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para ida até a USP, na Estrada Turística do Jaraguá e do apreço e carinho tido 

em relação ao Pico do Jaraguá, esse importante cartão postal, símbolo do 

patrimônio ambiental do município de São Paulo. O incômodo era o de ver 

construções tão próximas a uma unidade de conservação, colocando em prova 

o fato destas estarem ali. 

Com o incômodo na cabeça, a dificuldade maior foi a de escolher uma 

maneira de abordar esse problema. Não sabia se realizaria um trabalho de 

Geografia Urbana tratando dos problemas de moradia ou se faria algum estudo 

de Planejamento Ambiental-Urbano, motivado pela singularidade do arranjo 

percebido por essa peculiaridade, tão característica dos diversos problemas 

enfrentados nas grandes cidades, ou seja, de habitações de baixa renda 

coexistindo ao lado de unidades de conservação. Esse incômodo se tornou 

ainda maior pela própria singularidade das escolhas que são necessárias de se 

fazer em ambiente acadêmico, ou seja, é necessária a escolha de um campo de 

estudo para aprofundamento, e de meu defeito natural de gostar de temas tanto 

ligados à Geografia Humana quanto os ligados à Geografia Física. No entanto, 

experiências posteriores, quando de estágios realizados em órgãos oficiais de 

planejamento metropolitano e ambiental me fizeram olhar com mais carinho 

para as atividades ligadas à atuação profissional dos geógrafos, sem abandonar 

o gosto pela compreensão dos processos e fenômenos de natureza social 

relacionados ao espaço. 
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O gosto pela Cartografia e pelo trabalho de campo começaram  aflorar, 

muito pelas possibilidades trazidas pelo fato de perceber representados na 

forma de mapas os diversos processos, fenômenos e conceitos estudados em 

sala de aula. Assim, conseguiria me aproximar daquilo que considero essencial 

na formação do geógrafo, que é a de, mesmo sendo um especialista em 

determinada área, ter pelo menos claro, a necessidade de busca de uma postura 

holística, o que só se consegue através do anseio por uma formação mais ampla 

e universalista. 

Não que se deseje aqui adotr um postura hedonista ou uto-afirmativa, 

mas o que percebi ao longo de vários anos é que aquele espírito que tinha 

quando das aulas de Geografia do ensino básico permaneceram em nível 

superior, sedimentando ainda mais meu gosto pela Geografia.   

Ao longo da formação acadêmica, minha postura sempre se guiou pela 

necessidade de complementar os conteúdos os cursos com leituras e de 

aproveitar ao máximo aquilo o que mesus mestres me ensinavam, sobretudo 

àqueles que demonstravam nas aulas apreço e cuidado, se preparando, sendo 

exigentes, tendo, portanto, a mesma dedicação com que me pré-dispunha a ter 

em suas aulas.  

Por outro lado, nesse percurso, o que é de certa forma normal, existem 

aqueles que te marcam mais, pelo convívio, amizade e cumplicidade, sejam eles 

os amigos alunos ou amigos professores. Sem estes, esse caminho, que acho que 

pode ser considerado vitorioso, não poderia ter se concretizado. 

Na forma de agradecimentos, gostaria de citar em primeiro lugar minha 

mãe, Cícera do Amaral Alves e meu pai, Edson Alves (in memorian) pelo apoio 

e incentivo aos estudos, pelas repreensões nos momentos certos e por terem 
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os meus sobrinhos João Vitor e Carolina, pelo carinho, pelas brigas e 

aprendizados em família.  

Aos amigos de sempre da graduação e sem os quais, uns de maneira 

física e outros, pelas conversas, dicas e pela amizade, também devo este 

trabalho de graduação: Camila Roethig, Sérgio Roberto Nunes, Camila Orsi 

Trevisan (pela amizade profunda, ombro e cuidados), Fabiana Machado Leal 

(amizade, seriedade, postura acadêmica e pelos bons momentos), Daniela Souza 

Dantas (pelo carinho, amizade e postura acadêmica), Cíntia Lopes Rodrigues, 

Sarah Vilhena de Moraes, Lucas Tafarello (pelas risadas e pela seriedade com 

que conduz suas responsabilidades), Ivana Araújo Monteiro, Danilo Rogério de 

Souza, Anelise Aparecida Marson (pela amizade, excelentes momentos de 

convivência acadêmica e pelo exemplo de pessoa e estudante), Janio Queiroz 

Souto (apoio, risadas, acolhimento e discussões), Marcelo Hideki Nishida (pelo 

exemplo, pela amizade e rigor), Adão Aparecido Lanzieri Modesto, Eduardo 

Justiniano, Silvio Villar, Ana Lúcia, Kelly Melo, Nádia, Eduardo Tomio 

Nakamura (pelas dicas), Adriana Midori, Adriana Pereira de Lima (pela 

amizade, pelos bons momentos), Guilherme Talala (pela amizade, pelos bons 
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Resumo 

 

A explosão urbana rumo à periferia, facilitada em muito pela própria 

atuação do poder público (leis de zoneamento), e de outro lado, da ausência de 

políticas habitacionais consistentes, fizeram do déficit de moradia um dos 

problemas mais graves de nossas grandes cidades, sobretudo São Paulo. Como 

consequência, se multiplicam os problemas ambientais como poluição dos 

cursos d’água, deslizamentos em encostas ocupadas, entre outros. 

O Conjunto Habitacional Turística, vizinho ao Parque Estadual do 

Jaraguá, é um empreendimento de habitação de interesse social, instalado em 

importante área de nascentes, e ilustra, portanto, um quadro de expansão da 

urbanização em terrenos frágeis ambientalmente. Por essa especificidade, 

buscou-se realizar uma análise ambiental urbana para a área de influência deste 

empreendimento (área da Sub-Bacia do Córrego Inocênio de Souza) cuja 

concepção baseou-se nos princípios teóricos e metodológicos sugeridos por 

Lima (1990) e Rodrigues (1998) e aplicados por Fujimoto (2001) nos quais a 

compreensão dos padrões de ações humanas significativos para a 

morfodinâmica, o histórico de intervenções causadas pela urbanização, o uso da 

cartografia geomorfológica de detalhe aliada à Cartografia Ambientale o uso 

das noções de limiares geomorfológicos aparecem como princípios basilares. 

Soma-se à análise ambiental urbana, a necessidade de realizar uma 

discussão conceitual acerca do Planejamento Urbano-Ambiental praticado no 

município de São Paulo, bem como da necessidade de compreensão das 

toestões habitacionais ligadas à moradia de baixa renda, buscando-se um 
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diálogo, através do estudo de caso, entre os conceitos elaborados pelo 

urbanismo tradicional e das metadologias de estudos ambientais praticadas em 

Geografia, promovendo, dessa forma, uma crítica aos parâmetros utilizados nos 

processos de regularização fundiária de habitações de interesse social.  

Como produtos elaborados na análise ambiental urbana sugerida, citam-

se dois mapas ambientais urbanos com datas que ilustram as fases de pré-

perturbação (1986) e pós-perturbação (2002) motivados pela implantação do 

Conjunto Habitacional Turística (Cartografia Ambiental Retrospectiva). 

Somam-se também a esses produtos, os cálculos feitos de escoamento 

superficial direto para a área de estudo e da caracterização dos estágios 

sucessionais da vegetação existente entre o Parque Estadual do Jaraguá e o 

referido conjunto, sendo, portanto, esses esforços adicionais condizentes com os 

princípios teórico-metodológicos apontados. 

 

Palavras-chave: Análise Ambiental Urbana, Habitação de Interesse Social, 

Cartografia Ambiental Retrospectiva, Escoamento Superficial Direto, 

Urbanização.  
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Abstract 

 

The urban explosion on the outskirts, made easier on the one hand by the 

government’s own performance (zoning laws) and on the other hand by the 

lack of consistent housing policy, turned housing deficit into one of the most 

serious problems in our big cities, mainly in Sao Paulo.  As a result, 

environmental problems such as water streams pollution and inhabited 

hillsides landslides, among others, sharply increased. 

The public housing estate next to Jaraguá state park called Turistica, built 

in a land of springs, is a housing venture of social interest and an example of 

urban expansion in environmentally fragile areas. For this particularity, an 

urban environmental analysis was made in the area of this venture (sub-bay of 

the Inocêncio de Souza Creek), whose concept  was based on the theoretical and 

methodological principles suggested by Lima (1990) and Rodrigues (1998) and 

applied by Fujimoto (2001) in which the understanding of significant human 

actions patterns to morphodynamics, the inventory of urban interventions, the 

use of detailed geomorphologic cartography together with environmental 

cartography and  notions of geomorphologic thresholds are shown as basilar 

principles. 

Adding to the urban environmental analysis the need of a conceptual 

debate on the urban environmental planning implemented in the city of São 

Paulo, as well as the need of understanding housing issues concerning low-

income dwellings, seeking dialogue through case studies, among the concepts 

elaborated by traditional urbanism and the methodology of environmental 
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studies used in Geography, we are able to carry out a critical analysis of the 

parameters used in the processes of land regularization of housing of social 

interest. 

As products of the suggested urban environmental analysis, we can 

mention the elaboration of two urban environmental maps with dates 

illustrating the pre-perturbation(1986) and post-perturbation(2002) phases 

caused by the construction of the housing estate Turística (Retrospective 

Environmental Cartography).  The direct surface flow calculation made to the 

area of study and the characterization of the existing successional stages of 

vegetation between the park and the above mentioned housing  estate can be 

added to these products, being these additional efforts in accordance with the 

theoretical-methodological principles mentioned. 

 

Keywords: urban environmental analysis, housing of social interest, 

retrospective environmental cartography, direct surface flow, urbanism. 
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“A urbanização apresenta-se como um desafio para muitos pesquisadores, pois a 

concentração humana e as atividades a ela relacionadas promovem uma ruptura do 

funcionamento do ambiente natural. Para melhor avaliar a qualidade ambiental urbana 

e controlar suas degradações ambientais, é preciso compreender sua dinâmica de 

funcionamento para, a partir dessa compreensão, procurar soluções para muitos 

problemas ambientais que afligem o espaço urbano. É necessário, portanto, 

compreender que a paisagem urbana é uma paisagem natural alterada”. 

 

(Felisberto Cavalheiro, Urbanização e Alterações Ambientais. In: Análise 

Ambiental: Uma Visão Multidisciplinar (1995:32) 
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1. Introdução 

 

A cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles mundiais, 

experimentou a partir da década de 50, um dos mais intensos processos de 

crescimento verificados no mundo (Souza, 1994).  

Guardando para si a renda imobilizada pelos dividendos do café, esta 

cidade se transformou já no século XIX, em centro financeiro para economia 

cafeeira, o que, mais tarde, mais precisamente, nas primeiras décadas do século 

XX, lhe propiciou a renda necessária para os investimentos nas primeiras plantas 

fabris (Suzuki, 2004).  

Se no início os primeiros contingentes populacionais se destinavam para 

as grandes lavouras de café do oeste, muitas correntes migratórias já 

depositavam na cidade emergente a possibilidade de verem seus negócios 

crescerem através da atividade fabril insurgente.  

No gráfico abaixo, pode ser verificado o processo explosivo da 

urbanização da cidade de São Paulo, conseqüência, portanto, dos eventos acima 

mencionados: 
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Gráfico 1 - Algumas Metrópoles Mundiais. Evolução da População Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na década de 30 se assinala a crise cafeeira e era preciso diversificar as 

fontes econômicas, encontrando-se solução na industrialização subsidiada pelo 

Estado, e que já havia dado seus primeiros passos na cidade. Na década de 50 

esse processo se intensifica, sobretudo com a inserção de novos ramos 

industriais, como o automobilístico, nas imediações da cidade, e a consolidação 

dos ramos tradicionais, como o têxtil.  

A construção dos grandes eixos de circulação que passavam pela cidade, 

buscando desenvolver o interior do território, são os responsáveis, aliados a 

complexização das atividades industriais, pela expansão da cidade e o 

Fonte: Identidade da Metrópole: a verticalização de São Paulo, Souza (1994). 
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surgimento dos primeiros indícios da metropolização (Villaça, 2001). Os centros 

esparsos, que antes se circunscreviam à chamada “região mesopotâmica” 

(confluência dos Rios Tietê e Pinheiros) deixam de ganhar validade.  

A cidade diversifica seus bairros, novos arruamentos são abertos, o que 

simboliza uma verdadeira “cirurgia” sob o sítio urbano pouco alterado. São 

Paulo até a década de 30 era tida como uma cidade provincial e interiorana, por 

muitos, até insalubre, e a década de 50 marca exatamente esta ruptura. 

Os processos industriais acima mencionados são responsáveis pela 

metamorfose da cidade do século XIX no projeto da grande cidade do século XX.  

Os centros esparsos se fundem e novas tipologias do tecido urbano 

passam a ser detectadas. Seabra (2004, p.271) em importante artigo, logo no início 

deste, demarca essa passagem: 

 

A Cidade de São Paulo chegou a sua mais exuberante forma nos 

anos 1950 quando, nitidamente integrada por uma coroa de 

bairros, foi ficando imersa num processo de implosão-explosão 

para as periferias. Formou-se uma enorme extensão da 

urbanização contínua e os moradores, já então metropolitanos, 

vivem novas experiências de espaço e de tempo.  

 

A história dos bairros, como assinala a autora, é essencial e marca 

justamente, como se pode ver, a transição de uma cidade de fragmentos urbanos 

desconexos em uma mancha urbana, quase que completamente contínua, e que 

por isso, permite situar a história da área de estudo (Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza e os distritos que a compõem) como um dos episódios da 

história maior de expansão da grande metrópole do século XX. 
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A expansão da região noroeste da Cidade de São Paulo é marcada mais 

nitidamente na década de 60, quando se percebe a expansão urbana para além 

dos limites administrativos (leste e sudeste), mas também do limite norte junto 

com a construção da Rodovia dos Bandeirantes e depois, da Rodovia 

Anhangüera (início da década de 70). 

 Inicia-se a conurbação com os municípios do ABCD. A partir da década 

de 80, a maioria dos terrenos propícios para a expansão, do ponto de vista 

geotécnico, já haviam sido esgotados, marcando-se o avanço sob áreas frágeis sob 

o ponto de vista ambiental. Ocorre o processo de esvaziamento do centro, 

aumentando-se a população dos bairros periféricos (Sakamoto, 2004).  

Essa expansão periférica ajuda a confirmar a liderança do município de 

São Paulo dentro do quadro da urbanização brasileira (tabela 1): 

 

Tabela 1 - Município de São Paulo – participação da população (%) em relação à 

população urbana do Brasil e do Estado de São Paulo 

 1940 1950 1960 1970 1980 

Brasil 10,29 11,70 12,08 11,37 10,55 

Estado de 

São Paulo 

41,26 45,75 47,15 41,49 38,26 

 

 

 

A área de estudo, situada na confluência de três distritos da capital: 

Jaraguá, Pirituba e São Domingos, desenvolveram-se através do avanço sobre 

Fonte: Identidade da Metrópole: a verticalização de São Paulo, Souza (1994) 

Elaboração: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. Rio de Janeiro, 1983.   
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áreas periféricas bastante vegetadas. O distrito do Jaraguá1 tem sua ocupação 

datada dos primórdios da colonização, mas a ocupação permaneceu débil até boa 

parte do século XX, introduzindo um maior vigor no episódio de expansão 

urbana acima exposto.  

A década de 80 e 90 marca a fase consolidação da ocupação destes 

distritos, chegando-se, para o Distrito do Jaraguá a marca atual de 145.525 

habitantes, Pirituba a 161.732 habitantes e do Distrito de São Domingos o total de 

82.834 habitantes (Subprefeitura Pirituba/Jaraguá, 2004). 

O rápido e violento processo de urbanização, comum às metrópoles do 

mundo periférico, tem como conseqüência direta a crise habitacional. Para tentar 

conter esse processo o conceito de moradia de interesse social se torna tema de 

discussão após a constituição de 1998 e o Estatuto da Cidade a coloca como um 

dos fundamentos do planejamento territorial urbano.  

Como instrumentos adequados ao ordenamento territorial, mediante a 

observância do quadro urbano citado acima, surgem algumas metodologias 

ligadas à cartografia dos riscos ambientais que levam em consideração, 

principalmente as características geotécnicas2.  

                                                           
1Villaça (2001) também demarca como importante fator de expansão para as área de 

estudo a influência das ferrovias, as quais têm como provisão, produzir crescimento nuclear 

próximo às áreas das estações. No entanto, para a área de estudo, o que se observou, é que 

esta função nucleadora não foi forte suficiente para configurar uma ocupação mais vigorosa, 

constituindo apenas, o núcleo central do Distrito do Jaraguá. É a expansão metropolitana, 

datada das décadas de 50 e 60 a responsável por dar maior fôlego e consolidar a ocupação do 

Distrito do Jaraguá. 

2Embora não haja unanimidade na definição do Termo Cartografia Geotécnica, Freitas 
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Os procedimentos de regularização fundiária passam a adotar nos 

trâmites processuais legais a cabo dos órgãos oficiais essa variável, juntamente 

com os clássicos parâmetros urbanísticos definidos pelo zoneamento urbano. 

Porém, quando se pensa o funcionamento dinâmico das paisagens, sejam 

elas rurais ou urbanas, as características geotécnicas são os únicos parâmetros 

que podem ser levados em conta quando se pensa a fragilidade e os riscos 

emergentes à ocupação das diversas áreas.  Novas categorias podem ser 

acrescidas às metodologias utilizadas no planejamento urbano oficial.  

Essas categorias têm como fundamento a compreensão e 

dimensionamento dos fluxos de energia e matéria existentes nos sistemas 

naturais, dos quais, não somente os materiais de alteração e as rochas fazem 

parte, como também outros atributos, tão importantes quanto, como a vegetação, 

os solos e as águas de escoamento. 

A urbanização e os subjacentes processos de valorização da terra e 

especulação imobiliária impõem a necessidade de uma política de habitação que 

contemple a todos, mas que não é alcançada, recaindo, portanto, no grande 

déficit habitacional observado na Cidade de São Paulo.  

Surgem diversas manifestações que clamam pelo atendimento das 

demandas sociais, como os movimentos de moradia levados a pulso pela 
                                                                                                                                                                             

(2000) levanta como ponto de acordo entre diversos autores que tratam do assunto, do fato de 

que o documento geotécnico é um produto cartográfico que interpreta e apresenta 

características do terreno de acordo com objetivos determinados. Esses objetivos devem ser 

delimitados com precisão, uma vez que esse tipo de documento visa apontar soluções diretas 

no que diz respeito aos condicionantes do meio físico e que tem ação direta nos fenômenos 

responsáveis pela dinâmica da crosta da terra. 
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Associação de Moradores Sem Terra do Estado de São Paulo, que conseguem 

inserir uma nova agenda para as questões de habitação em particular na periferia 

do município.  

Nesse quadro, novas soluções são pensadas, e dentre elas, a concepção dos 

empreendimentos de interesse social ganha vulto, necessitando de regulação 

junto às diversas esferas governamentais, que passam a incluí-la em suas 

legislações, tais como os Planos Diretores e Leis de Uso do Solo. No entanto, ao 

se conceber esse tipo de projeto de habitação, o que se observa são sucessões de 

erros no tratamento das questões geoambientais e falta de parametrização das 

condições geográficas.  

Muitas variáveis importantes do meio físico não foram devidamente 

consideradas na concepção desses projetos, assim como a previsão das 

conseqüências das intervenções a serem realizadas nas áreas próximas a esses 

empreendimentos.  

Algumas soluções vêm sendo apresentadas na tentativa de minimização 

da falta de literatura técnico-científica acerca dos problemas enfrentados pelos 

empreendimentos de interesse social.  Pode-se citar, por exemplo, a Cartografia 

Geotécnica, cuja metodologia foi proposta pelo IPT (1980). No entanto, há 

também outras soluções, criadas anteriormente, como as Cartas de Risco, 

efetuadas por órgãos da Prefeitura de São Paulo, e das Cartas de Aptidão ao 

Assentamento Urbano, realizadas pela EMPLASA no âmbito da Região 

Metropolitana de São Paulo.  

Aos arquitetos e urbanistas, como contribuição ao tratamento das questões 

geoambientais, ressaltam-se as análises de pós-ocupação, que visam permitir 
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avaliar os impactos nos empreendimentos de interesse social através da avaliação 

do porte e planejamento das infraestruturas instaladas e sua relação com os 

ambientes interno (considerado o interior das residências do próprio 

empreendimento habitacional) e externo, lido como o entorno imediato desses 

empreendimentos. 

Mesmo através da existência de uma literatura vasta acerca dos cuidados e 

parâmetros processuais e físicos do meio geográfico, faltam contribuições que 

analisem com maior critério o arranjo paisagístico3 na concepção desses 

empreendimentos de interesse social, na qual, os diferentes arranjos 

componentes do meio físico sejam estudados e articulados de maneira integrada. 

Mesmo as Cartas Geotécnicas, que prevêem em suas legendas a adoção, por 

exemplo, da cobertura vegetal como elemento integrante dos condicionantes 

físicos, geralmente não o fazem, restringindo-se apenas à análise da cobertura 

pedológica (mantos de alteração) e das características das rochas. 

A Cartografia Ambiental e sua integração com a Cartografia 

Geomorfológica de detalhe têm demonstrado resultados satisfatórios no 

dimensionamento e mapeamento dos riscos associados (Lima, 1990; Rodrigues, 

2004; Fujimoto, 2001) à ocupação antrópica em ambientes urbanos, considerando 

                                                           
3O entendimento do termo arranjo espacial leva em conta a definição do conceito de 

paisagem, estabelecido por Bertrand (1971): “Paisagem não é a simples adição de elementos 

geográficos disparatados. É uma determinada porção do espaço, o resultado de combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos, que agindo uns sobre os outros, fazem da 

paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”. A idéia de paisagem como 

conjunto traduz bem a noção de arranjo pensada para a acepção acima, na qual, todos os 

elementos contribuem para a definição de um arranjo único, como define Bertrand. 
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em suas análises as alterações morfodinâmicas causadas pelas instalações 

humanas, assim como os aspectos diretamente ligados ao comprometimento da 

qualidade ambiental, trazidos nesse processo de interferência na morfologia 

original dos terrenos, mediante a expansão e consolidação da urbanização. 

O uso de escalas de detalhe permite, dentro do escopo trazido por essa 

cartografia ambiental, discernir os elementos urbanos ao nível das vertentes, 

adequado, portanto, ao tratamento das questões ambientais urbanas. Por outro 

lado, ao se considerar o nível das intervenções antrópicas nessa cartografia, se 

abre espaço para dimensionar, mesmo que de modo elementar, os efeitos da 

urbanização nas taxas, balanços e processos que envolvem o funcionamento dos 

sistemas naturais, abrindo, portanto, espaço para o monitoramento da qualidade 

ambiental urbana, pois assim, se têm mapeado os locais onde esses efeitos são 

mais problemáticos. 

A consideração, portanto, de variáveis como solos, rocha e declividades, 

assinaladas pela Cartografia Geotécnica podem ser complementadas pela 

consideração de variáveis como a fragilidade ambiental e pelos ganhos 

possibilitados pela cartografia geomorfológica de detalhe, pois, desse modo, 

passa-se a considerar vários elementos componentes do meio físico ao mesmo4 

em que se possibilita criar uma rede de monitoramento das áreas mais 

comprometidas do ponto de vista ambiental, criando medidas de intervenção 

mais localizadas e eficazes. 

                                                           
4
  A quantidade maior de variáveis consideradas permite, conseqüentemente, um maior 

número de compartimentos, classificados em seus diferentes graus de risco, permitindo, desse 

modo, melhor caracterização do diagnóstico ambiental de áreas urbanas ou rurais. 
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Pelo exposto, os ganhos trazidos pela Cartografia Ambiental em 

integração com a Cartografia Geomorfológica podem representar ganhos em 

consideração aos já tradicionais critérios utilizados em processos de 

regularização fundiária de habitações de interesse social, pois apresentam uma 

diagnose e podem dimensionar com maior cuidado os principais impactos 

ambientais existentes nas áreas onde esses projetos poderão ser implantados, 

indicando medidas corretivas ou a destinação de outros usos para essas áreas. 
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"Os conceitos e princípios fundamentais da 

ciência são invenções livres do espírito 

humano."  

Albert Einstein 
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2. Objetivos e Justificativas 

2.1. Objetivos Gerais 

 

O reconhecimento, por parte da legislação ambiental de que os 

empreendimentos habitacionais de interesse social também podem ser 

considerados fontes poluidoras em qualquer situação ou por também estarem 

localizados nas proximidades de área de preservação permanente (BRASIL 

(2006), ou seja, a Resolução CONAMA 369 coloca a necessidade de realização de 

estudos e relatórios de impacto ambiental como procedimento legal em 

processos de regularização fundiária desse tipo de habitação. Como área de 

influência, essa mesma resolução adota a menor sub-bacia hidrográfica em que 

determinado empreendimento estiver situado, sendo, portanto, que os estudos a 

serem feitos para aprovação de projetos de habitação devem contê-la como 

recorte ou unidade de análise.  

Por tudo isso, levando-se em consideração os devidos ajustes a serem 

justificados, definiu-se como unidade de análise e recorte espacial deste trabalho 

de graduação individual a Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (Município 

de São Paulo, zona noroeste), sendo que esta será levada em consideração 

quando da definição do objetivo geral a ser alcançado. 

O objetivo central desta pesquisa é o de realizar uma análise ambiental 

urbana, com intervalo temporal dos anos de 1986 e 2002, os quais retratam os 

estágios de pré-perturbação e pós-perturbação representados pela instalação do 

Conjunto Habitacional Turística.  

Essa análise ambiental urbana é baseada nas perspectivas apontadas por 

Lima (1990) e Rodrigues (1998) e utilizada por Fujimoto (2001) cujos 
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procedimentos e fundamentos teórico-metodológicos serão aqui partilhados. 

Para alcançá-los, serão elaborados produtos cartográficos com temas diversos, os 

quais, num primeiro momento, analíticos, subsidiarão a construção dessa análise 

ambiental através de produtos cartográficos de síntese, os quais revelarão, de 

forma integrada, as modificações e respostas dadas pelo meio ambiente às 

intervenções humanas (causadas diretamente ou não pela implantação do 

Conjunto Habitacional Turística), entendidas como modificadoras das taxas, 

processos e balanços dos sistemas naturais, indicando, nessa relação, as 

susceptibilidades, potencialidades e riscos que ocorrem quando da intervenção 

humana em ambientes urbanos, sendo esses riscos tanto de causas naturais como 

provocadas pela ação do homem em seus processos econômicos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a) caracterizar os estágios da sucessão ecológica na porção borda/fragmento, 

representada pelo Conjunto Habitacional Turística e o Parque Estadual do 

Jaraguá 

 

b) considerar os efeitos da urbanização na área da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, através do levantamento de algumas variáveis desses efeitos 

as quais interferem nas taxas, balanços e processos existentes nos sistemas 

naturais. 

 

c) discutir os aspectos legais envolvidos na mudança de zoneamento em parte da 

área de estudo que permitiu a instalação de um Conjunto Habitacional de 
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Interesse Social em área lindeira a um Parque Estadual, mediante a compreensão 

dos aspectos envolvidos nos parâmetros urbanísticos utilizados pela legislação 

municipal e de como se processa, no plano sócio-espacial, a implantação das 

habitações de interesse social, a qual coloca em debate os limites do planejamento 

ambiental-urbano dentro de nossas grandes cidades. 

 

2.3. Justificativas 

 

O rápido crescimento populacional com avanço sobre áreas periféricas e a 

conseqüente diminuição de áreas propícias à habitação, já na década de 80, 

configura e deflagra a crise do sistema habitacional da cidade de São Paulo 

(Rolnik, 1997). Movimentos de moradia começam a se articular desejosos de que 

seus anseios sejam atendidos. Neste contexto, o Movimento dos Moradores Sem 

Teto é exemplo desse processo, tendo sua origem dentro dos quadros do Partido 

dos Trabalhadores, dos movimentos eclesiásticos e dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (Gohn, 1991).  

A região noroeste da cidade, um dos últimos redutos de expansão urbana 

assiste à articulação desses grupos, com o surgimento das primeiras áreas de 

ocupação, situadas no Jardim Rincão e no Distrito de Anhanguera, no final da 

década de 80. As primeiras experiências foram pautadas no sistema de mutirão, e 

ajudadas pela mudança de legislação promovida pelo Governo de Luiza 

Erundina (1988-1992), facilitando os trâmites de regularização desses 

loteamentos através de alterações do zoneamento da cidade.  

O Loteamento Conjunto Habitacional Turística (14ª Área ocupada pelo 

Movimento dos Moradores Sem Teto, situada entre os distritos do Jaraguá e São 
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Domingos), com seus 1.466 lotes e 28,22 hectares, é datado do final de 1995, 

quando se tem a compra dos primeiros lotes. É tida como um dos exemplos de 

ocupação, pois foi a única experiência do Movimento dos Moradores Sem Teto 

na qual se procedeu a todos os requisitos da legislação para aprovação de 

projetos de empreendimentos habitacionais de interesse social, com a 

apresentação de um projeto urbanístico, sua aprovação e autorização de 

construção (Sakamoto, 2004 e Ferreira, 2002).  

Esse sucesso teria ocorrido, segundo os autores supracitados devido aos 

convênios feitos entre a Associação dos Trabalhadores Sem Terra com órgãos da 

Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. 

Mesmo se observando possíveis avanços para a área em questão, quando 

do atendimento das exigências legais, Rolnik (1997, p.36) traz contribuições 

quando tenta visualizar uma relação entre a qualidade dos terrenos periféricos e 

as alterações de legislação sofridas pela Cidade de São Paulo: 

 

Caracterizado pela expansão horizontal rumo a terrenos mais 

declivosos e com solos frágeis, mais susceptíveis ao processo de 

erosão e instabilização, tem-se a implantação de terrenos de 

baixo padrão construtivo, quase desprovidos de infra-estrutura 

básica. Esse processo ocorre aliado à ocupação de áreas livres 

públicas pelas favelas. Instala-se o mercado informal ou 

clandestino, favorecido pela legislação urbanística, que 

aparentemente expressa padrões ideais ou desejáveis de cidades, 

mas efetivamente contém um projeto adaptado à lógica de 

ocupação capitalista da terra e à organização das elites. Definem-

se territórios que cabem à “cidade legal” e à “cidade ilegal” que 

atingem 70% do território do município. 

 

Bente (2004) coaduna com a opinião acima, através de trabalho 

(dissertação de mestrado) realizado na área do Conjunto Habitacional Turística, 
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uma vez que aponta5 o fato de que a existência de infraestruturas de acesso no 

local deste empreendimento promoveu diferenciação no custo de alguns lotes, 

inserindo o loteamento em questão, na lógica de reprodução do mercado 

imobiliário da Cidade de São Paulo. 

Com a observância de avanços em algumas questões relativas ao trato 

legal no processo de abertura de loteamentos, verifica-se que o problema da 

qualidade do desenho urbanístico não redime a ocorrência de erros diversos em 

loteamentos de interesse social, além da escolha de áreas pouco propícias, devido 

às restrições geoambientais, como demarcam Freitas (2001, p.3) et. al.: 

 

Em geral, têm sido estabelecidas políticas habitacionais 

inadequadas à concentração urbana crescente e 

desorganizada, resultando numerosas invasões em áreas 

verdes, destinadas à unidades de conservação e, mais 

localizadamente, em áreas institucionais de loteamentos 

regulares, proliferando os loteamentos clandestinos, favelas 

e cortiços, retratando o grave problema de distribuição de 

renda no país.  

 

Ao continuar sua explanação, Freitas (2001, p.11) et. al.; assinalam um 

importante teor das políticas de intervenção urbana resguardadas pelo Estado, as 

quais trazem em seu bojo contra-efeitos questionáveis: 

  

Com a incapacidade de se atender às camadas mais pobres da 

população, passam a ser incorporados também, paulatinamente, 

aos programas conduzidos pelo Estado, formas mais modestas 

de intervenção, tais como lotes urbanizados (que se confundem 

                                                           
5  Um dos objetivos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, de acordo com Bente (2004) é o 

de subsidiar a compra de lotes com preços inferiores ao custo normal da moradia. 
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facilmente com simples parcelamentos de solo com dotação de 

infraestrutura), associados ou não a unidades embriões. Neste 

caso, o lote, vem, no geral, acompanhado por um projeto de 

unidade habitacional que o morador, a princípio, deveria seguir, 

dispondo ainda de orientação técnica fornecida pelo Setor 

Público.  

Sakamoto (2004), em seu trabalho final de graduação apontou uma série 

de irregularidades na área do Conjunto Habitacional Turística, como invasão de 

áreas lindeiras próximos a córregos que atravessam o loteamento, realização de 

cortes em relação ao nível da rua, que se constituem como importantes pontos de 

erosão e falta de largura apreciável das calçadas e vias para a circulação de 

pedestres. 

 Pelas ponderações acima, percebe-se a insuficiência das medidas 

tomadas pelos órgãos públicos para tentar contornar o problema de moradia, e 

mesmo nas experiências tidas como positivas, verifica-se que sérios erros ainda 

persistem e que novas demandas necessitam ser adequadas às concepções 

urbanísticas e às políticas públicas de Planejamento Ambiental-Urbano do 

município para que esses mesmos erros não ocorram.  

A consideração da situação geográfica e das fragilidades e potencialidades 

reveladas pelos arranjos paisagísticos, ainda são desconsiderados nos projetos de 

regularização de moradias de interesse social, mesmo até, em novas concepções 

que muito tem contribuído para reverter essa tendência6.  

                                                           
6
 A própria experiência empreendida na Construção do Conjunto habitacional Turística, como 

já foi dito, já se constitui em inovação, uma vez que todas as passagens legais para a 

aprovação do empreendimento foram tomadas. Soma-se a esse esforço de inovação a 

construção dos lotes no sentido paralelo às curvas de nível e o respeito às determinações para 

as áreas institucionais e verdes. Mesmo assim, algumas críticas ao desenho urbano podem ser 

tratadas, como a ocorrência de cortes dos lotes em relação à rua, justamente por ter se 
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A partir da urgência suscitada por esta questão, espera-se ter justificado a 

necessidade do surgimento de novas contribuições que se enveredem pelas 

concepções de estudo do meio ambiente, suscitado pela ciência geográfica, que 

trazem como especificidade, o uso de uma relação holística mais adequada para 

o trato dos componentes paisagísticos, incluindo neste, obviamente, as 

sociedades humanas, as quais são as maiores interessadas em realizar usos 

compatíveis com as fragilidades inerentes ao ambiente em que vivem, 

introduzindo, junto desta relação equalizada, melhorias na qualidade de vida.  

A hipótese que aqui se levanta, tendo em vista o constructo acima, é a de 

que não se tem diagnosticado muito bem os efeitos de intervenção no meio 

ambiente causados por áreas de habitação de interesse social. Como forma de 

espacializar esse diagnóstico, a Cartografia Ambiental, em sua vertente 

integrativa da Cartografia Geomorfológica pode suscitar, através do 

mapeamento das modificações causadas na morfologia original dos terrenos pela 

ação antrópica, seja ela representada pela instalação do Conjunto Habitacional 

Turística, seja pela consolidação da urbanização na área da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, a observância de modificações causadas na dinâmica de 

funcionamento dos sistemas naturais.  

Por fim, as possibilidades trazidas por metodologias geográficas de 

investigação das dinâmicas de funcionamento dos sistemas naturais podem, 

pelas hipóteses levantadas, enriquecer em muito os consagrados critérios 

utilizados nos processos de regularização fundiária de habitações de interesse 

social, calcados, sobretudo no respeito aos índices urbanísticos e na adoção da 

                                                                                                                                                                             
escolhido o modelo de construção paralela às curvas de nível.  
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Cartografia Geotécnica como fundamentos teóricos e metodológicos que guiam, 

portanto, a aprovação desses projetos.  

O que se tentará demonstrar é que o uso da Cartografia Ambiental, 

integrada à Cartografia Geomorfológica de detalhe pode diagnosticar os estágios 

de perturbação dos ambientes naturais e antropizados, considerando em sua 

proposta um melhor detalhamento dos riscos, susceptibilidades e 

potencialidades dos sistemas naturais, como também do estado de intervenções 

causados pela urbanização. 
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“Pesquisa é o processo de entrar em vielas para 

ver se elas são becos sem saída”. 

