o levantamento das expectativas e anseios da comunidade
visando a criação, construção e gestão do Parque em questão, bem como a
perspectiva de aplicação perene dos conceitos dessa ferramenta.
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Pelo artigo 2º da Lei Federal nº 9.795/99, “A educação ambiental é um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente
de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em
caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999).
Os princípios básicos da educação ambiental são apresentados no artigo 4º
da Lei Federal 9.795/99, que diz:
III-

o enfoque humanista, holístico democrático e participativo;
a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando
a interdependência entre o meio natural, sócio econômico e o
cultural sob enfoque da sustentabilidade;
III- o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na
perspectivas da inter, multi e transdisciplinaridade;
IV- a vinculação entre a ética, a educação o trabalho e as praticas
sociais;
V- a garantia da continuidade e permanência do processo
educativo;
VI- a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII- a abordagem articulada das questões ambientais locais,
regionais, nacionais e globais;
VIII- o reconhecimento e o respeito à pluralidade e a diversidade
individual e cultural. (BRASIL, 1999).

No artigo 5º da Lei Federal 9.795/99, os objetivos da educação ambiental
estão listados a seguir:
I-

IIIIIIV-

V-

VIVII-

o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio
ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;
garantia de democratização das informações ambientais;
o estimulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;
o incentivo a participação individual e coletiva, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental com um valor
inseparável do exercício da cidadania;
o estimulo à cooperação entre os diversas regiões do país, em
níveis micro e macroregionais, com vistas à construção de uma
sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios
da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça
social, responsabilidade e sustentabilidade;
fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a
tecnologia;
o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e
solidariedade como fundamento para o futuro da humanidade.
(BRASIL, 1999).
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Um dos objetivos fundamentais da educação ambiental é conseguir que os
indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa do meio ambiente
natural e do meio criado pelo homem, resultante da interação de seus aspectos
biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, e que adquiriram conhecimentos,
valores,

comportamentos

e

habilidades

praticas

para

participarem

com

responsabilidade e eficácia, da preservação e solução dos problemas ambientais e
da gestão do problema da qualidade do meio ambiente (MINISTÉRIO DE MEIO
AMBIENTE, 2008). Essa condição está de acordo com a concepção adotada por
esta pesquisa, a qual busca trazer a comunidade do entorno para esse cenário
desconhecido pela maioria, onde passarão de figurantes para o papel de
protagonistas, pois são eles que usufruem e convivem com o equipamento público
implantado.
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7 CONCEPÇÕES DE PARQUES URBANOS E LINEARES
Historicamente a criação de parques urbanos no Município de São Paulo se
deu em três movimentos e com concepções diferentes para cada um deles,
descritos a seguir:
O primeiro movimento, concentrado no final do século XIX e início do
século XX, foi marcado pelo incremento da economia cafeeira e pela
transformação do antigo burgo em grande cidade que é São Paulo.
Naquele movimento os parques, de inspiração largamente Francesa,
eram criados como locais de cultura, pontos de encontro para
sociedade paulistana.
O segundo movimento, quando a cidade já alterara
significativamente sua fisionomia e transformara-se, de fato, numa
metrópole, coloca a criação de parques a partir de remanescentes de
grandes fazendas, chácaras e propriedades da elite paulistana.
Por fim, o movimento atual traz a real necessidade de proporcionar a
criação de novas áreas verdes, em especial nas periferías da cidade,
onde ela continua a crescer. É neste ponto que se detecta o
surgimento de parques muitas vezes pequenos, no entanto
profundamente necessários para propiciar melhor qualidade de vida
aos paulistanos. (WHATELY et al., 2008, p.15-16).

7.1 Parques Urbanos em São Paulo
Na cidade de São Paulo, os Parques Urbanos têm funcionado como
verdadeiros oásis, onde recebem pessoas de todas as condições sociais e vindos
de todos os cantos, sendo ideal para o bom convívio social atenuando a vida
atribulada e sufocante de cidade grande (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E
DO MEIO AMBIENTE, 2010).
Segundo Bonduki e Ferreira (2006 apud GUIMARÃES, 2010), entre os
Parques Urbanos propostos no Plano Diretor Municipal de São Paulo, existe uma
hierarquia de importância em relação a sua função de barreira ao crescimento da
cidade, inclusive nas áreas de interesse ambiental e, podem ser classificados como:
•

parques urbanos, integrados a malha urbana, cumprem várias funções e
atendem a diversos usos, apresentando diferentes formas de ocupação,
inclusive áreas de massa arbórea com interesse de preservação;
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•

parques de beiras de represa, propostos na área envoltória das represas
Guarapiranga e Billings, estão localizados nas suas bordas ou afluentes
diretos. Geralmente estão contíguos a áreas densamente ocupadas com
uso habitacional irregular e chácaras, ocupando espaços que sofrem
pressão para expansão da ocupação. Idealmente são concebidos como
espaços a serem requalificados e recuperados ambientalmente e a
atenderem usos de lazer e educação ambiental;

•

parques de amortecimento, são contíguos a grandes parques ecológicos
e unidades de conservação e servem como área de proteção contra
qualquer uso que venha pressionar por ocupar essas áreas, servindo
como tampão de proteção das Unidades de Conservação;

•

parques de contenção da ocupação, com a mesma finalidade,
diferenciam-se dos parques de amortecimento por estarem próximos a
áreas que exercem forte pressão por ocupação.

Em grandes cidades como São Paulo, que ainda enfrentam problemas de
crescente urbanização associada ao uso e ocupação do solo, as unidades de
conservação e áreas correlatas representam talvez, os últimos refúgios para
proteção e conservação da biodiversidade (WHATELY et al., 2008).
O Parque urbano funciona também como um espaço de cultura de paz, onde
as camadas sociais convivem com direitos e deveres iguais e, onde os humanos
convivem com as outras espécies vivas, vegetais e animais (WHATELY et al., 2008).
Independente da configuração ou concepção adotada para os parques que
são planejados para a cidade de São Paulo, têm-se como principal aspecto a
requalificação do espaço ocupado ou a proposição de um melhor uso para um
determinado local, onde geralmente o que se espera são melhorias, resgate da
qualidade de vida, “preservação” ou conservação do espaço verde.
Porém, Jacob (2001 apud SABOYA, 2007) entende que se espera muito dos
parques urbanos somente com sua implantação, mas longe de transformar qualquer
virtude inerente ao entorno, ou de promover as vizinhanças automaticamente. Os
próprios parques de bairro é que são direta e drasticamente afetados pela maneira
como a vizinhança neles interfere.
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Os parques passaram a ser pensados não só como parte do urbanismo ou
equipamento de lazer e contemplação, mas de um todo sistêmico que é a cidade,
cada um com características, vocações e funções distintas (WHATELY et al., 2008).
7.2 Parques Lineares em São Paulo
Segundo Bonduki e Ferreira (2006a), o Parque Linear é a junção da área
verde associada à rede hídrica, podendo, em função das características dos
espaços que atravessam, possuir diferenças e singularidades nas suas finalidades
primordiais, assim como variadas tipologias.
A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2007) adotou
proposição feita pela consultoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e
Fundação para Pesquisa Ambiental (FUPAM) na sugestão de alguns tipos de
Parques Lineares e suas configurações, conforme listados a seguir:
tipo 1 - alta integridade, corresponde aos casos em que se verifica
maior integridade do ecossistema ripário, com presença quantitativa
e qualitativa expressiva de mata ciliar, ou possibilidade de sua
recuperação;
tipo 2 - média integridade, corresponde aos casos em que o alto grau
de comprometimento causados pela intervenções no espaço
inviabilizando a recuperação do ecossistema ripário original,
restando, no entanto, faixas marginais com largura suficiente para
receber tratamento paisagístico que, ao mesmo tempo, atenue os
impactos ambientais das intervenções e adeque estas faixas para
fins paisagísticos e de lazer;
tipo 3 - integridade nula, corresponde aos casos em que o grau de
comprometimento das margens limita fortemente, ou impede, a
aplicação de tratamento paisagístico convencional. Entretanto,
mesmo nesses casos, não se deve perder de vista o objetivo de
conectividade da estrutura hídrica. (BONDUKI; FERREIRA, 2006b)

No tocante à concepção aqui utilizada de Parques Lineares, será necessário
apresentar inicialmente, uma breve síntese das concepções e funcionalidades dos
Parques Urbanos, assim como, sobre o espaço ora enfocado.
Quando se procura uma definição para Parques Lineares, é possível se
deparar com variadas concepções ligadas a paisagem, espaço e conservação.
Para Galender (2005 apud GUIMARÃES, 2010, p.66), o conceito de Parque
Linear é contrário ao de parque isolado, de desenho geométrico regular e limites
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finitos: “Busca promover o desenho da paisagem pelo estabelecimento de uma
continuidade espacial, relacionando os espaços construídos com os espaços
abertos, ou seja, vinculando-se com a paisagem urbana”.
Segundo Giordano (2004 apud GUIMARÃES, 2010, p.66), “[...] os Parques
Lineares são áreas lineares destinadas tanto para conservação como à preservação
dos recursos naturais, tendo como principal característica a capacidade de interligar
fragmentos florestais e outros elementos em uma paisagem”.
Para Garabini (2004 apud GUIMARÃES, 2010, p.67), “[...] o Parque Linear
agregado a áreas de fundo de vale, apresenta-se como espaço aberto, livre, onde
os subespaços recreativos são de outra natureza, nos quais os playgrounds e jogos
lúdicos são preteridos pela preservação ambiental”.
No Plano Diretor Municipal (PDM), dizem que, “[...] são intervenções
urbanísticas que visam recuperar para os cidadãos a consciência do sítio natural em
que vivem, ampliando progressivamente as áreas verdes do Município” (SÃO
PAULO, 2002).
Constitui a principal ferramenta do programa de recuperação ambiental dos
cursos d’água, acrescentando-lhes função social.
Seus objetivos são: recuperar fundos de vales e a qualidade dos rios e
córregos da cidade por meio da implantação de áreas de lazer, saneamento e
limpeza dos rios; sua implantação propicia a conservação das Áreas de Proteção
Permanente (APP’s) que margeiam os cursos d’água e minimiza os efeitos
negativos de enchentes e inundações (RIBEIRO, 2010).
É importante então que, para o desenvolvimento de forma sustentável da
cidade, se procure viabilizar um elo entre planejamento urbano e gestão dos
recursos hídricos. Nessa perspectiva, a ação adotada para Parques Lineares se
mostra oportuna e necessária para minimização dos impactos negativos decorrentes
da expansão urbana não planejada.
A proteção de áreas naturais, no contexto da paisagem antrópica, requer
iniciativas inovadoras no processo de planejamento ambiental. Nesse sentido, por
exemplo,

a

implantação

de

Parques

Lineares

em

uma

perspectiva

de

desenvolvimento sustentável harmônico às questões ambientais associado às
estratégias aplicadas de reordenação e redesenho do território, recuperam a infraestrutura urbana, córregos e fundos de vales e preservam a riqueza natural da
região e a qualidade do ambiente urbano (MARTINS et al., 2008).
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Os Parques Lineares contribuem para melhorar a permeabilidade do solo,
auxilia na redução das áreas de risco, na medida em que evitarão a construção de
habitações

irregulares

nas

várzeas

dos

córregos

e

disponibilizará

mais

equipamentos de lazer ampliando a qualidade de vida da população do entorno
(SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2010).
Porém, Servilha et al. (2006) dizem que nem sempre o Parque Linear é
encarado dessa forma. As intervenções nesses locais têm como prioridade a
satisfação das necessidades humanas crescentes e, na sua grande maioria, estão
associadas a obras de ampliação do sistema viário, canalização de trechos dos
córregos, além dos depósitos de resíduos sólidos nas margens, o que contribui para
a baixa qualidade dos corpos d’água urbanos.
Tal problemática acabou transformando a imagem dos

rios, antes

considerados eixos estruturadores e formadores das cidades, em “problemas”
ambientais urbanos (DUARTE, 2006).
Essa preocupação ficou evidente quando a Prefeitura de São Paulo
acrescentou os Parque Lineares dentro do programa 100 Parques para São Paulo.
O programa foi criado em 2008 pela Prefeitura de São Paulo, como parte das metas
a serem atingidas até o ano de 2012.
Segundo Devecchi (2008), o programa é calcado nas diretrizes do Plano
Diretor Estratégico, tratando da expansão de áreas verdes com os seguintes
objetivos:
•

construir um banco de terras públicas prestadoras de serviços ambientais;

•

iniciar um plano de adaptação ao novo cenário de mudanças climáticas.