 

Marston Bates 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1 A Gênese da Cidade de São Paulo: a habitação frente os desafios de 

uma metrópole que se gesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade, locus da aglomeração urbana, é a materialização no espaço das 

atividades econômicas e políticas dos homens, como também, a obra máxima da 

humanização da natureza, capaz de transformar um dado sítio ou arranjo natural 

em uma nova concretude. Essa transformação é o resultado mais acabado da 

atividade humana sobre a natureza, colocando a cidade como dos elementos 

mais geográficos existentes sobre a superfície da terra. 

A cidade no Brasil é fruto da herança portuguesa e das relações vigentes 

entre a igreja e a elite senhorial responsável pela implantção das grandes fases de 

“A cidade em si, como relação social e como 

materialidade, torna-se criadora de pobreza, tanto 

pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, 

como por sua estrutura física, que faz dos 

habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas 

ainda mais pobres. A pobreza não é apenas o fato 

do modelo socioeconômico vigente, mas também, 

do modelo espacial”. 

 

Milton Santos, A Urbanização Brasileira, 2005:10 
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desenvolvimento econômico que passaram ao longo da nossa história (Villaça, 

2001). A igreja, neste contexto, abria a frente para o surgimento da cidade, 

distribuindo as glebas entre os seus párocos, e permitindo o surgimento do 

rossio, uma das primeiras estruturas urbanas. Logo em seguida eram erguidas as 

fortificações, cujo objetivo era proteger as cidades. Com a criação da câmara 

municipal permitia-se a legitimação jurídico-administrativa da vida daqueles que 

escolheram os pequenos arraiais como lugar de vida, lhes tornado, 

primeiramente fregueses, logo em seguida habitantes das vilas, e por fim, em 

munícipes7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 A origem das cidades, na forma que conhecemos no Ocidente, é datada da Idade Média, 

ainda sob o domínio do Feudalismo. O campo era tido como lugar da moradia e da produção, 

tornando-se assim, o espaço da auto-suficiência. O que era gerado através da acumulação 

primitiva das riquezas do campo era utilizada pelo comércio, que teve na figura do mercado 

seu local de materialização. Além da função comercial, esse novo local (onde o comércio pode 

se instalar) também conseguiu receber as funções político-administrativas, passando a ser 

denominada de cidade quando o locus da atividade econômica, ou seja, o comércio, passa a 

ser realizada dentro de seus domínios. 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 3 

Revisão Bibliográfica 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

21 

 

Figura 1 – Algumas estruturas urbanas encontradas nas primeiras cidades brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se atenta ao desenvolvimento histórico das Cidades no Brasil, 

percebe-se que é somente no século XVIII que a casa da cidade torna-se mais 

importante do que o casarão da fazenda. No final do período colonial, algumas 

aglomerações já contavam com mais de 100 mil habitantes. Neste mesmo século, 

o crescimento das cidades pouco se alterou, verificando-se apenas no final do 

século XIX, com o surgimento do capital industrial, um período em que o 

número de habitantes da cidade encontra grande evolução. 

 

 

 

Fonte: Anais do Museu Paulista: história e cultura material (2007) 
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Tabela 2 - 1900: Cidades Brasileiras com mais de 100.000 habitantes 

Cidade População 

Rio de Janeiro 691.565 

São Paulo 239.820 

Salvador 205.813 

Recife 113.106 

Belém 96.560 

 

 

 

A tabela acima ilustra o grande contingente populacional observado na 

cidade de São Paulo no início do século XX em comparação com as demais 

capitais brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Dessa forma, pode-se 

comprovar os efeitos do aumento populacional devido à implantação do 

capitalismo industrial na cidade. 

A cultura do café no Estado de São Paulo possibilitou a criação de um pólo 

dinâmico que se estendia por parte do sul da Região Sudeste. A implantação das 

estradas de ferro, como também a criação de novos sistemas de engenharia, como 

o Porto de Santos, permite que se busque uma nova fluidez territorial no espaço 

brasileiro, e será a cidade de São Paulo, uma pequena vila de casebres insalubres 

e de aldeias indígenas que se tornará a capital do café, e mais adiante, no fim do 

século XX, a cidade corporativa, símbolo máximo do capitalismo brasileiro. 

Fonte: Urbanização Brasileira, Santos (2005) 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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Segundo Santos (2005), o processo de urbanização brasileiro é marcado 

pela concentração de uma população que se urbaniza em poucos centros. A 

mecanização do campo permitiu o aumento do consumo produtivo e uma 

importante troca entre a produção agrícola e as localidades urbanas. 

A expansão inicial da Cidade de São Paulo é marcada pelo aumento da 

atividade comercial, coexistindo com a função administrativo-religiosa. Suzuki 

(2004), ao mencionar o trabalho pioneiro de Caio Prado Júnior, encontra o 

desenvolvimento inicial da Cidade de São Paulo ligado ao sistema de 

comunicações existentes no Planalto Paulistano, ligados à acessibilidade 

permitida pelos rios e pelas vias recém-criadas. Suzuki op. cit. também analisa 

através da leitura da obra de José de Souza Martins a existência de um processo 

de capitalização do trabalho escravo da lavoura cafeeira sendo transferido para 

esta cidade, situada no caminho do Porto de Santos. Esta capitalização se 

corporifica através da eclosão de imóveis e da incorporação da renda da terra na 

cidade. 
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Figura 2 - O trabalho escravo na lavoura cafeeira: pintura de Debret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima, uma das mais famosas obras de Debret simboliza o 

cotidiano do trabalho escravo, cuja capitalização (transformação em renda 

trabalho) será transferida para as cidades (renda da terra na cidade), fenômeno 

essencial para a eclosão do urbano no Brasil. 

A renda da terra urbana passa então, a ser um dos atributos necessários 

para explicar a criação da cidade capitalista no Brasil, tendo na cidade de São 

Paulo um exemplo ímpar. Para se ler corretamente este processo basta mencionar 

que na ótica capitalista, o espaço não é um meio de produção, mas condição na 

qual as atividades produtivas se instalam para a produção de mercadorias que 

irão permitir o lucro. No campo, as diferenças de produtividade possíveis 

através da variedade do grau de fertilidade dos solos resultarão numa dedução 

do lucro conhecida como renda da terra. Na cidade, o capital imobiliário não 

Fonte: Anais do Museu Paulista: história e cultura material (2007) 
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entra neste processo, pois não usa a terra como um meio de produção, mas sim 

para a realização de qualquer atividade que não seja esta. Singer (1982, p.2) ao 

analisar o uso do solo urbano na economia capitalista, assim descreve o 

funcionamento do capital imobiliário: 

 

O capital imobiliário é, portanto, um falso capital. Ele é, sem 

dúvida, um valor que se valoriza, mas a origem de sua 

valorização não é a atividade produtiva, mas a monopolização 

do acesso a uma condição indispensável àquela atividade. Este 

caráter da propriedade imobiliária na economia capitalista não 

aparece de modo imediato, porque ele raramente se apresenta 

em sua forma pura, ou seja, como propriedade de uma extensão 

do solo urbano e tocada pela mão do homem. Quase sempre a 

propriedade imobiliária urbana é dotada de certas benfeitorias – 

ela é desmatada, arruada, cercada e não poucas vezes, construída 

– o que dá a impressão que o seu valor resulta das invenções 

feitas nestas benfeitorias. Mas, na realidade, a influência de tais 

invenções sobre o valor do imóvel muitas vezes é negligenciável. 

Para perceber isso, basta lembrar que os imóveis com as mesmas 

benfeitorias podem ter preços completamente diferentes, 

conforme sua localização. É comum que o preço de um imóvel 

seja constituído inteiramente pelo valor do terreno, pois o valor 

da construção, em termos de materiais, pode não cobrir, se quer, 

o custo de sua demolição.  

 

Na citação acima fica clara a dimensão de produção do espaço na cidade 

pelo capitalismo, o que, como se viu, diferencia o valor dos lugares no espaço 

intra-urbano em virtude da renda aferida pela localização da infraestrutura 

urbana. No entanto, a cidade é apenas uma das facetas que envolvem o mundo 

urbano, sendo necessário, desvendar essa metamorfose, indispensável para 

compreender o que se tornou a cidade na fase pós-industrial. A partir deste 
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período, a cidade se dissolve e se recorporifica em algo maior, que é a metrópole. 

Porém, esse processo não se fez em saltos, pelo contrário, a chave para a sua 

compreensão é a própria cidade, que ao romper, com o avanço da urbanização, o 

seu centro original, implode e, guiada pelo princípio da expansão de suas 

atividades, explode este centro em outros demais, ao redor das áreas vizinhas, 

criando, o que nas palavras de Henry Lefebvre (2001) se conhece como fenômeno 

de implosão/explosão. 

A chave para a compreensão da expansão da cidade capitalista também 

está na indústria, pois esta já nasceu como atividade ligada ao urbano, criadora 

de forte agregação de laços econômicos, sociais e políticos ao seu redor. Dessa 

forma, a indústria ao iniciar o processo de concentração de capitais fomenta ao 

mesmo tempo, o surgimento das aglomerações, caracterizando, de início, um 

processo de deteriorização dos centros, que, ao não mais suportarem o efeito de 

inflação causado pela aglomeração, implodem, necessitando de uma nova 

expansão, rumo às periferias. Assim, o centro, agora, inflado e implodido, se 

expande para as demais partes da cidade, ou melhor, explode em direção às 

outras partes de seu conjunto8, diversificando-se os usos e funções, ao mesmo 

tempo em que se complexifica o tecido urbano, que não é mais agora apenas a 

cidade e seu velho centro. 

Essa complexibilização trazida pela indústria aponta para dois processos 

conflitantes e complementares, conforme nos lembra Lefebvre (2001, p.9): 

                                                           
8  Por outras partes do conjunto da cidade se entende os usos já existentes fora do 

seu centro, que para o caso da cidade de São Paulo, como se sabe, até a década de 30, 

resumiam-se em usos não-urbanos. Ao se expandir o processo de urbanização, verifica-se que 

esses usos passam a ser integrados à mancha urbana, tornando-se rapidamente urbanos. 
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Temos à nossa frente um duplo processo, ou se preferir, um 

processo com dois aspectos: industrialização e urbanização, 

crescimento e desenvolvimento, produção econômica e vida 

social. Os dois aspectos desse processo, inseparáveis, tem uma 

unidade, e, no entanto, o processo é conflitante. Existe, 

historicamente, um choque violento entre a realidade urbana e a 

realidade industrial. Quanto à complexidade do processo, ela se 

revela cada vez mais difícil de ser apreendida, tanto mais que a 

industrialização não produza apenas empresas (operários e 

chefes de empresa), mas sim estabelecimentos diversos, centros 

bancários e financeiros, técnicos e políticos.  

 

A indústria, nesse processo, introduz novos objetos na cidade, a rompe e a 

reconstrói, tornando-a mais complexa e a preparando para a fixação de um modo 

de vida urbano que parte do conceito de cidade, mas o transcende, pois a 

anterior idéia de centralidade que se tinha, do cidadão ao reconhecer a cidade 

enquanto obra, se esvai. Na metrópole o centro se fragmenta, corporificando uma 

urbanização com diversos centros, fazendo, desta forma, com que a cidade seja 

polinucleada. 

A complexibilização da cidade graças à concentração permitida pela 

economia capitalista leva, portanto, ao processo de diferenciação da estrutura 

urbana. Por esta, Costa (1984) entende como sendo o arranjo físico dos espaços e 

instalações presentes no espaço urbano que permitem à população e às 

atividades econômicas se implementarem sobre o território e se articularem entre 

si. 

Para sua evolução, a estrutura urbana conta com a atuação dos agentes 

imobiliários (loteadores, urbanizadores, incorporadores, construtores) e dos 
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agentes públicos (equipamentos e serviços públicos). Todavia, no quadro de 

evolução das cidades do capitalismo periférico, acaba-se por tentar infligir, ou 

melhor, escapar desse ciclo de valorização do espaço, através do mercado 

imobiliário, procurando-se retirar do processo de acumulação capitalista da 

cidade, que ocorre como sabemos onde existe a propriedade privada, as áreas 

impróprias à construção e incorporação do mercado imobiliário9. É justamente 

nessas áreas que preferencialmente, como se verificará a seguir, que se dirigem as 

populações que não auferem renda para participar do processo de valorização do 

espaço intra-urbano, e que, portanto, põe fim à suposta equação linear, 

anteriormente mencionada, do ciclo de valorização dos terrenos verificado para 

as cidades capitalistas. 

A estrutura urbana, num contexto maior, acaba sendo fruto das dinâmicas 

sócio-econômicas e da dinâmica espacial. Costa (1984) refere-se a esta última 

como sendo fruto da atomização dos agentes e efeitos cumulativos no espaço do 

tecido urbano, no qual se verifica uma tentativa de máximo aproveitamento 

dessa estrutura cumulativa, com a constatação de uma indução planejada dos 

efeitos de congestão e deteriorização do tecido urbano. Em outras palavras, na 

acepção do autor, guiada num contexto do urbanismo moderno, as cidades, e, 

portanto, suas estruturas urbanas são destinadas à máxima aferição do lucro e 

levadas a permitir a concentração das atividades econômicas, criando 

centralidades que visam o permanente fluxo de mercadorias, dinheiro e pessoas. 

                                                           
9
  As áreas de alta declividade, as planícies fluviais e áreas de proteção ambiental são 

impróprias à construção, devido às suas características geotécnicas e às fragilidades dos 

ambientes protegidos. Com isso, o zoneamento protege essas áreas da incorporação 

imobiliária, retirando-as, portanto, do ciclo de valorização do mercado imobiliário. 
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A fixação da estrutura urbana decorre também de uma lógica de produção 

do espaço urbano, com o predomínio da atuação do setor imobiliário. Dessa 

forma, esses agentes também são responsáveis por incorporar valor imobiliário 

às benfeitorias resultantes da implementação de infra-estrutura urbana, a cargo, 

como se sabe, do setor público. 

Estabelecidas às noções preliminares acerca da gênese da cidade 

capitalista e dos processos mais salutares que resultam em sua diferenciação 

espacial, faz-se necessário traduzir essas noções em conceitos passíveis de 

ilustração histórica e empírica, na qual, é claro, será utilizado o exemplo do 

município de São Paulo, onde se localiza a área de estudo deste Trabalho de 

Graduação Individual. 

Souza (1994) em livro baseado em sua tese de doutoramento sinaliza para 

um esforço de periodização da história da Cidade de São Paulo e sua gênese em 

metrópole, o que permite ir aos poucos compreendendo o processo maior de 

diferenciação e complexibilização de seu tecido urbano. 

A autora supracitada demarca a 1ª fase da história da metrópole com a 

fundação da cidade, no ano de 1554. Numa segunda fase, que vai de 1554 a 1640, 

verifica-se a consolidação da Vila de São Paulo de Piratininga e a escolha de seu 

sítio urbano, entremeado nas colinas terciárias dos vales do Anhangabaú e 

Tamanduateí, e também, a fixação das primeiras aldeias, como as de Carapicuíba 

e Pinheiros. 

A 3ª fase, conforme vai discorrendo a autora vai de 1640-1765 e demarca a 

elevação da Vila de São Paulo de Piratininga à condição de cidade e capital da 

capitania, marcando sua importante função de entreposto comercial. 
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Numa 4ª fase, que vai de 1765 a 1889, verifica-se um franco processo, como 

nos lembra Souza op.cit., de recuperação e movimentação econômica, com a 

criação de bancos, a implementação de infra-estruturas e o surgimento de 

grandes loteamentos, ameaçados pela calamidade de uma cidade ainda 

insalubre. Neste ínterim, a população total da cidade ainda é bastante reduzida. 

 

Figura 3 - São Paulo no final do século XIX, retratada por Militão Augusto de Azevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 5ª fase, que vai do início da República até 1916 afirma a função bancária, 

comercial e industrial da cidade e promove a aceleração da urbanização, com o 

surgimento de novos loteamentos na região da Avenida Paulista e Higienópolis e 

também, do surgimento de bairros residenciais modernos. Para tal esforço é 

marcado também neste período, o surgimento dos primeiros planos urbanísticos. 

Na 6ª fase, a cidade irá começar a ser preparada para se tornar a maior 

metrópole do hemisfério sul, num período que vai de 1916 a 1945, com um 

Fonte: Anais do Museu Paulista: história e cultura material (2007) 
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intenso processo migratório que logo promoverá a cidade ao status de maior 

centro industrial da América do Sul. Observa-se para este período a criação de 

universidades, a ampliação das periferias, a criação dos primeiros arranha-céus e 

a inauguração do primeiro Código de Obras da Cidade, de autoria do urbanista 

Arthur Saboya. O início desse processo de construção dos primeiros arranha-

céus pode ser visualizado na tabela abaixo: 

Tabela 3 - Expansão Predial na Cidade de São Paulo (1886-1900) 

 

Ano Prédios População Pessoas por Prédios 

1886 7.012 44.030 6,27 

1891 10.321 99.930 9,69 

1895 18.505 184.145 9,95 

1900 21.656 239.820 11,07 

 

 

 

Na 7ª fase, compreendida pelo período de 1945 a 1954 verifica-se a 

inauguração do caos urbano, demarcando o crescimento descontrolado da cidade 

e sua consolidação como centro sócio-econômico brasileiro. É deste período o 

avanço do processo de incorporação imobiliária, que ocasionará um fabuloso 

processo de verticalização. A queda da expansão predial, de um lado, associada, 

do outro, pelo aumento das transmissões imobiliárias, assinala o processo de 

verticalização no centro e do decréscimo de moradias nas regiões periféricas, o 

Fonte: Origens da Habitação Social no Brasil, Bonduki (1998) 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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que acentuou ainda mais a crise habitacional da cidade, o que se pode ver 

descrito na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Evolução das Construções e Transmissões Imobiliárias: Cidade de São 

Paulo (1939-1944) 

 

Ano Construções Índice 

Transmissões 

Em Cr$ 
Índice 

1939 10.183 111 392 112 

1940 11.183 125 411 117 

1941 11.819 128 573 164 

1942 7.509 82 685 196 

1943 7.197 78 1.130 323 

1944 7.385 80 1.825 521 

 

 

A 8ª fase, que vai de 1954 a 1964 é traduzida pela forte expansão da 

periferia e conseqüentemente do déficit de equipamentos e serviços públicos, 

insuficientes para atender à forte demanda populacional incrementada pela 

migração nacional que teve como destino a cidade. Essa fase, cujo acréscimo 

populacional tem efeito direto em relação à densidade habitacional da cidade 

pode ser vista na tabela abaixo: 

 

Fonte: Origens da Habitação Social no Brasil, Bonduki (1998) 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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Tabela 5 - Cidade de São Paulo: população, área e densidade (1881-1963) 

 

 

 

A penúltima fase apontada pela autora vai de 1964 a 1982 é marcada pelo 

intenso processo de expansão do espaço construído, tanto nas periferias 

(horizontalização) quanto no centro, através da modernização e adensamento 

dos espaços urbanos (verticalização). A consolidação da Metrópole de São Paulo 

ocorre na década de 70, fruto da divisão internacional do trabalho e expressa na 

rapidez com a qual se urbanizou o espaço nacional. No entanto, a modernização 

metropolitana é datada do final da década de 70, quando da maior intervenção 

do Estado Militar no urbano, através dos Planos Nacionais de Desenvolvimento 

(PND), nos quais se iniciou o processo de planejamento da metrópole, através 

dos Planos Diretores Estratégicos Integrados (PDDI). 

 

Ano Área Ocupada População Urbana Densidade por Hectare 

1881 375 31 83 

1905 2.739 279 102 

1914 3.760 415 110 

1930 17.653 8.224 47 

1954 47.330 28.341 60 

1963 91.340 48.849 53 

Fonte: A Estrutura Territorial da Metrópole Sul-Americana, Villaça (1978) 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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Figura 4 - O intenso processo de verticalização de São Paulo: uma das marcas da 

expansão do espaço construído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A última fase de periodização da histórica da Cidade de São Paulo (10ª 

fase) tem início em 1982 e perdura até os dias atuais, conforme assinala Souza 

(1994), sendo caracterizada pela necessidade de resgate da dívida social, fruto 

das grandes deficiências de habitação e, também, pela necessidade da 

democratização da gestão urbana, para qual, segundo a autora, se garantirá os 

meios de consumo coletivo para as periferias. 

Ao se terminar essas linhas que trataram do processo histórico de 

expansão da urbanização da cidade de São Paulo é necessário reler essa história 

através do histórico do urbanismo, pois ele fornece um panorama claro da 

dimensão da problemática da habitação na cidade, permitindo uma leitura direta 

da situação atual, da qual se deseja, como objetivo deste trabalho de graduação, 

Fonte: Rede Latino-americana de Desenho (2008) 
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produzir um estudo de análise ambiental urbana, cujos efeitos da crise da 

habitação influem diretamente. 

Bonduki (1998) nos alerta de que é uma máxima na história da habitação 

na Cidade de São Paulo a existência de habitações precárias. No entanto, só é a 

partir de 1880 que elas passaram a ser consideradas um problema a ser 

enfrentado, fruto do florescimento das atividades ligadas ao complexo cafeeiro, 

que promoveu a expansão do mercado de trabalho e a aglomeração de 

trabalhadores mal alojados. 

Num período que vai de 1886 a 1900, São Paulo assiste a um processo de 

explosão que gera sua primeira crise habitacional. Para se ter idéia da dimensão 

desta crise, basta lembrar que num período de apenas 3 anos (1890 a 1893) o 

incremento demográfico na cidade foi de 28%, promovendo uma expansão 

urbana em todas as direções, que acabou até mesmo, por ocupar áreas de 

chácaras de final de semana e também, por promover a abertura de novos bairros 

(Bonduki op. cit.). Novas necessidades urbanas iam sendo solicitadas, como 

calçamento de vias, canalização de córregos, controle de enchentes, geralmente 

tomadas por particulares que detinham a concessão pública. 

A habitação popular no início do século XIX já aponta para os primeiros 

indícios de segregação espacial. As áreas de melhor localização eram de uso 

exclusivo das elites, mesmo existindo poucas diferenciações sociais até por volta 

de 1870, onde, conforme retrata Bonduki (1998), era comum encontrar em um 

mesmo bairro casas de classe média e da elite. A partir de 1880, com a 

consolidação de sua função industrial, começa a aparecer em São Paulo os 
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primeiros bairros operários, e com isso, desta forma, as primeiras diferenciações 

sociais. 

 

Figura 5 - Bairro operário no Brás, século XIX. Um dos primeiros indícios de 

diferenciação social na Cidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se ter idéia das condições precárias das habitações na Cidade de São 

Paulo, a Comissão de Exame e Inspeção de Habitações Operárias e Cortiços do 

Distrito de Santa Efigênia (1894), conforme excerto de Bonduki (1998, p.22), assim 

retrata este cenário: 

 

[...] em mais de um ponto a drenagem é mesmo impossível 

por se achar o encanamento do resto em nível superior. Em 

Fonte: Divisão Iconográfica da Prefeitura de São Paulo 
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outros sítios, a carga adicional de água, no tempo de chuva, 

faz refluir à rede de esgotos materiais aí contidos ou 

retardados, o que demonstra as condições desfavoráveis em 

que a rede funciona. Em conseqüência, a umidade copiosa 

do terreno, não raro, forma nestes terrenos deprimidos, 

pequenas lagoas que as águas pluviais alimentam e que só 

desaparecem pela ação do calor solar (...). No fundo de 

quase todos os quintais dessa zona, o solo, ainda que um 

tanto poroso e absorvente a princípio, perdeu já estas 

qualidades. A água da chuva aí acumulada desaparece 

mais por evaporação do que por infiltração. As construções, 

já muito condensadas, e, retalhando o terreno com muros e 

paredes diversas, tornam ainda mais precárias as condições 

de escoamento e enxugo do solo [...].  

  

Com o avanço generalizado das más condições dos terrenos nas quais as 

habitações iam sendo edificadas, o Estado passa a agir no sentido de promover 

obras corretivas nas imperfeições destes terrenos, melhorando a topografia 

urbana e aperfeiçoando obras de saneamento. Num segundo momento, o que 

ocorre são restrições à construção e locação dos prédios para a indústria. 

Ao se observar já no inicio do século XX as condições inadequadas e o 

grande problema representado pelas habitações, que acabaram por se constituir 

em problema grave de política urbana para a Cidade de São Paulo, pode-se 

situar historicamente e geograficamente o Conjunto Habitacional Turística como 

símbolo recente da crise habitacional da metrópole, inserido, atualmente, dentro 

do contexto da luta pela moradia iniciada pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra. 

Bonduki (1998) vê na história inicial da habitação em São Paulo, no 

período de 1889 a 1930 a ação de um Estado liberal que relutava em interferir no 
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monopólio das grandes companhias de saneamento, controladas pela iniciativa 

privada. Na outra ponta deste problema, eclodem as habitações operárias e estes, 

sem possuir regulação de suas funções trabalhistas são largados a todo tipo de 

sorte frente à ação dos proprietários dos cortiços. A eclosão de um choque social 

só não era maior devido à atuação incisiva do Estado Novo, que controlava com 

rigidez todo o aparato social.  

Esse quadro inicial das condições da habitação, como se sabe, concentrada 

na região central da cidade, já forçava como solução para a resolução deste 

problema, a abertura de uma infinidade de loteamentos na zona suburbana e 

rural. Langenbuch (1971) analisa este período, fornecendo a informação de que a 

zona rural da cidade, também conhecida como cinturão passou a ser alvo de 

arrendamentos, já na década de 1910, como alternativa de investimentos, 

geralmente de proprietários de classe média, que enxergavam na expansão da 

habitação operária grande fonte de divisas. Estes novos loteamentos eram 

retalhados em glebas de 400 a 500 m2, os quais eram logo incorporados de modo 

precário ao tecido urbano da cidade. Como conseqüência, num período que vai 

de 1914 a 1930, observa-se expansão extraordinária da área urbanizada, de um 

total de 3.760 ha em 1914 para o correspondente a 17.653 há (Langenbuch op. cit.), 

sem que, como contrapartida, fosse observado um incremento demográfico. Pelo 

contrário, como relata este autor, o que se verificou foi uma diminuição da 

densidade bruta de habitantes, que caiu de 110 habitantes/ha, em 1914, para 47 

habitantes/ha em 1930, fruto, portanto, da expansão horizontal especulativa que 

possibilitava o arrendamento dos terrenos na zona rural da cidade. 
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Figura 6 - Ocupação da Zona Rural da Cidade de São Paulo na década de 30: o bairro de 

Santo Amaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima, que retrata a consolidação da ocupação urbana no Bairro 

de Santo Amaro (primeiros arruamentos planejados e algumas fábricas e cmércio 

incipiente), simboliza a materilização de um processo de ocupação intensiva com 

verticalização das áreas centrais e consequente reserva de lotes em áreas rurais 

para a posterior urbanização em formato horizontal.  

A crise da habitação se pronuncia ainda mais na década de 40, o que se 

traduz pelo aumento geral da população, que salta de 1,3 para 2,2 milhões de 

habitantes ao final da década (Bonduki, 1998), o que o que ocasionou um 

incremento adicional de 200 mil novas moradias. Esse novo boom de habitações 

veio acompanhado de um grande número de desapropriações para obras viárias, 

o que ao invés de agilizar a melhoria das condições habitacionais, levou a um 

agravamento das condições destas. Se o déficit habitacional era de 200 mil 

Fonte: Divisão Iconográfica da Prefeitura de São Paulo 
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moradias, só foram construídas, conforme levantamentos do auto acima citado, 

120 mil novas casas. Era desestimulante investir em habitação pelo controle 

exercido pelos alugueis e as restrições de financiamento para a incorporação de 

edifícios exercida pelo governo. 

A crise habitacional da década de 40 é assim retratada por Bonduki (1998, 

p.248-249): 

 

Os motivos da crise habitacional eram, portanto, complexos e 

diversificados. Foi nessa conjuntura dramática que começaram a 

ocorrer despejos e aumentos disfarçados do aluguel, como luvas 

e ágio, além da crise do transporte urbano, afetada pela falta de 

combustível decorrente das restrições à importação e, em São 

Paulo, pela decisão da Light de deixar a gestão dos bondes 

urbanos. Sem acesso às formas tradicionais de moradia, a 

população trabalhadora passou a erguer ela mesma alojamentos 

precários em locais sem nenhum equipamento ou infra-estrutura 

urbana, como favelas ou loteamentos na periferia, que 

começaram a ampliar a área ocupada da cidade.  

 

O fim da década de 40 assiste a uma forte aceleração do crescimento 

econômico do país e a constituição do automóvel como meio de circulação. Dessa 

forma, o Estado Novo passa a centrar sua atenção nas grandes ações ligadas ao 

planejamento urbano das cidades, com o objetivo de preparar São Paulo para a 

modernidade metropolitana. As áreas centrais são ampliadas, novas avenidas 

são abertas e o fortalecimento do crédito incentiva o aumento da especulação 

imobiliária. Esse período é assim descrito por Bonduki (1998, p.251): 

 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 3 

Revisão Bibliográfica 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

41 

 

Havia, assim, um movimento contraditório: aceleração da 

construção de arranha-céus na área central, destinados a 

investidores ou aos setores de renda mais alta, e queda na 

edificação de outros tipos de prédios10 para o mercado de locação 

residencial, devido ao congelamento dos aluguéis. Essa queda 

agravou a crise habitacional e, ao mesmo tempo, gerou um 

excedente financeiro que alimentou a especulação imobiliária, 

pois o capital que seria normalmente empregue na construção se 

dirige agora para a compra de imóveis já construídos, 

engrossando a procura.  

 

Uma resolução ou pelo menos uma adequação à grave crise observada na 

habitação passa a ser configurada após a década de 40, que é o conceito de 

habitação social. Neste contexto, o Estado passa a regulamentar as locações e a 

construir as moradias, porém, nas periferias dos grandes centros urbanos, 

persistia a ocupação irregular do solo. Neste aspecto, Bonduki (1998, p.283) faz 

uma boa caracterização deste cenário, como se vê: 

 

O auto-empreendimento na periferia, configurando o território 

da aventura individual, da propriedade privada, da moralidade 

                                                           
10

  A redução na construção de outros tipos de habitação, privilegiando a expansão de 

residências só foi possível graças à superação da Lei do Inquilinato. Esta lei surgiu a partir da 

grande pressão exercida sobre os moradores de cortiços, que flagelados pelas péssimas 

condições de trabalho, freqüentemente eram despejados de suas casas. Para frear esse 

movimento, a Lei do inquilinato congelou o preço dos aluguéis, para impedir, desta maneira, 

os despejos. No entanto, os locadores sempre se utilizavam de  expedientes coercitivos, 

escapando da lei e utilizando medidas judiciais para expulsar os inquilinos. Ao promoverem 

esse tipo de ação, os locatários recebiam os imóveis desocupados, o que representou uma nova 

fonte de renda, permitindo que no local desse imóvel se construísse uma obra de maior 

dimensão, colocando o locador no circuito de valorização do mercado imobiliário. 
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cristã e do conservadorismo político no espaço da casa em 

construção, do lote bagunçado, da quadra clandestina, da rua 

semi-oficilalizada, do ponto de ônibus sempre cheio, do tempo 

infinito até o trabalho, formou a base do que chamo de modo de 

vida paulistano, tornando-se uma referência cultural 

estruturadora do cotidiano dos habitantes da cidade. Participar 

desse processo tornou-se sinal de incorporação à cidade e à 

cidadania, e também, a aspiração máxima da ascensão social 

acessível aos trabalhadores de baixa renda.  

 

Aos poucos, o surgimento e configuração da cidade clandestina vai 

fazendo parte do cotidiano da cidade oficial, se incorporando a ela e constituindo 

a realidade do cotidiano das periferias que hoje vivenciamos. 

 

Figura 7 - Os primeiros loteamentos clandestinos e a autoconstrução em São Paulo: 

década de 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divisão Iconográfica da Prefeitura de São Paulo 
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A figura acima retrata a inspeção feita pela Prefeitura em um loteamento 

clandestino da zona sul de São Paulo. Nesse perído a eclosão de loteamentos 

irregulares se intensificou em grande escala. 

Até a década de 20 a autoconstrução não era uma atividade viável em 

loteamentos periféricos, pois a renda produzida pelas casas de aluguel no centro 

da cidade impedia essa expansão. Mas, um conluio existente entre o poder 

público, os loteadores e o poder judiciário permitiu a transformação dos lotes 

rurais em lotes teoricamente urbanos, sendo motivo decisivo para a difusão do 

sistema de auto-empreendimento. Este quadro de irregularidades foi apoiado 

pelo Decreto Lei 58 (Lei Federal, 1937), no qual a maioria dos lotes do centro da 

cidade se consolidou sem amparo do Código de Obras. Como justificativa, a 

Prefeitura alegava a falta de investimentos nessas ruas pelo seu critério de não-

oficialidade. A regra geral, observada no centro da cidade se espalhou para a 

periferia, graças à desmoralização da figura da Prefeitura diante de seus deveres 

institucionais. Esse quadro pode ser assim descrito, conforme Bonduki (1998, 

p.287): 

 

A enorme oferta de lotes baratos – pois distantes e desprovidos 

de benfeitorias urbanas – à venda nos quatro cantos da cidade, 

passíveis se serem pagos à prestação, que podiam ser ocupados 

sem os custos e aborrecimentos envolvidos na feitura e 

aprovação de uma planta e sem o risco de perturbação pela 

fiscalização, com acesso por transporte público (mesmo precário, 

lento e complementado por longas caminhadas) – eis as 

condições que viabilizaram o mercado de loteamentos periféricos 

e criaram uma alternativa habitacional de massa para os 

trabalhadores de baixa renda. Ao mesmo tempo em que os 

gabinetes dos IAPS formulavam sofisticados planos habitacionais 

influenciados pelo CIAM e pela experiência de habitação social 
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na Europa, em São Paulo criavam-se as condições para a 

proliferação de uma solução habitacional arcaica e precária, 

baseada na combinação de loteamentos privados especulativos 

com o auto-empreendimento da casa própria.  

 

O quadro acima, que retrata o início do histórico de irregularidades do 

setor habitacional da cidade, pode ser ilustrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 6 - Distribuição dos Domicílios segundo a condição de ocupação, Cidade de São 

Paulo, 1920 a 1970. 

 

Condição da Ocupação 1920 1940 1950 1970 

Ocupados por 

Locatários 

46.976  

(79%) 

187.555  

(67%) 

264.174 

(58%) 

486.472 

(38%) 

Ocupados por 

Proprietários 

11.404  

(19%) 

69.097  

(25%) 

167.953 

(37%) 

638.830 

(54%) 

Outras Formas de 

Ocupação 

1.404  

(2%) 

20.302  

(7%) 

23.290 

(5%) 

101.877 

(8%) 

 Total  59.784 276.954 455.417 1.272.279 

 

 

 

Como dito anteriormente, a zona rural da Cidade de São Paulo até a 

década de 30 era conhecida com dar apoio às primeiras atividades urbano-

Fonte: Origens da Habitação Social no Brasil, Bonduki (1998). 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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industriais, situados na forma de anel na modesta mancha urbana da cidade. Este 

anel constituído por chácaras cujas atividades estavam vinculadas ao centro 

(hospitais, colégios), incluído, é claro, as suas funções agropecuárias e de 

produção agrícola extrativista. 

A Zona Norte de São Paulo não foge a este padrão e a região da Freguesia 

do Ó, que compreendia os atuais distritos do Limão, Brasilândia, Pirituba, 

Jaguara, Jaraguá e Perus dedicava-se ao cultivo de cana-de-açúcar para a 

produção de aguardente, colheita de café, mandioca, algodão, milho e legumes 

que serviam para autoconsumo. À medida que a urbanização avança para esta 

região da cidade, as atividades agrícolas se deslocam e se reorganizam, 

introduzindo novos usos como avicultura, gado leiteiro, frutas e flores, agora, 

todos, deslocados para o nordeste da cidade, aos cuidados dos imigrantes 

portugueses e japoneses, sobretudo. 

Em algumas áreas da Zona Norte, devido à natureza dos terrenos, 

inadequados à expansão urbana, foram inaugurados importantes eixos viários, 

como ferrovias, e as rodovias Anhangüera e Bandeirantes, que impulsionaram a 

expansão metropolitana nessa direção e permitiram a fixação de alguns núcleos 

operários no Parque São Domingos, a Vila Mangalot, a Vila Jaguará e a Vila 

Piauí. Os terrenos situados entre a rodovia e a ferrovia eram estreitos e íngremes, 

inadequados às implantações industriais. 

A partir da década de 60 do século XX, os usos rurais, mesmo 

pressionados pela expansão urbana permanecem concentrados na Zona Norte. 

No entanto, a baixa capitalização fez com que os agricultores vendessem suas 

terras para loteadores clandestinos, o que para estes representou um grande 
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negócio, uma vez que o preço da terra era infinitamente inferior, o que facilitou a 

concentração de população de baixa renda. A clandestinidade destes 

empreendimentos estava no fato de que em zonas rurais não é permitido 

parcelamento do solo para uso urbano. De acordo com Herling (2002, p.49-50), o 

quadro habitacional da Cidade de São Paulo nas décadas de 60 e 70 pode ser 

assim descrito: 

Em função do aumento da demanda gerada pelo milagre 

econômico, da demanda gerada pela existência de financiamento 

para a casa própria (rendas médias e até altas), da expansão da 

infra-estrutura urbana, há um aumento dos preços médios dos 

terrenos entre 1964 e 1976 de cerca de quatro vezes. A capacidade 

de investimento da população de baixa renda não acompanhava 

a valorização do mercado, procurando localizações mais baratas 

em periferias cada vez mais afastadas, com dificuldade de acesso, 

em deslocamentos crescentes para o centro de emprego e 

subemprego terciário, na direção oposta à de bairros residenciais. 

Ao mesmo tempo, crescem as soluções subnormais. Em 1968 já se 

tem 35% da população morando em sub-habitações – favelas, 

cortiços e casas precárias da periferia.  

 

Com o avanço da ocupação nas zonas rurais do município, como 

verificado na Zona Norte, extensas áreas que deveriam funcionar como zonas 

intermediárias entre as áreas urbanas e as de proteção ambiental e proteção aos 

mananciais acabaram servindo não só como estoque de terras para o mercado 

imobiliário informal, como também foram ocupadas por conjuntos habitacionais 

promovidos pelo poder público. 
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Figura 8 - Os imigrantes japoneses na Zona Norte da Cidade de São Paulo: as áreas 

agrícolas dão espaço à instalação dos primeiros loteamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima ilustra uma típica propriedade rural de imigrantes, comum 

na zona nordeste de São Paulo até a década de 60. Na figura o imigrante japonês, 

com sua família e utensílios para a produção agrícola, cultivam uma série de 

produtos de primeira necessidade, que abasteceram por muito tempo o consumo 

do município. 

Como reflexo da expansão urbana na Zona Norte durante as décadas de 

60 e 70, observa-se um padrão de instalação dos acessos viários que segue os 

topos dos principais espigões locais, sendo que estes acessos logo viriam a se 

transformar em estradas municipais, atendidas por ônibus, como se pode citar: 

Estrada Velha de Campinas (atual Avenida Raimundo Pereira de Magalhães), 

Fonte: Departamento do Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo 

(DPH) 
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Estrada da Parada (atual Avenida Deputado Cantídio Sampaio) e Estrada São 

Paulo – Bragança (atual Avenida Coronel Sezefredo Fagundes).  

De acordo com o Departamento Municipal de Uso do Solo (RESOLO, 

2003, p.52), o padrão de ocupação dos loteamentos irregulares segue, durante os 

anos 60 a 80, as seguintes características: 

 

Os loteamentos são implantados em morrotes entre as linhas de 

drenagem, provavelmente limites de antigas propriedades 

loteadas, que agora fazem a divisa dos loteamentos. Esta divisa 

natural, que poderia se transformar em área pública de 

integração entre os bairros, com suas áreas non-aedificandi 

ocupadas por praças lineares e equipamentos sociais, é relegada 

a canal de esgoto a céu aberto. Algumas delas são canalizadas, 

recebendo vias de fundo de vale às suas margens e, outras, sem 

uso que não o de esgoto, irão receber, a partir da segunda metade 

da década de 80, ocupação generalizada por favela. Desta forma, 

estas ocupações irão potencializar os problemas ambientais 

decorrentes das inundações e os problemas sanitários 

gravíssimos do contato da população com as águas servidas.  

 

A década de 90 representa uma continuidade do processo de ocupação 

irregular das antigas propriedades rurais, caracterizadas por uma forma de 

acesso à terra na qual o parcelamento do solo e ocupação  das glebas se 

assemelham a invasões de favelas, o que acaba por potencializar problemas 

ambientais a jusante das bacias hidrográficas, uma vez que, como citado, esses 

loteamentos precários se situam em morrotes ricos em linhas de nascentes. 

Como forma de enfrentar os desafios da habitação numa concepção de 

gestão democrática da cidade, o poder público toma os loteamentos irregulares 

como objeto de legalização, na mesma lógica que se verificou no início do século 
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XX, com o objetivo de criar novas frentes de expansão urbana para o mercado 

formal. Aos loteadores clandestinos, como tentativa de escapar das punições da 

Lei Lehman, que cuida de coibir a implantação de loteamentos registrados na 

prefeitura, fora dos padrões urbanísticos oficiais, fica como solução a constituição 

de associações de moradores, que iniciam a abertura de loteamentos com a 

retirada de cobertura vegetal e a construção de casas de alvenaria, muitas vezes 

sem o registro necessário no cartório de imóveis e abertura de processo na 

prefeitura, procedimento legal, e cuja desobediência a Lei Lehman pretende 

punir. 

 

Figura 9 - Ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto na Zona Sul de São 

Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima ilustra a estratégica utilizada pela Associação dos 

Trabalhadores Sem Teto do Estado de São Paulo para a ocupação de áreas a 

Fonte: Associação dos Trabalhadores Sem Teto do Estado de São Paulo 

 

 

 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo 
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serem adquiridas para o parcelamento e assentamento de famílias, com a 

instalação de barracos e pequenos equipamentos de apoio como banheiros e 

refeitórios comunitários. 

A partir de agora, tentar-se-á discutir como ocorre esse processo de 

incorporação de terras através da lógica informal do mercado, recortando a 

análise para a área do Conjunto Habitacional Turística, cujo histórico reflete esse 

parâmetro de incorporação informal. No mais, como a questão ambiental embora 

atualmente, tenha suas origens cada vez mais explicadas por causas sociais, ela 

versa, de maneira essencial, sobre a necessidade de conservação, manutenção e 

gestão de estoques genéticos e bens paisagísticos essenciais para a reprodução da 

vida do homem em sociedade.  

Cada vez mais, no mundo atual e, sobretudo nas grandes cidades 

brasileiras, a necessidade de garantia de moradia, seus efeitos controversos 

traduzidos pela lógica desenfreada de incorporação ilegal de terrenos e a 

provisão da criação de espaços territoriais protegidos para a manutenção de 

estoques naturais se conflitam, num todo, dialético por sinal, mas que se traduz 

materialmente através de leis urbanísticas que visam administrar essas tensões 

sociais.  

Antes de se promover a Análise Ambiental da Área de Influência do 

Conjunto Habitacional Turística, deve-se situar e abordar esses problemas, 

partindo-se da premissa que os problemas ambientais se tornam espaciais, pois 

seu cerne está na compreensão da relação sociedade-natureza.  

Até aqui, procedeu-se à análise preliminar da habitação e de sua crise, 

fazendo-se agora necessário, situar o contexto e a importância da criação das 

unidades de conservação, espaços territoriais protegidos, cuja função é a 
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manutenção dos estoques genéticos e dos elementos paisagísticos excepcionais, 

os quais, como se sabe, são de fundamental importância para toda a sociedade. O 

Parque Estadual do Jaraguá se insere nesta categoria, é lindeiro ao Conjunto 

Habitacional Turística, empreendimento de habitação de interesse social, e de 

cuja relação se circunscrevem conflitos cada vez mais hoje, espaciais.  

Já que até aqui foi realizada uma introdução à problemática habitacional, 

se passará, no item seguinte, a abordar a importância ambiental deste parque, 

que é sem dúvida umas das mais representativas paisagens de exceção da Região 

Metropolitana de São Paulo. 
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3.2 Paisagens de Exceção: as cercanias da grande metrópole – o 

Metabolismo Urbano e a importância ambiental do Parque Estadual do 

Jaraguá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(...) Como bem lembrou em reunião o ilustre conselheiro Prof°. Aziz 

Ab’Saber, a importância cultural do Pico do Jaraguá é tão grande e tão 

conhecida de todos que, na prática, não haveria a necessidade de coleta de 

informações a seu respeito com o fato de melhor instruir este processo de 

tombamento. Certamente seria a coleta do óbvio, pois quando tratamos do 

Patrimônio Cultural Paulistano inúmeras vezes surge aquele morro como 

elemento partícipe de listagens várias. Primeiro, surge como elemento do 

patrimônio natural, como formação granítica revestida de floresta 

característica, de sítio propício às pesquisas minerais e a observações 

ecológicas envolvendo as relações entre fauna e flora. Depois, seu perfil 

serviu de balisa, de ponto de referência aos viajantes, tanto os antigos 

como os de hoje. Antigamente, no tempo das bandeiras, o Jaraguá 

orientava quem estivesse chegando do sertão. Era a porta da cidade, o 

marco referencial e ainda continua hoje participando do processo de leitura 

do nosso patrimônio ambiental urbano. 

 

(S.T.C.R, 13 de abril de 1978. Processo de Tombamento n°. 20.437/78) ”. 
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Chegamos hoje, em pleno século XXI, vivendo em uma metrópole de mais 

de 18 milhões de habitantes, resultado de um Brasil que se urbanizou 

intensamente, tendo mais de 80% de sua população vivendo em cidades (IBGE, 

2002). 

A cidade antes de ser obra do homem, também é e continua sendo um 

ambiente natural como qualquer outro, possuindo em seu interior incessante 

intercâmbio de fluxos de energia e matéria, que, obviamente são perturbados e se 

modificam em virtude da ação do homem, sendo até mesmo alimentados por 

este, na medida em que o homem, em sociedade, extrai parcelas significativas da 

energia do ambiente para as suas atividades, localizadas cada vez mais num 

contexto urbano-industrial. 

A Ecologia Urbana, ramo da ciência que estuda as formas de projeção da 

sociedade e das funções econômicas e sociais sobre o espaço e o ambiente das 

cidades, permite uma leitura do funcionamento do organismo urbano, entendido 

como fusão do meio físico/natural e das obras criadas pelo homem e fixadas 

sobre o solo urbano. 

O funcionamento da cidade e a propriedade que esta tem de servir como 

suporte às atividades humanas, resultando em respostas esperadas pelo meio 

físico, estão compreendidos naquilo que se chama de metabolismo urbano. No 

entanto, quando se observa o total de área urbanizada na Cidade de São Paulo 

(1.000 Km2, EMPLASA, 2002), verifica-se que os limites citadinos se diluíram, 

sendo correto agora falarmos que o organismo urbano do qual vivemos não é 

mais, nem mesmo o Município de São Paulo, mas sim a região metropolitana que 

ele comanda (área urbanizada de 2.139 Km2, EMPLASA, 2002). 
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Figura 10 - Mancha Urbana da Região Metropolitana de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima, uma imagem de satélite proviente da NASA, ilustra o 

gigantismo ocupado pela Região Metropolitana de São Paulo, cuja mancha 

urbana, destaca-se em comparação com a mancha Urbana da Região 

Metropolitana da Baixada Santista e das regiões sul, sudeste e noroeste do Estado 

de São Paulo. 

O metabolismo deste gigantesco organismo metropolitano se processa 

todos os dias, através das funções biológicas dos homens, mas também de suas 

atividades enquanto ser social, traduzidas por suas multivariadas funções de 

trabalho, circulação, consumo e suas práticas gerais sócio-culturais, motivo pelo 

qual, no conjunto das metrópoles dos países de capitalismo periférico, o 

entendimento do metabolismo urbano é de vital importância para o 

Fonte: NASA – Agência Espacial Norte-Americana 
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planejamento e garantia da boa funcionalidade da vida metropolitana. Dessa 

forma, são necessárias uma leitura e avaliação dos volumes de todas as entradas 

(inputs) do organismo urbano (água potável, energia solar, precipitações, 

alimentos, matérias-primas, produtos industrializados), assim como as saídas 

(outputs), como os resíduos sólidos, líquidos, materiais particulados, sedimentos 

oriundos de encostas naturais e perturbadas, entre outras. 

 

Figura 11 - Metabolismo Urbano: os inputs e outputs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura acima a cidade é representada pela elipse, sendo entrecruzada 

por setas em três sentidos: sentido de entrada, sentido de saída e sentido duplo 

(entrada e saída). As setas em sentido de entrada simbolizam os inputs de energia 

que alimentam o metabolismo urbano. As setas de saída simbolizam os outputs, 

Fonte: Educação Ambiental e Desenvolvimento (2008) 
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ou seja, os resíduos e demais produtos derivados do metabolismo urbano. 

Exceção é feita pelos serviços que alimentam o metabolismo urbano pelo fato de 

ser uma atividade econômica constituinte da economia urbana, ao mesmo tempo, 

que muitas dessas atividades se baseiam em produtos provenientes dos outputs 

das demais atividades que ocorrem na cidade. 

O metabolismo urbano não se comporta como uma linha, onde ocorrem 

somente entradas e saídas de fluxos de energia em matéria. O que se vê, na 

verdade, é uma sobreposição de metabolismos que se somam e interagem uns 

com os outros. Para as indústrias e suas diversas tipologias se tem a solicitação 

de um determinado metabolismo urbano. Os veículos emitem fontes 

diferenciadas de poluição, através de seus diferentes portes e tecnologias.  

Como os sistemas produtivos não se comportam como sistemas fechados e 

estão interligados em redes altamente comunicáveis e interpenetrantes, o 

metabolismo de uma área, tanto econômico, como ambiental, acaba sendo 

exportado para outra área, interferindo numa nova equação de variáveis 

ambientais e sociais de uma nova área. 

Em relação aos efluentes industriais e residenciais não tratados, verifica-se 

que estes acabam contaminando riachos e córregos, afluentes de outros rios de 

baixo volume d’água, que por sua vez acabam por desaguar nos grandes rios, 

Tietê e Pinheiros. 

Os lixões e seus resíduos constituem hoje problema de difícil solução, seja 

pelo volume do lixo gerado diariamente numa Cidade como São Paulo (cerca de 

8 mil toneladas ao dia, Ab’Saber, 2004) ou, principalmente pela falta de locais 

adequados para a estocagem deste material, o que acaba por multiplicar sítios de 
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postagem clandestinos. Nesse caso, não é possível exportar esses resíduos 

produzidos pelo metabolismo urbano, o que acaba por deixar esses materiais 

alocados in situ, como mencionado, em condições inadequadas, causando 

deseconomias e desvalorização estética dos lugares. 

 

Figura 12 - Os lixões: um desafio à qualidade ambiental e estética das cidades 

 

 

 

 

De forma geral, o metabolismo urbano depende das condições gerais do 

sítio urbano da cidade, que para São Paulo, tem especificidades que geram 

problemas já bastante conhecidos, como o efeito do domo de poluição, as 

enchentes constantes, a falta de tratamento de efluentes que acabam por se 

acumular nos principais cursos d’água do município. Para Ab’Saber (2004, 

Fonte: Fundação Verde, 2007. 
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p.491), deve-se levar em conta algumas características do sítio urbano nos 

assuntos do metabolismo urbano: 

 

Falando-se de metabolismo urbano, cada caso é um caso. A 

magnitude dos problemas depende das condições do sítio 

urbano, da hidrologia e da fisiologia da paisagem. Mais do que 

isso depende da estrutura, do volume e das funcionalidades do 

organismo urbano. Pressupõe inquirições holísticas e 

quantitativas.  

 

A morfologia do sítio urbano é, portanto, um dos atributos essenciais a 

serem levados em consideração quando se pensa o funcionamento da cidade 

como um todo, tanto no seu aspecto físico, quanto econômico. Dentre esses 

aspectos, como vimos, a movimentação dos fluxos atmosféricos e suas interações 

com os compartimentos do relevo são essenciais para a dispersão dos poluentes. 

Os ventos, que para a cidade tem predominância nos vetores leste e 

sudeste, conforme pontua Tarifa & Azevedo (2001, p.123), acabam por atuar de 

modo diferenciado em escala local e diária, principalmente no período da 

manhã: 

 

Esta zona de convergência (resultante da ação conjunta das 

brisas locais das represas Billings e Guarapiranga, da fraca 

brisa marítima, dos fluxos originados na Serra da 

Cantareira e nas Serranias de São Roque e dos ventos de E 

já mencionados) se dirige para o setor noroeste da 

metrópole, sendo responsável pela transformação de 

grande parte dos poluentes emitidos pela zona industrial, 

em pleno funcionamento no período da manhã. 
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Com a chegada da primavera e o conseqüente recuo do 

Anticiclone em direção ao oceano, observa-se uma maior 

atuação dos fluxos de vento originado nas áreas altas a W e 

NW da metrópole paulistana no período da manhã. Tais 

correntes de circulação, que se mantêm restritas às áreas 

serranas durante a noite, descem em direção à Bacia 

Sedimentar no início da manhã, bloqueando a zona de 

convergência nas proximidades do Rio Pinheiros, passando 

pelo ABC e seguindo em direção à NE. Desta forma, toda 

emissão de poluentes das áreas industrializadas acaba 

sendo transportada para a região do Vale do Alto Tietê.  

 

A própria circulação em escala local na Cidade de São Paulo está 

relacionada aos fatores limitantes proporcionados pelo sítio urbano. Como se viu 

na citação acima, os contrafortes florestados situados ao norte e, dentre eles, o 

Pico do Jaraguá, são pontos privilegiados para o acúmulo de umidade e 

formador de correntes descendentes que empurram a camada de ar em direção 

das calhas e fundos de vale dos principais rios do município, renovando não 

apenas o ar dos paulistanos, mas o de toda a Região Metropolitana. 
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Figura 13 - Esquema de Circulação Local e Diária de Ventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os contrafortes florestados são há muito tempo fruto de preocupação 

quando a necessidade de preservação destes estoques de águas, flora e fauna. 

Ab’Saber (2004, p.368) observa o avanço da urbanização sobre este setor, como 

do restante da metrópole paulistana: 

 

Suas periferias externas atuais crescem para noroeste entre a 

Serra da Cantareira e o Jaraguá, por sobre colinas e baixos 

morros, outrora florestados. Para o norte até os sopés da 

Cantareira. Para leste, até onde ocorrem as colinas, terraços 

fluviais e eventuais várzeas bem situadas em face de rodovias, 

estradas e núcleos centrais de antigos subúrbios.  

 

O contraponto da necessidade de áreas verdes para a preservação da 

biodiversidade na metrópole é apontada pelo autor através da insuficiência de 

Fonte: Gênese e Características do Vento Norte Regional em Santa Maria, Sartori (2003)  

Adaptado e Organizado por: Edson A. Filho, 2008. 

µ
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parques e praças, uma vez que os existentes são pouco diversos em relação à 

diversidade de formações vegetais. Os velhos parques centrais como o da Luz, 

Siqueira campos, Buenos Aires e da Aclimação são os únicos a manter a 

biodiversidade original.  

A necessidade da preservação das Serras e compartimentos que 

constituem o Planalto Paulistano é preocupação relevante dentro da preservação 

do conjunto das Serras Florestadas remanescentes da Mata Atlântica de Planalto, 

os quais se comportam como um contínuo ecológico. Desta forma, salienta 

Ab’Saber (2004, p.370): 

 

No que respeita às serrinhas florestadas que envolvem as colinas 

paulistanas superpressionadas por diferentes padrões de 

urbanização, o problema de uma proteção integrada e diferencial 

para cada caso constitui uma necessidade inadiável. Há que 

proteger e gerenciar o Parque do Jaraguá (onde já foram 

instaladas grandes torres de televisão); manter o controle da 

biodiversidade do Morro Grande em Caucaia do Alto; elaborar 

posturas mais rígidas para manter a biodiversidade da Serra do 

Itapeti na categoria de serrinha que restou entre o Alto Tietê 

(Mogi das Cruzes) e a Depressão inicial do Médio Vale do 

Paraíba.  
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Figura 14 - Os contrafortes florestados da Grande Metrópole: a Serra da Cantareira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura cima representa a transição nítida entre os grandes 

remanescentes florestados ainda existentes na Região Metropolitana de São 

Paulo e sua exuberante mancha urbana, contrapondo esses dois tipos de 

ambiente e revelando a importância das áreas verdes como paisagens raras, de 

exceção dentro do contexto urbano da metrópole. 

Por fim, faz-se mister ressaltar alguns apontamentos feitos pelo 

CONDEPHAAT (1978, p.11) que demonstram a importância ambiental do 

Parque Estadual do Jaraguá, dentro do contexto do município e da Região 

Metropolitana de São Paulo11. 

Logo nas páginas iniciais do processo de tombamento indicam-se os 

motivos elencados para tal procedimento: 

                                                           
11

 O Parque Estadual do Jaraguá foi criado pelo Decreto Estadual n°. 38.891, de 1961.  

Fonte: Diário do Comércio, 2007. 
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1. É conhecida a ação predatória do Homem sobre o 

ambiente natural, sob quaisquer pretextos; 

2. As localidades expostas constituem ecossistemas naturais 

de natureza exuberante, necessárias à sobrevivência de 

TODAS AS ESPÉCIES; 

 

3. O exmo. Sr. Governador do Estado, eng. Paulo Egydio 

Martins, mostrou visível preocupação com o sistema 

abastecedor de água da capital do Estado, através da 

promulgação da lei n°. 1.172 que aumenta a proteção dos 

mananciais; 

 

4. O Código Florestal, o Código das Águas e o Código de 

Caça instrumentos basilares que justificam plenamente o 

pedido em preço, pois constituem leis especificas sobre a 

matéria de apoio deste requerimento; 

 

5. A preservação das Reservas em foco é dever 

impostergável de todos os brasileiros, em virtude da 

escassez de áreas verdes no entorno da Capital de São 

Paulo, pois se tratam de autênticos pulmões de filtro da 

Biosfera.  

 

Logo em seguida o texto do Processo de Tombamento do Parque Estadual 

do Jaraguá (CONDEPHAAT, 1978, p.12) utiliza as categorias paisagem e 

território, de tradição do temário geográfico, para justificar as diretrizes 

utilizadas para o tombamento: 

 

Justificativas: 

 

a) Paisagens naturais que se destacam não só pela 

vegetação nativa, pela fauna cujas espécies se acham em 
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fase de extinção, como pelas características 

geomorfológicas, geológicas, pedológicas, hidrológicas e 

arqueológicas; 

b) Comunidades humanas que atuam em restritas porções 

do espaço por representarem padrões de articulação com o 

quadro natural; 

 

c) Paisagens de excepcional beleza que são de grande 

interesse ao desenvolvimento turístico.  

 

As diretrizes gerais do tombamento permitiram notabilizar uma 

preocupação com a proteção das matas nativas remanescentes, sobretudo 

aquelas que representam “hot spot” de espécies ameaçadas. É também dado 

destaque aos remanescentes de matas secundárias, seja por seu valor científico 

ou pelo potencial de regeneração e capilarização através de corredores 

ecológicos, da fauna e da flora das áreas mais conservadas. Dessa forma, o 

arranjo paisagístico, seja através de cada um dos elementos desse envelope, ou 

pelas condições particulares e individuais entre esses elementos, são 

considerados, como se vê, uma grande justificativa para o tombamento da área 

natural, representada pelo Parque Estadual do Jaraguá. 
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Figura 15 - Vista Geral do Pico do Jaraguá a partir da Vila Leopoldina (Zona Oeste) – 

Município de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é sabido, o Departamento de Geografia da Universidade de São 

Paulo sempre manteve especialistas no conselho técnico responsável pelo 

tombamento de áreas alocadas pelo CONDEPHAAT (1978, p.26, grifo nosso), 

tendo destaque as atuações do Prof. Aziz Ab’Saber, como também do Prof°. 

Augusto Humberto Vairo Titarelli, sendo este último, o responsável por definir 

as diretrizes finais que resultaram no tombamento da área do Parque Estadual 

do Jaraguá, destacando-se algumas de suas palavras: 

 

a) regularização dos serviços de fornecimento de lanches e 

pequenas refeições, no alto do pico, definindo a situação de 

fato ora existente. 

Fonte: São Paulo, Ensaios e Entreveros, Ab’Saber (2004) 
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b) a restauração da Casa Afonso Sardinha, elemento 

essencial da área a ser tombada. 

c) o rigoroso controle de organização do espaço na faixa do 

entorno, considerando a pressão exercida sobre o Parque 

pelos loteamentos das populações carentes. 

d) verificação criteriosa da conveniência da implantação de 

qualquer projeto ainda não executado ou que venha a ser 

futuramente proposto.  

 

Os apontamentos indicados pelo Prof. Titarelli, já em 1978 anteviam a 

situação atual na qual se encontra hoje o Parque Estadual do Jaraguá. Mesmo se 

atentando ao fato de que o contexto histórico que motivou a criação do Conjunto 

Habitacional Turística só começaria a ser delineado no final da década de 80, a 

falta de aplicação dos instrumentos reguladores do Estado ou a necessidade de 

atuação de políticas urbanísticas compensatórias, a qualquer preço, ajudam a 

explicar a concretização do quadro já desenhado por este geógrafo em 1978. 

Para dar fim a estas linhas que tentaram colocar em destaque a 

importância ambiental do Parque Estadual do Jaraguá, através de seus atributos 

que inegavelmente o colocam como um patrimônio cultural e ambiental do 

município é necessário apresentar também as justificativas e argumentações de 

uma legislação relativamente posta em prática recentemente, mas cujas origens 

datam também do final da década de 80, fruto da internacionalização da questão 

ambiental. Trata-se, dessa forma, de uma discussão colocada em prática através 

de dispositivos legais e instrumentos de planejamento que visam preservar os 

estoques de Mata Atlântica ao redor da Região Metropolitana de São Paulo, 

conhecido através da categoria criada pela UNESCO para essas áreas, a saber: a 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A área de vegetação preservada no 
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entorno da Região Metropolitana é denominada, de acordo com este documento, 

como Cinturão Verde da Metrópole Paulistana, sendo, portanto, alvo de 

salvaguardas e regulamentação. 

A devastação secular do Domínio das Matas Atlânticas no estado de São 

Paulo, cujos números apontam para uma redução de 81,8% da área de 

recobrimento original12 sempre suscitou a necessidade de se criarem espaços 

territoriais de proteção, conservação e manejo desses ecossistemas para que os 

mesmos pudessem conservar suas propriedades para a posteridade, 

possibilitando o avanço do conhecimento cientifico sobre essas áreas, como 

também a valorização social desses territórios (Fundação SOS Mata Atlântica) 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Segundo dados da Fundação SOS Mata Atlântica, no ano de 1973, a área ocupada pelo 

Domínio das Matas Atlânticas do território do Estado de São Paulo era de 8,3%. Para o biênio 

1988/89 foram exterminados 1.230.585 ha com média de desmatamento de 76.911 ha/ano, ou o 

equivalente a 24 campos de futebol por dia. Esse avanço fez reduzir o índice de vegetação por 

habitante de uma razão de 0,27 hab./ha, em 1973, para 0,12 hab./ha em 1989.  
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Tabela 7 - Área das Unidades Federativas e da cobertura original e dos remanescentes do 

Domínio da Mata Atlântica no período de 1990-1995 

 

UF 
Área UF 

(ha) 

Área do 

Domínio da 

Mata Atlântica 

(%) Área do 

Domínio na 

Mata Atlântica 

na UF 

Remanescentes 

Florestais (ha) 

UF 

(%) 

Remanescentes 

Florestais 

AL 2.793.349 1.449.357 51,89 71.811 4,95 

BA 56.644.394 20.354.548 35,93 1.263.175 6,21 

CE 14.634.809 486.652 3,33 86.598 17,79 

ES 4.618.397 4.618.397 100 408.924 8,85 

GO 34.128.614 1.151.269 3,37 3.161 0,27 

MS 35.815.503 6.280.101 17,53 31.296 0,50 

MG 58.838.344 28.966.391 49,23 813.635 2,81 

PB 5.658.340 672.432 11,88 46.280 6,88 

PE 9.893.950 1.776.971 17,96 90.667 5,10 

PI 25.237.934 2.291.830 9,08 - - 

PR 19.970.994 19.443.054 97,36 1.800.048 9,26 

RJ 4.391.007 4.391.007 100 946.875 21,56 

RN 5.330.801 328.771 6,17 47.833 14,55 

RS 28.206.150 13.219.129 46,87 649.780 4,92 

SC 9.544.456 9.544.456 100 1.723.513 18,06 

SE 2.204.923 788.845 35,78 88.541 11,22 
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SP 24.880.934 20.543.452 82,57 1.815.745 8,84 

 

 

A tabela acima, elaborada pela Fundação SOS Mata Atlântica, revela 

existir ainda grandes fragmentos preservados de Mata Atlântica em diversos 

estados brasileiros, sobretudo em Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Norte e 

Rio de Janeiro. Por outro lado, o Estado de São Paulo, onde está inserido a área 

de estudo, apresenta proporcionalmente a sua área, baixo percentual de áreas 

com cobertura de Mata Atlantica preservadas, representadas sobretudo, pelo 

Parque Estadual da Serra do Mar, e também pelas reservas verdes de planalto, 

dentre elas, o Parque Estadual do Jaraguá, parte dele inserido na área de estudo.  

No âmbito internacional, os estudos realizados dentro e fora do Brasil 

apontando contagens de espécies de fauna e flora resultou em números 

impressionantes para a biodiversidade de organismos no Domínio das Matas 

Atlânticas. Como resultado, as formações interplanálticas úmidas que se 

prolongam entre os estados do Rio Grande do Sul ao Ceará foram considerados 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidades 

para a Educação e Cultura) dentro de um programa, criado por esta entidade, 

denominado de MAB, do inglês Man and Biosphere (O Homem e a Biosfera). 

A Reserva da Biosfera constitui-se em um instrumento de planejamento 

que permite o zoneamento de áreas territoriais protegidas e a articulação entre 

sociedade civil e governos que convirjam para objetivo da conservação e busca 

de usos auto-sustentados dos ecossistemas encontrados nesses territórios. As 

principais funções da Reserva da Biosfera seriam a proteção da biodiversidade, 

busca do desenvolvimento sustentável e busca de incentivos para o aumento do 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)  
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conhecimento científico sobre o funcionamento da natureza, bastante 

promissores em áreas com um volume de pesquisas ainda insuficiente, como é o 

caso do Domínio das Matas Atlânticas; 

 

Tabela 8 - Áreas Prioritárias para a Conservação do Domínio das Matas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na legislação peculiar da Reserva da Biosfera, as Unidades de 

Conservação encontradas em sua área são consideradas de proteção integral, 

Fonte: Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

 

Criação 

Manejo/Corredor Ecológico 

Ampliação 

Implementação e Regularização Fundiária 

Legenda –Áreas Protegidas 
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tanto as que contam em seu entorno com populações tradicionais, como aquelas 

que possuem estabelecidos usos restritivos de entorno, através de zonas de 

amortecimento. Todo esse conjunto de unidades deve possuir um zoneamento 

que permita a criação de corredores biológicos, os quais devem interligar os 

fragmentos florestais existentes, permitindo a conexão de populações de fauna e 

flora, que neles existem, de forma isolada. 

Em 1991, a UNESCO ratificou a Declaração da Reserva da Biosfera, 

entrando na primeira fase de listagem de áreas protegidas, os remanescentes de 

Mata Atlântica do Estado de São Paulo. Em 1993, com a validade da 2ª fase, o 

cinturão de áreas protegidas alcançou outros 14 Estados, numa tentativa de 

proteger os fragmentos existentes do Rio Grande do Sul ao Ceará. 

De acordo com a Conservation Internacional do Brasil et. al. (2000, p.34), a 

Reserva da Biosfera pode ser definida: 

 

 (...) é uma categoria única atribuída a uma determinada área do 

globo considerada de relevante valor ambiental para a 

Humanidade por abrigar importante ecossistema, constituindo-

se de herança comum do homem. A Reserva da Biosfera objetiva, 

deste modo, uma correta gestão da preservação e conservação da 

natureza, a pesquisa científica e o desenvolvimento auto-

sustentado, servindo assim de sistema de referência para medir 

os impactos do Homem sobre o ambiente. 

 

Em termos de zoneamento, a Reserva da Biosfera é constituída de uma 

área núcleo, que se confunde com as diferentes unidades de conservação na qual 

existam ecossistemas minimamente afetados com proteção legal. Logo em 

seguida aparecem as áreas-tampão, cujos usos e atividades devem ser manejados 
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para protegerem a área - core. Representada pela Unidade de Conservação (área 

núcleo). Por fim, as áreas de transição seriam interstícios constituídos pelas áreas-

núcleo, formando uma região dinâmica de cooperação com a utilização de 

manejos para práticas de conservação compartilhados. 

 

Figura 16 - Ilustração referente ao Zoneamento Ideal para as Unidades de Conservação 

integrantes da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de muito sabido da importância das áreas verdes para o metabolismo 

urbano e para a qualidade de vida dos citadinos. Quando se olha para o 

organismo urbano constituído por uma cidade como São Paulo, que comanda 

uma região metropolitana, em mancha de urbanização praticamente contínua, 

com mais de 7.388,224 km2 (EMPLASA, 2002), é que se tem idéia da necessidade 

da conservação de áreas verdes neste verdadeiro mar de concreto e asfalto. Os 

mais de 4,4 milhões de domicílios da Região Metropolitana comandada pela 

Fonte: Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
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cidade de São Paulo equivalem ao total alcançado por todo o Estado de Minas 

Gerais (AB’SABER, 2004). A leitura deste gigantismo, revelado por estes 

números, escondem por trás verdadeiras diáclases sociais, inerentes ao contexto 

metropolitano. Como exemplo, podemos citar os mais de 1,1 milhões de pessoas 

que vivem em mais de 1.080 favelas em São Paulo e, para o caso deste município, 

quando se observa a população encortiçada, obtêm-se um total de mais de 3 

milhões de pessoas vivendo em condições insalubres, fora, também, os mais de 

65 mil sem-tetos existentes no município. 

Os importantes fragmentos do Domínio das Matas Atlânticas que ocorrem 

na Região Metropolitana de São Paulo recebem, de acordo com a clssificação feita 

pela UNESCO, o nome de Cinturão Verde (Relatório da UNESCO para definição 

das Reservas da Biosfera da Mata Atlântica no Brasil), e seguem acompanhando 

os relevos movimentados dos maciços que rodeiam a Bacia Sedimentar de São 

Paulo, onde como se sabe está implantada a maior parte do município de São 

Paulo. A importância da preservação desses fragmentos que envolvem a 

metrópole é tão expressiva, que foi criada uma série de importantes unidades de 

conservação, sendo que em algumas delas há bons espaços de conexão de 

corredores ecológicos. As principais unidades de conservação são: Parque 

Estadual da Cantareira, Parque Estadual do Jaraguá, Parque Estadual Caucaia, 

Parque Estadual Jurupará, a Área de Proteção aos Mananciais (Represas Billings 

e Guarapiranga), Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual do Itapeti, e 

por fim, Parque Estadual das Nascentes do Tietê, todos situados na Região 

Metropolitana de São Paulo.  

Os números de redução da cobertura original da Mata Atlântica na Região 

Metropolitana de São Paulo são ainda mais desalentadores do que os registrados 
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em relação ao Estado de São Paulo. No início dos anos 90 houve uma redução de 

mais de 6.000.000 m2 / ano, o que equivale a dois campos de futebol por dia, o 

que fez com que os índices de total de cobertura de áreas verdes por habitantes 

se reduzisse a 0,03% por hab./ha, em 1972. No início dos anos 90, esse valor se 

reduziu pela metade (Fundação SOS Mata Atlântica). 

Quando se atenta para a dimensão dos fluxos de energia e matéria, 

transportados ou não, perturbados ou não pela ação antrópica em um local como 

a Região Metropolitana de São Paulo, pode-se destacar alguns fatores 

controladores das saídas de energia e matéria, dos quais as áreas verdes ajudam 

a manter o ponto de equilíbrio, a saber: 

 Estabilização Climática, como vimos, através do controle das ilhas de calor 

formadas no centro da metrópole. 