O critério de escolha das áreas para implantação de todos os parques do
Programa “100 Parques para São Paulo” foi embasado na identificação de áreas
públicas existentes, assim como áreas ambientalmente frágeis como as cabeceiras
produtoras de água e os fundos de vales.
Outro critério a ser considerado nas escolhas das áreas para implantação dos
Parques Lineares é uma distribuição mais equilibrada pelas macro-regiões da
cidade de São Paulo. Espera-se que com esse Programa, todas as 31
Subprefeituras possuam pelo menos um Parque e se aumente para 50 milhões de
m² a área verde protegida no Município de São Paulo (WHATELY et al., 2008).
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No Distrito da Brasilândia, o Parque Linear do Canivete foi o primeiro a ser
implantado. O programa prevê ainda outros cinco parques para os Distritos vizinhos,
listados a seguir:
1) Bananal Itaguaçu;
2) Bispo;
3) Brasilândia;
4) Borda da Cantareira Núcleo Taipas;
5) Itaguassu.
O Plano Regional Estratégico (PRE) da Subprefeitura da Freguesia do Ó
(SÃO PAULO, 2004) é apresentado no Anexo A. Existe projetado para a região da
Brasilândia, Cachoeirinha e Tremembé, grandes Parques de Amortecimento,
contíguos ao Parque Estadual da Cantareira, que servirão de proteção contra
qualquer uso que venha pressionar essa Unidade de Conservação, conforme pode
ser observado na figura 13.

Figura 13 - Parques planejados para proteção do Parque Estadual da Cantareira,
destacado no círculo vermelho a localização do Parque Linear do Canivete
Fonte: Sun Alex (2009)1
Obs: (sem escala e sem coordenadas geográficas)
1 Ilustração cedida gentilmente por Sun Alex, arquiteto do Projeto
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Espera-se que, com a implantação desses novos Parques seja preservada a
vegetação localizada ao pé da Serra da Cantareira, somando ainda mais áreas de
lazer e convivência da população do entorno (SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2010).
Levando em conta também esse ponto de vista, o pesquisador entende que é
necessário identificar o perfil do público usuário do Parque Linear do Canivete bem
como seus anseios, caracterizando o tipo de uso que dão a esse local, e entender
em que momento foram ouvidos e sensibilizados objetivando a promoção de uma
sintonia entre serventia e uso do equipamento público visando melhorias para o
Parque Linear do Canivete e uma gestão mais eficiente.
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8 ASPECTOS FÍSICOS E ANTRÓPICOS DO PARQUE LINEAR DO CANIVETE
Nessa seção, serão expostos aspectos gerais do meio físico e antrópico da
área de influência direta e indireta do equipamento implantado, bem como analisar a
interação que se têm com a comunidade do entorno.
A Área de Influência Indireta (AII) foi delimitada pensando nos reflexos que o
empreendimento pode causar no perímetro dos bairros que circunda o parque. A
demanda por mão de obra para segurança, a manutenção, geração de resíduos,
além de proporcionar a única área verde de lazer da Brasilândia e local de convívio
social, são reflexos do empreendimento, que envolvem mesmo que indiretamente a
área de alcance dos bairros circunvizinhos e o Parque Estadual da Cantareira.
A delimitação da Área de Influência Direta (AID), para efeito deste
diagnóstico, compreendem o perímetro do bairro Jardim Damasceno, com base no
alcance das possíveis alterações que o equipamento público gerou no meio
ambiente desse entorno.
A Área Diretamente Afetada (ADA) compreende o perímetro do Parque Linear
do Canivete, a qual conta com 60.000m².
Segundo estudo para implantação do trecho norte do Rodoanel Mário Covas,
essas áreas citadas anteriormente (AII), (AID) e (ADA) estão inseridas em unidades
entre sedimentos aluviais e rochas granitóides, correspondentes aos fundos de vale,
morros e montanhas na Serra da Cantareira, como se pode observar na figura 14 a
seguir.
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Figura 14- Unidades geomorfológicas na área do Parque Linear do Canivete e entorno
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2009)

Os morros e montanhas são formados por rochas graníticas, e as planícies e
terraços aluvionares são constituídas por depósitos atuais de areias, silte, argila,
cascalhos e matérias orgânicas. Geralmente, áreas planas, com alagadiços e
enchentes sazonais, presença de blocos e matacões e com alta suscetibilidade a
inundações. Os morros e montanhas constituem formas maciças desniveladas,
topos estreitos agudos e rochosos por vezes com picos isolados com vales erosivos,
densidade de drenagem de média a alta, e presença do processo de erosão laminar,
em sulcos e ravinas ocasionais de média intensidade. Ocorre movimento de massa
por meio do processo de escorregamento planar e queda de blocos de média a alta
intensidade, consistindo em terrenos muito susceptíveis a interferência da ocupação,
devido à inclinação acentuada de suas encostas (SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DO ESTADO, 2009).
Além dos movimentos de massa (escorregamentos e erosão), ocorrem,
consequentemente, assoreamento da drenagem e inundação. As alterações
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causadas por ações antrópicas no terreno e ocupações de áreas inadequadas
aceleram esses processos: alterações (uso do solo) podem induzir modificações
significativas na dinâmica espaço-temporal dos processos hidrológicos atuantes nas
encostas e, consequentemente, no trabalho geomorfológico (COELHO NETO,
2011).
Segundo Freitas e Farah (2002), a ocupação de morros com habitações, seja
por meio de processos formais, ou por processos com diversos graus de
informalidade, tem-se dado, principalmente, em padrões que variam entre o
inadequado e o perigoso. Além da possibilidade de se acontecer desastres
relacionados a esse tipo de ocupação, “[...] a simples presença de solos expostos à
erosão nos morros, justapõe-se o assoreamento dos fundos de vales e várzea,
criando-se condições mais favoráveis a ocorrência de inundações nas baixadas”.
O Parque Linear do Canivete está ocupando uma área de fundo de vale onde
as feições originais de várzea se perderam, estando circundado por casas
autoconstruídas, moradias coletivas e favelas, como se pode notar na figura 15.

Figura 15 - Configuração da área urbana no entorno do Parque Linear do Canivete
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2009).
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Os resultados de ocupação irregular ficam evidenciados nas figuras 16 e 17.

Figura 16 - Acúmulo de sedimentos pós chuva ocorrida em 14/01/2011, provenientes de
erosão de solo de um terreno defronte ao Parque Linear
Fonte: Acervo do autor

Em escostas, verificam-se problemas geotécnicos, mesmo em loteamentos
regulares, onde predomina a autoconstrução, dando espaço a desastres (FREITAS;
FARAH, 2002). A área a montante do Parque é caracterizada por ocupações em
terrenos

com

declividades

acima

dos

45%,

sujeitas

a

processos

de

escorregamentos, principalmente em períodos mais chuvosos, intensificados pela
ocupação inadequada e falhas no sistema de drenagem. É o caso apresentado na
figura 17 a seguir, com os escorregamentos atingindo a Avenida Hugo Ítalo Merigo
que delimita um dos lados do parque.
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Figura 17 - Escorregamento em terreno com declividade acima dos 45% em frente ao
Parque Linear do Canivete
Fonte: Acervo do autor (2011).

Essa configuração de uso e ocupação do solo levou à redução de habitat da
fauna original, causando um desequilíbrio dos atributos bióticos e abióticos do local.
Em visitas ao parque foi possível identificar algumas espécies de pássaros
como, Sabiás Laranjeiras, Tico-ticos, Pardais, Pombos e Gavião carijó, aves
adaptadas ao contexto urbano. Sendo assim, essa observação faz crer que a
importância do plantio dos trezentos exemplares arbóreos podem ser utilizados
como corredor para fauna entre as áreas verdes da região, melhorando o fluxo de
animais silvestres, sabendo que esses auxiliam na reabilitação da área, propiciando
a dispersão de sementes e manutenção da biodiversidade.
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8.1 Caracterização de uso e ocupação do solo
De acordo ao zoneamento estabelecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo
(LUOS) (Lei Mun. nº 13.885/04) o local é classificado como Zona Mista de Proteção
Ambiental (ZMp) ficando entre três Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAMs).
Em destaque no círculo vermelho, na figura 18, o Bairro Jardim Damasceno e
a área do Parque Linear do Canivete.

Figura 18 - Zoneamento do Distrito da Brasilândia
Fonte: Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Mun. nº 13.885/04)

Nos arredores do Parque Linear do Canivete, é possível identificar uma série
de inconformidades relacionadas ao meio ambiente, como mostrado em destaque na
figura 19 a seguir. Observa-se facilmente: ocupação de encosta e topo de morro;
casas em terrenos que possuem inclinações acima dos 45%; descartes de efluentes
não tratados nos córregos; e ocupação em APP.
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Ocupação em topo de morro;
Moradias em terrenos com declividade acima dos 45%;
Áreas de várzea do Córrego do Bananal ocupadas com moradias precárias.
Figura 19 - Configuração da ocupação do Bairro Jardim Damasceno
Fonte: Ramires (2011)2

O Projeto do Parque Linear alterou totalmente a paisagem do local, onde os
moradores eram expostos a riscos constantemente, inclusive a doenças por
veiculação hídrica, como pode ser visto na figura 20 a seguir.

2

Fotografia cedida gentilmente por Jane Zilda dos Santos Ramires em 2011
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Figura 20 - Margem do Córrego do Canivete antes da implantação do Parque Linear
Fonte: Onohara (2011)

Na figura 21 a seguir, pode-se ver imagem obtida no mesmo local após a
retirada das moradias precárias e início das obras de infraestrutura do Parque
Linear.

Figura 21 - Margem do Córrego do Canivete durante as obras do Parque Linear
Fonte: Onohara (2011)
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O projeto do Parque Linear do Canivete contou com três parcerias dentro da
estrutura da Prefeitura: a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA),
Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) e a Subprefeitura da Freguesia do
Ó/Brasilândia.
A SVMA entrou nessa parceria com os recursos financeiros necessários e o
planejamento do projeto arquitetônico e paisagístico do Parque Linear, a execução
dos plantios das mudas e com os trabalhos de educação ambiental após o término
das obras. Segundo dados da Construtora Andrade Valladares Engenharia e
Construções Ltda, o custo para execução da obra foi de R$ 12.467.353,77 para uma
área de 60.000m², inclusos 583m de drenagem urbana, 2.660m de esgoto, 4.737m²
de pavimentação e 25.000m² de plantio de grama (SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO, 2008).
A SEHAB ficou responsável por remover e realocar a população da extinta
Favela do Canivete. Para tanto, acrescentou essas pessoas no Projeto Urbanização
de Favelas, onde foi possível retirar os moradores dos domicílios em situações de
riscos e deslocar uma parte para conjuntos habitacionais Municipais ou do Estado.
Enquanto outra parte da população optou por receber indenização.
A Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia ficou incumbida de
disponibilizar equipamentos e equipe de apoio na demolição dos barracos e na
execução das obras, além de disponibilizar os técnicos da Defesa Civil para
trabalhar como articuladores locais. Ao fundo, na figura 22, é possível visualizar a
ação dos técnicos da Subprefeitura.

Figura 22 - Demolição dos domicílios que estavam em cima do Córrego do
Canivete
Fonte: Onohara (2011)
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8.2 Detalhamento do projeto executado
As atividades desenvolvidas e executadas no projeto do Parque Linear do
Canivete foram divididas de acordo com a atuação e reunião de conhecimentos
específicos para cada um dos atores do Poder Público Municipal.
A remoção das pessoas que moravam no local do empreendimento se deu
por meio de uma ação judicial de reintegração de posse de terreno pertencente ao
Município de São Paulo (processo nº 2001-0.033.591-4)3, porém, foi dada como
condição à remoção que houvesse a realocação adequada à população removida.
A remoção e a escolha do lugar onde foram instalados esse grupo de
pessoas ocorreu por meio de uma enquete aplicada a população envolvida, expondo
três opções, onde a escolha era assinalada pela pessoa interessada, conforme
modelo a seguir:
•

( ) Unidade Habitacional (UH);

•

( ) Verba de Apoio Habitacional (VAH) - (5 mil reais);

•

( ) Verba de Compra de Moradia (VCM) - (8 mil reais).