 Recuperação Atmosférica, advinda dos fluxos de ar frio em escala local, de 

movimento descendente, que por serem mais pesados, correm em direção 

aos fundos de vale e calhas dos principais rios, renovando o ar particulado 

produzido pelas atividades industriais e pela gigantesca frota de automóveis. 

 Suprimento de água dos mananciais, protegidos pelo efeito esponja 

propiciado pela mata, que filtra a água que penetra em profundidade ou em 

sub-superfície. 

 Promoção da biodiversidade inerente da rica variedade de espécies de fauna 

e flora do Domínio das Matas Atlânticas. 

 Proteção contra a erosão do solo, assoreamento e inundações, problemas 

bastante comuns devido à dinâmica do metabolismo urbano da metrópole e 

que seriam reduzidos, mais uma vez, devido ao mecanismo do efeito esponja 
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permitido pela vegetação, que reduz a energia potencial da água, evitando a 

retirada do material pedológico que seguiria em direção aos fundos de vale. 

 Segurança alimentar, pois ao se introduzir práticas corretas de manejo dos 

recursos florestais, é possível a produção de alimentos, evitando-se os já 

conhecidos custos de produção de alimentos em locais cada vez mais 

distantes dos centros de consumo. 

 Uso Social: permite apreciação e fruição dos belos arranjos paisagísticos para 

toda a população, assim como as atividades gerais de lazer. É um patrimônio 

cultural inegável, sobretudo quando se tem em mente que mais da metade 

da população que reside na região Metropolitana de São Paulo é oriunda de 

outras localidades. Esses patrimônios naturais acabam por criar laços de 

identidade, sobretudo num estágio em que os usos culturais da paisagem se 

tornam mais raros, uma vez que da crescente criação de locais de consumo e 

lazer dirigidos para o lucro. 

 Novo impulso às descobertas científicas: o Domínio das Matas Atlânticas é 

um dos menos pesquisados em relação ao mosaico mais geral de florestas 

tropicais. A necessidade da preservação e conservação desses estoques de 

biodiversidade vem promovendo um aumento significativo de pesquisas, 

com a descoberta de novas espécies, substancias e com isso, vem permitindo 

um refinamento nas estratégias de manejo das unidades territoriais 

protegidas, melhorando seu ordenamento físico, e com isso, abrindo mais 

possibilidades de que os objetivos preservacionistas ou conservacionistas 

sejam alcançados. 
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Figura 17 - O papel da vegetação no escoamento da água e proteção do solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima representa o efeito esponja, proporcionado pela vegetação, 

que ao direcionar o escoamento superficial, sobretudo em áreas de encostas, evita 

a erosão de trechos de encostas situados em porções mais baixas, o assoreamento 

de rios, assim como diminui os riscos de inundações. 

Todos os pontos favoráveis aqui elencados e que remetem a uma inegável 

importância cultural, social e ambiental para o conjunto do Domínio das Matas 

Atlânticas, tendo como um de seus representantes no formato de unidade de 

conservação, o Parque Estadual do Jaraguá, possivelmente faz-nos crer que os 

objetivos de conservação criados para este parque se tornam cada vez mais 

difíceis de serem alcançados, principalmente pelos riscos criados pela expansão 

urbana descontrolada e pouco criteriosa que avança sobre essas áreas. Assim, os 

benefícios inegáveis de áreas verdes, como as representadas por este parque 

estadual, que contribuem para a manutenção do equilíbrio do metabolismo 

Fonte: Projetos de Silvicultura, Ffolliott & Thames (2008) 
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urbano metropolitano, se tornam cada vez mais atrelados a um quadro complexo 

de mediações sociais e políticas, as quais se traduzem pelo aumento da 

especulação imobiliária que converte em solo urbano áreas frágeis do ponto de 

vista ambiental, geralmente situadas nas proximidades de unidades de 

conservação. 

Faz-se mister observar que o aparato científico e jurídico existente 

consegue dar corpo à necessidade de criação de áreas territorialmente protegidas 

e também ressaltam sua funcionalidade tanto ambiental como funcional dentro 

do organismo metropolitano. Resta saber qual será o ponto desejado para que 

essas áreas ainda permaneçam existindo, em função dos vetores de pressão 

proporcionados pela expansão urbana, consumidora de terrenos frágeis do ponto 

de vista ambiental e extremamente fragmentadora dos poucos existentes 

estoques de áreas ricas em biodiversidade. 

A garantia da manutenção da biodiversidade dos diferentes ecossistemas 

e observada sua importância na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 

pode ser garantida, como processo e instrumento, através do cultivo de um 

planejamento ambiental e urbano que regule esses espaços, normatizando usos 

em acordo com essa premissa. 

O desafio de integrar num mesmo eixo necessidades sociais e ambientais, 

antes de um paradoxo, se reflete numa realidade, praticada nos órgãos de 

planejamento oficiais ou dos demais setores da sociedade organizada. Nesse 

sentido, a bacia hidrográfica, mesmo sendo conhecida por ser um sistema 

ambiental, vem sendo também adotada como unidade de análise e também como 

unidade territorial. Dessa forma, torna-se necessário compreender as vantagens e 
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limites do uso desse conceito e categoria nos estudos ambientais, sobretudo os de 

cunho geográfico, verificando sua validade, dentro do escopo preterido pelos 

objetivos deste trabalho de graduação individual, nas análises ambientais 

urbanas. Sendo assim, é o que se pretende demonstrar no próximo item desta 

pesquisa.  
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3.3 A Bacia Hidrográfica como Unidade Territorial: as intervenções no 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciada uma discussão propriamente dita sobre o uso da Bacia 

Hidrográfica como unidade de planejamento e de diagnóstico de impactos 

“Quando se busca resgatar nos princípios geográficos meios 

para compreender as transformações que ocorrem no espaço 

enquanto um produto histórico da atividade humana, há que se 

tomar a análise integrada como a possibilidade que permite 

melhor desvendar a complexa realidade. 

Isto porque uma realidade traz em sua essência atributos 

bióticos e abióticos diversos, interdependentes. Esta 

interdependência, que pode possuir maior ou menor grau de 

vulnerabilidade, se expressa na qualidade ambiental dos lugares, 

condição resultante, minimamente, da perda dos padrões de uso 

do solo, da água e do ar, da existência ou não de resíduos e da 

perda do estado de conservação ou do grau de degradação da 

natureza”.  

 

Neli Aparecida de Melo - Gestão de Bacias Hidrográficas Urbanas 

para a Superação do Comprometimento Ambiental in Boletim Paulista 

de Geografia n°. 76, dez/99, p. 8-23. 
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ambientais, é necessário ter em mente que o planejamento é um processo no qual 

se tem como um dos produtos o ordenamento territorial, sendo que este último 

não se confunde simplesmente com o plano de manejo, o zoneamento ambiental 

ou desenho ambiental, sendo, desta forma, necessária a ampliação de seu 

significado para um conjunto de processos sempre em evolução temporal. 

Santos (2007, p.27) ao analisar a confusão teórica entorno do nome 

planejamento ambiental, cita Slocombe (1993), autor este que tenta verificar em 

quais campos ocorre essa imprecisão conceitual:  

 

(...) ora se confunde com o próprio planejamento territorial, ora é 

uma extinção de outros planejamentos setoriais mais conhecidos 

(urbanos, institucionais e administrativos) que foram acrescidos 

da consideração ambiental.  

 

Essa confusão conceitual é um pouco restabelecida quando se analisa o 

histórico do uso do adjetivo ambiental nas práticas de planejamento. De modo 

geral, as três últimas décadas marcam um avanço desmesurado por busca de 

terras, matérias-primas e recursos biológicos, suscitando a necessidade de 

conciliar o uso da terra com a proteção desses ambientes cada vez mais 

ameaçados pelo avanço do desenvolvimento puramente tecnológico, buscando, 

dessa forma, uma aliança entre a conservação ambiental e o planejamento 

tecnológico. 

De forma sucinta, Santos (op. cit. p.28) entende que o planejamento 

ambiental: 

(...) fundamenta-se na interação e integração dos sistemas que 

compõem o ambiente. Tem o papel de estabelecer relações entre 

os sistemas ecológicos e os processos da sociedade, das 

necessidades sócio-culturais às atividades e interesses 
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econômicos a fim de manter a máxima integridade possível de 

seus elementos-componentes. O planejador que trabalha sobre 

esse prisma, de forma geral, tem uma visão sistêmica e holística, 

mas tende primeiro a compartimentar o espaço, para depois 

integrá-lo.  

 

Discutidas algumas ponderações iniciais acerca do Planejamento 

Ambiental, uma vez que esta discussão se torna pertinente, pois a proposta deste 

trabalho, de certa forma, se insere num contexto maior do planejamento do 

ambiente, dar-se-á continuidade, agora, para a definição da área como elemento 

imprescindível a este processo de planejamento do ambiente. 

De acordo com Santos (2007), a definição da área no processo de 

planejamento não é algo automático, não apenas pelo fato da área de 

planejamento representar a unidade territorial de medição de impactos, mas 

também por necessitar para o tratamento dos fenômenos, de diversas escalas de 

abordagem, sempre, como sabemos, através de uma proposta de análise 

holística. 

Dessa forma, Santos op. cit. (p.40) tece algumas considerações acerca da 

complexidade da área no processo de planejamento ambiental, a saber: 

 

A questão da delimitação da área de influência ainda permanece 

indefinida quanto a critérios, metodologias e escalas apropriadas 

para estudo de diversos tipos de interferências modificadoras do 

ambiente. 

Para definir a área de estudo deve-se partir de considerações 

sobre a complexidade local, a abrangência e o núcleo dos 

principais problemas regionais, as escalas necessárias para 

avaliar as questões ambientais e o tamanho das unidades 

territoriais envolvidas. Porém, independentemente desses fatores 

de influência sobre o meio, é comum que a equipe planejadora 
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defina a bacia hidrográfica – um espaço desenhado pela natureza 

– como unidade de trabalho. 

 

Figura 18 - Exemplos de Áreas de Influência: hierarquia e escala em estudos urbanos 

 

 

A figura acima ilustra diferentes metodologias possíveis para o 

estabelecimento de áreas de influência, tomando como exemplo a hierarquia 

entre cidades. Os exemplos variam desde áreas de influência que mantém pouca 

agregação entre si (arquipélagos, áreas de influência fragmentadas e territórios 

de influência), até os exemplos onde esta é contínua, reforçando os laços de 

influência entre os fenômenos (áreas de influência por continuidade e 

funcionalidade hierárquica).  

Como se vê, mesmo ao se verificar o fato de que o planejamento trata de 

diversos temas que necessitam de escalas especificas de abordagem, a bacia 

hidrográfica é considerada por muitos uma unidade de planejamento de 

aceitação universal. A principal justificativa encontrada é a de que a bacia se 

constitui como um sistema natural aberto, bem delimitado no espaço, composto 

por um conjunto de elementos totalmente identificáveis topograficamente, 

drenados por um conjunto de corpos e cursos d’água, integrados, e facilmente 

identificáveis também.  

Fonte: Ascher (1998)  
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Por se constituir em um sistema aberto, os fluxos de energia e matéria que 

circulam dentro de uma bacia hidrográfica podem ser medidos através de suas 

entradas e saídas, assim, conforme pontua Melo (1999, p. 40-41): 

 

Nesse sentido (as bacias hidrográficas) são tratadas como 

unidades geográficas, onde os recursos naturais se integram. 

Além disso, constitui-se uma unidade espacial de fácil 

reconhecimento e caracterização. Sendo assim, é um limite nítido 

para a ordenação territorial, considerando-se que não há 

qualquer área da terra, por menor que seja, que não se integre a 

uma bacia hidrográfica e, quando o problema central é a água, a 

solução deve estar estritamente ligada ao seu manejo e 

manutenção.  

 

Do ponto de vista legal, a bacia hidrográfica como área de trabalho 

visando à avaliação ambiental foi garantida através da Resolução CONAMA 001 

(BRASIL, 1986), no artigo 5°, item III; onde se declara: “definir os limites da área 

geográfica a ser direta e indiretamente afetada pelos impactos, denominada de área de 

influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 

localiza”. 
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Figura 19 - Limites Externos e Feições Características de uma Bacia Hidrográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima ilustra os principais componentes externos de uma bacia 

hidrográfica, ressaltando os divisores, posições ocupadas pelo curso principal, 

afluentes e ressaltos topográficos importantes na definição do fluxo de 

escoamento (cachoeiras). Na ilustração as nascentes, situadas em área de geleiras, 

são alimentadas pela neve, consituindo-se assim, numa das formas de entrada da 

água no sistema. Ao se considerar a bacia hidrográfica um sistema morfológico e 

subsistema hidrológico onde ocorre grande parte dos processos que moldam o 

meio físico, é necessária a expressão de alguns dos principais limites externos, 

como o ilustrado acima. 

Embora haja um consenso em se considerar a bacia hidrográfica como área 

adequada para o diagnóstico de impactos ambientais, mesmo em se tratando de 

áreas urbanas, ela não é o único recorte espacial possível, principalmente quando 

se deseja sobrepor os dados relativos ao meio físico com aqueles de natureza 

sócio-econômica. 

Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina (2008)  
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A organização dos dados de natureza econômica e social geralmente é 

feita através dos limites municipais, distritais ou através de setores censitários 

(IBGE), sendo este último a menor unidade territorial encontrada no Brasil. 

Dessa forma, nem sempre, de acordo com o problema a ser resolvido ou do 

debate que ocorre entre os atores sociais envolvidos, a bacia hidrográfica 

consegue fazer o arranjo correto das diferentes facetas envolvidas em problemas 

de cunho ambiental. Porém, o que cada vez mais se observa é a sobreposição de 

diferentes tipos de áreas, com desenhos que tentam se adequar aos diferentes 

objetivos que o planejamento de uma determinada área determina, utilizando-se, 

para isso, de escalas variadas e adequadas à necessidade de representação do 

desses objetivos específicos. 

Uma das propostas atuais que tentam majorar o problema da área nas 

atividades de planejamento é a proposta, conforme assinala Santos (2007, p.43) 

de Bacia Ambiental: 

 

A Bacia Ambiental é uma proposta de área de estudo voltada ao 

ambiente urbano. Caracteriza-se pelo somatório de unidades 

territoriais definidas pelas drenagens naturais de águas 

superficiais, drenagens antrópicas (águas estocadas, servidas ou 

em uso) e áreas de ações socioeconômicas, inclusive 

considerando-se aquelas que abrangem os espaços de interesse 

dos principais grupos sociais. É um espaço de conformação 

dinâmica que valoriza as modificações feitas pelo homem no 

desenho natural da paisagem e as relações ambientais de 

sustentabilidade de ordens ecológica, econômica e social.  
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Figura 20 - Utilização do Conceito de Bacia Ambiental em estudo socioambiental através 

da agregação dos limites de bacias hidrográficas e setores censitários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima reúne quatro recortes físico-teritorritoriais para a 

realização de um estudo socioambiental em município do Rio de Janeiro: os 

limites internos representam os recortes dos setores censitários; o limite externo, 

em azul, a Bacia Hidrográfica que contém os limites internos; em amarelo e 

verde, a somatória dos limites dos setores censitários formece a área de duas 

APA e por fim, em cinza, a junção dos limites dos setores censitários fornece a 

área urbana do município de São Gonçalo.  

Fonte: Azevedo & Bidone (2004) 

Limite da Bacia Hidrográfica 
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A composição possível entre esses quatro tipos de recortes territoriais 

usados conjuntamente, é um exemplo da utilização do conceito de Bacia 

Ambiental. 

Ao se observar a existência de diversos argumentos a favor da utilização 

da bacia hidrográfica como área de análise para os estudos ambientais, assim 

como do surgimento de novas abordagens que não se restringem apenas à 

utilização desta como unidade de análise, como é o caso das bacias ambientais, 

deseja-se aqui justificar a utilização do limite tradicional da bacia hidrográfica: 

mesmo se atentando para o fato de que no processo de planejamento o uso do 

conceito de bacia ambiental poderia representar ganhos em relação à precisão 

das informações, refletindo-se em boa opção técnico-metodológica, esta requer 

uma compilação e representação de dados bastante volumosa, o que não é o caso 

deste trabalho de graduação, seja pelo nível da pesquisa, como de seus objetivos. 

Feitas algumas ressalvas em relação à opção metodológica pelo uso do 

recorte territorial no sentido tradicional da bacia hidrográfica, passa-se então, 

desta forma, a caracterizá-la através de seu conceito físico, indicando algumas 

referências internacionais que também a legitimam como unidade de análise 

ambiental. 

Uma bacia hidrográfica é identificada pelos seus divisores internos, 

externos e pelo fluxo das águas superficiais e sub-superficiais que nela correm. 

Esta diferenciação é de vital importância, pois em muitas publicações e relatórios 

técnico-científicos esses conceitos não aparecem claramente explicitados, sendo 

considerados, muitas vezes, sinônimos. Geralmente só se considera como limite 

da bacia hidrográfica a linha que segue a cumeada do relevo, portanto, só se 
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considera como limite total da bacia, na concepção anteriormente levantada, o 

seu limite externo ou puramente topográfico, relegando-se a natureza dos 

materiais presentes no subsolo, responsáveis pelo armazenamento dos estoques 

de água que alimentam a bacia, assim como a natureza da circulação de água em 

superfície e subsuperfície, também dependente da natureza dos materiais de 

subsolo que ocorrem nos limites desta unidade fisiográfica. 

A bacia hidrográfica, sendo um sistema dinâmico e aberto, permite o 

reconhecimento dos diferentes elementos que compõem o meio físico, o que 

demonstra o fato de que qualquer interferência na dinâmica de funcionamento 

da bacia hidrográfica representará um processo de alteração na dinâmica 

ambiental. 

O marco institucional da consagração da bacia hidrográfica como unidade 

de análise do ambiente nasceu da necessidade de gerenciamento dos recursos 

naturais a partir da percepção de que o modelo de desenvolvimento econômico 

não respeitava os limites estabelecidos pela oferta dos recursos, sobretudo os 

hídricos. Como resultado, foram surgindo uma série de instituições multilaterais 

cujas negociações envolverem discussões governamentais em nível global, 

introduzindo a idéia de que a gestão dos problemas ambientais não respeitava as 

fronteiras políticas. 

A Declaração de Morelia, adotada em 1996, num acordo que reuniu 40 

países em torno da gestão da água foi a responsável por estabelecer os princípios 

gerais acerca da gestão das bacias hidrográficas e organização de comitês de 

bacias. No Brasil, o reflexo será a sanção, em 1997, de uma nova legislação de 
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recursos hídricos, que substituiu o Código das Águas, em vigor desde 1934 

(Melo, 1999). 

Por fim, para finalizar este item, faz-se necessário discorrer acerca do 

conceito de área de influência, pois esta palavra compõe o título deste trabalho 

de graduação, e tem relação direta também com o conceito de bacia hidrográfica, 

aqui utilizado como unidade de análise. 

Em trabalho realizado em conjunto por arquitetos e especialistas do IPT 

em estudo da relação entre habitação e meio ambiente, intitulado Habitação e 

Meio Ambiente: abordagem integrada em empreendimentos de interesse social; 

verificou-se que, a rigor, a área de influência de um empreendimento 

habitacional só pode ser definida após análises e hierarquizações dos impactos 

ambientais na fase pós-implantação do loteamento. 

De acordo com Freitas (org.) et. al., 2001, os impactos ambientais mais 

freqüentes em empreendimentos de interesse social estão relacionados às 

interferências na infraestrutura existente, naquelas relacionadas ao processo de 

urbanização, intensificação do tráfego, erosões, assoreamentos e remoção de 

cobertura vegetal. 

Em virtude da identificação dos impactos observados nos 

empreendimentos de interesse social, vem se tornando essencial para a tomada 

de decisão pelos órgãos governamentais competentes, o uso de instrumentos de 

gestão ambiental. As mais conhecidas no Brasil se referem à avaliação de impacto 

ambiental (AIA) e o Sistema de Gestão Ambiental. 

As avaliações de impacto ambiental foram regulamentadas por lei através 

da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei N°. 6938/81) que estabelece como 
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exigência legal para autorização de qualquer tipo de empreendimento 

potencialmente poluidor, um estudo prévio de impacto ambiental. Como se sabe, 

um empreendimento habitacional, por seu porte e características, acaba por 

causar alterações no arranjo dos elementos do meio físico, sendo assim, 

potencialmente causador de impactos ambientais. Desta forma, de acordo com o 

porte do empreendimento de habitação de interesse social, é necessária para a 

aprovação dos projetos, a avaliação de impacto ambiental, procedimento este 

recorrente nos processos de licenciamento ambiental.  

Ao se verificar a assertiva acima, encontra-se na legislação ambiental 

vigente no país, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente, uma resolução 

que legisla acerca dos procedimentos de licenciamento ambiental para 

empreendimentos habitacionais. A Resolução CONAMA n°. 001/86 exige que 

para todos os projetos urbanísticos com área superior a 100 hectares, ou cujos 

efeitos podem interferir em áreas de relevante interesse ambiental, é necessária a 

realização de avaliações de impacto ambiental. Como se sabe, as unidades de 

conservação são consideradas áreas de relevante interesse ambiental, e mesmo, 

em caso de projetos que tenham área inferior ao estabelecido pelos 100 hectares, 

mesmo assim, pelo risco representado, é necessária a realização de avaliações de 

impacto ambiental. 

Ao se ter em mente a inevitável interferência no ambiente na implantação 

de empreendimentos de interesse social, Freitas (org.) et. al., 2001, propõem a 

abordagem dessas áreas em três níveis: área de influência direta, área de 

influência indireta e área de influência regional. 
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Figura 21 - Área de Influência Regional na definição da Zona de Abrangência de obras 

de melhorias nas rodovias BR 163 e BR 230 (PA e MT) 

 

 

 

 

A figura acima representa a área de influencia regional dos impactos 

causados pelas rodovias BR 163 e 240. Os limites dessa área de influência 

agregam mesorregiões dos estados do Pará e Mato Grosso, abarcando os limites 

de impactos cuja abrangência extrapola as fronteiras estaduais, sendo necessária 

a adoção de um recorte tão abrangente. 

Fonte: Ministério dos Transportes (2008) 

Área de Influência 

Regional 

BR-230 

BR-163 
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A área de influência direta deve ser delimitada tendo por base a 

abrangência dos fatores ambientais afetados pelo empreendimento, tendo por 

base, conforme propõe o autor acima: 

a) Caracterização do meio físico: delimitada pela menor bacia hidrográfica 

onde está contida totalmente a área do empreendimento. 

b) Caracterização do meio biótico: verificação da ocorrência de tipologias de 

cobertura vegetal inseridas na menor bacia hidrográfica onde está inserida a 

área do empreendimento. 

c) Caracterização do meio antrópico: feita pelo levantamento de informações 

da dinâmica socioespacial do distrito, bairro ou município onde se localiza o 

empreendimento.  
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Figura 22 - Áreas de Influência Direta (Intervenção) delimitadas pelo Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Estado de Roraima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelas linhas acima se espera ter dado uma justificativa da utilização da 

bacia hidrográfica como recorte territorial da análise das intervenções no 

ambiente, o qual, na verdade, prefere-se chamar de espaço geográfico.  

Apresentou-se também, as limitações dos riscos analíticos que se corre ao 

utilizar este recorte, ciente dos possíveis claros de informação e necessidade de 

ponderação de outras variáveis a serem consideradas.  

A bacia hidrográfica, sendo uma unidade territorial de análise bastante 

utilizada nos estudos ambientais de cunho geográfico, será utilizada, a partir 

Fonte: Subsídios à discussão de um Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Estado 

de Roraima (Agostinho, 2001). 

Legenda 

1 – Bacia do rio Cotingo 

2 – Bacia do Médio e Baixo Mucajaí 

3 – Ligação Confiança-Gleba Novo 

Paraíso 

4 – Trecho leste da Perimetral Norte 

5 – Trecho Caracaraí – Divisa com o 

Estado do Amazonas 

6 – Trecho Boa Vista – Caracaraí 

7 – BR-174 / Trecho Boa Vista 

8 – Eixo da BR-481 – Boa Vista – 

Bonfim 

9 – Bacia do rio Amajari 

10 – Área de Influência do Centro 

Urbano de Boa Vista 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 3 

Revisão Bibliográfica 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

94 

 

desta hipótese e das justificativas acima dadas, na Análise Ambiental urbana da 

área de influência do Conjunto Habitacional Turística, como revelado pelos 

objetivos expostos anteriormente. Assim, o próximo item terá como objetivo 

apresentar as peculiaridades espaciais da área de estudo, introduzindo, dessa 

forma, os elementos que foram considerados na análise ambiental urbana aqui 

desenvolvida. Os arranjos e especificidades do lugar, pela sua situação 

geográfica, guardam as suas potencialidades e restrições, fatos esses essenciais de 

serem levados em consideração em qualquer estudo, principalmente naqueles de 

cunho ambiental, do qual, qualquer alteração a ser realizada para a instalação de 

obras e empreendimentos, deveria ao menos, em seus processos próprios e 

internos, levar em consideração.  
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“(...) todos os elementos agem em conjunto para definir uma situação 

geográfica, reforçando-se ou contrariando-se uns aos outros, e por 

isso, as coletividades humanas não vivem com cada um dos elementos 

do meio, mas com todos ao mesmo tempo”. 

 

Pierre George, Sociologie et Géographie, Paris, 1966:14 
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4. Localização e Caracterização da Área de Estudo 

 

A área de estudo sobre a qual versa este trabalho de graduação individual  

(mapa 01) está localizada na porção noroeste do Município de São Paulo, 

representando uma sub-bacia hidrográfica do sistema de drenagem do Ribeirão 

Vermelho, um dos mais importantes desse setor do município. A sub-bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza possui área de 941 hectares ou 9,41 Km2, o que 

representa 0,62% da área do município (1. 509 Km2, Prefeitura de São Paulo). A 

área localiza-se, em coordenadas geográficas, entre os paralelos 23°27’ e 23°29’ S 

e os meridianos 46°44’ e 46°46’ W. Em relação às coordenadas UTM, têm-se, na 

porção norte as coordenadas 321002 e 7405425, e na porção sul as coordenadas 

320724 e 7400608. 

 

Fotografia 1 - Conjunto Habitacional Turística no Limite do Parque Estadual do Jaraguá, 

uma das porções da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Danilo Rogério de Souza, setembro de 2007. 
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A fotografia acima ilustra o contato existente entre o Cojunto Habitacional 

Turística e as matas do Parque Estadual do Jaraguá. Nesta fotografia fica 

evidente a contraposição existente entre moradias de loteamento de interesse 

social e uma importante unidade de conservação localizada no município de São 

Paulo, revelando, dessa forma, o importante quadro de tensões socioambientais 

da área de estudo. 
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Mapa 1 - Localização da Área de Estudo 
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4.1 Das Lavras e Bandeiras à Unidade de Conservação: o Pico do Jaraguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma área de conservação tem como objetivo a preservação dos 

ecossistemas existentes em seu perímetro. Dentre essas atribuições, além desse 

objetivo conservacionista, inserem-se também a necessidade de que estes locais 

“Jaguaminbada, que ao presente tempo se conhece 

com o nome de Mantiqueira; no sítio que agora se diz 

Lagoas Velhas do Geraldo, districto de freguezia da 

conceição de Guarulhos, termo da cidade de S. Paulo; 

na de Jaraguá, onde fez seu estabelecimento 

minerando, e ali falleceu; na de Voturuna, termo da 

villa de Parnayba; e na de Byraçoiaba” (p. 32-33) 

 

Frase atribuída a Pedro Taques, em sua obra 

Nobiliarquia das principais famílias da Capitania de 

São Vicente, na qual atribui a Afonso Sardinha, pela 

descoberta de ouro no Jaraguá, o pioneirismo no 

achado de metais preciosos no Brasil. 

 

In Azevedo Marques, Apontamentos Históricos, 

Geográficos, Biográficos, Estatísticos e Noticiosos da 

Província de São Paulo, 1980. 
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sejam atrativos para a população, conciliando, desse modo, os usos sociais 

(esporte, cultura, lazer, comunicação social) com os fins de conservação de 

ecossistemas a que estas áreas se dispõem.  

O Parque Estadual do Jaraguá, localizado no perímetro noroeste do 

Município de São Paulo além de se constituir em patrimônio ambiental urbano 

para os munícipes, tem também subjacente a este processo, uma inegável 

importância histórica, não só para cidade, mas também para todo país, por ter 

sido cenário de episódios importantes para a expansão do povoamento em 

direção ao interior. Por isso, a história, além de caracterizar a área, serve também 

como mais um argumento a favor de acentuar a importância deste local no 

contexto do já referido patrimônio ambiental urbano do município. 

O povoamento da região do Jaraguá inicia-se no século XVI juntamente 

com a expansão da ocupação jesuítica no Planalto de Piratininga, em sua maior 

parte recoberta, no período pela Mata Atlântica. A ocupação original, realizada 

pelos índios estava concentrada em alguns pontos, que representavam clareiras 

existentes em amplas colinas e várzeas dos rios Anhangabaú e Tamanduateí, 

sendo comum que alguns desses grupos se dirigissem em direção às encostas da 

Serra do Mar em busca de peixes. 

As tribos indígenas encontradas no Planalto pertenciam ao grupo dos 

Guaianases e eram reconhecidos pelos colonizadores por ser uma das poucas a 

não falar o tupi. 

Após a fundação de São Vicente em 1532 inicia-se a transposição da Serra 

do Mar em direção ao planalto, liderada por Martin Afonso que retornou ao 

litoral sem sucesso na fixação da colonização do interior. No entanto, a 

descoberta de um caminho rumo ao sertão permitiu que os jesuítas constituíssem 
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no ano de 1554 o povoado de São Paulo dos Campos de Piratininga, resultante de 

um aldeamento de índios e de uma modesta catequese entre os rios Anhangabaú 

e Tamanduateí. 

 

Figura 23 - Jesuítas e a catequização dos índios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figur acima retrata a realização de uma missa, tendo como expectadores 

os índios, não sendo possível inferior o local de sua realização. A influência 

jesuítica foi determinante na fixação da colonização na cidade de São Paulo e 

responsável também pela fixação das primeiras aldeias junto à região próxima ao 

Pico do Jaraguá, uma vez que os índios que não queriam se submeter à fé cristã, 

encontravam nessa área uma forma de refúgio. 

Em 1560, Mem de Sá juntamente com Brás Cubas se uniram com o intuito 

de reunir um grupo de habitantes do povoado de Piratininga para descobrirem 

Fonte: Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil, 

Unicamp, 2007. 
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ouro no sertão. A expedição logrou êxito ao alcançar as proximidades de Itu, 

permitindo que essa expedição encontra-se rochas com vestígio de ouro nas 

encostas do Morro do Jaraguá. Esses vestígios foram suficientes para que Brás 

Cubas em 1562 enviasse uma carta ao Império de Portugal avisando sobre a 

descoberta do metal precioso nas proximidades de São Paulo. 

 

Figura 24 - Quadro: A descoberta do Ouro, de Maurício Patelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura acima fica evidente o momento de êxtase representado pela 

descoberta do ouro pelos bandeirantes, como também, a utilização dos índios 

para a lavra do minério. O movimento das Bandeiras foi responsável pelo avanço 

da ocupação do território brasileiro, sendo que muitas delas partiram a partir da 

região do Pico do Jaraguá. 

Fonte: Arte e Educação, Artistas Brasileiros, 2008. 
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O avanço português na exploração do ouro na cidade de São Paulo forçou 

os índios guaianás, tupis e carijós, por terem suas terras constantemente 

ameaçadas, a convergirem à região do Jaraguá para fixar uma base.  Em julho de 

1562 essas tribos planejaram um grande ataque, a partir do Jaraguá à Vila de São 

Paulo, sendo barrados pelo Cacique Tibiriçá, que havia se aliado com os 

portugueses. 

A existência de grandes vales que constituem parte da morfologia do sítio 

urbano da Cidade de São Paulo permitiu que na paisagem os cumes do Pico do 

Jaraguá se sobressaíssem, e desta forma, os índios sempre que se referiam a este 

elemento da paisagem e da região nele circunscrita, o designaram de Senhor dos 

Vales. Até mesmo nas proximidades do pico, circundada por ribeirões 

caudalosos e volumosos mananciais, cujas nascentes partiam dos cumes deste, 

nos ajudam a entender o topônimo tupi, acentuando ainda mais a imponência 

desta feição de relevo em relação à fisionomia bastante rebaixada das imediações. 

Hoje esses mesmos ribeirões possuem águas mais tímidas, porte pequeno, cujas 

margens bastante retificadas são resultado da grande transformação 

empreendida pelo homem para a instalação da cidade, contrastando, dessa 

forma, com a descrição contida pelos relatos históricos. 

Marques (1980, p. 32-33) citando descrição atribuída a Pedro Taques, 

descreve no livro Nobiliarquia das principais famílias de São Vicente a 

importância tomada pela região do Jaraguá após a descoberta do ouro, e cujas 

expedições e conquistas de Afonso Sardinha tem importância salutar, e aqui 

constam: 

 

Jaguaminbada, que ao presente tempo se conhece com o nome de 

Mantiqueira; no sítio que agora se diz Lagoas Velhas do Geraldo, 
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districto de freguezia da conceição de Guarulhos, termo da 

cidade de S. Paulo; na de Jaraguá, onde fez seu estabelecimento 

minerando, e ali falleceu; na de Voturuna, termo da villa de 

Parnayba; e na de Byraçoiaba 

 

Dessa forma, em 1597, Afonso Sardinha empreende a primeira tentativa, 

juntamente com Clemente Álvares de descobrir as minas de ouro, as chamadas 

faisqueiras nas regiões do Jaraguá, Voturuna e Jaguamimbaba. 

No início do século XVII ocorre a intensificação da extração de ouro13 no 

Jaraguá, período deste em que Portugal estava sob domínio espanhol, cabendo 

ao Governador Geral do Brasil no período, D. Francisco de Souza, a incumbência 

de vistoriar a produção de ouro no Jaraguá. A extração de ouro foi tão 

significativa que Marques (1980) relata que no período, o Jaraguá chegou a ser 

chamado de Peru do Brasil. 

As areias dos ribeirões do Jaraguá foram lavadas em busca do ouro, sendo 

descrito o processo de extração por Antonil (1982) apud Marques (1980, p. 349): 

 

Primeiramente, em rodas as minas, que vi, e em que assisti notei 

que as terras são montanhosas, com serras e montes, que se vão 

às nuvens; por cujos centros correndo ribeiros de bastante água, 

ou córregos mais pequenos, cercados todos de arvoredos 

grandes, e pequenos, em todos estes ribeiros pinta ouro com mais 

ou menos abundância. Os sinaes, por onde se conhecerá se o tem, 

são, não terem áreas brancas à borda da água, se não huns seixos 

miúdos, e pedraria da mesma conta na margem de algumas 

pontas dos ribeiros e esta mesma formação de pedra leva por 

debaixo da terra. E começando pela lavra desta, se o ribeiro 

depois de examinado com socavão faiscou ouro he sinal infalível, 

que o tem também a terra; na qual dando ou abrindo cavas, 

cavando-a primeiro em altura de dez, vinte, ou trinta palmas, em 

se acabando de tirar esta terra, que de ordinário he vermelha, 

                                                           
13

  O processo de extração de ouro da Região do Jaraguá obrigou a criação de uma Casa de 

Fundição em São Paulo por volta de 1580. 
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acha-se logo um pedregulho, a que chamão desmonte e vem a ser 

seixos miúdos com areia unidos de tal sorte com a terra, que 

parece obra artificial do que obra da natureza, ainda que também 

se acha algum desmonte deste salto, e não unido, e com mais ou 

menos altura. Este desmonte rompe-se em alabancas: e se acaso 

tem ouro, logo nelle começa a pintar, ou (como dizem) a faiscar 

algumas faíscas de ouro na batéa, lavando o dito desmonte. Mas 

ordinariamente, se pintar bem o desmonte, há sinal, que a piçarra 

terá pouco ou nenhum ouro; e digo ordinariamente, porque não 

há regra sem exceção. (...) se a terra tem vieiros, que he hum 

caminho estreito, e seguido por onde vai correndo o ouro, 

certamente não pinta pelas mais partes da cota e se vai então 

seguindo o vieiro atraz do ouro, e estas de ordinário são as 

melhores lavras, quando o ouro pega vieiros, onde se 

encontrarão com grandeza, se he sinal que toda a data da terra 

para onde arremate o vieiro, tem ouro. 