Em depoimento, uma ex-moradora relata que na enquete só era oferecida a
opção de moradia às pessoas que pudessem comprovar renda mensal, caso
contrário só sobraria a opção por verba de apoio habitacional (VAH), fato que
ocorreu com ex-moradora. Tal condição levou a uma exposição da fragilidade da
política habitacional municipal de São Paulo, pois culminou com a aquisição de outro
domicílio precário no Jardim Paraná, outra área de risco e de ocupação irregular
localizada mais próxima à encosta da Serra da Cantareira (Modelo do Questionário,
APÊNDICE A).
De acordo com Secretaria Municipal da Habitação (2008), foi apresentada
uma síntese das escolhas dos moradores, conforme pode ser observado no quadro
4 a seguir.

3 Informação interna da Secretaria da Habitação
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OPÇÃO DE ATENDIMENTO
TOTAL
Cidade Tiradentes F
66
Lidiane II
3
City Jaraguá
119
Compra de Moradia (R$ 8.000)
19
Verba de Apoio Habitacional (R$ 5.000)
313
Comercio (R$ 2.500,00)
8
Sem atendimento/desistência
5
Total
533
Quadro 4 - Opções dos moradores da extinta Favela do Canivete em relação a enquete
aplicada
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (2008)

Como o número de habitações na região Norte era insuficiente para todos,
parte dos moradores foram realocados para a região Leste do Município de São
Paulo no Distrito da Cidade Tiradentes, por meio de uma parceria com a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) do Governo do Estado, e outra
porção foi para City Jaraguá no Distrito de Pirituba, Zona Norte da cidade.
Para a execução das obras, foi contratada a empresa Construtora Andrade
Valladares Engenharia e Construções LTDA, sob o contrato 001/2008/SEHAB/HABI
com a data de início em 18/03/2008 e previsão de entrega para 19/09/2009. Com
atraso em mais de um ano, o equipamento público foi entregue de fato no mês
10/2010, apesar de ainda não ter sido inaugurado formalmente.
Foram previstos para o Parque: uma quadra poliesportiva, três playgrounds,
dois pergolados, áreas de estar, pista de skate e um amplo trabalho paisagístico.
O projeto paisagístico do Parque Linear foi implantado pela equipe técnica de
plantio do Divisão de Gestão Descentralizada da Região Norte 1 (DGD NORTE 1),
da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA), no segundo semestre
de 2010.
Com um total de 300 exemplares arbóreos entre nativas e exóticas, com uma
proporção de 85% e 15% respectivamente, dos quais, 60% da escolha ficaram para
espécies de grande porte e florísticas, e 40% de frutíferas de pequeno, médio e
grande porte, como se pode observar no quadro 5, a seguir:
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ARBORIZAÇÃO PARQUE LINEAR DO CANIVETE
NOME CIENTÍFICO
NOME POPULAR
ESPÉCIE
Ipê amarelo
Nativa
Tabebuia umbellata
Pata de vaca
Nativa
Bauhinia variegata
Ipê roxo
Nativa
Tabebuia hepthaphylla
Chorão
Exótica
Salix babylonica
Paineira
Nativa
Chorisia speciosa
Ipê rosa
Nativa
Tabebuia avellanedae
Jacaranda mimoso
Nativa
Jacaranda mimosifoliae
Quaresmeira
Nativa
Tibouchina granulosa
Sibipiruna
Nativa
Caesalpinea pelthoporoides
Resedá
Exótica
Largestroemia indica
Embaúba
Nativa
Cecropia pachystachya
Pau-ferro
Nativa
Caesalpinea ferrea
Pitangueira
Nativa
Eugenia uniflora
Uvaia
Nativa
Eugenia uvalha
Goiabeira
Nativa
Psidium guajava
Grumixama
Nativa
Eugenia brasiliensis
Jenipapo
Nativa
Genipa americana
Jabuticabeira
Nativa
Myrciaria cauliflora
Amoreira
Nativa
Monus nigra
Jasmim-manga
Exótica
Plumeria rubra
5 - Listagem com as espécies arbóreas escolhidas para implantação do projeto
paisagístico
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (2009)

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Quadro

Numa análise superficial do projeto apresentado, é possível notar que o
padrão utilizado para recomposição vegetal e disposição dos equipamentos
esportivos e infantis destoa positivamente da paisagem do local.
É possível observar uma configuração diferente, se comparado a um Parque
convencional: pois o mesmo não possui um espaço físico reservado para
administração, nem banheiros ou gradil cercando o perímetro, como se pode
visualizar na figura 23.
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Figura 23 - Planta de distribuição dos exemplares arbóreos e equipamentos do Parque Linear do Canivete
Fonte: Sun Alex (2008)4
Obs. (croquis sem escala)

4 Ilustração cedida gentilmente por Sun Alex, arquiteto do Projeto
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Segundo a Secretaria Municipal de Habitação (2008), para uma área total de
60.000m² foi proposto o plantio de 300 exemplares arbóreos uma quantidade
considerado como ideal pelo Departamento de Planejamento Municipal (DEPLAN).
Porém, poderia ter sido implantado uma quantidade maior e mais concentrada
nas áreas marginais do Parque, tendo em vista que a concentração girou em torno
de 0,005 (exemplar arbóreo)/m², e boa parte necessita de monitoramento com
correções devidas.
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9 AVALIAÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIDO
A pesquisa aborda os critérios tecnológicos usados na proposta e no
planejamento do Parque Linear do Canivete, a fim de avaliar o desempenho do
projeto apresentado, visando melhorias do espaço degradado e do funcionamento,
podendo tirar dessa análise informações norteadoras para a gestão do Parque em
questão e para implantação de novos parques.
9.1 Critérios tecnológicos utilizados para escolha das áreas de implantação de
Parques Lineares
No âmbito da revisão do Plano Diretor Estratégico e da lei nº 13.885/04
(PDRs), a Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo (Sempla) solicitou à
SVMA que elegesse no universo dos mais de 300 parques sugeridos, um conjunto
de parques lineares que possuíssem expressão regional, importância ambiental e
urbanística e se caracterizassem como estruturadores da cidade.
Sob uma visão generalista, já seria possível achar dentre esses 300 pelo
menos um terço, se enquadrariam nesses quesitos exigidos, mesmo porque
depende de quem faz a análise, da região em que atua ou se está inserido no
contexto, e do nível de compreensão sobre importância ambiental e urbanística.
Tudo depende de uma avaliação sob a ótica de pessoas e cada qual defendendo um
interesse de uma comunidade ou de um desejo pessoal.
A proposta da SEMPLA era que esse conjunto de parques lineares viesse a
compor o Mapa da Rede Hídrica Estrutural do Plano Diretor da cidade de São Paulo.
Desta forma, a Divisão de Planejamento Ambiental (DPA), da Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, propôs para a seleção desses parques
lineares os seguintes critérios:
a) perfil ambiental por Subprefeitura composto pelos indicadores ambientais de,
• distribuição da cobertura vegetal;
• desmatamento;
• temperatura aparente da superfície;
• taxa de impermeabilização.
b) áreas sensíveis para a proteção e recuperação ambiental das bordas da Serra da
Cantareira;
c) das áreas de proteção de mananciais (Guarapiranga e Billings);
d) das nascentes e cabeceiras do Rio Aricanduva;
e) inserção no programa de saneamento do Projeto Tietê – FaseII (SECRETARIA
MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2007).
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Após a aplicação destes critérios, ainda foram inclusos os parques lineares
com alguma intervenção já iniciada pela SVMA, obtendo-se um conjunto de 18
parques lineares, distribuídos em todas as macro-regiões da cidade.
O perfil ambiental avaliado das Subprefeituras, e os indicadores ambientais
sugeridos de distribuição da cobertura vegetal, são aspectos relevantes, pois, como
se pode observar nos projetos de Parques Lineares, vão além da preocupação com
recuperação das drenagens urbanas para minimizar as enchentes e inundações.
Para os Distritos que possuem ótimos índices de áreas verdes/habitante, nem
sempre essa relação possui um indicador preciso, como é o caso da Brasilândia:
ótimos índices por conta da Serra da Cantareira, mas, a própria configuração do
Bairro Jardim Damasceno limita fortemente a inserção de vegetação arbórea nas
ruas e avenidas.
Para as áreas sensíveis que visam proteção e recuperação ambiental, os
critérios deveriam ser propostos em conjunto com outras Secretarias, como, por
exemplo, a SEHAB, que se utiliza de uma política Municipal de Habitação que
segundo o autor considera inadequada como evidenciado na pesquisa. Tira-se o
morador de um domicilio em área de risco, paga-se uma indenização de R$ 5.000,00
e essa mesma pessoa acaba sendo obrigada a achar outro local para morar com
essa quantia, geralmente, outra área sensível para proteção e posterior
recuperação.
No critério sugerido, de inserção dos Parques Lineares, após sua implantação
no Programa de Saneamento do Projeto Tietê, é necessário que essas áreas
sensíveis para proteção ambiental estejam embutidas a priori. Não faz sentido
implantar um Parque Linear, cuja concepção é a recuperação ambiental dos cursos
d’água, e ter um programa de saneamento apenas após sua implantação.
Esses programas se sobrepõem a diversas áreas e deveriam estar alinhados
nos objetivos, não correndo o risco de implantar um Parque que é acompanhado por
um Córrego que expõe o usuário do Parque aos rejeitos e efluentes não tratados.

85

9.2 Critérios tecnológicos para planejamento e implantação dos Parques Lineares
Conhecer o fluxo do projeto e as etapas de implementação de um Parque
Linear, possivelmente, poderá levar a apontamentos e sugestões de melhorias no
funcionamento e gestão desse equipamento público.
Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2010), para
que se implante um Parque deve-se atentar para três passos importantes, que são:
Em primeiro lugar, os recursos devem ser disponibilizados, para estruturar
equipe técnica e aquisição de novos equipamentos e áreas.
Em segundo lugar, é necessário estudar o território, extraindo suas
potencialidades e fragilidades, que se resumem em:
•

levantar os planos e estratégias públicas para a área e mapear futuras
intervenções;

•

levantar as redes de infraestrutura existente;

•

estudar as características da população moradora da região e suas
necessidades;

•

estudar as funções ambientais da área;

•

levantar a biodiversidade de fauna e flora;

•

estudar a acessibilidade da área no bairro e sua abrangência de uso;

•

estudar a fragilidade ambiental e o limite de impacto social que a área
pode receber;

Do conjunto desses estudos é que começa a nascer o desenho do Parque, o
qual deve ser uma resposta as questões técnicas levantadas.
Em terceiro lugar, informar a população da importância da área para a
construção de um ambiente saudável e da viabilidade de algumas intervenções e
conhecer seus sonhos e idéias para um determinado parque, sabendo discernir os
interesses coletivos dos individuais.
Nesse momento, o desenho inicial do parque é revisto aproximando-o do
desejo dos futuros usuários.
Comparando as etapas do fluxo de projeto, é possível observar que a
participação popular acaba ficando para as etapas finais, quando no próprio Plano
Diretor Municipal preconiza que a participação popular deve ocorrer em todas as
etapas do projeto.

86

Essa observação é embasada também no Estatuto da Cidade, que cita em
seu texto que organismos gestores de regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas incluirão obrigatória e significativamente a participação popular (audiências
públicas) de vários segmentos da comunidade, garantindo o controle direto das
ações e atividades e o pleno exercício da cidadania.
Outro critério diz respeito à suscetibilidade aos processos do meio físico,
especialmente a movimentos de terra nas encostas e margens das drenagens, que
contribuem para o assoreamento e, em consequência, para inundações.
De acordo com Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2010), durante o
zoneamento de áreas de risco na região da Brasilândia, notou-se que grande parte
das situações de risco é provocada por intervenções antrópicas (cortes em altas
declividades do terreno) e ausência de infraestrutura (obras de drenagem e
saneamento básico).
Segundo Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (2002), durante
mapeamento de risco associado a áreas de encosta e margens de córregos nas
favelas do Município de São Paulo, a área entre a Avenida Hugo Ítalo Merigo e o
Córrego do Canivete, ocupada por moradias irregulares, foi classificada como risco
alto para solapamento e erosão de margem.
Recentemente, essa mesma área foi classificada como R1, o que significa
área de risco baixo para solapamento e erosão, devido a remoção das famílias e
implantação do Parque Linear ao longo da drenagem (INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS, 2010).
Na figura 24, está destacada a área do estudo delimitada pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (2010) para analisar riscos de solapamento e erosão da
margem do curso de drenagem.
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Figura 24 - Trecho da Avenida Hugo ítalo Merigo durante a execução das obras
de instalação de gabião para retificação e contenção da margem
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2010)

Por fim, outro critério tecnológico a ser intensificado para os Parques Lineares
é a finalidade primordial ecológico-ambiental, a qual visa a conservação ou
recuperação das condições biofísicas adequadas para o ser humano e a busca pela
proteção de fauna e flora e a proteção do solo.
A análise do conjunto de critérios apresentados pelo poder público e sua
aplicação na área do Parque Linear do Canivete, apresentados a seguir, como os
usuários desse espaço vêem sua participação na transformação da qualidade do
ambiente para a comunidade.
9.3 Criação e realização de uma pesquisa popular
Para entender a situação atual do Parque Linear do Canivete, foi feita uma
pesquisa de avaliação e de opinião das pessoas dentro do perímetro do Parque para
traçar o perfil dos usuários e o tipo de relacionamento que se estabelece com o
equipamento público implantado. Como pode ser visto no apêndice A.
A técnica utilizada para pesquisa de opinião foi quali-quantitativa, com
abordagem pessoal dos entrevistados de forma aleatória, mediante a aplicação de
formulário/questionário estruturado com cerca de 30 minutos cada.
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Para a formulação do questionário, foram utilizados três autores como
modelos (SHIMABUKURO, 2003; WHATELY et al., 2008; GUIMARÃES, 2010), os
quais já haviam realizado pesquisas com objetivos similares para traçar perfil dos
usuários, percepção ambiental, anseios e avaliação de funcionamento de outros
parques.
Como sugerem Pádua et al. (1978 apud SHIMABUKURO, 2003), foram
utilizados 3 tipos de perguntas:
1) pergunta fechada simples: aquela em que as possibilidades de respostas
estão limitadas em duas ou três alternativas;
2) pergunta fechada com múltiplas respostas: apresentam várias alternativas,
dando ao entrevistado mais opções de respostas;
3) Pergunta com alternativas ordenadas: apresentam muitas alternativas,
onde cada item corresponde a uma série, como uma escala de preferência
do entrevistado;
Não foi utilizada pergunta aberta, porém, foi levado em conta o relato de cada
entrevistado como dado primário, podendo ser citado em algum momento da
pesquisa.
Foi abordado, aleatoriamente, um total de 51 pessoas dentro do perímetro do
Parque Linear do Canivete. Os dados colhidos foram traduzidos em gráfico de barra,
facilitando a visualização dos resultados.
O público do Parque se mostrou bastante heterogêneo, mas houve um
predomínio de usuários do sexo feminino (62,5%), e do total da amostra (51
pessoas) A maioria, é de pessoas entre a faixa etária de 20 a 49 anos (73%) e com
ensino fundamental incompleto (47%), como mostrado nos gráficos 1, 2 e 3
respectivamente.
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Gráfico 1 - Perfil do entrevistado (sexo)
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 2 - Perfil do entrevistado (faixa etária)
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 3 - Perfil do entrevistado (Grau de instrução)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Das pessoas entrevistadas, nenhuma relatou ser analfabeto, porém algumas
só sabiam escrever o próprio nome e identificar o nome do bairro para pegar o
ônibus.
A renda mensal da maioria é de até 1 salário mínimo (41%), e desses a
grande maioria não possuem emprego fixo, vivem de bico ou são aposentados e, do
total entrevistado, 63% vivem no local a mais de 20 anos, 50% são originários da
própria região sudeste, a grande maioria vinda do interior do Estado de São Paulo e
outros Estados como Paraná e Rio de Janeiro, como pode ser visto nos gráficos 4, 5
e 6.

Gráfico 4 - Perfil do entrevistado (renda mensal)
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 5 - Perfil do entrevistado (tempo que moram no bairro)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 6 - Perfil do entrevistado (local de origem)
Fonte: Elaborado pelo autor

A relação que se estabeleceu com o equipamento foi construída ao longo da
implementação do Parque Linear, sendo que a construtora responsável pela
execução da obra procurou contratar funcionários que fossem do bairro, como pode
ser observado no gráfico 7.

Gráfico 7 - Moradores do bairro que trabalharam nas obras do Parque
Linear do Canivete
Fonte: Elaborado pelo autor

Durante as entrevistas foi possível perceber a pouca proximidade que tinham
com o córrego, somente 44% sabiam o nome do Córrego do Canivete, e 56% não
sabiam ou falavam outros nomes, como mostra o gráfico 8.
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Gráfico 8 - Relação com o Córrego do Canivete
Fonte: Elaborado pelo autor

Do total entrevistado, a maioria (94%) mora próximo ao Parque Linear do
Canivete, e 91% costumam ir a pé, como se pode notar nos gráficos 9 e 10 a seguir.

Gráfico 9 - Residência próxima ao Parque
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 10 - Locomoção até o Parque Linear do Canivete
Fonte: Elaborado pelo autor
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Do total entrevistado, a maioria (40%) respondeu ser atraído pelas áreas de
recreação infantil do Parque, e 35% buscam por áreas mais frescas no perímetro do
Parque, como se pode ver no gráfico 11.

Gráfico 11 - Motivos que levam a frequentar o Parque
Fonte: Elaborado pelo autor

Tendo em vista a importância da vegetação no Parque para a qualidade de
vida e do ambiente e os serviços ambientais que prestam, procurou-se trazer a tona
a participação das pessoas na escolha dos exemplares arbóreos, que foram
plantados na área do Parque. Pode-se notar no gráfico 12 que a grande maioria
(62,5%) não havia participado ou mesmo opinado na escolha das espécies
plantadas, e a minoria (37,5%) que de alguma forma se sentiu contemplado, disse
ter sido ao acaso em conversa com arquiteto Sun Alex do Deplan, nas suas visitas à
obra de implantação do Parque.

Gráfico 12 - Participação popular na escolha de exemplares arbóreos
Fonte: Elaborado pelo autor

Nas questões relativas à participação popular no planejamento e execução
das obras do Parque, a grande maioria disse não ter sido consultada, mesmo
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acompanhando de perto as obras, ficando evidente que não houve um processo de
reflexão coletiva e tampouco abriu-se um canal para contemplar os diferentes
pontos de vista nesse processo, como pode ser observado nos gráficos 13 e 14.

Gráfico 13 - Participação popular do planejamento das obras
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 14 - Opinião do usuário em alguma etapa de elaboração ou implantação
do Parque
Fonte: Elaborado pelo autor

A participação popular é extremamente importante, pois além de contemplar
as mais variadas percepções ambientais, informam as pessoas das limitações
técnicas e financeiras do projeto, minimizam-se conflitos entre o gestor do Parque e
os usuários.
Além da participação popular, outro dado importante a ser coletado é relativo
a percepção das pessoas. Quando perguntados sobre o que mais desagrada dentro
do Parque Linear do Canivete, a maioria (23%) respondeu lixo no local, seguido de
córrego poluído, como mostra o gráfico 15.
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Gráfico 15 - Percepção sobre o que mais desagrada dentro do Parque
Linear do Canivete
Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda sob a percepção dos entrevistados, a maioria (97%) entende que o
Parque deve ser protegido contra ocupação, como se pode observar no gráfico 16.
Durante a aplicação do formulário/questionário, as pessoas deram sugestões de
cercamento com gradil e presença de seguranças.

Gráfico 16 - Proteção contra nova ocupação
Fonte: Elaborado pelo autor

Quando perguntado, se a implantação do Parque trouxe algum tipo de risco
para os moradores do entorno, normalmente o que se esperava é que houvesse
unanimidade afirmando que não. No entanto, a negativa se confirmou somente em
84%, como se pode observar no gráfico 17. Os surpreendentes 16% foram
explicados pelos optantes em razão de “bailes funks noturnos” que acontecem no
perímetro do Parque aos finais de semana, e o tráfico de drogas que desceu do
morro para ocupar os bancos do equipamento público.

96

Gráfico 17 - Percepção do entrevistado relativo a riscos após implantação
do Parque
Fonte: Elaborado pelo autor

Quando indagados sobre a escolha de 5 melhorias para o Parque Linear do
Canivete, responderam: (15%) segurança, (12,5%) limpeza do córrego, (12%) a
quantidade de lixo, (11%) melhoria e aumento do número de equipamentos de
recreação e lazer, e (9%) fiscalização e banheiros, como se pode observar no
gráfico 18.

Gráfico 18 - Cinco melhorias de acordo com a preferência do entrevistado
Fonte: Elaborado pelo autor

Foi possível perceber, por meio dos relatos, o quanto as pessoas gostariam
que o espaço fosse utilizado para eventos e feiras de artesanato, de saúde. No
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gráfico 19, a maioria (69%) julga que o Parque Linear do Canivete possui espaço
adequado para realização de eventos, e (100%) participaria de eventos dentro do
Parque Linear do Canivete, como se pode observar no gráfico 20 a seguir.

Gráfico 19 - Julgamento do entrevistado relativo ao espaço do Parque
para realização de eventos
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 20 - Porcentagem de pessoas que participariam de eventos
no Parque
Fonte: Elaborado pelo autor

Sobre as preferências pessoais relativas aos atrativos que o Parque oferece,
a maioria (36%) respondeu que o Playground é o mais atrativo, seguido da pista de
caminhada com 20% do total de respostas, como se pode ver no gráfico 21.
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Gráfico 21 - Atrativos do Parque na ordem de preferência do usuário
Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda sob o prisma das percepções dos entrevistados, foi possível identificar
suas preferências relativas ao odor e vegetação no Parque Linear do Canivete. Da
maioria dos entrevistados, (54%) apontaram para o cheiro de mata e 30% gostariam
de ver no Parque mais exemplares arbóreos grandes e com espécies frutíferas,
como observado nos gráficos 22 e 23, respectivamente.

Gráfico 22 - Preferência de odor no perímetro do Parque Linear do Canivete
Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 23 - Preferência do entrevistado relativo a vegetação do Parque
Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação à organização do espaço e como o usuário pode auxiliar na
escolha das diretrizes de melhorias para gestão do Parque, percebeu-se, durante a
entrevista, um desejo muito grande das pessoas em contribuir na conservação do
equipamento público, inclusive com questões socioambientais que acabam afetando
diretamente ou indiretamente o bom funcionamento do Parque.
Mesmo sabendo que isso exigiria uma mudança na rotina do dia-a-dia e
hábitos, a maioria dos entrevistados (97%) disse se preocupar com a questão do
volume de lixo e contribuiria com a separação do resíduo gerado em sua residência
e levaria para o Parque caso houvesse um local adequado para receber esse
material, conforme se pode observar no gráfico 24.

Gráfico 24 - Porcentagem dos entrevistados que colaboraria com a separação
e disposição do resíduo gerado
Fonte: Elaborado pelo autor
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Do total entrevistado, a maioria (81%) disse estar disposto a auxiliar na
manutenção do Parque Linear do Canivete caso fosse necessário, evidenciando
assim o começo de um elo afetivo com o equipamento implantado e um interesse
coletivo em conservar o espaço criado, conforme se pode observar no gráfico 25.

Gráfico 25 - Porcentagem disposta em colaborar na manutenção do Parque
Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação a melhoria na qualidade do ambiente local, as pessoas
entrevistadas mostraram diferentes pontos de vista comentando que houve melhora
em todos os itens apresentados na pesquisa, porém a maioria (29%) opinou que os
imóveis valorizaram muito após a implantação do Parque Linear do Canivete,
seguido da melhoria da paisagem (18%), como pode ser visto no gráfico 26.

Gráfico 26 - Olhar do entrevistado relativo a melhoria da qualidade do
ambiente local
Fonte: Elaborado pelo autor
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Os entrevistados expressaram suas preferências para o Parque sob diversos
aspectos e o balanço geral em relação a avaliação do Parque Linear do Canivete é
bastante positivo. Do total entrevistado, a maioria (44%) daria uma nota entre 6,1 e
8,0 correspondendo a Bom, 28% avalia entre 8,1 e 10,0 correspondendo a Ótimo, e
22% entende que a nota ficaria entre 4,1 e 6,0 correspondendo a regular, e outros
6% avaliando entre 0 e 4,0 correspondente a ruim ou péssimo, ninguém optou em
dizer que não houve mudança, conforme se pode observar no gráfico 27.