(...) Até aqui o que toca as lavras da terra junto da água; porém as 

dos ribeiros se elles são capazes de se lhes poder desviar a água, 

devertindo esta por huma banda do mesmo ribeiro, com cerco 

retto de páos mui direitos, deitados huns sobre os outros com 

estacas bem amarradas, feitas em forma de carro por huma e 

outra parte; para que se possa entupir a terra por dentro.  

 

Em 1670 os primeiros indícios de escassez do ouro começam a aparecer, já 

que grandes filões de extração se tornaram inutilizáveis. Isto causou um intenso 

êxodo em direção de Minas Gerais e Goiás, obrigando os administradores das 

lavras a empregarem negros e índios, sem nenhuma experiência na prática de 

mineração. 

Os séculos XVIII e XIX forneceram um retrato no qual as atividades de 

extração do ouro já havia declinado bastante, constando os últimos resquícios de 

extração por volta de 1870, quando a partir de então a atividade passa a ser 

antieconômica. Saint Hilaire (1972, p.32) retrata este período quando diz: “É triste 

ver-se uma região, que pela fertilidade e beleza é abandonada pelos insensatos 

proprietários, devorados unicamente pela sede do ouro”. 
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As únicas lembranças deste período aurífero no Jaraguá foram cicatrizes e 

crateras nos morros, grutas entupidas e esquecidas pelo tempo, ruínas de 

tanques de lavagem de ouro e até uma lenda segundo a qual se conta que, no 

século XVI, o rei da Espanha teria recebido um cacho de bananas, fundido em 

ouro maciço, extraído das terras do Jaraguá. 

O século XIX além de marcar o declínio da extração do ouro permitiu 

observar os primeiros sinais para que a antiga Fazenda Jaraguá se constituísse no 

atual parque estadual. 

A sede da Fazenda Jaraguá tem sua origem em 1580, assistindo por 

séculos adentro as sucessivas trocas de proprietários, seja por compra em 

dinheiro ou por transmissão de propriedade por testamento. 

No começo do século XIX Saint Hilaire (1972) assinala a posse da Fazenda 

Jaraguá ao então governador da Província de São Paulo, Antônio José da Franca 

e Horta. A paisagem do período, segundo levanta este autor, era dominada por 

colinas cobertas por madeiras da melhor qualidade, suficiente para por em 

movimento a maquinaria de moenda da cana. 

Em 1839, a fazenda passa para as mãos da viúva Gertrudes Galvão de 

Oliveira Lacerda, responsável por receber em sua sede autoridades como o 

naturalista francês Guillemin, o subchefe de estufas do Museu de Paris, Monsieur 

Houlet e o viajante anglo-americano Kidder. 

Em 1940, já em pleno século XX, os 202 alqueires da Fazenda Jaraguá 

foram adquiridos pelo Estado de São Paulo14, comprados de Manuel Fernandes 

Lopes, Maria Fernandes Lopes, Ângelo Azurza, Dolves Azurza e Joana Azurza 

Ugarte. 

                                                           
14  A aquisição do imóvel deu-se em 02 de abril de 1940, com o custo de 800.000$000 (oitocentos 

mil réis) 
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Do patrimônio histórico-cultural representado pela Fazenda Jaraguá, 

ainda existe hoje, na forma de bem tombado pelo CONDEPHAAT, a antiga Casa 

de Afonso Sardinha (hoje Albergue da Juventude Magdalena Tagliafero) e 

também, posicionado na frente desta mesma casa um tanque, no qual se lavrou o 

ouro da região. Os bens são atestados em sua validade histórica e cultural, 

também, por uma placa comemorativa de autoria da Sociedade Geográfica 

Brasileira, assim como placa colocada no casarão de Afonso Sardinha a mando 

do Governador Adhemar de Barros, com a insígnia: “1590, Afonso Sardinha aqui 

estabelecendo lavras fez nascer o ciclo do ouro no Brasil”. 

 

Figura 25 - Quadro: Casa de Afonso Sardinha, Jaraguá de Francisco Cimino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima, um belo retrato da Casa de Afonso Sardinha (atual 

Albergue da Juventude Magdalena Tagliaferri), famoso bandeirante paulista, e 

Fonte: Arte e Educação, Artistas Brasileiros, 2008. 
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pioneiro dos achados de ouro no Brasil, simboliza a materialização na paisagem 

de um período muito importante na história do Basil, o período da mineração. 

Até os dias atuais é possível observar na frente da casa uma bateia de ouro 

utilizada nas lavras existentes no Pico do Jaraguá. 

É através do decreto n°. 10.877, de 1939, que o interventor federal do 

Estado de São Paulo disponibilizou o montante citado para a aquisição da 

Fazenda Jaraguá, passo inicial que permitirá a constituição da Unidade de 

Conservação. 

Após o decreto de compra da Fazenda, a Câmara Municipal ficou por 

mais de 6 anos tentando preparar a inauguração do Parque do Jaraguá. O decreto 

também determinava cuidados na recuperação da flora com o plantio de espécies 

nativas como o Ipês, Guapuruvus, Paineiras, Paus-Jacaré e Corticeiras. 

A Fazenda logo depois de se tornar patrimônio do Estado, foi transferida, 

em 1946, para o Serviço Florestal da Secretaria de Agricultura, Indústria e 

Comércio, pelo decreto n°. 15.838. Dois anos mais tarde é criado o Distrito do 

Jaraguá, que viria a se constituir no 6° Distrito da Capital, com terras 

desmembradas de Perus e sede instalada em Taipas, antigo povoado que serviu 

de repouso aos bandeirantes. 

Treze anos (1959) depois à criação do Distrito do Jaraguá foram 

desapropriados 38.418 m2 de uma propriedade pertencente à Maria Fernandes 

Lopes, lindeira à Fazenda Jaraguá, declarada de utilidade pública, e que viria a se 

tornar propriedade da Secretaria de Agricultura (Decreto n°. 23.914).   

É apenas em 1961, com as incorporações de terras feitas, que se criou o 

Parque Estadual do Jaraguá, através do Decreto n°. 38.891. Em 1994 a 

importância ambiental do Parque Estadual do Jaraguá, como citado em item 
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anterior, ganha notoriedade internacional, através da Declaração da UNESCO, 

que o considera como Patrimônio da Humanidade na qualidade de Reserva da 

Biosfera, uma vez que esta unidade de conservação integra a Zona Núcleo do 

Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (UNESCO, 1994). 

O interregno de tempo que ocorreu desde a aquisição da Fazenda do 

Jaraguá até a constituição da Unidade de Conservação, em 1961, é marcado por 

uma série de episódios que acabaram por definir conflitos de uso nesta área. 

 

Fotografia 2 - Torre de Transmissão de TV – Pico do Jaraguá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografia acima é possível observar a imponência do Pico do Jaraguá, 

e ao fundo uma de suas torres de transmissão, que faz parte do condomínio 

administrato pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

Em 1955, pela Lei n°. 3.142, a Companhia Light obteve permissão para a 

passagem de uma linha de transmissão pelas terras da então Fazenda Jaraguá. 

Logo após a criação do Parque Estadual é concedido crédito pelo governo 

do Estado para que o Instituto Florestal promovesse a construção de um 

Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 
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monumento em homenagem a São Paulo, padroeiro da cidade, sob um dos 

cumes do Pico do Jaraguá (Lei n°. 6060, de 1961). Chegou-se a colocar a pedra 

fundamental do monumento, mas nunca de fato iniciou-se a construção das 

obras. 

Na década de 60 a Secretaria de Fazenda do Estado já havia autorizado a 

Rádio Bandeirantes à concessão por comodato, por um prazo de 20 anos, de um 

imóvel localizado no cume do Pico do Jaraguá, para a instalação de uma torre de 

televisão e transmissores. A mesma lei (n°. 7459, de 1962) estipulou que as 

demais emissoras de TV também tinham esse direito. Logo depois, a TV Globo 

consegui um espaço ao lado da TV Bandeirantes. 

 

Fotografia 3 - Vista Geral do Parque Estadual do Jaraguá, constituído pelo 

remembramento da Fazenda Jaraguá e outras propriedades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 
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Na fotografia acima, detalhe da antena de transmissão sobre o Pico do 

Papagaio, onde já se cogitou colocar no lugar, durante a década de 60 uma 

imagem em tamanho gigante de São Paulo, padroeiro da cidade. 

No ano de 1965 a União dos Escoteiros do Brasil entrou com um pedido de 

um terreno para o treinamento de seus filiados. Em 1966 é cedida área lindeira ao 

Parque Estadual, em regime de comodato por um prazo de 30 anos, com um total 

de 120 mil m2 (Lei n° 9.536). 

Ao utilizar o dispositivo da Lei de 1962 que permite a todas as emissoras 

de TV a instalação de torres de transmissão, em 1968, a Fundação Padre Anchieta 

(TV Cultura) obtém autorização para a instalação de seus equipamentos. 

O fim da década de 60 marca o início de uma sucessão de incidentes de 

posse de terras entre particulares e o Parque Estadual. Em setembro de 1968, a 

Empresa Cetenco (Construtora de Hidrelétricas) que havia derrubado árvores 

numa faixa de 200 metros de comprimento por seis metros de largura, acabou 

por mudar a divisa do Parque. No ano seguinte o problema é solucionado 

através da recomposição da área, conforme os perímetros descritos na escritura 

de aquisição das terras que compõem a unidade de conservação. 
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Fotografia 4 - Vista Geral da Empresa Cetenco Engenharia na divisa com o  

Parque Estadual do Jaraguá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografia acima, vista geral da empresa Cetenco Engenharia, 

localizada junto à divisa do Parque Estadual do Jaraguá. A empresa já se envolve 

em disputa pelos limites do Parque Estadua, sendo acusada, inclusive de tê-los 

alterado. 

Em 1970 é datado um episódio de conflito com os vizinhos da Unidade de 

Conservação quando o proprietário de uma chácara desviou o curso d’água de 

um córrego, fazendo-o correr para dentro do parque, com o intuito de 

descaracterizar esse marco natural, ampliando, desta forma, os limites de sua 

propriedade. É delegada ao Instituto Florestal a missão de resolver este 

problema. Terminada a fase inicial de disputas, a década de 70 marca o período 

da dupla administração da área do Parque Estadual. O decreto n°. 07 de julho de 

1972 permitiu a implantação de um Complexo Turístico na área do parque, 

transferindo a administração desses imóveis para a Secretaria de Cultura, 

Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 
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Esporte e Turismo. O projeto inicial previa a entrega de três áreas a serem 

cedidas pelo prazo de 30 anos a cargo desta secretaria. 

Em linhas gerais, o Parque Estadual do Jaraguá traz ainda hoje em seus 

limites resquícios do período aurífero brasileiro. No entanto, o estado de 

conservação de algumas cavas é lastimável. A cava principal das minas encontra-

se coberta de mato, lixo e entulho de construções. Para se ter idéia do valor 

histórico e cultural deste patrimônio, em 1982 foi descoberta a existência de uma 

galeria com algumas dezenas de metros, suavemente inclinada, conectada, em 

sua extremidade, a um poço vertical. Nas vertentes que seguem em direção ao 

Córrego da Olaria, na Rodovia Anhanguera são encontradas duas outras 

galerias, compostas de filitos bastante decompostos ao lado de um posto de 

gasolina desativado. Essas galerias, segundo informações retiradas de um 

levantamento histórico do Parque Estadual, são compostas por abóbadas 

superiores curvas, parcialmente cheias de terra, o que demonstra serem estas 

cavas abertas para novos veios auríferos. Bem próximo à placa que indica a 

passagem do Trópico de Capricórnio, também na Rodovia Anhanguera, 

observam-se as cavas do Morro Doce, localizadas na forma de cicatrizes em “v” 

nas vertentes.  
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Figura 26 - A Cava de Ouro do Morro Doce e o avanço da urbanização 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem sombra de dúvida, pode-se afirmar que a população residente, 

mesmo ao cruzar todos os dias com esse patrimônio em péssimo estado de 

conservação, não tem idéias do valor histórico dessas edificações, datadas do 

período do ouro. 

Atualmente, as encostas existentes nas proximidades do Parque Estadual 

estão totalmente ocupadas, observando-se poluição generalizada dos principais 

corpos d’água, cujas nascentes partem dos cumes do pico. 

  

 

Fonte: As Cavas de Ouro Históricas do Jaraguá, Carneiro (1995). 

Cicatrizes na 

vertente da antiga 

cava de ouro 
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Fotografia 5 - Cava de Ouro abandonada – Limite do Parque Estadual do  

Jaraguá com o Córrego da Olaria nas proximidades da Rodovia Anhanguera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um contraste, desta forma, entre a visão romântica de pintores como 

Cássio M’Boy que retrataram os contrafortes da Cidade de São Paulo em telas, de 

maneira tão esplendida, com o quadro atual, traduzido pelo avanço da 

degradação ambiental, ou mesmo, de algumas lendas atribuídas aos 

bandeirantes, que indicavam que sempre entre julho e setembro, período em que 

as bandeiras partiam, da encostas do Morro do Jaraguá em direção ao sertão, de 

que se formava uma massa de nuvens no entorno do cume do Pico do Jaraguá, 

simbolizando a saudade das mulheres e crianças em relação aos seus pais e 

maridos, que ficavam por meses, ou até mesmo, anos fora do convívio de suas 

famílias, sem ter ao menos a certeza de que estes mesmos voltariam. 

A importância do Parque Estadual do Jaraguá, como se viu, não é apenas 

o fato dele se constituir em um importante Patrimônio Ambiental do Município 

Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 
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de São Paulo, mas também, de conter um pouco da história inicial da ocupação 

do nosso país, e que pelo visto, não foi o suficiente, nem mesmo se levando em 

conta o tombamento de alguns desses bens históricos localizados no interior do 

parque, para que outras raridades do período do ouro se transformassem em 

bota-foras clandestinos para destinação de entulho de construção. Espera-se 

urgentemente que este quadro mude para que as medidas de conservação deste 

patrimônio não só ambiental, se efetivem, resguardando para o interesse publico 

este bem que tem como marco, a história brasileira. 
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4.2 – Aspectos Geológicos: o Grupo São Roque e suas variedades 

litológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se observar o recorte proposto para este trabalho de graduação, 

definido pela Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, observa-se, do ponto de 

vista das litologias encontradas, através do Mapeamento Geológico realizado 

pela Emplasa (1980) que grande parte da bacia se situa no Domínio das Rochas 

Pré-Cambrianas, cuja representatividade no Estado de São Paulo é bastante 

“De modo geral, as rochas do Grupo São Roque apresentam uma 

estrutura de dobras sinclinais, do tipo similar e simétrica, orientadas 

no sentido norte-sul. Os padrões estruturais das rochas deste grupo 

são variados, principalmente pela existência de uma dobra anticlinal 

ampla no sentido NE-SW nas regiões de Taboão da Serra, Embu e no 

bairro paulistano do Valo Velho. Observam-se, também, 

dobramentos de pequena escala na Vila Andrade, que se acomoda 

aos maciços graníticos ao sul da Região Metropolitana de São Paulo, 

possuindo esta estrutura monoclinal a sudeste. Entre Itaquera e 

Guaianazes, na zona leste do Município de São Paulo, observa-se 

outro núcleo gnáissico. Ainda nesta região, a falha transcorrente de 

Taxaquara exibe uma zona de cisalhamento linear em sentido L-W, 

com padrão de rochas de metamorfismo cataclástico e recristalização 

incipiente”. 

 

Fernando Flávio Marques de Almeida In “Fundamentos Geológicos 

do Relevo Paulista” (1964). 
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significativa, sobretudo quando se tem em mente o Grupo São Roque. As demais 

variedades litológicas correspondem às coberturas conglomeráticas, 

metassedimentares e aluviais, referentes ao substrato das colinas terciárias do 

Planalto Paulistano/Alto Tietê. 

O conjunto de rochas pré-cambrianas encontradas na área de estudo são 

representes das mais antigas da crosta terrestre, sendo datadas de 2 a 4,5 bilhões 

de anos, situando-se, desta forma, dentro da grande unidade do escudo cristalino 

brasileiro. 

As rochas do embasamento cristalino em alguns pontos do território 

brasileiro compõem os cinturões orogenéticos. Os principais são: o do Atlântico, 

o de Brasília e o Paraguai-Araguaia. Estas três áreas correspondem a cadeias 

montanhosas muito antigas, desgastadas por diversos ciclos erosivos, exibindo 

aspecto de serras em diversos locais (Ross, 1990). No passado essas faixas 

corresponderiam a bacias geossinclinais estreitas e alongadas que margeavam a 

borda das plataformas. O sedimento dessas bacias, em função da movimentação 

da crosta terrestre sofreram intensa metamorfização. Em alguns pontos 

ocorreram intrusões magmáticas e derrames basálticos. 

De acordo com Loczy& Ladeira apud Ross (1990), pelo fato de o Grupo São 

Roque estar contido dentro do mesmo conjunto de rochas do Cinturão 

Orogenético, espera-se que estes apresentem a mesma similaridade e 

características, como se pode ver: 

 

“O cinturão orogenético do Atlântico é um dos mais extensos do 

Brasil e tem natureza poliorogênica”. Desenvolve-se desde o 

Uruguai até o norte da Bahia, através do Rio Grande do Sul, 
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Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, leste de Minas 

Gerais e Espírito Santo. 

É constituído, em suas zonas mais internas de grande variedade 

de gnaisses, que envolvem um cinturão central de complexos 

graníticos, ladeados por rochas metamorfoseadas no limite 

extremo do metamorfismo regional”. (p. 31) 

 

A base do escudo brasileiro e sua individualização no cinturão 

orogenético do Atlântico são, dessa forma, o suporte dos relevos que cobrem a 

área de estudo, evidenciando, assim, o componente morfoestrutural das formas. 

 

Figura 27 - Estrutura Geológica do Brasil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Penck (1924) apud Ross (1990), o relevo é resultado tanto de 

fatores internos (fluxos convectivos de energia provenientes de material fundido 

do interior do manto e movimentação das placas tectônicas), como de fatores 

externos, associados às intempéries. Desta forma, é necessário também discorrer 

Adaptação: Geografia, Sociedade e Espaço do Brasil, Vesentini (2001).  
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acerca dos macrocompartimentos morfoestruturais nos quais está inserida a área 

de estudo. Assim, atentar-se-á a algumas características dos Planaltos e Serras do 

Atlântico Leste e Sudeste, conforme Ross op.cit.: 

 

Os planaltos e serras do Atlântico leste-sudeste, que se associam 

ao cinturão Atlântico, são de maior grau de complexidade. Sua 

gênese vincula-se a vários ciclos de dobramentos acompanhados 

de metamorfismos regionais, falhamentos e intensas intrusões. 

As diversas fases orogenéticas do Pré-Cambriano foram 

sucedidas por ciclos de erosão. O processo epirogenético pós-

cretáceo, que perdurou pelo menos até o Terciário Médio, gerou 

o soerguimento da plataforma sul-americana, reativou os 

falhamentos antigos e produziu escarpas acentuadas, como as da 

serra da Mantiqueira e do Mar, e fossas tectônicas, como as do 

médio vale do Paraíba do Sul. Nesta unidade incluem-se, além 

das áreas planálticas da faixa que acompanha o litoral 

delimitadas por escarpas, as extensas Serra do Espinhaço, que 

abrande os terrenos desde as proximidades de Belo Horizonte 

(MG) até o médio vale do Rio São Francisco, no centro-oeste da 

Bahia. O modelado dominante no Planalto Atlântico é 

constituído por morros com forma de topos convexos, elevada 

densidade de canais de drenagem e vales profundos. É a área 

definida por Ab’Saber como domínio dos mares de morros 

(p.58). 
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Figura 28 - Unidades do Relevo Brasileiro, segundo Ross (1999). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização desse arrazoado introdutório que visou introduzir a 

área de estudo no conjunto dos grandes domínios fisiográficos brasileiros e seus 

sub-compartimentos de abrangência regional, faz-se mister, agora, uma 

avaliação, em escala sub-regional, do conjunto de litologias que compõem o 

relevo paulista, mais precisamente pelos terrenos representados pelo Grupo São 

Roque. 

O Grupo São Roque é um dos mais significativos encontrados em terrenos 

cristalinos do leste paulista. É recoberto parcialmente por sedimentos 

neoproterozóicos e terciários. No seu limite norte e sul faz contato com o restante 

do Complexo Cristalino e tem como formações correlacionáveis as de 

Fonte: Geografia do Brasil, Ross (org.), 1999 
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Votuverava e Paraná. De grosso modo, as rochas pertencentes a este grupo são 

descritas, segundo Almeida (1964), como pertencentes a metassedimentos de 

origem clástica, associadas a anfibolitos e rochas granitóides intrusivas. As 

superfícies de cimeira regionais do Grupo São Roque apresentam meta-arenitos 

puros (quartzitos)15, como os expostos nas vertentes íngremes do Pico do Jaraguá. 

Sucedendo os quartzitos aparecem os filitos. Estas rochas, segundo Almeida 

(1964) são formadas por seracita, quartzo e esporadicamente de quantidades 

apreciáveis de turmalina e feldspato.  

 

Tabela 9 - Áreas de Extensão das diferentes Formações Geológicas de São Paulo 
 

Eras Geológicas Séries e Formações Geológicas Extensão 

Quaternário Planícies Aluviais e Baixadas Litorâneas 4.600 Km2 

Terciário Camadas de Taubaté e São Paulo 3.100 Km2 

Cretáceo Série Bauru 56.890 Km2 

Triássico Série São Bento 94.759 Km2 

Permiano Série Passa Dois 

25.710 Km2 

Carbonífero Série Tubarão 

Devoniano Série Paraná (Formação Faxina-Furnas) 700 Km2 

Proterozóico Série São Roque 12.850 Km2 

                                                           
15   Esta rocha é composta por mais de 80% de quartzo recristalizado. 
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Arqueozóico 

Província Criptozóica e Província 

Fanerozóica 

48.830 Km2 

Total - 247.239 Km2 

 

 

 

Já na Região Metropolitana de São Paulo, os terrenos situados ao norte da 

Serra do Tico-Tico apresentam granitos16 e micaxistos de elevado grau de 

metamorfismo. De modo geral, as rochas do Grupo São Roque apresentam uma 

estrutura de dobras sinclinais, do tipo similar e simétrica, orientadas no sentido 

norte-sul (Almeida, 1964). Os padrões estruturais das rochas deste grupo são 

variados, principalmente pela existência de uma dobra anticlinal ampla no 

sentido NE-SW nas regiões de Taboão da Serra, Embu e no bairro paulistano do 

Valo Velho. Observam-se, também, dobramentos de pequena escala na Vila 

Andrade, que se acomoda aos maciços graníticos ao sul da Região Metropolitana 

de São Paulo, possuindo estes, estrutura monoclinal a sudeste. Entre Itaquera e 

Guaianazes, na zona leste do Município de São Paulo, observa-se outro núcleo 

gnáissico.  

Ainda nesta região, a falha transcorrente de Taxaquara exibe uma zona de 

cisalhamento linear em sentido L-W, com padrão de rochas de metamorfismo 

cataclástico e recristalização incipiente (Ab’Saber, 2007). Essa constatação é 

importante, uma vez que se encontram no mesmo contexto de metamorfismo 

                                                           
16  Os granitos do Grupo São Roque são geralmente compostos por adamellitos e se associam 

também a granodioritos maciços.  

Fonte: São Paulo: Ensaios e Entreveros, Ab’Saber (2004) 
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regional o Gnaisse Butantã e o Granito Pirituba, este último encontrado na área 

de estudo.  

De forma geral, o Grupo São Roque apresenta importantes 

descontinuidades geológicas de natureza tectônica representada por falhas 

transcorrentes. Tendo este grupo como principal fácie na área da região 

Metropolitana de São Paulo, a Fácie Cantareira, observa-se na composição desta, 

corpos granitóides que constituem imensos batólitos. Esres corpos foram 

formados concomitantemente às rochas metamórficas associadas, o que se 

comprova pelo fato deste batólitos estarem em posições concordantes às rochas 

metamórficas hospedeiras. 

Os granitos da Fácie Cantareira são de granulação grossa e constituídos 

por minerais orientados, principalmente feldspatos róseos e acinzentados, com 

cristais bem maiores que o da matriz da rocha, sendo esta classificada como 

porfiroblástica (Almeida, 1964). 
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Figura 29 - Carta Geológica da Região Metropolitana de São Paulo
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Figura 30 - Esboço Geológico da Região do Jaraguá 
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Ab’Saber (1953) em artigo publicado acerca das características 

geomorfológicas da região do Jaraguá realizou uma seção topográfica com 

embasamento, partindo do centro da cidade de São Paulo em direção ao Jaraguá. 

Neste perfil, faz descrição das colinas suavizadas da Bacia de São Paulo, no 

bairro da Lapa, entremeadas pelas várzeas da planície do Tietê. Nas paragens de 

Pirituba, faz destaque aos outeiros graníticos e, no Jaraguá, aos morros 

compostos por xistos até alcançar os quartzitos do Pico do Jaraguá. 

Com relação ao afloramento de granitos, o trabalho menciona que estes se 

sucedem logo que se abandona as planícies quaternárias, quando aparece na 

paisagem os outeiros graníticos em Pirituba, assim como morrotes, que não 

ultrapassam a altura máxima de 40 a 70 metros em relação à várzea do Rio Tietê. 

Na região de Pirituba - Perus são mencionados, pelo autor supracitado, os 

morros constituídos por micaxistos, filitos e anfibolitos, com nível médio de 

altitudes que variam entre 770 a 850 metros, sendo que raramente ultrapassam os 

900 metros, com perfis suaves e topos arredondados. Estas litologias, como já 

descrito, são características do Grupo São Roque. 

Os terrenos quaternários que acompanham as várzeas do Tietê e as 

planícies aluviais delgadas que seguem os córregos que nascem no Parque 

Estadual do Jaraguá apresentam perfis suavizados, com planos aluviais finos, 

constituído de aluviões, argilas e cascalhos grosseiros. 

Em relação aos relevos que acompanham e também constituem o Pico do 

Jaraguá, Ab’Saber op. cit. alerta para o fato de que se trata de um bed rock 
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quartzítico, apresentando paredões quase verticais. Em sua extremidade N-NE, o 

Pico apresenta uma face voltada para leste. 

O substrato quartzítico apresenta pouca diferença de litologias associadas, 

no entanto, é bastante importante a rede de diáclases. As camadas dos quartzitos 

geralmente exibem inclinações de 85 a 90° de mergulho (sentido L-W). No 

entanto, este mergulho não acompanha a mesma orientação que a verificada 

pelos picos, que geralmente ocorrem no sentido NE-SW, comum, portanto, com o 

padrão das formações proterozóicas paulistas, o que segundo Ab’Saber op. cit. 

abre a necessidade de novos trabalhos para a verificação das idades das rochas 

da Formação São Roque.   

Finalmente, atentando-se agora para o Mapa Geológico da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza, organizado para este trabalho de graduação 

individual, verificam-se as seguintes litologias, assim como suas áreas de 

ocorrência: para os terrenos de idade Pré-Cambriana citam-se os Filitos e 

Metassiltitos, que ocorrem em pequeno trecho na porção noroeste da área de 

estudo, representando vertentes com inclinação a 20% (Mapa 16) e orientação 

sudeste (Mapa 17). Em seguida, dando continuidade a descrição das rochas de 

idade pré-cambriana existente na área de estudo, citam-se os anfibolitos e rochas 

metabásicas (metadiabásio e metagabro) ocupando o setor norte e leste da bacia, 

em nível altimétrico que varia de 730 m a 835 m, porção esta onde se situam os 

morros da Vila Santa Mônica, Jardim Regina e Vila Chica Luiza. As declividades 

dominantes nesse trecho variam de 6 a 20%, encontrando-se alguns setores de 

vertentes convexas e retilíneas onde ela supera os 30%.  Os granitos e 

granodioritos, os quais possuem a maior representatividade por área em relação 
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á Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, aparecem, como mencionado, na 

porção sudeste, em setor de declividades também reduzidas (de no máximo 20%) 

e altitude predominante de 730 metros. 
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Mapa 2 - Mapa Geológico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 
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Figura 31 - Principais Litologias encontradas na área de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os quartzitos aparecem circunscritos nos setores mais elevados da área de 

estudo, representando boa parte da área ocupada pelo Parque Estadual do 

Jaraguá dentro da Sub-Bacia em questão. As altitudes nesse trecho são superiores 

a 830 metros e em algumas porções, ultrapassam os 1.000 metros. A declividade 

nesse trecho é superior a 30%.  

Os metaconglomerados de baixo grau de metamorfismo ocupam a área 

onde está situado o Conjunto Habitacional Turística, assim como a região das 

cabeceiras onde se situam as nascentes dos córregos que atravessam esse 

loteamento. As declividades predominantes neste setor estão entre 6 e 20%, no 

entanto, nos trechos de cabeceiras e de algumas vertentes retilíneas e côncavas, 

ocorrem declividades superiores a 30%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfibolito Granito Meta-Arenito 

Fonte: Departamento de Geociências e Ciências Exatas – UNESP (Rio Claro), 2008. 
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Figura 32 - Amostra de Quartzito – principal litologia encontrada no Pico do Jaraguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os meta-arenitos e metacórseos se situam em setor imediato (ao norte) do 

Conjunto Habitacional Turística, dentro dos limites do Parque Estadual do 

Jaraguá, em setor de vertentes côncavas e de declividades acentuadas, superiores 

a 20%. 

Por fim, as coberturas quaternárias acompanham as planícies fluviais 

(constituídas de aluviões fluviais, argilas, areia e cascalhos) estreitas dos 

principais cursos d água (Córrego Inocêncio de Souza e Ribeirão Vermelho), 

ocupando uma faixa estreita que vai da porção centro norte da sub-bacia, até sua 

foz, junto da Rodovia Anhanguera, onde o Ribeirão Vermelho apresenta uma 

confluência com o Córrego Anhanguera e segue em direção a Osasco, até 

desaguar na margem direita do Rio Tietê.  

  

 

Fonte: Departamento de Geociências e Ciências Exatas – UNESP (Rio Claro), 2008. 
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4.3 – Aspectos Geomorfológicos: características do Planalto 

Paulistano/Alto Tietê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Das proximidades da Freguesia do Ó, na direção do Piqueri 

e Pirituba, estendem-se apenas granitos, através de uma 

sucessão de outeiros conjugados em sinuosos e baixos 

espigões, que se vão entroncar na Zona pré-Serra da 

Cantareira. Nos altos dos morrotes, outeiros e altas colinas 

regionais, os granitos estão sempre presentes em altitudes 

que oscilam entre 770 e 805 metros; enquanto que os fundos 

de vale próximos possuem exíguas planícies aluviais, grosso 

modo oscilantes entre 725 e 730 metros. Na maior parte dos 

casos, faltam os níveis intermediários no relevo dessa área 

cristalina pertencente ao quadrante NW da região de São 

Paulo. Entretanto, é extremamente nítida a delimitação da 

superfície de São Paulo em face da zona pré-Serra da 

Cantareira, conforme se pode verificar próximo da Vila da 

Brasilândia, 3 Km a NW da Freguesia do Ó” (p. 169)  

 

Aziz Ab’Saber, Geomorfologia da Região do Jaraguá In Anais 

da Associação dos Geógrafos Brasileiros, São Paulo, AGB, 

vol. II, 1953, p. 31-53.   
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Ao se observar o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo 

(1:500.000) e seu memorial descritivo, e tendo em mente a compartimentação 

geológica da área de estudo, encontra-se, na publicação de autoria de Ross & 

Moroz (1997), ao se recortar as unidades morfoesculturais do mapa para a área 

de estudo, o Planalto de São Paulo e as Planícies Fluviais Diversas, sendo que, 

para esta última unidade, foi necessária a consulta de outras fontes, em escalas 

de detalhe, pois as contidas na publicação citada são bastante genéricas em 

relação ao porte da drenagem encontrada na área de estudo. 

De forma geral, a área de estudo encontra-se delimitada, em macro-

escala, pela faixa orogênica do Planalto Atlântico, sendo esta sustentada por 

diversas litologias, principalmente de intrusivas e metamórficas. As variações 

fisionômicas das formas do relevo dentro deste planalto estão associadas às 

atividades geotectônicas pós-cretácea e terciária, as quais permitiram o 

surgimento de bacias tectônicas como a de São Paulo e uma série de relevos e 

formas tabulares a eles associados (Ross & Moroz op. cit.). 

O Planalto de São Paulo, a grande unidade morfoescultural encontrada 

na área de estudo, pertence à morfoestrutura da Bacia Sedimentar de mesmo 

nome. Este planalto ocupa a maior parte do Município de São Paulo, fazendo 

limite com outras unidades importantes, como o Planalto/Serra da Mantiqueira 

e o Planalto do Alto Tietê. Na porção centro-norte deste último é que se aloja a 

Bacia São Paulo, originária, como dito, de movimentos tectônicos de origem 

plio-pleistocênica, por onde corre o Rio Tietê e seus tributários, sendo que estes 

últimos exibem planícies aluviais pouco extensas. As formas predominantes de 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 4 

Localização e Caracterização da Área de Estudo 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

134 

 

relevo são do tipo denudacional, com modelado constituído por colinas e 

patamares aplainados e vales com cabeceiras bastante entalhadas, em torno de 

20 m. As altimetrias variam entre 700 e 800 metros, destacando-se alguns 

patamares aplainados com 740 metros e colinas entre 760 e 800 metros. As 

declividades encontradas nas colinas oscilam entre 20% e 30% (Ross & Moroz, 

1997). 

A composição terciária das rochas que sustentam as colinas do Planalto 

de São Paulo é representada principalmente por xistos, filitos e micaxistos. Em 

alguns pontos surgem afloramentos de granitos, sendo que as planícies fluviais 

que ocorrem dentro deste planalto são cobertas por argilas, areias e lentes de 

conglomerados (Ab’Saber, 1953). 

Ao se ter em vista que é o Planalto Paulistano/Alto Tietê a unidade 

morfológica mais expressiva do Município de São Paulo, e antes de se detalhar 

mais os terrenos que constituem a área de estudo, é necessária uma pequena 

descrição dos compartimentos regionais que compõem o relevo do Município 

de São Paulo. 

Ab’Saber (2007) em livro baseado na sua tese de doutoramento 

demonstra uma impressão possível do primeiro contato que geralmente se 

toma ao se entrar no sítio urbano de São Paulo, em sentido sul-norte. Sua 

descrição remete a uma topografia modesta, tanto em relação à movimentação 

do relevo, como de sua morfologia. Logo que se deixam os esporões oriundos 

do grande festonamento da Escarpa da Serra do Mar, como lembra este autor, 

chega-se a uma área de topografia suave, onde predominam outeiros, morros 
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baixos e alguns espigões de pequena extensão. É chegado, após se atravessar 

essa paisagem, ao sul do município, através do Sistema Anchieta - Imigrantes. 
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Figura 33 - Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo e área de estudo 
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Como exemplo dos espigões de pouca extensão, localizados ao sul de São 

Paulo, tem-se o Maciço do Bonilha, divisor secundário, composto por granitos e 

micaxistos, com altitudes entre 850 m e 1050 m. Logo após o Morro do Bonilha, 

seguem as colinas e os espigões tabulares da Bacia de São Paulo, dissecadas por 

largas calhas de fundo chato das planícies de inundação do Tietê e seus afluentes. 

Nessa seção de relevo, o Morro do Bonilha ou Maciço do Bonilha, como 

denomina Ab’Saber (2007), separa os terrenos do reverso da Escarpa da Serra do 

Mar daqueles encontrados na Bacia de São Paulo. Dos limites extremos, que vão 

de São Bernardo do Campo à Cantareira e o Jaraguá, assim como de Mogi das 

Cruzes ao Maciço de Cotia e Serra da Taxaquara é que se situa o Município de 

São Paulo, com suas colinas e espigões em níveis escalonados e algumas baixadas 

com terraços fluviais descontínuos e largas planícies de inundação. É somente 

após 50 Km em relação ao reverso da escarpa que se volta a verificar maciços 

montanhosos no município, após, como nos lembra Ab’Saber op. cit., o 

observador encontrar os “tetos” representados pelo Jaraguá e a Cantareira, 

representando, nesta seção, um desnível de 300 metros. 