Gráfico 27 - Avaliação de desempenho do Parque Linear do Canivete sob a
ótica do entrevistado
Fonte: Elaborado pelo autor
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10 DISCUSSÃO
Conforme mostrado nos gráficos 26 e 27, o alto percentual de avaliação
positiva (72%) pode ser compreendido pelas alterações que ocorreram no local,
apesar de durante o planejamento e execução das obras não ter sido utilizado uma
avaliação coletiva para diagnosticar e nortear todo o processo de transformação da
área, conforme expresso nos gráficos 12, 13 e 14.
As avaliações positivas e negativas desse questionário devem auxiliar o
gestor do Parque a fim de intensificar os pontos positivos e suprimir ou minimizar os
negativos buscando constantemente melhorias para o equipamento público
implantado. Dessa forma é importante ter como base a opinião pública como
subsídio à ação de melhorias levando-se em conta também o conhecimento técnico
para responder as demandas trazidas pelos usuários do parque e moradores do
entorno.
Os critérios tecnológicos básicos para a gestão do Parque Linear do Canivete
devem ser orientados a partir desse diagnóstico participativo, e, ainda, criar-se um
plano de manejo com metas atingíveis que possam ser mensuráveis de tempos em
tempos, conforme modelo sistêmico de participação pública apresentada por
Scarabello Filho (2003 apud SHIMABUKURO, 2003).
A educação ambiental é a ferramenta que pode ser utilizada para conduzir
todo processo de integração das questões socioambientais levantadas na pesquisa,
já que todo processo metodológico desse levantamento foi norteado e executado
por meio desse instrumento.
Durante o levantamento dos dados, foi possível observar que os parâmetros
básicos para gestão de parques lineares são herdados da administração de parques
urbanos tradicionais, inclusive os administradores, necessitando dessa forma,
ajustar a condução e as diretrizes utilizadas, as quais atualmente, se restringem a
gestão de contratos.
Outra questão sensível relacionada à administração está ligada à frequência
do profissional, que por meio de informação pessoal do administrador disse estar
limitada a três “passagens” semanais, sendo que o mesmo administra um segundo
equipamento público que é um parque urbano tradicional na zona leste do Município
de São Paulo. Relata inclusive, ter dificuldades logísticas com essa configuração
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estabelecida, empobrecendo dessa forma a integração entre a gestão do Parque
Linear do Canivete e a comunidade do entorno.
Em relação aos equipamentos esportivos e playgrounds, os quais são
utilizados quase que em tempo integral, faz-se crer que houve um acerto muito
grande nesse quesito, apesar de ser observada a necessidade de se instalar um
novo playground dentro do perímetro do parque próximo a quadra poliesportiva. Os
dois playgrounds foram instalados na porção final da Av. Hugo Ítalo Merigo, sendo
que o último deles fica muito próximo da área onde terminaram as intervenções
urbanísticas e segundo os usuários por questões de segurança é sub-utilizado.
Ainda considerando os relatos dos usuários entrevistados, em relação à disposição
dos equipamentos instalados, os bancos e pergolados são considerados adequados
para leitura, contemplação da natureza e convívio social.
A fase de levantamento de dados foi estruturada para se chegar ao perfil dos
usuários, a percepção ambiental e a relação que se estabeleceu com o parque
linear implantado.
Sob a perspectiva do perfil, os entrevistados no Parque Linear do Canivete
podem ser classificados como um público heterogêneo, com idades variando entre
10 e 70 anos, com um predomínio do público feminino, sendo que do total, quase a
metade não concluíram o ensino fundamental e vivem com até um salário mínimo.
Esses dados os colocam em patamares abaixo da média apresentada no estudo
socioeconômico do Município de São Paulo (SECRETARIA DO VERDE E MEIO
AMBIENTE, 2004).
Esse resultado se assemelha ao diagnóstico obtido por Guimarães (2010), no
Parque Linear Rio Verde em Itaquera, Município de São Paulo, e Shimabukuro
(2003) em Campinas, interior do Estado de São Paulo, inclusive com uma
porcentagem muito próxima para ensino fundamental incompleto, e predomínio de
público feminino. Os dados obtidos por sua vez divergem daqueles apresentados
por Whately et al. (2008), que em na sua pesquisa realizada em parques urbanos
tradicionais no Município de São Paulo assinalou que a maioria do público
entrevistado pertencia à classe B e 69% estudaram até o ensino médio, com
predomínio de público masculino, indicando, assim, uma tendência do público de
parques lineares estarem expostos a fragilidades sociais que as áreas onde são
implantados esse tipo de equipamento público acaba impondo.
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Outras coincidências nesses trabalhos puderam ser notadas no fato de não
se consultar a população, no que tange as preferências e anseios desta, ou em
nenhuma das etapas de planejamento para implementação dos Parques Lineares
do Canivete e Rio Verde no Município de São Paulo, diferente da pesquisa ocorrida
em Campinas (SHIMABUKURO, 2003), a qual buscou um diagnóstico participativo
para implantação de um parque linear. Diagnóstico este que acolheu a percepção
ambiental dos entrevistados em um nível de detalhamento que permitiu subsidiar o
desenho do parque, o nome e a escolha dos exemplares arbóreos. Com todas
essas propostas, se vislumbrou uma gestão mais ajustada e de acordo com as
expectativas desse público evitando rejeição ou depredação do equipamento.
Nas questões relacionadas às preferências e a percepção ambiental, os
usuários do Parque Linear do Canivete expuseram durante a pesquisa que buscam,
na maioria das vezes no espaço do parque, áreas de recreação infantil e locais para
práticas esportivas e o que mais tem desagradado é a falta de segurança, o córrego
poluído e a quantidade de lixo no local. Os assuntos curso d’água poluído e a
presença em excesso de lixo no parque também foram abordados como problemas
pela população entrevistada nos trabalhos de Guimarães (2010) e Shimabukuro
(2003), diferentemente de Whately (2008) que tratava de uma pesquisa em parques
urbanos tradicionais, os quais, na sua grande maioria, não possuem curso d’água
próximo e 72% dos entrevistados responderam que, as manutenções desses
parques do Município de São Paulo estão entre bom ou ótimo.
Essa diferença exposta leva a crer que a implantação de um parque linear
carece de pressupostos às questões ambientais mais consistentes, por exemplo, a
atuação sincronizada entre a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
(SVMA) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).
Sabendo que a concepção de parque linear está intimamente ligada a cursos d’água
e rios esses orgãos poderiam sobrepor ações nesses locais e obter melhores
resultados.
Após análise dos dados obtidos, é possível observar indícios que a relação
entre a comunidade atendida e o equipamento público vem sendo construída desde
o período das obras, ainda que a maioria não tenha sido consultada sobre ele. A
maioria dos entrevistados mora nas proximidades ao parque linear a mais de 30
anos, porém, não conheciam o nome do Córrego que passa dentro do seu
perímetro, evidenciando o desapego ou desinteresse com esse espaço.
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Por meio de relatos dos usuários, foi possível notar o esforço por parte da
construtora em contratar pessoas do entorno no período de obras, visando
minimizar a depredação das obras. Com isso, acabou indiretamente iniciando um
elo afetivo entre esses trabalhadores e moradores e o equipamento implantado,
ficando evidente quando 81% dos entrevistados se dispuseram a colaborar na
manutenção do parque caso seja necessário. Essa mesma relação pode ser
observada nas pesquisas de Guimarães (2010) e Whately et al. (2008), onde esses
números se estendem para 87% e 71% respectivamente.
A transformação ocorrida na área do Parque Linear do Canivete tem
atualmente a aprovação da maioria dos usuários, que direcionam os benefícios à
valorização imobiliária seguido de melhoramento paisagístico, podendo inclusive ser
apontado como indícios de melhoria da qualidade de vida e ambiental. Porém,
exigem mudanças na condução da gestão do equipamento público em questão.
Essa exigência do público em relação à gestão de parques se repete na pesquisa de
Whately (2008), onde 87% concordam em criar parcerias com empresas privadas na
gestão dos parques municipais da cidade de São Paulo.
Considerando o diagnóstico levantado sobre a administração, o autor entende
que se trata de considerar minimamente algumas reivindicações da população que
usa o equipamento público e percebe esse espaço, sendo possível unir e alinhar os
anseios desses com as diretrizes propostas pelo poder público, utilizando a
educação ambiental como instrumento de levantamento de dados e sensibilização.
Baseado na pesquisa de opinião, é possível dizer que a implantação do
Parque Linear atende parte dos anseios e aspirações da comunidade, mesmo
considerando que a maioria dos usuários não foram ouvidos e nem sensibilizados
para conservar e usufruir adequadamente do equipamento público.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os diferentes pontos de vista levantados na pesquisa trouxeram um rico
material que pode nortear o processo decisório da gestão do Parque Linear do
Canivete, assim como a escolha de novos critérios tecnológicos para manutenção
ou alteração do espaço em questão.
A configuração adotada pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente do
Município de São Paulo para a implantação do Parque Linear do Canivete não
garante ou promove automaticamente a conservação ou resgate da qualidade das
águas, porém, resguarda suas margens de uma nova ocupação irregular, atendendo
parte do que é proposto no Plano Diretor no que se refere às drenagens urbanas.
Recomenda-se que sejam potencializados os apontamentos positivos feitos
pelos usuários e que os pontos negativos dêem um direcionamento para atuação da
administração do Parque Linear do Canivete, conduzindo sempre para o
melhoramento do espaço.
Sugere-se que seja construído um prédio para administração com toda infraestrutura necessária ao bom atendimento do público usuário. O administrador deve
ser exclusivo do Parque Linear do Canivete e, juntamente com sua equipe de
manutenção, estarem presentes durante os dias da semana.
Recomenda-se

que

o

modelo

de

pesquisa

popular

seja

aplicado

regularmente, pois assim será possível levantar, de forma integrada, os indicadores
de pressão, estado e as possíveis respostas, buscando a melhoria do
funcionamento do parque e uma gestão compartilhada.
Mesmo necessitando de alguns ajustes e considerando a escassez de locais
propícios para o aumento das áreas verdes no meio urbano, a implantação do
Parque Linear do Canivete se justifica a partir dos benefícios que trouxe para
comunidade, tanto no âmbito de melhoramento paisagístico, quanto nos aspectos
recreativos e sociais.
Esse procedimento preliminar deve ser utilizado como ferramenta para o
planejamento e implantação de Parques Lineares futuros
Conclusivamente, o resultado obtido com a pesquisa apresentada possibilita
avaliar as diferentes características num cenário de Parque Linear: sua porção legal,
a avaliação coletiva, a necessidade de alteração das práticas atuais de gestão e
condução de um processo de integração social na periferia da cidade, e,
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prioritariamente, o aumento de áreas verdes e sua conservação visando à melhoria
da

qualidade

de

vida

e

do

ambiente

para

as

pessoas.
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APÊNDICE A – Modelo de Questionário Aplicado aos Usuários do Parque Linear do
Canivete

Nome
Endereço

Data
Entrevistador

1- Idade
( ) 10 a 19
( ) 20 a 29
( ) 70 a 79
2- Grau de instrução

Sexo ( ) Masc ( ) Fem
( ) 30 a 39

( ) 40 a 49

( ) 50 a 59

( ) 60 a 69

( ) Analfabeto ( ) ensino fundamental incompleto ( ) ensino fundamental completo
( ) ensino médio incompleto ( ) ensino médio completo ( ) ensino superior incompleto
( ) ensino superior completo.
3- Há quanto tempo moram no bairro?
( ) até 1 ano ( ) de 2 a 4 anos ( ) de 4 a 10 anos ( ) de 11 a 20 anos ( ) 21 a 30 anos ( ) mais de 30.
4- Onde moravam anteriormente?
( ) Norte ( ) Nordeste ( ) Centro Oeste ( ) Sudeste ( ) Sul Estado (___________)
5- Qual a renda mensal da família?
( ) até 1 salario mínimo ( ) mais de 2 salários mínimos ( ) mais de 3 salários mínimos ( ) mais de 4
salários mínimos ( ) acima de 5 salários mínimos ( ) acima de 6 salários mínimos
6- Qual foi o principal motivo que levou a morar na Brasilândia?
( ) Proximidade do trabalho
( ) moradias com valor acessível
( ) moradia gratuita
( ) emprego
( ) proximidade com a família ( ) outros.
7- Sabe o nome do Córrego que passa aqui?
( ) Sim ( ) Não
8- Você conhece o Parque Linear do Canivete?
9- Você freqüenta o Parque?

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não

10- Em relação ao Parque, o que mais te atrai? Na ordem de preferência.
( ) Presença de Vegetação ( ) Pista de Caminhada ( ) Equipamentos esportivos
( ) Playground ( ) Bancos
( ) O som da água
11- Que tipo de odor/cheiro não gosta de sentir no Parque?
( ) Córrego poluído ( ) Drogas ( ) Lixo ( ) urina/fezes ( ) Sem restrição
12- Que tipo de odor/cheiro gosta ou gostaria de sentir no Parque?
( ) Flores ( ) mata ( ) terra ( ) frutos ( ) não me importo com cheiros
13- Quanto ao plantio das mudas de árvores, O a Sr (a), opinou na escolha?
( ) sim ( ) Não
14- Quais espécies de plantas/árvores mais te agradam?
( ) de Frutas ( ) de flores ( ) árvores grandes ( ) árvores médias ( ) árvores pequenas
Gramado
( ) sem preferência
15- Em relação ao Parque, o que mais te desagrada? Na ordem de preferência.
( ) Falta de Vegetação ( ) Lixo no local ( ) Falta de manutenção ( ) Poucos atrativos
( ) presença de animais ( ) Mal cheiro ( ) Córrego poluído ( ) Excesso de ruídos.
16- Já freqüentou outro Parque? ( ) Sim ( ) Não

( )
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17- O que motiva o (a) Sr (a) ir ao Parque?
( ) buscar áreas mais frescas; ( ) praticar esportes; ( ) área de recreação para as crianças; ( )
fazer novas amizades; ( ) Não fazer nada; ( ) contemplar a natureza.
18- Que benefícios o Parque trouxe para a região?
( ) Melhoria da paisagem ( ) aumentou a presença do poder público ( ) recreação e lazer ( )
proteção das margens do Córrego ( ) valorização econômica da região ( ) infra-estrutura ( )
Melhoria da qualidade das águas do Córrego ( ) diminuição de inundações ( )Segurança
19- Mora próximo ao Parque?
( ) Sim ( ) Não
20- O Parque trouxe algum tipo de risco para região?

( ) Sim ( ) Não

21- Como se locomove até o Parque?
( ) a pé
( ) bicicleta
( ) ônibus
( ) carro
( ) outros
22- Considera importante que a área do parque deve ser protegida contra ocupação?
Sim
( ) Não

( )

23- Participou do planejamento da execução das obras do Parque? ( ) Sim ( ) Não
24- Participou ou opinou em alguma etapa do projeto do Parque? ( ) Sim ( ) Não
25- Conhece algum morador da região que trabalhou nas equipes que executaram as obras do
Parque?
( ) Sim ( ) Não
26- O a Sr (a), colaboraria na manutenção e na administração do Parque?
( ) Sim ( ) Não
27- O a Sr (a), iria a algum evento que acontecesse no Parque? ( ) Sim ( ) Não
28- O a Sr (a), considera que o Parque possui um espaço adequado para eventos?
( ) Sim ( ) Não
29- O a Sr (a), faria separação do lixo da residência se houvesse um lugar para recolher nas
proximidades do Parque? ( ) Sim ( ) Não
30- Se pudesse escolher 5 coisas para serem melhoradas no parque, quais escolheria das
opções abaixo?
(
(
(
(
(

) Segurança ( ) iluminação ( ) Melhoria/aumento equipamentos esportivos
) Arborização ( ) Fiscalização ( ) presença de banheiros
) monitores aos finais de semana ( ) Educação Ambiental ( ) presença de animais
) Numero de eventos ( ) Grupo de teatro ( ) Limpeza do curso d’água
) aumentar o tamanho do parque ( ) diminuir a quantidade de lixo
31- De acordo com sua Percepção, em porcentagem, houve melhora em:

( ) não houve melhora ( ) de 0 a 2 ( ) de 2,1 a 4 ( ) de 4,1 a 6 ( ) de 6,1 a 8 ( ) de 8,1 a 10
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Anexo A - Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Freguesia do Ó/ Brasilândia
Sumário
Título I – Das Políticas Públicas Regionais.
Capítulo I – Dos Objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da Região.
Capítulo II – Dos Objetivos para o Desenvolvimento Econômico e Social.
Capítulo III – Dos Objetivos para o Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida. Capítulo IV – Dos
Objetivos para o Desenvolvimento Urbano com Qualidade Ambiental.
Título II – Do Plano Urbanístico-Ambiental
Capítulo I – Dos Elementos Estruturadores
Seção I – Rede Estrutural Hídrica Ambiental
Seção II – Rede Viária Estrutural
Seção III – Rede Estrutural de Transporte Público
Seção IV – Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidade
Título III – Do Uso e Ocupação do Solo
Capítulo I – Das Macrozonas
Seção I – Macrozona de Proteção Ambiental
Seção II – Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana
Capítulo II – Das Zonas de Uso
Seção I – Das Zonas Exclusivamente Residenciais – ZER
Seção II – Da Zona Mista – ZM
Seção III – Das Zonas Centralidade – ZC
Seção IV – Das Zonas Especiais
Subseção I – Das Zonas Especiais de Preservação Ambiental – ZEPAM
Subseção II – Das Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC
Subseção III – Das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS
Subseção VI – Das Zonas Especiais de Produção Agrícola e de Extração Mineral – ZEPAG
Capítulo III – Dos Instrumentos de Gestão Urbana Ambiental
Seção I – Dos Instrumentos Indutores do Uso Social da Propriedade
Seção II – Da Outorga Onerosa do Direito de Construir
Seção III – Da Transferência do Direito de Construir
Seção IV – Das Áreas de Intervenções Urbanas
Título I - Das Políticas Públicas Regionais.
Capítulo I – Dos Objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da Região
Art. 1º - O Plano Regional Estratégico de Freguesia/ Brasilândia estabelece os objetivos e as
diretrizes de desenvolvimento urbano e ambiental, visando à reversão
das tendências de ocupação urbana e o direcionamento do crescimento, para alcançar o
desenvolvimento harmônico da região, por meio da qualificação e regularização do espaço no Distrito
de Brasilândia, contenção da expansão urbana na Serra da Cantareira e revitalização econômica do
Distrito de Freguesia do Ó.
Art. 2º - São objetivos e diretrizes do desenvolvimento regional:
I. Promover a integração intra-urbana, por meio de políticas de circulação e transporte, zoneamento e
meio ambiente, para que se efetue o gerenciamento das dinâmicas de circulação, ocupação e
expansão regional entre os distritos de Freguesia do Ó e Brasilândia;
II. Promover a articulação de pólos de irradiação, no Distrito de Brasilândia, nos novos
empreendimentos habitacionais, a partir da estruturação dos espaços como unidades de vizinhança,
com localização dos equipamentos institucionais, transporte e comércio local;
III. Promover o desenvolvimento do Distrito de Brasilândia, por meio da política de habitação social,
associada ao zoneamento, circulação e transporte, para a estabilização da densidade demográfica e
a contenção do processo de ocupação;
IV. Promover a integração do sistema viário e de circulação no Distrito de Freguesia do Ó,
compreendendo:
a) Rearticulação do tecido urbano e das funções multisetoriais na faixa da Marginal do Tietê;
b) melhoramento do sistema viário e de circulação, no sentido leste-oeste, para a integração com as
subprefeituras vizinhas – Casa Verde e Pirituba;
c) incentivo à implantação de um pólo de empreendimentos culturais e sócioeducativos, em área
próxima à Marginal Tietê, nas áreas lindeiras ao Arquivo Municipal e Secretaria Municipal de
Educação.
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V. Promover o controle da verticalização da área central do Distrito de Freguesia do Ó, por meio das
diretrizes de zoneamento, para a preservação da qualidade dos espaços existentes, da memória e do
convívio;
VI. Promover a reversão do decréscimo demográfico e esvaziamento econômico, no
Distrito de Freguesia do Ó, através de políticas que associem e articulem os aspectos econômicos,
sociais, culturais e ambientais com o físico - territorial.
Capítulo II – Dos Objetivos para o Desenvolvimento Econômico e Social.
Art. 3º - São objetivos e diretrizes do desenvolvimento econômico e social:
I. Incentivar a geração de uma nova economia, no trecho compreendido entre a Marginal Tietê e a
Linha de Transmissão da Eletropaulo, para resgatar o papel desta
área como pólo gerador de empregos, baseado em empresas de serviços voltados à
comunidade, por meio da promoção e otimização do uso de instrumentos de gestão
urbana, como a outorga onerosa do direito de construir e a transferência do potencial construtivo;
II. Promover, apoiar e estimular o desenvolvimento de atividades econômicas de micro, pequenas e
médias empresas, observando estudo de identificação das potencialidades econômicas, de geração
de emprego e renda na região por meio da
operacionalização de programas de apoio a estas empresas;
III. Apoio à utilização de instrumentos e mecanismos de incentivo, como linhas de crédito, incentivo
fiscal municipal, treinamento e qualificação de mão de obra, fórum de desenvolvimento regional, e
organização de cooperativas de produção e de serviços, organização e desenvolvimento de canais
de comercialização de produtos locais.
IV. Apoiar o desenvolvimento de atividades econômicas voltadas ao turismo e lazer, por meio da
valorização da memória e da cultura local, com ênfase nos marcos históricos, com destaque para o
Centro e a Igreja Matriz, no Distrito de Freguesia do
Ó, recuperação e melhoria dos equipamentos e serviços de apoio ao turismo regional;
V. Promover e ampliar, nos bairros com maior precariedade social, projetos de inclusão que
contemplem a oferta de equipamentos e serviços, por meio dos Planos
de Bairro;
VI. Revitalização urbana e econômica do Distrito de Brasilândia, por meio da viabilização e do apoio a
empreendimentos de habitação social, associados ao desenvolvimento econômico, dirigido para uma
estrutura urbana planejada a partir da recuperação e qualificação urbano-ambiental, priorizando o
aproveitamento econômico ambientalmente sustentável, compreendendo:
a) regularização fundiária;
b) implantação de melhoramentos na infra-estrutura urbana;
c) implantação de equipamentos sociais
Capítulo III – Dos Objetivos e Diretrizes para o Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida.
Art. 4º - Para alcançar o desenvolvimento humano com qualidade de vida, foram selecionadas
prioridades por meio de ação conjunta da subprefeitura com as demais
Secretarias pertinentes, visando à priorização das políticas setoriais e das ações estratégicas
localizadas, de modo a promover a inclusão social e a reduzir as desigualdades regionais.
Capítulo IV – Dos Objetivos para o Desenvolvimento Urbano com Qualidade Ambiental.
Art. 5º - São objetivos do desenvolvimento urbano com qualidade ambiental:
I. Promover o desenvolvimento sócio-ambiental da Serra da Cantareira, compreendendo:
a) implantação de ações na faixa de divisa do Parque Estadual da Cantareira, visando coibir invasões
das áreas públicas e surgimento de loteamentos clandestinos;
b) criação de uma faixa de proteção ambiental, por meio de APA – Área de Proteção
Ambiental;
II. Apoio à criação de programas de incentivos a atividades agrícolas, implantação de cooperativas e
hortas comunitárias constituindo projetos de sustentabilidade sócioambiental.
Art. 6º - São diretrizes para o desenvolvimento urbano com qualidade ambiental:
I. Implantação de programas de gestão das encostas da Serra da Cantareira, para impedir a
expansão urbana, por meio das diretrizes de zoneamento e de seus instrumentos.
II. Apoio à fiscalização e ao monitoramento das ocupações irregulares nas áreas de
proteção ambiental, por meio de programas articulados entre Guarda Civil Metropolitana, Polícia
Florestal e subprefeituras da região norte.
III. O financiamento dos programas ambientais se dará com recursos do Fundo
Municipal do Meio Ambiente, da PMSP e do Comitê da Bacia do Alto Tietê – cota parte do subcomitê
Cantareira, junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO;
Título II – Do Plano Urbanístico-Ambiental
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Art. 7º – Este Plano Regional Estratégico, observa as diretrizes do Plano Diretor Estratégico – PDEParte I desta Lei, para os elementos estruturadores e integradores como parte do processo de
urbanização da subprefeitura.
Capítulo I – Dos Elementos Estruturadores
Seção I – Rede Estrutural Hídrica Ambiental
Art. 8º - A Rede Estrutural Hídrica Ambiental de Freguesia do Ó/ Brasilândia atua nas bacias dos
Córregos Bananal, Itaguaçu, Cabuçu de Baixo, Rio das Pedras e Córrego Verde, nas áreas verdes e
áreas degradadas, constantes do Quadro 01 e Mapa 01, integrantes deste Livro, compreendendo:
I. Implantação dos Parques Lineares ao longo dos Córregos Carombé, Canivete, Bananal e Itaguaçu,
por meio das diretrizes de:
a) constituição de barreiras à ocupação de áreas sujeitas à inundação e deslizamento;
b) recuperação de paisagem degradada;
c) despoluição e saneamento dos cursos d’água;
d) criação de áreas de lazer para a comunidade.
II. Implantação de áreas - tampão para proteção à Reserva Florestal da Serra da Cantareira,
articuladas aos Parques Lineares;
III. Criação de APA – Área de Preservação Ambiental, na área, limítrofe a Serra da Cantareira;
IV. Implantação de Parque Público, no Distrito de Brasilândia, integrado aos programas de
recuperação ambiental e interligado aos Parques Lineares dos Córregos Carombé, Canivete, Bananal
e Itaguaçu, a serem implantados;
V. Recuperação da Pedreira Itaberaba, no Distrito de Brasilândia, situada no limite da Macrozona de
Proteção Ambiental, por meio de recuperação dos locais de deposição de resíduos industriais classe
II e aproveitamento das áreas vegetadas livres para implantação de equipamentos esportivos, de
lazer e recreação, a partir da:
a) desativação do aterro;
b) análise técnica da área e implantação de medidas de mitigação de impactos ambientais;
c) desenvolvimento de programa sócio-ambiental com a implantação de projeto para transformação
da área em espaço público de lazer, esporte, recreação e educação ambiental para a comunidade.
VI. Recuperação da Pedreira Morro Grande, no Distrito de Brasilândia, situada na Macrozona de
Estruturação e Qualificação Urbana, por meio de:
a) recuperação da área degradada por atividades de extração mineral e aterro de inertes, a partir da:
1. desativação da lavra;
2. desativação do aterro;
3. análise técnica da área e implantação de medidas de mitigação de impactos ambientais.
b) implantação de projeto sócio-ambiental que contemple:
1. implantação de processo de contenção dos níveis de degradação do aterro e encaminhamento dos
procedimentos para recuperação ambiental das áreas degradadas.
2. implantação de projeto para transformação da área em espaço público de lazer, esporte, recreação
e educação ambiental para a comunidade.
Art. 9º - Implantação dos Caminhos Verdes junto aos Córregos Cabuçú de Baixo, Guaraú, Tanque,
nas Avenidas Otaviano Alves de Lima, Fuad Lutfala e Miguel Conejo e nas Ruas Rossio do Carmo e
da Balsa.
Art. 10 – Implantação de ciclovia na Avenida Fuad Lutfala.
Art. 11 - Deverá ser feita a revisão do sistema de drenagem do piscinão do Córrego Bananal e do
sistema de escoamento das águas pluviais dos bairros Jardim Damasceno e Jardim Maria Elisa, no
Distrito de Brasilândia, a partir de estudo hidrológico a ser realizado.
Art. 12 – Deverá ser promovida gestão junto ao órgão estadual competente (SABESP) para a
implantação de programa de saneamento básico em todos os assentamentos legalizados ao longo do
vale do Córrego Bananal, em especial nos bairros Jardim Damasceno, Jardim Elisa Maria e CDHU de
Brasilândia, com a implantação das redes coletoras de esgotos sanitários e ampliação do sistema de
drenagem.
Art. 13 – Apoio à criação de cooperativas de catadores e coleta seletiva, compreendendo:
I. Articulação de projeto de geração de emprego e renda e programa de educação ambiental;
II. Formação e desenvolvimento da prática de sustentabilidade, a partir do trabalho profissional com
resíduos recicláveis e desenvolvimento de programas de capacitação que viabilizem o exercício
profissional nesta área;
Seção II – Rede Viária Estrutural
Art. 14 – Além das vias estruturais - N1, N2 e N3 - definidas pelo PDE – Parte I desta Lei, este PRE
estabelece o sistema viário secundário, composto por vias tipo N4 e N5, também conceituadas no
PDE – Parte 1 desta Lei e constantes do Mapa 2 integrante deste Livro.
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Art.15 - Ficam estabelecidos os melhoramentos viários constantes do Quadro 02 e o
Mapa 2A, integrantes deste Livro, a seguir listados:
I. Abertura da via estrutural leste-oeste, entre a Avenida General Edgar Facó e Avenida Inajar de
Souza, compreendendo:
a) integração no sentido leste-oeste do eixo Pirituba – Freguesia - Casa Verde;
b) reestruturação dos espaços lindeiros à Marginal do Tietê, no Distrito de Freguesia do Ó.
II. Implantação de melhoramentos nas Avenidas Itaberaba, Deputado Cantídio Sampaio, Elísio
Teixeira Leite, Paula Ferreira, Rua Parapuã e Estrada Lázaro Amâncio de Barros, compreendendo:
a) regularização do leito carroçável e passeios;
b) melhoria da integração entre as vias da malha viária estrutural e dinamização dos pólos de
centralidades por ela articulados.
III. Abertura de via entre a Estrada Lázaro Amâncio de Barros e a Avenida José da Natividade
Saldanha, no Distrito de Brasilândia, compreendendo:
a) melhoramento da qualidade do sistema viário estrutural na área expandida do Distrito de Freguesia
do Ó, ligação deste com o Distrito de Brasilândia, e a ordenação dos espaços lindeiros ao Córrego
Rio das Pedras;
b) melhoria da rede viária estrutural e articulação com o Terminal Brasilândia a ser implantado.
IV. Intervenção pontual na Avenida Santa Marina, no Distrito de Freguesia do Ó, que visa à melhoria
do fluxo viário de acesso a essa avenida no sentido leste-oeste e norte-sul, través do alargamento da
avenida entre as Ruas Ruth Reck Garcia e Francisco Siqueira Brito;
V. Intervenção pontual na confluência das Avenidas Manuel Bolívar e Deputado Cantídio Sampaio,
com a:
a) conexão dos eixos viários estruturais e articulação viária com o Terminal Brasilândia, a ser
implantado;
b) opção de acesso das populações do Jardim Guarani, Jardim Paulistano, Jardim Vitória Régia,
Jardim Brasilândia e Jardim Carombé ao Terminal Brasilândia a ser implantado;
c) melhoramento no padrão da rede estrutural que articula as diversas centralidades. Seção III –
Rede Estrutural de Transporte Público
Art. 16 - A Rede Estrutural de Transporte Público da Subprefeitura Freguesia/ Brasilândia incorpora
as diretrizes do PDE – Parte I, desta Lei e do Plano Municipal de Circulação Viária e de Transportes,
e é a constante do Quadro 03 e Mapa 03, integrantes deste Livro.
Título III – Do Uso e Ocupação do Solo
Capítulo I – Das Macrozonas
Art. 17 – A Subprefeitura de Freguesia/ Brasilândia encontra-se, em parte, contida a
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e, em parte, na Macrozona de Proteção Ambiental.
Seção I – Macrozona de Proteção Ambiental
Art. 18 – Parte do território do Distrito de Brasilândia está situado na Macrozona de Proteção
Ambiental, que corresponde à porção do território do Município onde a instalação do uso residencial e
o desenvolvimento de qualquer atividade urbana, subordinam-se à necessidade de preservar,
conservar ou recuperar o ambiente natural, garantido a qualidade ambiental da cidade.
Parágrafo único: Os instrumentos ambientais, urbanísticos e jurídicos a serem aplicados na
Macrozona de Proteção Ambiental estão estabelecidos no Plano Diretor Estratégico – PDE – Parte I
desta Lei.
Art. 19 – Está contida nesta Macrozona de Proteção Ambiental, conforme dispõe o PDE – Parte I
desta Lei, a ZEP – Zona Específica de Preservação, que compreende parte do Parque Estadual da
Serra da Cantareira, localizado no Distrito de Brasilândia.