O quadrante noroeste do município é marcado por relevos movimentados, 

correspondendo a maciços de xistos rejuvenescidos, dando lugar, depois, às 

colinas paulistanas e à ampla planície do Tietê. A lente de quartzito do Pico do 

Jaraguá, com seus 1.135 metros está encravada em extensas formações de xistos 

menos resistentes, antes que os morros que se constituem desses xistos dêem 

lugar ao Maciço Granítico da Cantareira. Na região de Pirituba predominam 

morros baixos e outeiros graníticos da margem direita do Tietê, em contraposição 
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aos terrenos da margem esquerda, representativos das colinas suaves da Bacia de 

São Paulo. 

 

Figura 34 - Relevo de São Paulo – Bloco Diagrama 

 

 

O quadrante norte do município apresenta a Serra da Cantareira, com suas 

vertentes de aspecto assimétrico. No reverso dessa serra, conforme Ab’Saber 

(2007), observa-se um grande maciço granítico de rejuvenescimento regional. No 

sul, as frentes escarpadas denunciam serem estes terrenos mais jovens. As áreas 

que drenam para o Rio Juqueri apresentam substrato granítico que ajudam na 

escultura de formas suaves, com idades moderadas. A frente da serra, que se 

exibe para o Rio Tietê e para a Bacia de São Paulo, tem verdadeiro aspecto de 

escarpamento, com desníveis de até 30 metros. 

Fonte: Geomorfologia da Região do Jaraguá, Ab’Saber (1953) 
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Ao se fazerem algumas explanações gerais sobre os compartimentos do 

relevo do município, é necessário agora tecer algumas considerações acerca das 

sub-unidades regionais que compõem a área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio 

de Souza.  

Em escala regional, a referida sub-bacia está totalmente compreendida na 

unidade denominada por Ross & Moroz (1997) de Planalto Paulistano/Alto Tietê, 

cuja morfoescultura é caracterizada pelas colinas terciárias. 

De acordo com Ab’Saber (2007), as colinas terciárias representam uma 

espécie de descontínuos baixos que acompanham os terraços fluviais das grandes 

drenagens do Pinheiros e do Tietê, conhecido como “fill terraces”. Essas colinas 

apresentam perfis com declives suaves, com pouca extensão, sendo retalhadas 

por drenagens afluentes dos principais sistemas fluviais (Tietê e Pinheiros).  

As altitudes dessas colinas variam entre 730 e 735 metros. Suas camadas 

têm idade pliocênica, em oposição aos aluviões e cascalheiras dos terraços do 

Tietê e Pinheiros, originados no pleistoceno. 

Outra unidade do modelado do Município de São Paulo encontrada na 

área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, e que se refere às restritas 

planícies aluviais dos córregos que drenam essa sub-bacia e a que Ab’Saber op. cit 

denominou de terraços fluviais de baixadas relativamente enxutas. 

 De modo geral, essa unidade compreende as principais várzeas do 

município, exibindo espessuras dos depósitos flúvio-aluviais de cerca de 3 a 7 

metros, assentados em terrenos terciários ou pleistocênicos da Bacia de São 

Paulo.  
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Por este aspecto, os principais sistemas fluviais da cidade, através da 

retomada de erosões cíclicas, tender-se-iam a abrir em leque, movendo a erosão 

para um dos lados da bacia sedimentar, encontrando-se pontos dos cursos dos 

rios no qual se observam os ataques diretos da erosão sobre o embasamento 

granítico-gnáissico de seu talvegue. 
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Figura 35 - Fragmento do Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo: a Região Metropolitana de São Paulo e a área de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptação: Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo 

Autor: Ross & Moroz (1997) 
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Em alguns pontos de seu curso, o Rio Tietê apresenta relevo de planície 

aluvial suave, uma vez que a cobertura holocênica apresenta diversas 

irregularidades. Em Osasco, o Morro de São João permite a existência de soleiras 

que exibem uma série de pequenos travessões rochosos em intervalos em que é 

possível perceber os níveis de terraço (Ab’Saber, 2007). 

Nas proximidades da Ponte da Vila Maria, Ab’Saber op. cit., alerta para o 

fato, de que nos períodos de seca ser possível ver as bases diaclasadas do granito 

Pirituba. Nas proximidades do Piqueri e da Vila Anastácio, as grandes cheias 

após se aliviarem, exibiam rochedos graníticos no centro do rio. 

As colinas da margem direita do Rio Tietê que ajudam a compor o 

Planalto de São Paulo apresentam nesse mesmo conjunto, na forma de 

associações, outeiros vinculados a espigões secundários que atingem facilmente 

os 790 e 810 metros. Os níveis de terraço, neste compartimento, são bastante 

localizados, sendo o mais recorrente, como é o caso, em alguns pontos, das 

drenagens que compõem a bacia estudada, de se verificar que as colinas e morros 

já caem diretamente sobre os planos aluviais. Os terrenos que compõem essas 

colinas e morros são de origem pré-devoniana, representados por xistos e 

granitos, aparecendo com freqüência na base dos vales e no flanco das colinas. 

Os topos das colinas são cobertos por sedimentos de espessura variável, 

remanescentes de antigos depósitos pleistocênicos, sendo que, em muitas colinas, 

essa cobertura é ausente (Ab’Saber, 2007). 

De maneira geral, os compartimentos de relevo encontrados na área de 

estudo podem ser visualizados na seguinte citação de Ab’Saber op. cit. (p.169), 
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que detalha uma rica descrição, as características das unidades de relevo da 

porção noroeste do Município de São Paulo: 

 

“Das proximidades da Freguesia do Ó, na direção do Piqueri e 

Pirituba, estendem-se apenas granitos, através de uma sucessão 

de outeiros conjugados em sinuosos e baixos espigões, que se vão 

entroncar na Zona pré-Serra da Cantareira. Nos altos dos 

morrotes, outeiros e altas colinas regionais, os granitos estão 

sempre presentes em altitudes que oscilam entre 770 e 805 

metros; enquanto que os fundos de vale próximos possuem 

exíguas planícies aluviais, grosso modo oscilantes entre 725 e 730 

metros. Na maior parte dos casos, faltam os níveis intermediários 

no relevo dessa área cristalina pertencente ao quadrante NW da 

região de São Paulo. Entretanto, é extremamente nítida a 

delimitação da superfície de São Paulo em face da zona pré-Serra 

da Cantareira, conforme se pode verificar próximo da Vila da 

Brasilândia, 3 Km a NW da Freguesia do Ó”  

 

Figura 36 - Matacões da Região de Pirituba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Geomorfologia da Região do Jaraguá, Ab’Saber (1953) 
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Quando se atenta para a porção noroeste da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, encontra-se o divisor principal dessa sub-bacia, representado 

pelo Pico do Jaraguá. Ab’Saber (1953) o define como um conjunto de rochas 

quartzíticas que se encarrega de romper com a unidade de relevos constituídos 

de micaxistos, filitos e calcários. O quartzito, portanto, é responsável pela 

silhueta escarpada e proeminente do Pico do Jaraguá, ocupando uma área 

triangular de aproximadamente 4 Km2 . A imponência deste pico se deve ao fato 

dele se situar 400 metros acima dos vales que o circundam, sendo que estes 

últimos se formam através do ataque erosivo dos xistos pouco resistentes. 

As curvas de nível que conformam o Pico do Jaraguá, de acordo com o 

autor supracitado, possuem aspecto triangular, estendendo-se na direção das 

extremidades e estrangulando-se lateralmente. Este estrangulamento é permitido 

pelo profundo entalhe proporcionado pelos córregos e torrentes que descem das 

encostas do Pico, através de diáclases e planos de xistosidade. 

De acordo com Ab’Saber op. cit, o Pico do Jaraguá está 975 metros acima 

do nível basal do Rio Tietê, apresentando-se como um “bed rock” 17 quartzítico 

aflorando sem revestimento edáfico. Em algumas de suas faces, o Pico apresenta 

paredões quase verticais, de 50 a 80 metros, na extremidade N-NE, voltados para 

a face leste. 

 

 

 

                                                           
17

  Refere-se à rocha que não sofreu alteração por meteorização, conservando os elementos 

originais ou primitivos (Guerra, 1978). 
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Figura 37 - Influências do Pico do Jaraguá na morfologia local e na rede de drenagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inclinação das camadas que constituem o Pico do Jaraguá segue o 

sentido E-W, com mergulho entre 85 e 90°, fugindo do padrão esperado (NE-SW) 

das formações proterozóicas paulistas. As arestas de erosão do Pico, feitas sobre 

quartzitos encravados em xistos e filitos da Formação São Roque, segundo o 

autor supracitado, não podem ser consideradas como um “hogback18” típico, 

justamente por haver essa incongruência litológica, o que, segundo este autor, 

                                                           
18

  Corresponde a uma feição de relevo parecida com uma cuesta, no entanto, em sua vertente 

mais suave, a inclinação é sempre superior a 30°. O termo hogback deriva do inglês e significa 

“costa de porco” em referência ao fato dessas feições se parecerem ao dorso de um porco. O 

hogback é fruto da erosão diferencial de camadas inclinadas, apresentando, assim, conotação 

fortemente estrutural. 

Autor: Edson A. Filho (2008) 

Estrangulamento das 

Curvas de Nível 

Dispersão Radial da 

Rede de Drenagem 
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levanta a necessidade de aprofundamentos nos estudos sobre a Formação São 

Roque. 

Os relevos do entorno do Parque Estadual do Jaraguá, na direção Pirituba 

- Perus são compostos por micaxistos, filitos e anfibolitos, com nível médio de 

altitudes entre 770 a 850 metros, raramente se ultrapassando os 900 metros. Esses 

relevos aparecem sob a forma de morros com perfis suaves e arredondados 

(Ab’Saber, 1953).  

 

Figura 38 - Seção Geológica e Geomorfológica (Lapa - Jaraguá) – Bloco Diagrama 

 
 

Acerca dos vales e córregos que tem seu curso originado no Parque 

Estadual do Jaraguá, como é o caso do Córrego Inocêncio de Souza,  Ab’Saber op. 

cit (p.40) pontua: 

Os vales dos pequenos rios e córregos que se dirigem para o 

Tietê e seus afluentes, cortam suavemente as regiões xistosas, 

possuindo fímbrias de sedimentos recentes e minúsculos planos 

aluviais ao longo de seus leitos. Ao contrário, o pequeno pacote 

de quartzitos, responsável pelos picos proeminentes e maduros 

do Jaraguá, obriga a um esforço enorme de entalhamento 

Fonte: Geomorfologia da Região do Jaraguá, Ab’Saber (1953) 
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hidrográfico. Os córregos e torrentes descem pelas fraldas do 

morro, através de pequenos vales encachoeirados e jovens, 

tendo-se adaptado a uma dispersão radial, em drenagem ora 

subseqüente, ora subseqüente. Alguns deles convergem 

diretamente para o Rio Tietê (Ribeirões Vermelho e da Olaria); 

outros se dirigem para Noroeste, a fim de engrossar as águas do 

Juqueri, afluente do Tietê (Córregos Santa Fé e São Miguel .(p. 

40) 

 

A rede hidrográfica em questão corre inteiramente sobre xistos pouco 

resistentes, apresentando perfis muito suaves e pouco acidentado. 

De modo geral, o relevo da Região do Pico do Jaraguá, conforme assinalou 

Ab’Saber (1953) foi rejuvenescido por epirogênese pós-eocênica, havendo logo 

depois deste evento retomada de ciclo de erosão. Logo após esta epirogênese 

positiva, ativou-se todo o ciclo geomórfico atuante na Zona de Transição da Série 

São Roque, perfazendo caracteres senis de um peneplano regional, para 

caracteres maduros nas zonas de quartzito e seções de batólitos graníticos 

proeminentes. 

Finalmente, atentando-se agora, para o Mapa Geomorfológico da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (mapa 03), encontram-se, dentro dos 

procedimentos metodológicos estabelecidos por Ross & Moroz (1997) e utilizada 

para a região do Pico do Jaraguá por Leonardo (2005) quatro unidades, todas 

referentes à Unidade Morfoestrutural do Cinturão Orogenético do Atlântico. 

Como correspondência, a unidade morfoescultural associada é a do Planalto 

Paulistano/Alto Tietê. 
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Mapa 3 - Mapa Geomorfológico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 
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Ao se detalhar o padrão de formas semelhantes encontrados no Planalto de 

São Paulo e recortadas para a área de estudo, têm-se: 

 

 Serras Alongadas de Topos Angulosos: representa cerca de 17,48% da área de 

estudo e corresponde aos setores de vertentes e topos do Pico do Jaraguá, 

com altitude superior a 870 metros e declividades superiores a 30%. Essa 

unidade se situa na porção noroeste da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza. 

 

 Morros Altos de Topos Arredondados e Convexos: representa cerca de 

17,79% da área de estudo e corresponde a uma unidade contigua a Da 34, ou 

seja, acompanha os setores inferiores de vertentes e topos representados pelo 

corpo principal do Pico do Jaraguá. As altitudes predominantes estão em 800 

metros e as declividades se situam entre 20 e 30%. A referida unidade se 

situa entre a porção noroeste e central da área de estudo. 

 

 Morros Altos de Topos Convexos: representa cerca de 23,60% da área de 

estudo, situado na parte leste da área de estudo (Vila Chica Luíza, Vila Nova 

Jaraguá). As altitudes predominantes estão entre 765 e 835 metros e as 

declividades se situam preferencialmente no intervalo entre 20 e 50%. 

 

 Morros Médios de Topos Arredondados: representa cerca de 35,92% da área 

de estudo. Situa-se na porção centro-sul e sudoeste da Sub-Bacia do Córrego 
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Inocêncio de Souza (Vila Santa Mônica, Jardim Regina, Jardim Jaraguá). As 

altitudes predominantes estão entre os 730 e os 800 metros e as declividades 

situam-se no intervalo entre 6 e 30%. 

 

 Planícies Fluviais: representa cerca de 5,22% da área de estudo, localizada 

numa faixa que vai do centro ao sul da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza. As altitudes nessa unidade são inferiores a 765 metros e as 

declividades inferiores a 6%. 
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4.4 – Aspectos Climáticos: o Pico do Jaraguá como elemento perturbador 

dos fluxos atmosféricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O metabolismo urbano de uma cidade do porte de São Paulo é capaz, pela 

extensão de sua mancha urbanizada e pelos impactos causados pela urbanização, 

de alterar o balanço de energia e matéria de seus diversos subsistemas, sendo o 

clima, um dos mais importantes. A extensão das superfícies impermeabilizadas e 

o avanço da verticalização são fatores de natureza antropogênica, que causam 

alterações na dinâmica natural de circulação dos fluxos de ar e de temperatura. 

Neste contexto, os climas não podem ser tratados puramente apenas como um 

fato natural, nem meramente físico, vista a ação da sociedade na produção de seu 

espaço. 

 

“As cristas e topos elevados da Serra da Cantareira e Jaraguá 

também são bem ventilados, aumentam a instabilidade atmosférica 

e devem provocar a elevação da camada de mistura, criando boas 

condições para a dispersão de poluentes. Essa condição topográfica 

também favorece a drenagem noturna de ar frio e conseqüente 

acúmulo nos baixos vales e várzeas adjacentes (Tietê, Juqueri)”.  

 

Os Climas na Cidade de São Paulo, Tarifa & Azevedo (orgs.), 

2001:42 
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Figura 39 - Efeitos da Supressão de Áreas Verdes e Adensamento de Edifícios no 

Aumento da Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metrópole paulistana está situada em latitude aproximada de 23°21’S e 

longitude de 46°44’W, junto ao trópico de capricórnio, sendo inclusive este marco 

referencial localizado próximo ao norte da área de estudo. Por esta peculiaridade, 

a região metropolitana se encontra em transição entre climas tropicais úmidos de 

altitude e subtropicais (Tarifa & Azevedo, 2001). 

Associado ao ritmo geral de circulação atmosférica da América do Sul, que 

para o Brasil de Sudeste é influenciado pelo avanço do Anticiclone Tropical 

Atlântico, pelo Anticiclone Polar Atlântico, pela Frente Polar Atlântica, pela 

Frente Polar Reversa, pela Depressão do Chaco e pelas Instabilidades de 

Noroeste, tem-se o relevo como um dos condicionantes mais importantes na 

determinação dos climas em mesoescala. Situada num contexto de colinas, 

Fonte: Aspectos Topoclimáticos Urbanos na Bacia do Rio Aricanduva na Cidade de 

São Paulo, Jardim (2001) 
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morros, serras e maciços do Planalto Atlântico, a cidade de São Paulo traz uma 

variedade de situações climáticas, tanto em sua tipologia natural, quanto urbana 

(Tarifa & Azevedo, op. cit.) 19. 

Do ponto de vista das unidades climáticas naturais, conforme os autores 

supracitados, a área compreendida pela Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza está inserida no contexto do Clima Tropical Úmido Serrano da Cantareira-

Jaraguá, com uma subdivisão feita por esses autores para o mesoclima IIA2, 

referente aos Maciços e Serras da Face Setentrional da Cantareira-Jaraguá. As 

altitudes, segundo a publicação citada, para esta área, variam entre 800 e 1.200 

metros, indicando uma condição térmica mais amena. As temperaturas médias 

variam entre 19,3°C a 17,7°C, com médias máximas entre 24,9°C a 23,3°C e, por 

fim, médias mínimas de 15,5°C a 13,9°C. 

Outro efeito notado, graças às altitudes acentuadas da área de estudo, 

descritas pela unidade climática IIA2, está no aumento dos totais pluviométricos, 

condicionado não apenas por essa variável, mas também pela orientação do 

relevo, que no caso da unidade citada, geralmente apresenta-se no sentido L-W, o 

que permite que os fluxos polares de sudeste sigam em sentido perpendicular ao 

relevo, facilitando ainda mais a descompressão adiabática das frentes úmidas, 

ocasionando, portanto, maiores totais de chuva, cujas médias anuais, para a área 

compreendida pela unidade IIA2, oscilam entre 1.400 a 1.590 mm e máximos em 

24 horas, de 150 a 220 mm (Tarifa & Azevedo op. cit. ). 

                                                           
19  O trabalho pioneiro de Tarifa & Azevedo (2001) define uma série de tipologias climáticas 

naturais e antrópicas para o Município de São Paulo estabelecidas através da correlação entre 

os controles climáticos (precipitação, temperatura, pressão, radiação, etc.) e os variantes locais 

de relevo, para os climas naturais, e de uso do solo, para os climas urbanos. 
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Mapa 4 - Mapa de Unidades Climáticas Naturais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 
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As cristas do Pico do Jaraguá ajudam a empurrar boa parte da umidade 

gerada pela vegetação de seu entorno, constituindo um importante corredor de 

ventos, de vetor noroeste, os quais seguem em direção ao fundo de vale do Rio 

Tietê. Essa movimentação de ar, de escala local e diária contribui para o aumento 

da camada de mistura da poluição, ou seja, o ar que parte da região do Pico do 

Jaraguá ajuda a empurrar a camada de poluição no sentido vertical, renovando o 

ar principalmente dos distritos centrais, que sofrem com o aumento induzido de 

calor e aumento das taxas de ozônio no ar. Essa renovação ocorre principalmente 

à noite, quando o ar mais frio originado da região do Jaraguá migra em direção 

aos fundos de vale. 

Sob o ponto de vista das unidades climáticas urbanas, deve-se atentar o 

fato da consideração de novos controles climáticos, tais como o uso do solo, fluxo 

de veículos, densidade populacional, densidade de edificações, altura e 

orientação das edificações, presença de áreas verdes, entre outros. Sendo assim, 

conforme estudo de Tarifa & Azevedo (2001), a área compreendida pela Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza marca a passagem de uma unidade 

climática urbana periférica que acompanha uma diminuição do fluxo de 

veículos, embora ainda conserve grande movimentação de pessoas. 

A zona norte da cidade de São Paulo compreende os afluentes da margem 

direta do Rio Tietê e constituem climatologicamente uma extensa faixa urbana no 

sentido leste/oeste, acompanhando deste modo, estruturalmente, o Vale do Rio 

Tietê, cujas influências de fluxos de vento estão relacionadas ao Sistema 

Cantareira-Jaraguá e pelos extensos divisores da Bacia Tietê/Juqueri, situados 

entre as cotas 900 e 1.000 metros (Tarifa & Azevedo op. cit.). 
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A principal influência topoclimática notada nesta região deve-se ao fato 

dela possibilitar uma melhoria na dispersão dos poluentes, pois altera os fluxos 

atmosféricos em seus transportes horizontal e vertical, nas proximidades do solo. 

Para se ter idéia da importância topoclimática dessa região, muitos 

empreendimentos imobiliários de alto padrão que ainda se situam dentro de sua 

área “vendem” a imagem de um clima mais puro, fato este que ainda não pode 

ser inteiramente comprovado, principalmente quando se leva em consideração o 

avanço da consolidação da urbanização nessa área, episódio este que poderá 

levar à constituição de novas unidades climáticas urbanas (Tarifa & Azevedo, 

2001). 

Dentro da Unidade Climática Urbana I destaca-se a subunidade IG1, 

localizada na faixa de influência das rodovias Bandeirantes e Anhanguera, 

abrangendo os bairros de São Domingos, Pirituba, Jaraguá e Freguesia do Ó. A 

importância dessa unidade se situa pelo fato dela se localizar na parte sul da área 

de estudo, tendo como principal característica o contato direto com as colinas e 

vertentes do Pico do Jaraguá, o que facilita em muito a dispersão dos poluentes. 

Para se ter idéia dos efeitos atenuadores do clima nesta unidade climática de 

localização pericentral, o aquecimento da superfície pelo efeito da urbanização 

indica valores entre 29°C a 31° C e de 27°C a 31°C, em abril, acompanhado de 

uma pequena alteração em uma subunidade de áreas verticalizadas ao longo da 

Rodovia Bandeirantes, cujo aquecimento superficial é similar ao do seu entorno, 

ou seja, de 27°C a 29°C no mês de setembro e de 27°C a 30°C no mês de abril 

(Tarifa & Azevedo op. cit.). 

Em relação ao Parque Estadual do Jaraguá, Tarifa & Azevedo op. cit. o 

incluem na Unidade Climáticas Urbana IIB5, cujas altitudes alcançam 1.160 
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metros entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. É ressaltada a existência de 

uma variedade de microclimas e topoclimas no interior do Parque, fato 

evidenciado até mesmo pela vegetação da área, onde nas proximidades do cume 

do Pico do Jaraguá, é possível avistar os campos de altitude, situados em 

vertentes bastante inclinadas e expostas à radiação solar, contrastando, assim, 

com o efeito amenizador das temperaturas onde o perfil da vegetação exibe 

estratos mais desenvolvidos.  

As altitudes elevadas e as fortes declividades das vertentes do Pico do 

Jaraguá, como já dito, forçam o deslocamento vertical das camadas de ar, assim 

como o aumento do limite da camada de mistura dos poluentes, permitindo, 

dessa forma, dentro da escala diária de circulação atmosférica local, grande 

dispersão de poluentes e temperaturas de superfície mais baixas em relação ao 

entorno, com valores de 23°C a 30°C em setembro e de 23°C a 28°C em abril 

(Tarifa & Azevedo, 2001). 

Feitas algumas caracterizações mais gerais dos atributos e variáveis 

climáticas da área compreendida pela Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, 

cabe ressaltar algumas linhas sobre o esquema de circulação regional e local, uma 

vez que é através da compreensão dos mecanismos de funcionamento do clima 

nessas escalas que se pode explicar a capacidade de renovação do ar, proveniente 

das vertentes e divisores da área de estudo, tão essenciais, como se demonstrou, 

ao metabolismo urbano da Cidade de São Paulo. 
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Mapa 5 - Mapa de Unidades Climáticas Urbanas da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 
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Durante o período de verão, segundo Tarifa & Azevedo (2001) a Região 

Metropolitana de São Paulo sofre a influência das Calhas Induzidas e das 

Instabilidades de Noroeste, que trazem consigo fortes chuvas e trovoadas, além 

de ventos com sentido noroeste e oeste. Estes ventos ao encontrarem as vertentes 

que estão orientadas para o Rio Tietê, pertencentes às Serras da Cantareira e de 

São Roque, sofrem descompressão adiabática, despejando nestes locais fortes 

precipitações.  

Por outro lado, os ventos de leste e sudeste, num período que vai das 

6h00min às 12h00min, permitem a criação de uma zona de convergência 

resultante da ação das brisas locais das Represas Billings e Guarapiranga. A 

convergência forma-se pelo encontro das brisas de leste e sudeste com os fluxos 

de vento de oeste e noroeste, permitindo, assim, que os poluentes emitidos pela 

zona industrial da cidade se dirijam para o setor noroeste da mesma. Durante a 

primavera, com o recuo do Anticiclone em direção ao oceano, ocorre uma maior 

preponderância da ação de ventos de oeste e noroeste no período da manhã. 

Essas correntes de vento durante a noite ficam restritas aos locais mais altos, 

representados pelo Jaraguá e Cantareira, dirigindo-se em direção da Bacia 

Sedimentar no início da manhã, quando forma um bloqueio à zona de 

convergência que se forma ao longo das proximidades do Rio Pinheiros, ABC e 

vetor nordeste da Região Metropolitana. A conseqüência dessa circulação 

atmosférica em escala local é a drenagem da poluição das áreas industrializadas 

em direção ao vale do Rio Tietê (Tarifa & Azevedo, op.cit.). 

Desejou-se nas linhas acima acentuar o caráter específico da área de 

estudo, em seus atributos climáticos, que se traduzem por totais pluviométricos 

elevados, baixa amplitude térmica e temperaturas médias mais suavizadas pelo 
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efeito da cobertura vegetal, além do caráter permitido pelo clima e associado ao 

funcionamento do metabolismo urbano da cidade, que é o de renovação do ar 

através da dispersão dos poluentes dos distritos industriais do município. Mais 

uma vez se reafirma, portando, a importância ambiental do Parque Estadual do 

Jaraguá, cujos limites ocupam, como se sabe, grande parte da área de estudo. 
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4.5 – Aspectos da Cobertura Vegetal: principais fisionomias encontradas 

no Parque Estadual do Jaraguá e imediações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Do Rio Grande do Sul até o Piauí, diferentes formas de relevo, paisagens, 

características climáticas diversas e a multiplicidade cultural da população configuram 

essa imensa faixa territorial do Brasil. No entanto, existe um aspecto comum que dá 

unidade a toda essa região: o bioma mais rico em biodiversidade do planeta, a Mata 

Atlântica. Ao todo, são 1.300.000 km², ou cerca de 15% do território nacional, 

englobando 17 estados brasileiros, atingindo até o Paraguai e a Argentina.  

Classificada como um conjunto de fisionomias e formações florestais, a Mata Atlântica 

se distribui em faixas litorâneas, florestas de baixada, matas interioranas e campos de 

altitude. São nessas regiões que vivem também 62% da população brasileira, cerca de 

110 milhões de pessoas. Um contingente populacional enorme que depende da 

conservação dos remanescentes de Mata Atlântica para a garantia do abastecimento de 

água, a regulação do clima, a fertilidade do solo, entre outros serviços ambientais.  

Pela extensão que ocupa no território brasileiro, a Mata Atlântica apresenta um 

conjunto de ecossistemas com processos ecológicos interligados. As formações do 

bioma são as florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Mista (mata de araucárias), 

Estacional Semidecidual e Estacional Decidual e os ecossistemas associados como 

manguezais, restingas, brejos interioranos, campos de altitude e ilhas costeiras e 

oceânicas”.  

 

Fundação SOS Mata Atlântica 
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A vegetação do Parque Estadual do Jaraguá e de seu entrono, 

representantes da Floresta Ombrófila Densa de Planalto, é protegida, dentro dos 

limites do Parque Estadual, pelo decreto N°. 10.879 de 30/12/1939, a partir do 

momento em que foi feita a aquisição da antiga Fazenda Jaraguá pelo Governo 

do Estado, sendo esta considerada de utilidade pública, com seus mais de 38.148 

m2. A área natural tombada pelo CONDEPHAAT é regimentada pelo processo 

N°. 5 de 1983, reforçado pela Lei Estadual N°. 13.426, de 1997. 

Este importante remanescente de floresta ombrófila densa apresenta 

predominantemente cobertura arbóreo-arbustiva e herbácea nas áreas mais 

elevadas. Alguns inventários preliminares do Instituto Florestal (Souza, 2008) 

indicam como espécies de maior ocorrência na área do Parque Estadual do 

Jaraguá a aroeira, o cambará, o angico, a quaresmeira-da-serra, o carvalho 

brasileiro, o ipê-macaúba, o cedro, o jatobá, o jequitibá e o pau de tucano. 

 

Figura 40 - A imponência do Jequitibá, uma das várias espécies encontradas no                     

Parque Estadual do Jaraguá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Florestal, 2008 
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Através da descrição dos arranjos da vegetação do Parque Estadual do 

Jaraguá, feita pelo Instituto Florestal (Souza, 2008), verifica-se, quando se leva em 

conta o estágio sucessional, que a vegetação natural primária é a que possui a 

máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sofrendo o mínimo 

dos efeitos das ações antrópicas, pelo fato de estar localizada numa área restrita, 

de encostas e patamares onde os cambissolos, por suas características físicas, 

permitem grande acúmulo de umidade. No entanto, quando se considera a 

totalidade da área do parque, assim como parte de seu entorno, que ainda 

preserva fragmentos de mata importantes, o que se vê, em termos de 

abrangência territorial, é a vegetação secundária, bastante alterada devido aos 

diversos vetores de pressão, como o uso do solo, as atividades econômicas, 

ocorrência de incêndios importantes, entre outros.  

A expansão urbana se deu preferencialmente no quadrante norte da área 

do parque, que, ao longo das décadas, vem apresentando diversos padrões de 

ocupação, como chácaras de fim de semana, usos industriais, como a instalação 

da Indústria Melhoramentos, em Perus; outras atividades agrosilvículas, além, e 

claro, do avanço do uso residencial de baixo padrão, associado ao uso residencial 

de médio padrão, bastante consolidado, e de alguns corredores de comércio 

importantes. Nas duas últimas décadas alguns terrenos com importantes 

fragmentos de matas secundárias foram suprimidos para dar lugar à instalação 

de alguns loteamentos de interesse social. 

De acordo com Souza op. cit., utilizando-se da classificação climática de 

Köppen, o clima encontrado no Parque Estadual do Jaraguá é do tipo Cfb, 

mesotérmico e úmido, sem estiagem, o que possibilita a formação constante de 
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neblina, cuja influência é direta na vegetação, facilitando o desenvolvimento de 

formações latifoliadas, típicas do clima tropical úmido de encosta. 

Do ponto de vista regional, quando observamos a compartimentação da 

Mata Atlântica no Estado de São Paulo, verifica-se uma grande importância para 

a Floresta Ombrófila Densa, em termos de área, com um recobrimento que passa 

por toda a Serra do Mar e se alterna em diferentes fisionomias, quando se passa 

em direção do Planalto Atlântico. Quando mais se aproxima da região de 

planalto, as fisionomias tendem às florestas mesófilas e semidecíduas, 

encontrando-se nos registros de inventário do Instituto Florestal a ocorrência 

dessas últimas fisionomias no Parque Estadual do Jaraguá, ao longo de rupturas 

de declive, observadas na topografia local (Souza, 2008). 

 

Figura 41 - Aspecto da Floresta Ombrófila Densa no Paraná. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2008. 
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A vegetação original do parque, de indivíduos de floresta latifoliada, é 

também composta por campos de altitude naturais. Para a primeira fisionomia 

encontram-se fanerógamas, lianas lenhosas e epífitas.  

A classificação oficial do IBGE (1992) quando recortada para os conjuntos 

florestais do Estado de São Paulo leva em consideração, em seus critérios 

fitogeográficos, além das áreas ocupadas pela vegetação, os seus refúgios 

ecológicos. Dessa forma, a área compreendida pelo Parque Estadual do Jaraguá, 

assim como seu entorno, é denominada de Floresta Pluvial Tropical Atlântica de 

Planalto, tendo por características, apresentar solos de baixa fertilidade, grande 

acidez, além de clima ombrotérmico, ou seja, com alta precipitação e elevadas 

temperaturas. 

Veloso et. al. (1991) quando discorre acerca da compartimentação da Mata 

Atlântica no Estado de São Paulo revela que a Floresta Ombrófila Densa 

Montana começa a ocorrer entre as latitudes de 16° a 24° S, numa faixa de 

altitude que varia entre 500 e 1.500 metros, justamente no quadrante onde está 

localizado o Parque Estadual do Jaraguá, sendo que este possui altitudes entre 

700 e 1000 metros, latitude de 23°24’ S e longitude de 45°44’W.
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Figura 42 - Domínios Fitogeográficos Brasileiros recortados para o Estado de São Paulo
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A diversidade de classificações fisionômicas existentes para o Domínio 

das Matas Atlânticas revela aquilo que Mantovani (2003) chama atenção, 

especificamente para o caso da Floresta Ombrófila Densa Montana, da correlação 

existente entre as variações de altitude, à distância em relação ao oceano e a 

dinâmica sucessional natural e antrópica como fatores, que combinados, irão se 

constituir em arranjos fisionômicos específicos. Dessa forma, a Mata Pluvial de 

Planalto representaria uma dessas variações de fisionomia de floras e faunas 

originárias da Floresta Ombrófila Densa, encontrada na Serra do Mar, sendo que 

sua diferenciação em um novo compartimento fisionômico é explicado por 

fatores ligados ao relevo e à dinâmica de sucessão vegetacional ocorridos ao 

longo do tempo profundo. 

Com relação à estratificação mais comum encontrada na Floresta 

Ombrófila Densa, encontra-se para os indivíduos em geral, altura média de 20 

metros, dossel uniforme, caracterizados por ecótipos com casca grossa, textura 

rugosa e folhas com consistência coreácea. São comuns as leguminosas de grande 

porte, sendo que algumas delas se constituem em indivíduos emergentes desse 

dossel uniforme, como é o caso do pau-óleo, que ultrapassa os 30 metros (Souza, 

2008). 

Representando aquilo que Mantovani op. cit. denominou de Diversidade 

Ecológica da Floresta Ombrófila Densa Montana e que o IBGE (1992) entende 

como Dinâmica de Refúgio Ecológico, encontram-se, no Parque Estadual do 

Jaraguá, os chamados campos de altitude, que correspondem a ecótonos das 

formações arbóreas situadas em encostas e patamares. Os campos de altitude 

segundo Rizzini et. al. (1979) ocorrem a partir de 1.400 metros apresentando 

estrutura herbácea e grandes endemismos, tendo como controles, fatores 
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limitantes como solos (neossolos litólicos), microclima (incidência de luz e 

ventos) e a geomorfologia (orientação de vertentes). 

De forma geral, pode-se sintetizar as características da vegetação do 

Parque Estadual do Jaraguá, de acordo com Veloso et. al. (1991), na seguinte 

forma: 

 

 Zona: Neotropical 

 Classe de Formação (estrutura/forma de vida): florestal 

 Sub-Classe de Formação: ombrófila (0 a 4 meses secos) 

 Grupos de Formação (Fisiologia/transpiração e fertilidade): densa 

 Formações (ambiente e relevo): arbórea montana e refúgios campestres 

 Subformações (fisionomia específica/fácies): dossel uniforme e dossel 

emergente 

 

É importante ressaltar, por um lado, que a vegetação encontrada no 

Parque Estadual do Jaraguá representa, em alguns setores, um conjunto de 

fragmentos de mata secundária natural que acompanha o mesmo padrão de 

distribuição da vegetação do Município de São Paulo, de sub-classe de 

formação ombrófila, com formação arbórea montana, além da presença de 

campos naturais, remanescentes de cerrado e estágios avançados de 

desenvolvimento de matas primárias, encontradas no extremo sul do 

município, como a Mata Atlântica Nebular (Souza, 2008). 
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Figura 43 - Mapa de Cobertura Vegetal do Município de São Paulo 
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Como principais famílias representantes da Mata Atlântica Pluvial de 

Planalto (Prefeitura do Município de São Paulo, 2004), e que também são 

encontradas na área do Parque Estadual do Jaraguá, citam-se: 

 

 acanthaceae 

 anacardiaceae 

 araceae 

 aquilofiaceae 

 begoniaceae (begônias sempre floridas) 

 bromeliace (bromélias) 

 cactácea 

 celastraceae (cafezinho) 

 cyperaceae 

 elalocarpaceae (sapopemba) 

 lauraceae (canela-frade, canela amarela, canelinha, canela-limão) 

 leg-caesalpinosideae (passuaré) 

 leg-mimosaideae (ingá) 

 graminae, myrtaceae (orelha-de-mula, Cambuí, araçá, caporosoca, goiaba) 

 compositae (carqueja, língua de vaca, bastão de ouro, vassourão preto) 

 onagraceae (brinco princesa) 

 rosaceae (pessegueiro do mato) 

 rubiaceae (açúcar do mato, pixirica, espuma de sapo, jasmim do mato) 

 wentereaceae (cerca d’anta) 
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Como observado nas linhas anteriores, a Mata Atlântica Pluvial de 

Planalto, em estágio secundário de sucessão, ocupa áreas importantes dentro 

do Parque Estadual do Jaraguá, assim como no seu entorno. Dessa forma, faz-

se mister tecer alguns comentários acerca da gênese comum dos estágios de 

regeneração da vegetação secundária, resultando, como se sabe, da intensa 

fragmentação das matas originais primárias por usos intensivos, urbanos ou 

não, ao longo do tempo. 

De forma geral, Rizzini et. al. (1979) atenta para o fato de que a 

vegetação secundária sofre diferentes estágios de regeneração, com 

diferenciações de local, clima, relevo, solos e histórico de uso da terra. Para 

este autor, a sucessão florestal pode designar um conjunto de comunidades, 

concorrendo numa mesma área ecologicamente variada, onde alguns se ligam 

às condições particulares e restritas de um habitat, sendo, que para outras 

comunidades, restam outras associações a serem feitas. Dessa variação de 

associações é que se dão os diferentes estágios de sucessão florestal. 

De modo sintético, o estágio natural de sucessão começa com uma 

primeira colonização com espécies pioneiras de plantas primitivas. Numa 

segunda fase, a predominância da colonização é feita por hemicriptófitas 

pioneiras (como o Pteridium aquilinum). Nessa mesma fase, inicia-se o 

processo de formação do horizonte orgânico do solo e o aparecimento de 

novas pioneiras, como as especulqueterófitas e caméfitas (Rizzini op. cit.).  
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Figura 44 - Pteridium aquilinum: espécie pioneira típica em estágios iniciais de sucessão 

ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda fase do processo de sucessão ecológica não necessariamente 

se observa, conforme o autor supracitado, uma involução para o estágio anterior, 

com nova colonização por pioneiras. É mais comum nessa fase, a constituição de 

uma pequena capoeira, rala e pouco estratificada. 

 

Fonte: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2008. 
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Figura 45 - Perfil Típico da Vegetação em estágio inicial de sucessão ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira fase de sucessão é a que se inicia de modo verdadeiro a 

recuperação da mata primitiva. São comuns indivíduos do gênero Baccharin, 

diminuem as caméfitas herbáceas e são comuns as lenhosas e sub-lenhosas. 

Nessa fase são comuns plantas de médio porte, como os nanofanerófitos, que 

chegam a atingir 3 metros de altura. Os indivíduos, no geral, encontram-se 

bastante espaçados. O gênero Vernomia passa a substituir o Baccharin (Rizzini et. 

al. 1979). 

A quarta fase de regeneração, segundo o BRASIL (1994) é marcado por 

estágio inicial e médio de regeneração. A vegetação apresenta-se bastante 

complexa, com predomínio de microfanerófitos que atingem até 5 metros de 

altura. Nesta fase é que se apresenta uma capoeira propriamente dita. 

 

Fonte: CEPLAC, 2008. 
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Figura 46 - Perfil Típico da Vegetação em estágio médio de sucessão ecológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, a quinta fase marca o estágio médio de regeneração, quando 

ocorre predomínio de mesofanerófitos, os quais chegam a ultrapassar 15 metros 

de altura. A vegetação nessa fase de sucessão não apresenta indivíduos 

emergentes. As espécies são lenhosas e os estratos da floresta são bastante 

uniformes, constituindo aquilo que se conhece como capoeirão (Rizzini et al. 

1979). 

 

Fonte: CEPLAC, 2008. 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 4 

Localização e Caracterização da Área de Estudo 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

175 

 

Figura 47 - Perfil Típico da Vegetação em estágio avançado de sucessão ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Souza (2008), na área do Parque Estadual do Jaraguá, em 

relação ao estágio de sucessão florestal, é verificado, em grande parte, um estágio 

médio de estratificação da floresta, variando entre arbustivo e herbáceo, com 

alturas entre 1,5 metros e 8 metros no estágio inicial de regeneração. No estágio 

médio, as alturas variam entre 4 metros e 12 metros e, por fim, nos estágios 

avançados, as alturas são geralmente superiores a 10 metros. 

A Classificação de Vegetação utilizada pelo IBGE (1992), baseada nos 

refúgios ecológicos indica, conforme o autor supracitado, a ocorrência de estrato 

herbáceo-arbustivo com controle edáfico ocorrendo em parcelas do entorno do 

parque, indicando estágio pioneiro de regeneração, cujas características conforme 

BRASIL (1994) e Veloso et. al. (1991) são: 

 

Fonte: CEPLAC, 2008. 
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 Geralmente campestre inicialmente com predomínio de estrato herbáceo, 

podendo ou não haver predomínio de estrato arbustivo. 

 O estrato arbustivo pode ser aberto ou fechado, com tendência dos 

indivíduos de espécies dominantes apresentarem até 2 metros de altura. Os 

arbustos apresentam ao 3 centímetros de diâmetro ao nível do solo, sem 

produto lenhoso. Neste estágio não ocorrem epífitas.  

 A floresta geralmente é baixa, apresentando plantas lenhosas entre 1,5 

metros e 8,0 metros e PAP de 1,30 metros. 

 A diversidade biológica é baixa, sendo comum ocorrer ao redor de 10 

espécies arbóreas e arbustivas dominantes, como as imbaúbas, a goiabeira, o 

falso ipê e os manacás. 

 

Para o estágio médio de regeneração ocorrem árvores de diferentes 

tamanhos, podendo a superfície dos estratos superiores ser uniforme ou 

apresentar indivíduos emergentes. A altura média das árvores se situa entre 4 e 

12 metros e o PAP pode atingir 20 centímetros, ocorrendo produto lenhoso. As 

epífitas são mais comuns e a diversidade biológica é significativa, ocorrendo a 

predominância de poucas espécies de rápido crescimento. Em geral, as espécies 

mais comuns são o jacarandá, a aroeira, o guapuruvu, os angicos, o pau-jacaré, 

entre outros (Veloso, 1991). 

Por fim, no estágio avançado de regeneração, a fisionomia vegetal 

apresenta-se fechada, tendendo a ocorrer distribuição contígua das copas e 

dossel com árvores emergentes. As alturas das árvores sempre ultrapassam os 10 

metros e o PAP médio é sempre superior a 20 centímetros, apresentando 

distribuição diamétrica em grande amplitude. As epífitas são abundantes e a 
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diversidade biológica é muito grande, devido a complexidade estrutural e o 

numero elevado de espécies, como o jacarandá, o jequitibá e o jatobá (Veloso, 

1991). 

 

Figura 48 - Perfil da Vegetação nos diferentes estágios de sucessão ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Souza (2008), os estágios mais avançados de regeneração 

florestal do Parque Estadual do Jaraguá estão localizados na porção norte e 

noroeste do mesmo. Os estágios médios ocorrem de modo mais concentrado, no 

sentido norte/sul, com formatos longitudinais de grande extensão. No setor 

norte/noroeste, próximo ao Rodoanel Mário Covas ocorrem significativas 

manchas de estágios médios e avançados. Os estágios iniciais têm como controle 

físico a altitude, e por isso, ocorrem nas proximidades do cume do Pico do 

Jaraguá, apresentando formato longitudinal e manchas de menor extensão. 

Fonte: CEPLAC, 2008. 
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O histórico de perturbações pelos diferentes padrões de ocupação ao qual 

o Parque Estadual do Jaraguá teve em seu entorno, de um lado, e o balanço 

natural e induzido da relação entre pedogênese e morfogênese, do outro, são 

responsáveis por promover uma regeneração florestal mais lenta, o que 

necessitará de que se tome como medidas derivadas do planejamento físico-

ambiental urbano, a ligação dos fragmentos florestais do norte e do sul do 

Parque, como também os de leste e oeste, a fim de que se criem corredores que 

possibilitem a troca genética entre os diferentes indivíduos. 
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4.6 – Aspectos da Cobertura Pedológica: a ocorrência das classes de solos 

na Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O solo pode ser considerado um corpo dinâmico, resultado do processo de 

intemperização das rochas ou pelo transporte de materiais de regiões mais 

distantes. O processo de degradação de materiais e corpos líticos é feito por 

reações químicas e atividade biológica em um dado contexto climático e também 

se levando em conta as variações de topografia do terreno. 

 

“A Humanidade depende do ar e água puros, bem como de solos 

continuamente produtivos para que possa continuar a viver. Sendo 

assim, e em razão da preocupação com a deteriorização desses recursos 

ambientais, um conjunto de requisitos vêm sendo reafirmados pelos 

cientistas para que sejam tomados em consideração quando os fatores 

de produção estão mais intensamente utilizados na busca por 

alimentos. Como exemplo dessas reafirmações, estão as discussões e 

decisões que aconteceram durante a Eco 92, ou Rio 92, a primeira 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992.  

 

Igo Fernando Lepsch, Formação e Conservação dos Solos, 2005:150   
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Figura 49 - Fatores de Formação dos Solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O intemperismo químico, fator importante na formação dos solos é 

provocado principalmente pela água, assim como o gás carbônico nela 

dissolvido. Geralmente, em climas quentes, as reações envolvidas no 

intemperismo químico ocorrem de forma mais acelerada do que nas regiões 

temperadas. Essas reações transformam os minerais primários em minerais 

secundários, destacando-se, entre eles, os argilominerais. De acordo com Lepsch 

(2005), as principais reações químicas envolvidas na formação dos solos são: 

 

a) Hidrólise: reação de ataque, pela acidez da água da estrutura cristalina dos 

minerais primários da rocha. 

b) Oxidação: desintegração dos minerais comuns que possuem ferro solúvel 

(Fe2+), com transformação destes em óxidos pouco solúveis. 

c) Redução: dissolução do ferro menos solúvel encontrado nos minerais das 

rochas (Fe3+). 

Fonte: Formação e Conservação dos Solos, Lepsch (2005) 
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d) Solubilização: dissolução completa dos componentes minerais, como o que 

ocorre com o calcário.  

 

Dentre os principais elementos que são liberados nas reações químicas dos 

minerais para a constituição dos solos, estão as bases, derivadas do sódio, 

potássio, cálcio e magnésio.  

As partículas menores que 0,002 mm são denominadas de colóides e são 

quimicamente ativas e acabam por atrair ao seu redor cátions e nutrientes que 

acabam por ser absorvidos pelas plantas. As argilas são um dos principais 

representantes deste grupo. 

Outro importante fator a ser considerado no processo de formação dos 

solos é o relevo, responsável por interferir em seus atributos físicos como a cor, e 

também, pelas variações da geometria e posicionamento de vertentes, na 

distribuição de luz, chuva, calor, assim como no desencadeamento de processos 

erosivos. Este fator é de grande importância para a área de estudo, pois suas 

nascentes estão situadas em áreas de relevo bastante movimentado. 
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Figura 50 - A influência do relevo na formação dos solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à ação da chuva e do relevo para a constituição dos solos, deve-se 

atentar ao fato, de que, em uma situação ideal, a chuva tenderia a ter escoamento 

homogêneo, como é o que ocorrem em áreas de relevos colinosos. No entanto, 

em porções mais baixas dos terrenos ou em setores côncavos de vertentes, a 

tendência de escoamento da água é do tipo concentrado, com expectativa, de 

acúmulo de água, nas porções mais baixas. Nestas áreas a água ao se acumular 

traz consigo ácidos nela dissolvidos, capazes de formar nesses locais, solos mais 

espessos.  

 

 

 

 

 

Fonte: Formação e Conservação dos Solos, Lepsch (2005) 
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Figura 51 - Processo de Desenvolvimento dos Solos ao longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se considera a orientação das vertentes como fator condicionante da 

formação de solos, o posicionamento da área de estudo próxima ao trópico de 

capricórnio é um indicativo da possibilidade das faces das vertentes receberem 

grande quantidade de luz solar, portanto, de serem quentes e secas, e 

conseqüentemente, por terem menos água retida dentro do solo, de tenderem a 

apresentar horizontes menos desenvolvidos. 

Ao se observar o trabalho de Leonardo (2005) acerca das fragilidades 

ambientais do Parque Estadual do Jaraguá e seu entorno, em mapa pedológico 

elaborado como requisito para a determinação de classes de fragilidade dos 

ambientes naturais e antropizados, são descritas em recorte feito para a área de 

estudo deste trabalho de graduação, as seguintes classes de solos: Argissolos e 

Associação com Cambissolos Háplicos, Latossolos Vermelhos, Neossolos 

Flúvicos e Associação com Gleissolos e Neossolos Litólicos e Afloramentos 

Rochosos. 

Fonte: Formação e Conservação dos Solos, Lepsch (2005) 
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A classificação de solos de autoria da EMBRAPA (1999), vigente atualmente 

no país, foi elaborada após a revisão das nomenclaturas anteriores, de forte 

influência de classificações estrangeiras, como a da Sociedade Americana de 

Ciência do Solo e da FAO, órgão este atrelado à Organização das Nações Unidas. 

De acordo com a definição da EMBRAPA op. cit., os argissolos são 

constituídos por material mineral com argila de baixa atividade e horizonte b 

textural imediatamente abaixo do horizonte A ou E. A sub-ordem vermelho é 

definida pela Matriz Münsell, através da sigla 5YR, ou seja, mais vermelha que as 

tonalidades encontradas na matriz 2,5 YR. Esta distribuição, segundo o manual 

citado, deve ocorrer na maior parte do horizonte B, incluindo o horizonte de 

transição BA. 

Os argissolos têm como grande característica forte acréscimo de argila em 

profundidade e capacidade de troca catiônica inferior a 27cmol/Kg. São 

derivados de rochas básicas e ricas em minerais ferromagnesianos. Em relação 

aos argissolos, verifica-se que apresentam em geral, maior relação entre os 

atributos do seu horizonte diagnostico textural em relação aos demais horizontes 

subjacentes. Por isso mesmo, quando alguma transição entre horizontes 

apresenta mudanças abruptas de texturas, estes solos acabam por se tornar mais 

susceptíveis à erosão. 

Os argissolos são em sua maioria solos muito profundos e que não possuem 

qualquer tipo de impedimento físico à penetração de raízes, sendo desta forma, 

bom substrato para a fixação das formações vegetais fechadas.  
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Figura 52 - Perfil Típico de um Argissolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já em relação aos Cambissolos, que aparecem, portanto, na área de estudo, 

em associação com os argissolos, são definidos pela Embrapa (1999) como solos 

constituídos por material mineral com presença de horizonte A ou hístico, de 

pequena espessura, seguido de um horizonte B incipiente. São comumente 

encontrados em terrenos situados em relevos bastante acidentados, sendo pouco 

indicados às atividades agropastoris. Também são pobres em nutrientes e ricos 

em ácidos, com grande presença de Al3+.  

 

 

 

 

 

Fonte: Embrapa Solos (2008) 
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Figura 53 - Perfil Típico de um Cambissolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o trabalho de Leonardo (2005), a Classe Argissolos e 

Associação com Cambissolos Háplicos, quando recortada para o Mapa 

Pedológico deste trabalho de graduação individual, ocorre nos setores das 

porções alta e média das vertentes, tanto da porção leste, como da porção oeste 

da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, constituindo-se na cobertura dos 

morros altos e médios que compõem a área de estudo. 

Em relação à Classe dos Latossolos Vermelhos, são definidos pela 

Embrapa op. cit. como solos nos quais o horizonte O superficial é inexistente, o 

horizonte A possui espessura e composição variadas, e principalmente, possui o 

horizonte B latossólico rico em óxidos de ferro, responsáveis pela coloração 

vermelha, que na Tabela Münsell é sempre superior a 2,5 YR. 

 

Fonte: Embrapa Solos (2008) 
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Mapa 6 - Mapa Pedológico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 
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Figura 54 – Perfil Típico de um Latosso Vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à área de estudo, essa classe de solos aparece acompanhando 

os setores inferiores das vertentes que acompanham o curso do Córrego 

Inocêncio de Souza e do Ribeirão Vermelho, tendo assim, uma distribuição 

longitudinal que parte da porção centro-norte até o sul da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza. Essa classe também aparece sob a forma de manchas na 

porção sudeste da área de estudo (Vila Santa Mônica), nas proximidades dos 

divisores de água ali existentes e, em pequenas manchas na parte norte da sub-

bacia (Vila Chica Luiza). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Embrapa Solos (2008) 
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Figura 55 - Permeabilidade e Evaporação entre Latossolos e Argissolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, as últimas classes de solos encontradas na área de estudo dizem 

respeito aos neossolos e gleissolos.  



DGEO 

 

 CAPÍTULO 4 

Localização e Caracterização da Área de Estudo 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

190 

 

Os Neossolos, segundo definição da EMBRAPA (1999) são constituídos 

por material mineral ou orgânico, com mais ou menos 40 cm de espessura, não 

apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. 

As subordens dessa classe de solos, encontradas para a área de estudo são 

os neossolos litólicos e os neossolos flúvicos. 

Os neossolos litólicos são caracterizados por apresentarem horizonte A ou 

O hístico, com menos de 40 cm de espessura assentados diretamente sobre o 

horizonte C, incipiente, constituído por fragmentos de rochas. Apresentam, dessa 

forma, reduzida profundidade, sendo inapropriados para a agricultura, pelo fato 

de reterem pouca água e de limitarem a fixação de raízes. São encontrados em 

relevos bastante movimentados e montanhosos, ocupando na área de estudo 

deste trabalho de graduação, as cotas mais elevadas do Parque Estadual do 

Jaraguá e dos morros onde se situam algumas nascentes. 

 

Figura 56 - Perfil Típico de um Neossolo Litólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Embrapa Solos (2008) 
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Em relação aos Neossolos Flúvicos, são definidos por serem derivados de 

sedimentos aluviais no horizonte A assentados sobre o horizonte C. O horizonte 

C encontrado neste tipo de solo é constituído de camadas estratificadas, sem 

relação pedogenética com o horizonte A. De forma geral, os neossolos flúvicos 

por serem constituídos por sedimentos aluviais apresentam estrutura errática ao 

longo do perfil, e por ação de microrrelevo, podem apresentar profundidades 

variadas, sendo em média, mais comum, exibirem perfis profundos, 

encontrando, como última barreira, o lençol freático. Por essas características, 

esses solos são inadequados para o depósito de efluentes e para a realização de 

fundações de edificações, que para serem instaladas, devem seguir critérios 

rígidos de execução. Na área de estudo esses solos ocorrem acompanhando a 

planície aluvial do Córrego Inocêncio de Souza e do Ribeirão Vermelho e de seus 

principais afluentes. 

 

Figura 57 - Perfil Típico de um Neossolo Flúvico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Embrapa Solos (2008) 
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Por fim, os Gleissolos, que para a área de estudo ocorrem em associação 

com os Neossolos Flúvicos, tendo, por tanto, a mesma distribuição espacial 

supracitada, são caracterizados, de acordo com a Embrapa (1999) por serem solos 

hidromórficos constituídos por material mineral que apresenta horizonte glei nos 

primeiros 50 cm de profundidade, ou entre 50 e 125 cm caso esteja 

imediatamente abaixo dos horizontes A ou E (que podem ser ou não gleizados). 

Podem ser precedido por qualquer tipo de horizonte B (exceto plânico e plíntico) 

e de horizonte C, com presença de mosqueamentos abundantes com cores de 

redução. 

 

Figura 58 - Perfil Típico de um Gleissolo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Embrapa Solos (2008) 
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As classes de solo da área de estudo, pelas restrições químicas e físicas 

subjacentes ajudam a entender o padrão de cobertura da vegetação de grande 

porte encontrada, sobretudo no Parque Estadual do Jaraguá. Essas propriedades 

servem também para apontar as limitações dos tipos de solo em relação ao 

processo de ocupação da área, servindo de argumento para o entendimento das 

restrições ambientais gerais da área de estudo, num quadro maior das alterações 

ambientais.   
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4.7 – Aspectos Sócioespaciais e Urbanísticos: os Distritos do Jaraguá, 

Pirituba e São Domingos no contexto metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de produção do espaço tem na cidade, talvez, a sua maior 

expressão. Fruto das relações mediadas entre o capital e a sociedade, o trabalho 

humano cria formas, em função de um capital fixado, obtido pelas vantagens 

comparativas advindas da propriedade locacional que os objetos têm ao se 

fixarem ao solo. (Moraes & Costa, 1984). 

“O retrato da ocupação territorial no contexto metropolitano resulta 

das transformações impostas ao território pela intensa dinâmica 

demográfica e social que tem caracterizado o município ao longo do 

último século. Entre outros aspectos, essa dinâmica reflete um 

período de crescimento populacional vertiginoso – com a 

precariedade das moradias e o agravamento da pobreza associados – 

e um avanço da ocupação, com a expansão da área urbanizada rumo 

às regiões periféricas e aos mananciais, reduzindo a cobertura vegetal 

e ameaçando os últimos remanescentes de recursos naturais da 

metrópole, comprometendo sua sustentabilidade”.  

 

Informe Geo Cidade, Secretaria Municipal do Verde e Meio 

Ambiente, 2004:34. 
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Numa metrópole como São Paulo a diferenciação urbana, suas 

funcionalidades e tipologias criam uma série de territórios segmentados, 

originados de um processo desigual de acumulação do capital. O Estado aparece 

neste processo, em todas as suas esferas, como mediador do interesse social e do 

interesse econômico, se posicionando, de maneira a favorecer a máxima 

acumulação de capital. Esse capital para se materializar, se torna fixado na forma 

dos diferentes padrões de uso e ocupação, demonstrando nos diferentes valores 

atribuídos a este, justamente este processo. Para que isso ocorra, os interesses 

econômicos acabam por se confundir aos interesses do Estado, que tem, como se 

sabe, o poder de normatizar o espaço, com o intuito de planejá-lo (Singer op. cit.).  

Um dos braços da norma, a legislação urbanística, muitas vezes, como 

forma de criar e reservar valor ao espaço contribui então, em aliança com os 

interesses econômicos, para que o mesmo adquira diferentes valores, 

contribuindo, assim, para que se inicie e se complexifique a diferenciação do 

espaço intra-urbano, principalmente nas condições de capitalismo periférico, 

válidas para o Brasil (Villaça, 2001). 

A aprovação das diretrizes gerais do zoneamento que se segue até hoje na 

Cidade de São Paulo tem início em 1972, no âmbito do PDDI, cujas diretrizes são 

formuladas pelo plano urbanístico básico de 1968 e pelo Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Integrado, de 197020. Embora o marco legal para o zoneamento 

                                                           
20

 O PDDI de 1972 tinha como caráter integral e de longo prazo: “ordenar e disciplinar o 

desenvolvimento físico, econômico, social e administrativo, de forma a propiciar o bem estar 

da comunidade” (Lei Nº. 7.688, cap. I art.1º, de 30/12/1971); 

   Embora as questões relativas aos padrões urbanísticos sejam mais bem trabalhadas adiante, 

deve-se observar, dentro das formulações gerais do PDDI um aspecto do zoneamento que 
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da cidade esteja no ano de 1972, os seus primeiros resquícios podem ser 

encontrados em 1955, através da Lei Nº. 4.732, a qual tinha por objetivo produzir 

um zoneamento que subsidiasse a constituição de um núcleo comercial ao redor 

da praça Osvaldo Cruz e da Avenida Bernardino de Campos. Logo depois, a Lei 

Nº. 4.791, do mesmo ano, cuida justamente do uso e ocupação do solo desta 

mesma região. Em 1956, o Decreto Nº. 3.297 permite o uso estritamente 

residencial para as áreas das Avenidas Rebouças e Estados Unidos (Taralli, 1993). 

Todos esses dispositivos legais, no entanto, não chegaram a se constituir num 

plano integral de crescimento da Cidade de São Paulo, o que só veio a ocorrer, 

portanto, em 1972. 

Em relação ao Plano Diretor de 1992 (o segundo do município), este como 

se sabe, já foi aprovado em um contexto de consolidação da região 

metropolitanas, sobretudo da Região Metropolitana de São Paulo, cujas taxas de 

                                                                                                                                                                             
ajudará a explicar a origem do loteamento estudado na área de estudo, que é a definição dos 

padrões urbanísticos a serem seguidos pela Z-8. Como vimos, no capítulo sobre a Gênese da 

Cidade de São Paulo e os desafios da habitação, até metade do século XX boa parte do que 

conhecemos hoje como zona noroeste do Município de São Paulo era considerada zona rural, 

portanto, desassociada dos usos urbanos, o que em lei, desobriga a Prefeitura de investir 

nestes locais para fins de loteamentos urbanos. Com o zoneamento estabelecido pelo PDDI de 

1972, conforme literatura consultada, não ocorrem grandes alterações de legislação, 

principalmente em relação a definição de índices urbanísticos, como taxa de ocupação e 

coeficiente de aproveitamento. As únicas alterações a esse padrão, também mantidas de 

legislações anteriores foram, estabelecidas pela Lei Nº. 7.035/67, que autorizou a abertura de 

alguns lotes esparsos na Z-8, representados, sobretudo, por antigas chácaras, e também, da 

legalização de alguns loteamentos clandestinos, o que mesmo se traduzindo em alterações 

pontuais, aos poucos foram mudando o padrão rural dessa região.  
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crescimento são equiparáveis e muitas vezes superiores às grandes metrópoles 

européias e norte-americanas, como também, em relação à Região Metropolitana 

da Cidade do México. Para se ter idéia da magnitude do fenômeno de explosão 

urbano que deu origem à Região Metropolitana de São Paulo, em 1940, a cidade 

de São Paulo, núcleo da metrópole, possuía cerca de 1,3 milhões de habitantes, 

ou seja, 18,5% da população do Estado de São Paulo; já em 1990 estes números 

saltam para 11,3 milhões de habitantes, ou 35,3% da população do Estado.  

 

Figura 59 - Evolução da Mancha Urbana da Região Metropolitana de São Paulo 

 

 

 

Fonte: Informe Geo Cidades, Prefeitura de São Paulo (2004). 
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A figura acima demonstra de maneira clara o assombroso processo de 

expansão da mancha urbana da região metropolitana de São Paulo (período 

entre 1930 e 1995), revelando, portanto, como ocorreu o processo de 

metropolização da mancha urbana do município de mesmo nome, considerado 

pelos estudiosos, um dos maiores processos de expansão metropolitana do 

globo. 

As projeções para este fim de década do século XXI retratam uma 

dinâmica populacional que permitirá que a população da Região Metropolitana 

de São Paulo ultrapasse os 20 milhões de habitantes, confirmando a posição de 

São Paulo entre as três maiores regiões metropolitanas do mundo (Souza, 1994). 

O crescimento da região metropolitana de São Paulo segue inicialmente 

um padrão radio - concêntrico, através da indução propiciada pela instalação de 

importantes eixos viários estruturadores (Marginas do Tietê e Pinheiros e 

Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, entre outras), datados de um período que 

vai de 1940 a 1970 (Taralli, 1993). 

Grostein (1987) caracteriza o crescimento do Município de São Paulo como 

sendo incentivado pelo parcelamento clandestino do solo, que se inicia nos anos 30 e 

se acelera nos anos 50. 

 

Tabela 10 - Área Urbanizada do Município de São Paulo (1880-1983) 

 

Ano Área Urbanizada (Km2) População Aproximada (hab.) 

1880 2 40.000 

1900 - 200.000 

1930 130 1.000.000 

1954 420 3.000.000 
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1965 550 6.500.000 

1980 900 8.500.000 

1983 962 - 

 

 

Em 1980 São Paulo possuía em sua zona urbana um total de 43% de 

terrenos vagos, os quais passaram a ser gradativamente ocupados. Em 1990 estes 

valores decrescem para 25,2% do total, o que, portanto, demonstra um paradoxo: 

embora este último percentual ainda seja considerado alto, a região central da 

cidade, caracterizada pelo adensamento e pela verticalização, vê grande parte de 

seus imóveis se esvaziarem, ao mesmo tempo em se percebe um espraiamento da 

área urbanizada em direção às áreas periféricas da cidade, o que demonstra, 

desse modo, que estes terrenos da periferia se tornaram estoques de reserva para 

o mercado imobiliário (Grostein, 1987). 

    Neste contexto, as áreas periféricas tornaram-se ao mesmo tempo 

reserva de mercado e os últimos locais para a fixação de um grande contingente 

populacional expulso do centro pelos altos preços dos imóveis. O PDDI de 1972 

inaugura uma nova tipologia de zoneamento, a Zona R3, de categoria para 

Conjunto Habitacional, cujo objetivo era a promoção de um estoque de glebas 

para a promoção da política habitacional do município, a qual, já desde o início, 

no estabelecimento de normas urbanísticas para essa nova tipologia habitacional, 

pecou por falta de parâmetros técnicos que evitassem grandes impactos 

ambientais, em virtude, principalmente, da dissonância entre as gigantescas 

proporções dos empreendimentos habitacionais e a necessidade de alteração do 

desenho dos projetos (Taralli, 1993). 

Fonte: Souza (1994) 
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Os bairros periféricos passaram a se caracterizar pela construção de 

conjuntos habitacionais verticalizados, de classe média baixa e popular, como é o 

caso, por exemplo, de Campo Limpo e Pirituba, que totalizaram 56% dos 

loteamentos de habitação popular entre os anos de 1986 a 1991 (Taralli, op. cit.). 

A explosão das tipologias habitacionais de conjuntos residenciais, 

conforme Gronstein (1987) apud Taralli 1993 acabam configurando, segundo o 

mesmo, um ambiente com: 

 

(...) lotes em grande parte subdivididos irregularmente entre as 

famílias e, como conseqüência, gerando problemas de 

documentação do lote e paralelamente da construção, casas 

construídas em várias fases de acordo com as possibilidades 

financeiras dos moradores, sem uma programação total da 

ocupação do lote, ocasionando situações à margem do código de 

obras e muitas vezes críticas com relação à própria salubridade 

da moradia (iluminação, ventilação e insolação insuficiente). 

 

Com a instituição do zoneamento de 1971 (cuja lei foi incorporada ao 

PDDI de 1972), a principal alternativa do poder público é promover 

regularizações e anistias, principalmente após a aprovação da Lei Lehman21, em 

1979. Dessa forma, o então prefeito do Município de São Paulo, Olavo Setúbal, 

compatibiliza essa nova lei com o zoneamento do município, concentrando a 

                                                           
21

  A Lei Lehmann foi a primeira lei de cunho urbanístico a considerar a venda indiscriminada de 

loteamentos sem a aprovação dos órgãos oficiais competentes como crime grave e 

inafiançável. Dessa forma, a figura do loteador clandestino passa a ser perseguida, obrigando 

todos os lotes aprovados na cidade a seguirem rígidos padrões urbanísticos.   
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fiscalização dos processos de regularização de loteamentos dentro dos 

departamentos de uso do solo das antigas administrações regionais. Em 1981 a 

função de regularizar os loteamentos do município passa a ser da SERLA 

(Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano). Com a instituição de um 

órgão central da prefeitura responsável por regularizar os loteamentos, ocorre 

uma corrida para abertura de novos processos. Para se ter idéia da violência 

desse processo, entre 1979 e 1981 são averbados 689 loteamentos, contra um total 

de 101, regularizados até 1979. No período de 1979 a 1985, o número de 

averbações salta para 2.350 (RESOLO, 2003). As novas medidas de regularização 

permitem o registro da propriedade dos lotes em cartório e conseqüentemente, o 

aumento da arrecadação de impostos. 

Do ponto de vista da dinâmica populacional, verifica-se que o acréscimo 

de moradias se tornou um importante indicador de pressão à sustentabilidade 

ambiental do município. Neste caso, pode-se verificar como prova, o 

impressionante processo de crescimento da cidade num intervalo curto de 

tempo, de menos de um século. Em 1870 viviam menos de 20 mil habitantes na 

cidade. Em 1970, já eram 5 milhões, e no início deste século, a Região 

Metropolitana prepara-se para ter mais de 20 milhões de habitantes (Souza, 

1994). 
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Figura 60 - Área Ocupada pelos Loteamentos Irregulares – Município de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo que se atente para a acentuada queda da taxa de crescimento da 

população da Região Metropolitana, a partir de 1970, justificada em muito pelo 

processo de desconcentração industrial, as franjas periféricas, entre elas as 

existentes no Município de São Paulo, não acompanham esse ritmo, 

demonstrando, para este último, segundo dados da Secretaria Municipal do 

Verde e Meio Ambiente de São Paulo (SÃO PAULO, 2004, p.35) grande variação 

distrital: 

 

A distribuição das taxas de crescimento populacional para os 

períodos de 1980/1991 e 1991/2000 evidenciam a grande variação 

distrital existente, bem como a persistência de processos de 

mobilidade residencial em direção à periferia, a partir das áreas 

Fonte: Informe Geo Cidades, Prefeitura de São Paulo (2004) 
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centrais, seguindo o padrão de expansão da cidade configurado 

nas últimas décadas. As maiores taxas de crescimento (entre 2,0 e 

24,6% a.a., no período de 1980/1991, e entre 2,0 e 13,49% a.a., no 

período de 1991/2000) encontram-se nas áreas limítrofes. Em 

ambos os casos, confirmando a continuação do processo de 

periferização da metrópole.  

 

Em relação à área de estudo, compreendida entre os distritos de Jaraguá, 

Pirituba e São Domingos, as taxas de crescimento são diferenciadas: no período 

de 1980/1991, o distrito do Jaraguá assiste um crescimento populacional de 5,01 a 

13,40% a.a., enquanto que para Pirituba e São Domingos, esses valores são 

menores, de 0,01 a 2,00% a.a. Para o período que vai de 1991/2000, o distrito do 

Jaraguá confirma seu grande ritmo de crescimento do período anterior, atingindo 

a percentagem de 5,01 a 13,40% a.a., enquanto, mais uma vez, Pirituba e São 

Domingos mantêm taxas medianas, entre 0,00% a.a. a 2,00% a.a. (SÃO PAULO, 

2004). Talvez uma das hipóteses que devam ser apresentadas para esse números 

seguem a tendência, aqui já apontada, de que esses distritos periféricos 

representam um estoque de terrenos vagos, principalmente se for levado em 

consideração que os maiores vazios demográficos, até poucas décadas, se 

concentravam na zona norte do município. Conforme se avança mais em direção 

ao norte, esses valores se confirmam mais, principalmente em relação à outros 

distritos pericentrais, como é o caso de Pirituba e São Domingos, cujas ligações, 

antigas e mais próximas do centro da cidade, ajudaram na consolidação precoce 

do processo de urbanização. Já o distrito do Jaraguá, ainda em 1980 apresentava 

grandes estoques de terra que permaneceram ainda grandes na década seguinte, 

o que pode explicar o motivo pelo qual as taxas de crescimento populacional 
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deste distrito, ainda assim, permaneceram mais altas em relação aos distritos de 

Pirituba e São Domingos. 

 

Figura 61 - Taxa de Crescimento Populacional dos Distritos do Município de                     

São Paulo (1991/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se recorta esse processo de crescimento dos valores de população 

para a área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, verifica-se que 

provavelmente os pesos relativos aos distritos de Pirituba e São Domingos, 

quando se observa o último período de expansão (1991/2000) não devem ter 

interferido em muito nos totais gerais de crescimento da área de estudo, uma vez 

que o limite da mesma, nestes distritos, corresponde a terrenos paralelos à 

Estrada Turística do Jaraguá e ao redor da Rodovia Anhanguera, regiões essas, 

como se sabe, cuja expansão urbana já se encontrava consolidada em 1980. Em 

relação ao Jaraguá, os estoques de terras são maiores, tanto que, ao se observar a 

estratégia traçada pela Associação dos Moradores Sem Terra para a aquisição de 

Fonte: Informe Geo Cidades, Prefeitura de São Paulo (2004) 
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novas áreas para a implantação de loteamentos, grande parte deles se situa neste 

distrito, vindo em seguida os distritos de Perus e Anhanguera (Sakamoto, 2004).        