Art. 20 – Estão contidas nesta Macrozona de Proteção Ambiental, as zonas seguintes do Distrito de
Brasilândia:
ZEPAM – Zona Especial de Preservação Ambiental;
ZMp – Zona Mista de Proteção Ambiental;
ZCPp – Zona de Centralidade Polar de Proteção Ambiental.
ZCLp – Zona de Centralidade de Proteção Linear
Art. 21 – A ZMp – Zona Mista de Proteção Ambiental, corresponde à porção do território destinadas à
implantação de usos urbanos, de baixa densidade de construção, permite uso residencial e não
residencial, com atividades de comércio e serviços de âmbito local, e deverá receber diretrizes
urbanísticas que visem à recuperação ambiental.
Art. 22 – A ZCPp – Zona de Centralidade Linear de Proteção Ambiental, corresponde à porção do
território destinada à localização de atividades típicas de centros regionais caracterizada pela
coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, porém com predominância de usos não
residenciais compatíveis e toleráveis.
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Art. 23 – A ZCLp – Zona de Centralidade Linear de Proteção Ambiental, corresponde aos lotes com
frente de via destinados à localização de atividades típicas de centros
regionais, caracterizados pela coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, porém com
predominância de usos não residenciais compatíveis e toleráveis.
Parágrafo único - Fica enquadrado na Zona Centralidade Linear de Proteção Ambiental ZCLp o
seguinte trecho de logradouro público: Avenida Deputado Cantídio Sampaio constante do Quadro 4C
e delimitado no Mapa 04, integrantes deste Livro.
Seção II – Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana
Art. 24 - A porção sul do Distrito de Brasilândia e o Distrito de Freguesia do Ó estão situados na
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, que corresponde à porção do território do
Município onde a instalação do uso residencial e o desenvolvimento da atividade urbana subordinamse às exigências dos Elementos Estruturadores definidos no Plano Diretor Estratégico – PDE – Parte
I desta Lei.
Parágrafo único: este Plano Regional Estratégico estabelece objetivos, diretrizes e ações estratégicas
contidas nas zonas de uso e nas áreas de intervenção da Macrozona de Estruturação e Qualificação
Urbana.
Capítulo II – Das Zonas de Uso
Seção I – Das Zonas Exclusivamente Residenciais – ZER
Art. 25 – Está contida no perímetro desta subprefeitura a ZER – 1 que corresponde à
porção do território destinada exclusivamente ao uso residencial de baixa densidade
demográfica baixa.
§ 1º - Ficam contidas na Zona Exclusivamente Residencial de densidade demográfica baixa – ZER1/01 parte da Vila Albertina.
§ 2º - As características de ocupação e o perímetro da ZER-1/01 são os constantes do Quadro 04 e
Quadro 04A, delimitadas no Mapa 04, integrantes deste Livro.
Seção II – Das Zonas Mistas – ZM
Art. 26 – Estão contidas nesta subprefeitura as ZM, que correspondem às porções do território da
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana destinadas à implantação de usos residenciais e
não residencial , inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios de compatibilidade
definidos no PDE – Parte I desta lei.
§ 1º - Estão contidos no perímetro desta subprefeitura os seguintes tipos de Zona Mista:
I. ZM-1 – Zona Mista de baixa densidade;
II. ZM-2a – Zona Mista de média densidade;
III. ZM-2b – Zona Mista de alta densidade.
§ 2º - As características de uso, ocupação, aproveitamento e os perímetros das Zonas Mistas são os
constantes do Quadro 04 e 04A e delimitados no Mapa 04, integrantes deste Livro.
Art. 27 – A ZM-1, localizada no Distrito de Brasilândia, permite atividades de comércio e serviços
locais, com densidades demográficas e construtiva baixas, para a geração de emprego e renda, junto
ao uso residencial.
Parágrafo único - Deverá ser estimulado na ZM-1 o adensamento vertical, para a abertura de espaços
para implantação de equipamentos de uso coletivo e para favorecer os aspectos de recuperação
paisagístico-ambiental.
Art. 28 – A ZM-2, localizada em parte no Distrito de Brasilândia e em parte no Distrito de Freguesia do
Ó, com densidades demográfica e construtiva médias, abrange a maior parte do território desta
Subprefeitura.
Seção III – Das Zonas Centralidade – ZC
Art. 29 - Atendendo as diretrizes estabelecidas pelo PDE – Parte I, desta Lei, este Plano Regional
Estratégico estabelece as seguintes zonas centralidades:
I. Zonas Centralidades Polares localizadas no Distrito de Freguesia do Ó :
a) ZCPa/01 - Região da Rua da Balsa e Av.Nossa Senhora do Ó - visa à revitalização econômica da
área, com plena utilização da infraestrutura instalada e do potencial imobiliário
b) ZCPa/ 02 - Região da Marginal Tietê - visa à requalificação, renovação urbana e dinamização
econômica e institucional ligadas às atividades de cultura, educação, lazer e recreação.
c) ZCPa/03 - Freguesia do Ó (Vila Bancária), visa à integração do projeto de requalificação dos
espaços centrais desse distrito e à consolidação do centro comercial.
II. Zonas Centralidades Polares localizadas no Distrito de Brasilândia :
a) ZCPa/04 - Região compreendida pelas Avenidas João Paulo I / Pe. Orlando G. da Silveira / José
da Natividade Saldanha - visa à potencialização dos equipamentos sociais disponíveis e melhoria do
ambiente urbano.
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b) ZCPa/05 - Praça João Kaiser - visa à adequação e qualificação do local para implantação do
Terminal Brasilândia e a reestruturação do espaço urbano.
c) ZCPa/06 – Situada entre a Av. Dep. Cantídio Sampaio e a Linha de Transmissão da Eletropaulo,
visa à urbanização e organização do espaço, implantação de pólo de atividades de prestação de
serviços sócio-comunitários e comércio de pequeno porte.
d) ZCPp/ 01 – Entre a Av. Cantídio Sampaio e RuaTelha Mar - visa à urbanização e organização do
espaço, implantação de pólo de atividades de prestação de serviços
sócio-comunitários e comércio de pequeno porte.
e) ZCPp/02, - Telecentro - visa à urbanização e organização do espaço, implantação de pólo de
atividades de prestação de serviços sócio-comunitários e comércio de pequeno porte.
III. Zonas Centralidades Lineares localizadas no Distrito de Freguesia do Ó e no Distrito de
Brasilândia, que abrangem os lotes lindeiros às vias:
a) ZCLa/ 01 - Av. Fuad Lutfala - visa à dinaminazação da ocupação desta via e adensamento das
atividades secundárias e terciárias, com obrigatoriedade de implantação de espaços para
estacionamentos.
b) ZCLa/ 02 - Avenida Elísio Teixeira Leite - visa à concentração de atividades terciárias e
institucionais.
c) ZCLa/ 03 - Estrada do Sabão, que está interligada à centralidade polar da Praça João Kaiser - visa
melhorar o padrão funcional desta via.
d) ZCLa/ 04 - Avenida Petrônio Portela - visa ao aproveitamento da infra-estrutura desta via para o
desenvolvimento de atividades terciárias, constituindo-se em um eixo de atividades especializadas
em prestação de serviços.
e) ZCLa/ 05 - Avenida Miguel Cornejo - visa ao melhor aproveitamento dos espaços disponíveis, com
a concentração de serviços públicos e ampliação das atividades econômicas.
f) ZCLa/ 06 e ZCLa/ 07 - Av. João Paulo I - visa também ao melhor aproveitamento dos espaços
disponíveis, concentração de serviços públicos e ampliação das atividades econômicas.
g) ZCLa/ 08 - Avenidas Inajar de Souza - visa à dinamização da ocupação e adensamento das
atividades secundárias e terciárias, com obrigatoriedade de implantação de espaços para
estacionamentos.
Art. 29 – As características de uso e ocupação e os perímetros das Zonas Centralidade são os
constantes do Quadro 04 e Quadro 04A, e delimitados no Mapa
04, integrantes deste Livro.
Seção IV – Das Zonas Especiais
Subseção I – Das Zonas Especiais de Preservação Ambiental – ZEPAM
Art. 30 – As zonas especiais de proteção e recuperação ambiental – ZEPAM são porções do território
a serem preservadas e protegidas, em razão de suas peculiaridades podem ser:
I. ZEPAM - P: empregada quando for necessária a preservação da biodiversidade, cobertura vegetal,
permeabilidade, produção de água e regulação micro-climática;
II. ZEPAM - R: empregada quando for necessária a sua recuperação quanto ao risco geotécnico para
fins de manutenção da qualidade ambiental no meio urbano.
§ 1º - Ficam enquadradas nas Zonas Especiais de Preservação Ambiental – ZEPAM -P ou ZEPAM R , as seguintes áreas:
I. na Macroárea de Conservação e Recuperação:
a) ZEPAM – P /01 – limítrofe à Serra da Cantareira;
b) ZEPAM – P /02 – junto à Av. Cantídio Sampaio e Córrego Corombé;
c) ZEPAM – R /04 – área da Pedreira Itaberaba.
II. na Macroárea de Urbanização e Qualificação:
a) ZEPAM – R /03 – próxima a Pedreira Morro Grande, junto à Rua Domingos Vega. § 2º - As
características de uso e ocupação e os perímetros das ZEPAM são os constantes do Quadro 04 e
Quadro 4B, delimitados no Mapa 04, integrantes deste Livro.
Subseção II – Das Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC
Art. 31 – As Zonas de Preservação Cultural – ZEPEC são porções do território destinadas à
preservação, recuperação, manutenção do patrimônio histórico, artístico e arqueológico.
§1º - Fica enquadrada como Zona Especial de Preservação Cultural, de área de urbanização especial
– ZEPEC - AUE – que representa o conjunto urbano com características homogêneas de traçado
viário e índices urbanísticos, conforme dispõe o PDE – Parte I desta lei, o centro histórico do Distrito
de Freguesia do Ó.
§ 2º - As características de uso e ocupação do solo e os perímetros da ZEPEC – QUE – 1, são
constantes do Quadro 04 e Quadro 4E e delimitados no Mapa 04 e 4B, integrantes deste Livro.
Subseção III – Das Zonas Especiais de Produção Agrícola e de Extração Mineral – ZEPAG.
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Art. 32 – A Zona Específica de Produção Agrícola e de Extração Mineral – ZEPAG, é porção do
território municipal, onde há interesse público em manter e promover atividades agrícolas e de
extração mineral.
§ 1º - Fica enquadrada como Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral - ZEPAG/01,
conforme dispões o PDE – Parte I desta lei, as áreas de extração mineral e aterro da Pedreira Morro
Grande, localizada no Distrito de Brasilândia.
§ 2º - O PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, que deverá ser feito após a
desativação da Pedreira Morro Grande, deverá priorizar a transformação da área em parque público.
§ 3º - As características de uso e ocupação e o perímetro da ZEPAG constam do Quadro 04 e
Quadro 4B, delimitado no Mapa 04, integrantes deste Livro.
Subseção IV – Das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS.
Art. 33 – As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS são aquelas destinadas, prioritariamente, à
recuperação urbanística, à regularização fundiária, à produção de
Habitações de Interesse Social – HIS ou do Mercado Popular – HM.
Art. 34 – Este Plano Regional Estratégico, tendo por referência as disposições estabelecidas no PDE
– Parte I desta lei e em função das necessidades de cada distrito da Subprefeitura Freguesia/
Brasilândia, demarca três tipos de ZEIS:
I. ZEIS 1 – localizadas em terrenos particulares ou públicos ocupados por favelas ou assentamento
de baixa renda necessitando de urbanização, regularização fundiária, desafetação ou posse da terra;
II. ZEIS 2 – localizadas em terrenos ou imóveis subutilizados ou desocupados;
III. ZEIS 4 – localizadas em terrenos não edificados e adequados a urbanização, situados na
Macrozona de Proteção Ambiental.
Parágrafo único – As características de uso e ocupação das ZEIS constam do Quadro 4 e estão
delimitadas nos Mapa 04 e 4A, integrantes deste Livro.
Capítulo III – Dos Instrumentos de Gestão Urbana Ambiental
Seção I – Dos Instrumentos Indutores do Uso Social da Propriedade.
Art. 35 – Este Plano Regional Estratégico, tendo por referência as disposições PDE – Parte I desta
lei, estabelece a aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsória nas áreas vazias
delimitadas como ZEIS 2 e ZEIS 4.
Seção II – Da Outorga Onerosa do Direito de Construir.
Art. 36 – Ficam sujeitos à Outorga Onerosa do Direito de Construir os imóveis particulares localizados
nas zonas onde o coeficiente de aproveitamento máximo for maior do que o básico, de acordo com as
regras estabelecidas no PDE - Parte I desta Lei.
Seção III – Da Transferência do Direito de Construir.
Art. 37 – Este Plano Regional Estratégico, de acordo com as regras estabelecidas no PDE - Parte I
desta Lei e em função das necessidades de cada distrito da Subprefeitura de Freguesia/ Brasilândia,
demarca as seguintes áreas para a Transferência do Potencial Construtivo:
I. Áreas de ZEPAM;
II. Imóveis enquadrados dentro do perímetro da ZEPEC;
III. Áreas inseridas dentro do limite dos parques lineares.
Seção V – Das Áreas de Intervenções Urbanas
Art. 38 – As Áreas de Intervenção Urbana – AIU são porções do território de especial interesse para o
desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísticos específicos para os quais poderão ser
aplicados instrumentos urbanísticos de acordo com as regras estabelecidas no PDE – Parte I desta
Lei.
Parágrafo Único: Os instrumentos de implantação das AIUs previstas neste PRE, em como os
instrumentos urbanísticos nelas aplicáveis serão definidos em legislação específica.
Art. 39 – Fica estabelecida AIU para implantação de parque linear: AIU – 01 do Parque Linear dos
Córregos, Carombé, Canivete, Bananal e Itaguaçu.
Art. 40 – Fica estabelecida AIU de preservação e recuperação ambiental: AIU – 02 – Área Tampão de
Proteção à Serra da Cantareira, com as seguintes diretrizes:
I. Conter as pressões e o processo de ocupação;
II. Desenvolver projetos ambientalmente sustentáveis, como agricultura familiar, atividades de
silvicultura e atividades ligadas ao turismo ecológico;
III. Os projetos e atividades a serem implantados deverão ser articulados com os parques lineares;
IV. Implantar APA – Área de Proteção Ambiental;
V. Desenvolver projeto de gestão compartilhada governo-população, com a participação do Comitê do
Sistema Cantareira, subprefeituras que têm seus limites junto a Serra da Cantareira, SVMA, ONGs,
proprietários e segmentos organizados da população.
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Art. 41 – Ficam estabelecidas as seguintes AIU para implantação de Centralidades: I. AIU – 03 Centralidade Polar – Rua da Balsa/Avenida Nossa Senhora do Ó, localizada no Distrito de Freguesia
do Ó, com as seguintes diretrizes:
a) requalificação e renovação urbana;
b) revitalização econômica da área;
c) parceria com a iniciativa privada para implantação de um núcleo de interesse cultural;
d) articulação e integração regional com a implantação da Via Estrutural Leste Oeste;
e) envolvimento dos grupos atuantes em projetos de valorização cultural do centro da Freguesia do
Ó.
II. AIU – 04 - Centralidade Polar – Marginal Tietê, com as seguintes diretrizes:
a) implantação de equipamentos de cultura, educacionais e de lazer, por meio de um projeto
associado com as Subprefeituras de Casa Verde, Pirituba e Lapa;
b) elaboração de um projeto arquitetônico para a valorização da paisagem do Rio Tietê.
Art. 42 - Fica estabelecida AIU para requalificação urbana e urbanização: AIU – 05 - Largo da Matriz
Nova, localizada no Distrito de Freguesia do Ó, que visa à:
a) revitalização do paisagismo do Largo da Matriz Nova;
b) recuperação das fachadas originais dos imóveis do entorno;
c) criação de vagas para estacionamento;
d) incentivo ao comércio e ao turismo.
Art. 43 – Ficam estabelecidas as seguintes AIUs para recuperação urbana e implantação de
programas habitacionais localizadas no Distrito de Brasilândia:
I. - Fica estabelecida a AIU – 06 - Requalificação Urbana do Largo da Pancada, que visa à:
a) organização e qualificação do espaço urbano;
b) saneamento do Córrego Rio das Pedras;
c) estruturação do transporte público coletivo.
II. Fica estabelecida a AIU – 07 - Requalificação Urbana da VilaTeresinha, que visa à:
a) organização e qualificação dos espaços públicos;
b) implantação de equipamentos sociais;
c) organização da circulação viária .
Art. 44 – As Áreas de Intervenção Urbana são as constantes do Quadro 05 e estão delimitadas no
Mapa 05, integrantes deste Livro.