Com respeito à dinâmica de crescimento da área urbanizada de São Paulo, 

nota-se algumas tendências principais: a primeira, de maior proporção, se dá 

com o crescimento horizontal e periférico da mancha urbana, especialmente nas 

regiões leste, sul e noroeste da cidade. A segunda tendência é a da verticalização 

nos distritos centrais para o uso residencial e comercial. Quando se tem atenção 

para o crescimento horizontal periférico, os loteamentos irregulares aparecem em 

destaque, uma vez que foram utilizados como solução habitacional para a 

população de baixa renda. 

De acordo com os números apresentados pelo Plano Municipal de 

Habitação (RESOLO, 2003), existem hoje no município de São Paulo, 1.824.430 

habitantes que vivem em 1.241 loteamentos irregulares. A distribuição de 

loteamentos irregulares por distritos indica que existem, segundo o plano, 

quando se recorta esse dado para a área de estudo (Distritos de Jaraguá, Pirituba 

e São Domingos), cerca de 16 a 30% de área ocupada por loteamentos 

clandestinos em relação à área total do distrito para o Distrito do Jaraguá e 

Pirituba, e por fim, de 6 a 15% para o Distrito de São Domingos22. 

Por fim, salienta-se que, de modo sintético, as populações absolutas (ano 

2000) dos distritos que compõem a Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 
                                                           

22
 Os dados acima exemplificam e tornam relevante a atuação da Associação dos Moradores Sem 

Terra, principalmente quando se tem em mente o Distrito do Jaraguá, pois muito dos 

loteamentos irregulares aí encontrados são de origem desta associação. Para os distritos de 

Pirituba e São Domingos, quando se leva em consideração a área do limite paulistano da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Vermelho, com exceção do Conjunto Habitacional Turística, não se 

verifica a existência desse tipo de loteamento. 
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(Jaraguá, com 300.000 habitantes; Pirituba com 140.000 habitantes, e; São 

Domingos com 30.000 habitantes; SÃO PAULO, 2004) encaixasse em um contexto 

de padrão de urbanização do tipo horizontal de médio e baixo padrão, com 

encraves de alto padrão associados à condomínios horizontais. Os padrões 

médio e baixo de ocupação, que ocupam a maior parte da área de estudo, 

originaram-se, justamente, devido aos grandes estoques de terra vagos, 

existentes nos distritos que compõem a área de estudo. O fácil acesso devido à 

construção de importantes eixos de circulação, principalmente as rodovias 

Anhanguera e Bandeirantes, assim como da existência de antigas estradas 

municipais que cortam a região (Estrada Turística do Jaraguá) aliam-se a esses 

grandes estoques de terra existentes na região para explicar o avanço rápido da 

urbanização, mesmo levando-se em consideração que já existiam importantes 

manchas de urbanização consolidada na área de estudo (Mapa de Expansão 

Urbana: mapa 13, anexo A).  

A urbanização, desta forma, na forma de uso do solo, passa a se comportar 

como vetor de pressão em relação aos grandes estoques de vegetação nativa, 

principalmente os existentes no Distrito do Jaraguá (cerca de 744,9 hectares ou 

2% do total da área do Distrito, SÃO PAULO, 2004). Assim o crescimento das 

intervenções antrópicas, através da remoção da vegetação original ajudam a 

entender a importância da urbanização em relação às questões ambientais, o que 

permite colocar a área de estudo dentro deste quadro maior de grandes tensões 

socioambientais, pelas quais passam as grandes cidades brasileiras. 
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Figura 62 - Áreas de Desmatamento e Vegetação Nativa do Município de São Paulo 

(1997-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até aqui foram apresentados dados demográficos e feita uma 

caracterização socioespacial da área que envolve todos os distritos da Sub-Bacia 

do Córrego Inocêncio de Souza. Embora essa análise permita ter idéia do 

contexto econômico e social da área de estudo, ele, por si só, representa um 

universo de análise muito maior que a área em questão, recaindo no problema já 

mencionado anteriormente, de conciliar as unidades de análise em estudos 

ambientais. Dessa forma, para redimir possíveis problemas recorrentes, e como 

tentativa de relatar de maneira mais adequada as características peculiares da 

Fonte: Informe Geo Cidades, Prefeitura de São Paulo (2004) 
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população que habita a área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, 

adquiriu-se, junto ao IBGE, os limites dos setores censitários do Município de São 

Paulo (ano 2000), assim como o banco de dados que vem indexado aos limites 

vetoriais desses setores. A delimitação dos setores censitários leva em conta tanto 

aspectos físicos, como de limites territoriais, facilitando, assim, a adequabilidade 

do traçado da sub-bacia em questão, com os limites oficiais de distritos e 

município. 

Entre as diversas categorias de levantamento de dados constante nos 

setores censitários elaborados pelo IBGE, citam-se dados de natureza econômica, 

como rendimentos dos responsáveis pelos domicílios, população residente; de 

natureza social, como instrução, tipo de habitação e; de natureza ambiental, 

como destinação do lixo residencial, destinação de efluentes domésticos e acesso 

das residências à rede de abastecimento de água. Essas categorias foram 

selecionadas, e para cada uma delas elaborou-se um mapa temático (anexo A, 

mapas 21 a 27) de forma a espacializar cada um dos resultados encontrados. De 

maneira geral, a área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, pode ser 

assim caracterizada, do ponto de vista sócioespacial: 
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Mapa 7 - Mapa de Densidade Demográfica da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2000) 
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A população residente da área de estudo (IBGE, 2002) é de 75.596 

habitantes, número elevado e que se justifica pelo fato dessa área ser 

representada pela confluência de três distritos do Município de São Paulo 

(Jaraguá, Pirituba e São Domingos), sendo estes bastante populosos. O Mapa 07 

acima ajuda a compreender a importância da população como vetor que 

pressiona os recursos naturais e demonstra a necessidade de garantias de 

serviços por parte dos órgãos governamentais.  

As maiores densidades demográficas da área da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza estão localizadas na porção sudoeste, sudeste e norte. No 

sudoeste, essa representatividade é decorrente das áreas adensadas de 

domicílios, muito destes de baixo padrão construtivo do Jardim Nardini e 

Jardim Jaraguá23. Na porção sudeste, o maior adensamento é explicado pelo 

condomínio de alto padrão construtivo existente na Vila Santa Mônica, e por 

fim, a outra área que apresenta as maiores densidades demográficas da referida 

sub-bacia (porção norte) é representada pelos domicílios de baixo padrão 

construtivo da Vila Chica Luíza. 

Em relação ao Conjunto Habitacional Turística, sua população, 

determinada através dos dados dos censitários do IBGE, é, para o ano de 2000, 

de 6.675 habitantes, o que o torna, pelo adensamento das suas construções, uma 

das regiões de maior densidade demográfica da área de estudo. 

Quando a análise das características sócioespaciais é feita em relação aos 

rendimentos econômicos da população residente, verifica-se, conforme o mapa 

08 abaixo, relacionado aos rendimentos mais baixos (entre 1 e 2 salários-

mínimos, ano de referência 2000) que as regiões onde se tem os piores ganhos 

                                                           
23

 Para verificar o padrão construtivo da área mencionada, ver mapa 12, no anexo A. 
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são novamente a porção sudoeste (Jardins Nardini e Jaraguá) e Sudeste, mais 

precisamente ao longo da Estrada Turística do Jaraguá (Jardim Monte Alegre), 

onde predominam residências de baixo padrão construtivo (verificável no mapa12, 

anexo A). 

Se a análise for invertida, e se consideram os dados referentes aos 

maiores rendimentos (de 5 até 10 salários-mínimos, constante no mapa 23, 

anexo A), o que se verifica é que os maiores ganhos ficam concentrados ao 

longo da Vila Santa Mônica e dos Jardim Vista Verde, bairros estes onde o 

padrão construtivo dos domicílios é alto. 

O grupo de categorias de variáveis acerca das condições sociais dos 

residentes na área de estudo permitiram verificar que se repete o mesmo 

padrão de distribuição das categorias sócioespaciais entre os domicílios. 

Quando se analisam os responsáveis não alfabetizados, novamente os 

domicílios dos Jardins Nardini e Jaraguá possuem a maior representatividade. 

Porém, para as regiões representadas pela Vila Santa Mônica e Jardim Vista 

Verde, a quantidade de domicílios com responsáveis não alfabetizados é bem 

menor, como demonstrado no mapa acima mencionado (em anexo).  
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Mapa 8 - Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimentos de 1 a 2  salários – mínimos da 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2000) 
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Em relação ao tipo de habitação, escolheu-se para análise os do tipo casa 

em outra condição de terreno (nem próprio nem cedido), de forma que se 

verificasse, pela existência na área de estudo de habitações subnormais e de 

interesse social, onde estas estão localizadas. Assim, através da análise do mapa 

25 (anexo A) encontrou-se um número até que reduzido de habitações nesse 

tipo de condição. As existentes estão localizadas de modo esparso pela área da 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, aparecendo, de modo mais 

significativo, na porção sudoeste (Jardim Nardini), na região Sudeste (Jardim 

Monte Alegre e Vila Santa Mônica) e região norte (Vila Chica Luiza). Essas 

regiões, pelo constatado até agora, são as que apresentam os piores 

rendimentos dos responsáveis pelos domicílios, e também as piores condições 

sociais. 

Por fim, quando se analisam as variáveis de natureza ambiental, 

sobretudo às referentes à destinação do lixo (em rios, mapa 26, anexo A), 

domicílios com banheiro ou sanitário e esgotos via rio, lago ou mar (mapa 09, 

abaixo) e casas com abastecimento de água (mapa 27, anexo A), se tem a 

confirmação da distribuição espacial das condições econômicas e sociais 

demonstradas até aqui. 

As áreas situadas nos Jardins Jaraguá e Nardini e Monte Alegre 

novamente apresentam os piores resultados, acrescentando-se também, 

sobretudo na destinação de lixo via rio, mar ou lago e de lançamento de esgoto 

via rio, lago ou mar, a área representada pelo Conjunto Habitacional Turística. 

As características sócioespaciais e urbanísticas demonstradas pela área 

de estudo permitiram notabilizar o quadro de tensões socioambientais 

importantes existentes numa área na qual ainda existem atributos ambientais 
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bastante significativos como o Parque Estadual do Jaraguá e os cursos d’água 

que dele nascem e atravessam importantes áreas residenciais. A não 

consideração ou dimensionamento dos usos que se podem fazer de áreas 

frágeis do ponto de vista ambiental, como colocado pela hipótese deste trabalho 

de graduação individual, podem ser uma das responsáveis pelo agravamento 

tanto dessas condições ambientais, como das condições sociais, pois se acaba 

apelando para a solução mais imediata em relação à habitação, destinando as 

populações sem acesso à moradia para as últimas áreas com estoque vago de 

terras na cidade, sem que se analisem outras soluções para o problema da 

moradia. 
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Mapa 9 - Mapa de Distribuição dos Domicílios com Banheiro ou Sanitário e Esgoto via Rio, Lago ou Mar da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza (2000) 
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Todos esses questionamentos serão melhor desenvolvidos e na medida 

do possível, esclarecidos pela análise ambiental urbana que se pretende com 

esse trabalho. 

A não consideração das restrições e potencialidades ambientais das 

diversas áreas em relação aos procedimentos de regularização fundiária de 

habitação de interesse social seriam, como hipótese, resolvidas se nesses 

procedimentos os conceitos de paisagem e situação geográfica, comuns ao 

temário geográfico, fossem consideradas. Assim, como forma de finalizar os 

itens que discorreram acerca das características da área de estudo, e partindo-se 

da hipótese supracitada, é que se abre a necessidade de compartimentar a área 

de estudo em unidades de paisagem que demonstrassem tanto as 

peculiaridades inerentes a cada arranjo de atributos sociais e físicos, como a 

situação geográfica da qual esses mesmos arranjos denunciam. É o que se 

pretende realizar no item que segue. 
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4.8 – Uma necessidade de síntese: os arranjos paisagísticos da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo deste item é o de demonstrar que os arranjos espaciais se 

constituem numa totalidade, a qual mantém as especificidades da parte ao 

mesmo tempo em que estas se solidarizam para constituir o todo. Embora a 

compartimentação do espaço geográfico na forma de pedaços, de partes, seja 

um recurso de método, e desta forma, seria possível apreendê-lo, verifica-se 

cada vez mais a necessidade de demonstrar que as partes se associam, 

configurando um todo identitário, cuja principal característica é a de apresentar 

uma situação, a situação geográfica. 

Embora as características da área de estudo tenham sido apresentadas de 

modo estanque, em compartimentos (geologia, geomorfologia, clima, cobertura 

“A situação é uma manifestação, um produto 

provisório e instável do movimento de totalização, 

enquanto o evento pode ser visto como uma unidade 

do movimento desse processo. Daí a necessidade de 

rever o todo como realidade e como processo, como 

uma situação e como movimento”.  

 

(Milton Santos, A Natureza do Espaço, Técnica e 

Tempo, Razão e Emoção, 1996:63). 
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vegetal, aspectos urbanísticos, etc.), se tentará aqui, de modo bastante 

preliminar, demonstrar que os arranjos parciais encontrados dão uma 

identidade ao lugar, aqui entendido como uma parte dos subsistemas (naturais 

e sociais) que compõem uma metrópole como São Paulo, recortado na forma da 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 

Na Geografia Tradicional, o sítio, conforme nos lembra Silveira (1999) era 

entendido como localização apropriada para um habitat ou atividade em 

função das características físicas do local e do entorno. A situação seria revelada 

por uma comparação das características geográficas de um lugar em relação a 

outro. Assim, conforme demonstram A. Bailly e H. Beguin (1982:109) apud 

Silveira op. cit., o sítio envolve as características do meio local da implantação 

da cidade, enquanto a situação se refere às relações da cidade, com um meio 

físico exterior mais longínquo. 

Silveira op. cit. continua sua caracterização acerca dos conceitos de sítio e 

situação, ao lembrar-se de algumas considerações de Pinchemel (1994). Para 

este autor, conforme interpretação de Silveira op. cit., o sítio se caracteriza em 

função dos dados naturais (ainda que essa noção não tome seu pleno valor não 

levar em conta sua relação com a rede de centros e vias), reservando seu 

conceito de situação para descrever uma posição próxima ou periférica em 

relação ao mercado, tal como utilizado pelo Modelo de Von Thünen. 

Mannheim (1940:299) apud Silveira op. cit. define a situação como uma 

configuração única, no sentido em que as coisas buscam se individualizar em 

coisas únicas. Assim, conforme nos lembra esse autor, os elementos 

participantes de uma situação possuem, em suas atividades, temas comuns, que 

definem a natureza desse esforço solidário. 
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De formal geral, Pierre George (1969:14), sintetiza o conceito de situação, 

quando diz: 

 

(...) todos os elementos agem em conjunto para definir uma 

situação geográfica, reforçando-se ou contrariando-se uns aos 

outros, e por isso, as coletividades humanas não vivem com 

cada um dos elementos do meio, mas com todos ao mesmo 

tempo. 

 

O conceito de área de ocorrência pode ser associado ao de situação, pois 

assim, ter-se-ia como verificar e classificar os elementos, os quais, como se sabe, 

constroem as situações. A ordem dos sistemas sejam eles sociais ou naturais, 

cristalizam uma organização em cada lugar, formando um arranjo singular, 

criador, dessa forma, de uma situação geográfica. Desse modo, como nos 

lembra Silveira (1999:25), “a situação geográfica pode ser vista, também, como o 

movimento do diverso buscando uma maior diferenciação e especialização a 

partir de comandos progressivamente unificados”. 

Por fim, sugere-se como ponto de fundo para a análise situacional, aquilo 

que Silveira op. cit., apoiando-se em Santos (1996, p.63) e Cassirer (1982) 

analisam: 

 

A situação é uma manifestação, um produto provisório e 

instável do movimento de totalização, enquanto o evento pode 

ser visto como uma unidade do movimento desse processo. Daí 

a necessidade de rever o todo como realidade e como processo, 

como uma situação e como movimento. 
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 Cabe assim, à noção de situação geográfica, aquilo que E. Cassirer 

(1982:108) define como condição de todo o conceito: a busca de uma “unidade 

do múltiplo”, um vínculo de relação entre o individual e o universal. Se 

isolarmos, pois, um desses dois momentos, destrói-se a síntese que todo o 

conceito se propõe a conseguir”.  

Ao se tomar, agora, o pressuposto de que a síntese do meio pode ser lida 

através da situação geográfica, partir-se-á, agora, para um esforço de 

compartimentação da área de estudo em grandes conjuntos, as unidades de 

paisagem, lembrando-se, dessa forma, que este conceito é aqui entendido, 

conforme definição adotada por Monteiro (2001, p.39): 

 

(...) entidade espacial delimitada, segundo um nível de 

resolução do pesquisador, a partir dos objetivos centrais da 

análise, de qualquer modo, sempre resultado de integração 

dinâmica e, portanto, instável dos elementos de suporte, forma 

e cobertura (físicas, biológicas e antrópicas), expressa em partes 

delimitáveis infinitamente, mas individualizadas através das 

relações entre elas que organizam um todo complexo (sistema); 

verdadeiro conjunto solidário em perpétua evolução. 

 

Dessa forma, para compor as unidades de paisagem da área de estudo, 

realizou-se a combinação das áreas dos diferentes elementos que serviram para 

caracterização geral da área de estudo, sejam elas de suporte, forma e cobertura 

(geologia, geomorfologia, pedologia, clima e uso e ocupação do solo), 

conseguindo-se, nessa operação, diversos compartimentos, inicialmente em 
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número bastante elevado, devido o método de operação espacial (intersecção) 

realizado pelos SIG. Para evitar um número excessivo de unidades, visto que o 

resultado inicial obteve unidades muito pequenas, que se diferenciavam das 

vizinhas por apenas um único atributo, realizou-se a junção destas às unidades 

maiores. 
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Mapa 10 - Mapa de Unidades de Paisagem da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Ao se observar o mapa acima, verifica-se que a maior unidade que possui 

a maior representatividade espacial é a de número 24 (13,86%) e refere-se a uma 

área cuja combinação de elementos de suporte e cobertura são exclusivamente 

físicos (naturais), tendo destaque a cobertura de Mata Atlântica Pluvial de 

Planalto, os suportes permitidos pelos argissolos e associação com cambissolos 

háplicos e também dos meta-arenitos de baixo grau metamórfico, sendo que 

esses dois elementos se unem para constituir, juntamente é claro, da unidade 

climática urbana Zona Norte – Parque Estadual do Jaraguá, os morros altos de 

topos arredondados e convexos. Em seguida, aparece a unidade de número 9 

(10,37%), essa, já apresentando combinações de atributos tanto se elementos 

físicos como elementos permitidos pelas ações da sociedade na construção de seu 

espaço (uso do solo). A combinação em questão foi definida principalmente pelo 

uso do solo do tipo residencial de médio padrão, aparecendo a associação com os 

elementos de suporte argissolos e associação com cambissolos háplicos e 

granitos/granodioritos normais ou em parte gnáissicos, sendo que esses 

elementos, através da contribuição da unidade climática urbana Faixa de 

Influência das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, constituem os Morros 

Médios de Topos Arredondados. 

A terceira unidade de maior representatividade espacial é a de número 35 

(9,69% da área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza), definida 

principalmente por seu uso do solo predominante, que é delimitado pela área da 

Rodovia dos Bandeirantes. Os demais elementos cujos arranjos resultaram nessa 

unidade são: latossolos vermelhos; anfibolitos e metabasitos normais ou em parte 

gnáissicos; unidade climática urbana da faixa de influência das rodovias 

Anhanguera e Bandeirantes e; morros médios de topos arredondados. Essa 

unidade abarca importantes áreas dos Jardins Nardini e Jaraguá. 

Outra unidade de destaque é a de número 12 (8,96%), localizada na porção 

nordeste da área de estudo (Jardim Jaraguá), cujo elemento de cobertura uso 

residencial de baixo padrão construtivo serviu para a definição final dessa 
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unidade. Completam o arranjo de atributos definidores dessa unidade 

paisagística os elementos: argissolos e associação com cambissolos háplicos; 

granitos e granodioritos normais ou em parte gnáissicos; unidade climática 

urbana área de influência das rodovias Anhanguera e Bandeirantes; morros 

médios de topos arredondados. 

Por fim, a última unidade mencionada que possui uma das maiores 

representatividades espaciais da área de estudo é a de número 28 (4,46%), 

situada no cume do Pico do Jaraguá, representada pelos seguintes elementos: 

mata atlântica pluvial de planalto; neossolos litólicos e afloramentos rochosos; 

quartzitos, unidade climática urbana Zona Norte – Parque do Jaraguá e; serras 

alongadas de topos angulosos.            

A unidade do múltiplo, conforme pontuação de Cassirer (1982) apud 

Silveira (1999) ajuda a compreender o conceito de análise situacional, 

permitindo, assim, que os conjuntos paisagísticos aqui delimitados também 

possam ser entendidos nessa mesma acepção. E como uma situação geográfica 

funciona como uma espécie de “raio-x” do espaço, cristalizado num dado 

momento, ela fornece também, quais são os elementos e como estes estão 

arranjados na definição do que seria uma área, no momento em que ela é 

analisada. Assim, qualquer estudo que se preocupe em compreender a situação 

geográfica dessa dada área, deve partir da consideração dessa arranjo 

paisagístico.  

As unidades paisagísticas mapeadas para a área de estudo trazem a 

combinação, como é de seu conceito, de atributos de elementos naturais e 

antrópicos, sendo para estas unidades, tanto um, quanto o outro foi 

responsável por definir o traçado dessas mesmas unidades. Dessa forma, esse 

arranjo paisagístico mostra a peculiaridade da área de estudo no tocante de 

possuir ainda áreas consideráveis de Mata Atlântica Pluvial de Planalto 

associadas a usos como o residencial de baixo padrão que permitem apreender 

o estado de tensões socioambientais existente. Desse modo, a área em questão é 
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particularmente um local sobre o qual as análises que visem realizar 

modificações nesse arranjos paisagísticos devam ser cautelosas, para que se 

evite a inserção de novos elementos que possam aumentar esse quadro de 

tensões socioambientais. 

A não consideração da situação geográfica, partindo da hipótese acima 

mencionada, recai nos erros que são seguidos pela administração pública nos 

processos de regularização fundiária de empreendimentos de habitação de 

interesse social, colocando em dúvida a real capacidade da prefeitura de 

regular o espaço geográfico que lhe é de responsabilidade. Como a regulação 

vem do processo de normatização do espaço, e antes disso, a norma é uma lei, 

que define parâmetros, índices, linhas e polígonos, faz-se necessário discutir 

como o planejamento urbano-ambiental do Município de São Paulo tem 

trabalhado, em sua história recente, com o desafio de manter a salubridade 

ambiental do município, ao mesmo tempo em que garante o acesso de seus 

cidadãos as direitos sociais mínimos, como é o caso da habitação de interesse 

social. Nessa perspectiva, há a necessidade de ilustrar o caso do Conjunto 

Habitacional Turística, verificando na análise de seu processo de regularização 

fundiária e da atuação da Prefeitura do Município de São Paulo, seja pelas 

regras definidas pelo seu zoneamento oficial, como se estabelece o conflito 

entre legislação, moradia e qualidade ambiental urbana. É o que se deseja 

analisar nas linhas que seguem. 
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“Se o pensamento biocêntrico está correto e as fronteiras entre as 

atividades humanas e atividades dos ecossistemas devem ser quebradas, 

então isto significa que não somente o processo ecológico deve ser 

incorporado em nosso entendimento da vida social, mas também 

significa que os fluxos de moeda e mercadoria e as ações 

transformadoras dos seres humanos (por exemplo, na construção de 

sistemas urbanos) têm que ser entendidas como processos 

fundamentalmente ecológicos”. 

 David Harvey, A Condição Pós-Moderna, 1996: 391-2. 
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5. O Planejamento Urbano-Ambiental no Município de São Paulo: as 

interferências da legislação urbanística e a luta pela moradia – o caso do 

Conjunto Habitacional  

 

A espinha dorsal do Planejamento Urbano no Brasil pode ser remetida ao 

surgimento e estruturação do mercado imobiliário, datado do final do século 

XIX, com o reconhecimento dos primeiros códigos municipais de posturas, 

responsáveis por reservar estoques de terras da cidade, que logo seriam 

valorizados para as camadas de maior poder aquisitivo. No entanto, como nos 

lembra Florestan Fernandes (1981), as sociedades latino-americanas não se 

organizam em torno de um desenvolvimento autônomo da economia, da 

sociedade e da cultura, ficando apenas uma primitiva repartição das riquezas, 

das quais, os excedentes acabam por dar continuidade à manutenção dos 

privilégios senhoriais. 

Maricato (2003, p.154) aponta que as metrópoles se constituíram em locais 

privilegiados para a fixação do binômio regulação x desregulação, através das 

relações estabelecidas entre mercado e legislação: 

 

A relação legislação / mercado restrito / exclusão talvez se mostre 

mais evidente nas regiões metropolitanas. É nas áreas rejeitadas 

pelo mercado imobiliário privado e nas áreas públicas, situadas 

em regiões desvalorizadas, que a população pobre vai se instalar: 

beira de córregos, encostas de morros, terrenos sujeitos à 

enchentes, ou outros tipos de riscos, regiões poluídas, ou ... áreas 
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de proteção ambiental (onde a vigência de legislação de proteção 

e ausência de fiscalização definem a desvalorização.  

 

O quadro apontado acima demarca claramente os limites do planejamento 

em países de economia periférica, na qual, a própria regulação das normas que 

regem o espaço urbano contribui para a reserva de estoques de mercado, 

cerceando direitos e impelindo melhorias nas medidas de controle e gestão dos 

espaços públicos. Este quadro se torna ainda mais grave quando sem tem mente 

que a maioria dos municípios brasileiros não utiliza instrumentos de gestão 

urbana e ambiental para o aperfeiçoamento do Planejamento Urbano. 

Um dos marcos, como se pode verificar, para a introdução dos 

mecanismos de Planejamento Ambiental nas cidades é a Conferência Rio 92, 

onde se deixou indicado que os problemas ambientais se iniciam nos municípios, 

sendo necessárias a criação de agendas que viabilizem a criação de instrumentos 

de planejamento e gestão do meio ambiente urbano. 

Segundo Maglio (2005) a Agenda 21 brasileira compilou dados que 

demonstram que em 2000, 81,21% da população nacional vivia em cidades e as 

projeções para de 2020 apontam para um crescimento desse percentual, 

atingindo os 88,94%. Esses números simbolizam um sinal de alerta aos órgãos 

públicos, perante a necessidade de dimensionar e controlar os impactos que esse 

aumento de população pode causar, por exemplo, ao abastecimento de água. 

Dessa forma, de acordo com Maglio op. cit. p.52: 
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(...) a necessidade de aperfeiçoamento da regulação de uso e 

ocupação do solo e do ordenamento territorial e a gestão 

democrática ensejam uma mudança no padrão de produção e 

consumo da cidade e o desenvolvimento e estímulo à aplicação 

de instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos 

naturais, visando a sustentabilidade urbana. 

  

Os conceitos de sustentabilidade, de espaço construído e ambiente urbano 

passam a ser alocados nos documentos oficiais, gerando dúvidas em relação à 

ponderação das variáveis ambientais em relação à dinâmica socioespacial, 

revivendo, assim, a velha dicotomia entre sociedade e natureza. 

Para Moreira (1997, p.2), o ambiente urbano pode ser definido como: “a 

relação dos homens com o espaço construído e a natureza nas aglomerações de população e 

atividades humanas”.  

Continua o autor em sua definição de espaço construído: “resultado da 

profunda transformação do ambiente para adequá-lo às necessidades da aglomeração e 

para transformá-lo no habitat da população e das atividades humanas aglomeradas”. (p.2) 

Em relação ao conceito de qualidade ambiental, verifica-se que este passa 

estar atrelado ao de metabolismo urbano, no qual a cidade é vista, em sua 

constituição, como sendo regida por movimentos imperativos de circulação, 

troca e transformação de recursos. O oposto a este conceito seria a 

insustentabilidade urbana, revelada pela incapacidade de reprodução adaptativa 

das estruturas urbanas diante das condições materiais requeridas para sua 

produção (Maglio, 2005). 
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Do embate existente entre a sustentabilidade urbana, metabolismo urbano 

e ambiente urbano, os documentos ligados ao planejamento urbano passam a 

enfocar o conceito de cidade ligado ao de espaço da qualidade de vida, cuja 

medida está baseada nos componentes não mercantis da existência cotidiana. 

Assim Moura Costa (2000, p.48-49) revela que os estudos ambientais devem 

incluir uma noção de espaço permeada por um conceito de sustentabilidade mais 

amplo: 

 

Assim, conclui-se que para a construção efetiva da 

sustentabilidade ambiental na elaboração de planos diretores, o 

planejamento da cidade deve incorporar a noção de 

sustentabilidade fora dos marcos do determinismo ecológico, 

porém, sem subestimar a dimensão espacial/urbana, a dimensão 

política e econômica do espaço urbano em sua complexidade 

social e histórica. Nesse sentido, os objetivos e indicadores de 

sustentabilidade urbana devem incluir aspectos sociais, de 

atendimento de serviços públicos e políticas públicas inclusivas 

para as populações pobres e integrá-los aos indicadores usuais de 

qualidade ambiental, como qualidade de água, do ar, do solo.  

 

Como instrumentos de planejamento para a proteção das áreas de maior 

interesse ambiental são criadas as zonas de uso especial. O marco jurídico para 

essa medida é dado por uma série de leis estaduais que visavam proteger as 

várzeas do Rio Tietê. A contrapartida municipal é dada pela política de 

drenagem urbana, através da criação da Z8-001, destinada à reserva de áreas 

institucionais situadas às margens do Rio Tietê (Maglio, 2005). 
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Em relação à Legislação Urbanística, a criação do dispositivo legal acima é 

acompanhada da instalação de equipamentos públicos, como o Complexo do 

Anhembi e grandes avenidas de fundo de vale. 

A criação do perímetro rural, como se viu anteriormente, não deu apoio às 

atividades agrícolas, observando-se nessas regiões a proliferação de chácaras de 

recreio e conjuntos habitacionais. Dessa forma, conforme atesta Maglio (2005, 

p.183), o comprometimento com a conservação ambiental ficou comprometido: 

 

A gradação até o rural é a chave para permitir a criação de faixas 

de transição do urbano até o rural – representadas pelas 

tipologias (Z8-100 / 1, Z8-100 / 2, Z8-100 / 3, Z8-100 / 4, Z8-100 / 

5), as quais permitiam níveis decrescentes do parcelamento do 

solo para: 

 

 Preservação da vegetação, através do incentivo à 

conservação das matas. 

 Localização de chácaras de recreio de tamanho mínimo 

crescente e clubes de recreação associativa, e o lazer público. 

 Nas áreas de baixa declividade, contíguas à zona urbana 

legal e onde o solo já apresenta parcelamento muito fracionado e 

comprometimento com usos diversificados, legais ou em vias de 

regularização, permitindo-se, aí, usos compatíveis com a 

proximidade urbana. 

 Instalação nas estradas municipais situadas nas diversas 

Z8-100 de usos urbanos de apoio à atividade rural, seja 

agropecuária, seja extrativa, além de usos urbanos que, em 

decorrência de sua natureza, revelaram-se convenientes para 

serem implantados, ao longo dessas vias. Abre-se com pouca 

sutileza, a partir de então, a transformação das estradas rurais em 

eixos de expansão urbana sobre essas mesmas áreas rurais. 

 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 5 

O Planejamento Urbano-Ambiental no Município de São Paulo: as 

interferências da legislação urbanística e a luta pela moradia –  

o caso do Conjunto Habitacional Turística 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

231 

 

DGEO 

Por fim, deve-se salientar que o objetivo da Lei de Zoneamento para áreas 

rurais é o de reordenar a ocupação da área rural norte e sul, em função do 

desenvolvimento da cidade, de forma a criar espaços físicos que pudessem ser 

ocupados economicamente, sem prejudicar as características do meio rural. Só 

que os efeitos foram opostos, sendo destinados a esses locais, a função de estoque 

de terras para absorver os conjuntos habitacionais de baixa renda (Maglio, 2005). 

Em relação aos dispositivos ambientais constantes nos planos diretores, 

em uma forma mais sistematizada, o PDDI de 1971 previa o aumento da taxa de 

ocupação dos lotes somente quando não houvesse vegetação a ser protegida. 

Neste caso, reserva-se de 5 a 20% da área do terreno para fins de conservação da 

cobertura vegetal. Já o Plano Diretor de 1985 instaurou uma lei de parcelamento 

do solo que requeria 15% de reserva nos lotes para as áreas verdes. Deste 

percentual, metade ficaria sob responsabilidade da prefeitura e a outra metade 

caberia ao loteador, vinculando o volume edificado à densidade populacional 

(Taralli, 1993).  

O objetivo principal das políticas públicas de Planejamento Ambiental do 

Plano Diretor de 1985 era o de estabelecer critérios para o parcelamento do solo e 

também seu uso e ocupação, que considerassem as peculiaridades das bacias 

hidrográficas, que diminuíssem a impermeabilização das superfícies, reduzissem 

a exposição das áreas erodíveis e contribuíssem para a preservação das áreas de 

várzeas (Maglio op. cit.). 

O início do século XXI marca, no plano jurídico, a aprovação da Lei 

Federal Nº. 10.257/01 que estabelece o Estatuto da Cidade. Esta lei representou o 
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preenchimento de uma lacuna na gestão urbana que se iniciou em 1979, quando 

da aprovação da última lei federal de parcelamento do solo. A partir daí se abriu 

espaço para a diversificação das leis ambientais, incluindo-as dentro do escopo 

geral da gestão urbana, através das leis de crimes ambientais (Falcoski, 2000). 

Entre os objetivos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, destaca-se a 

necessidade de proteção e progradação das condições geoambientais da cidade e 

de seu entorno. Para atingir tal objetivo, o estatuto prevê como estratégia a 

necessidade de orientação da expansão urbana, buscando maior eficácia social e 

eficiência econômica. Esse objetivo, quando se traduz em normas legais 

estabelecidas pelo planejamento urbano, basear-se-ia principalmente na adoção 

do zoneamento como forma de direcionar a expansão urbana e configurar uma 

situação espacial desejada (Falcoski, op. cit). 

Com tudo isso, o que verifica é que o planejamento físico-territorial ocupa 

um papel de destaque no desenvolvimento das cidades. Esse reconhecimento 

parte do princípio de que na sociedade capitalista em desenvolvimento, a 

legislação evolui para dar suporte às políticas econômicas e sociais. O papel do 

zoneamento é o de maximinizar as atividades urbanas. No entanto, não se 

conseguiu implantar ainda um planejamento moderno e eficiente devido à 

necessidade de conciliar os interesses de duas cidades: uma legal e outra 

clandestina (Falcoski 2000). 

Carvalho (2000, p.47) em referência ao insucesso do Planejamento Urbano 

propõe um interessante paralelo entre as políticas públicas e a necessidade de 

dispositivos compensatórios para a habitação de interesse social: 
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O insucesso da organização territorial das cidades em face aos 

problemas sociais fomenta uma atitude niilista dos instrumentos 

de gestão urbana. Deste modo, esta atitude favorece inclusive a 

onda neoliberal dominante cada vez mais forte a partir da década 

de 90. Contraditoriamente, em pequena escala, surgem algumas 

ações de encontro a esta vertente, evidenciando um frágil debate 

sobre a necessidade de regulação ou não do estatal sobre a 

produção do espaço urbano. A primeira se expressa pela defesa 

da menor exigência dos parâmetros urbanos legais e pela 

regularização de loteamentos clandestinos mesmo implantados 

de forma precária, como aconteceu na área de mananciais da 

Grande São Paulo. A segunda é caracterizada por programas de 

reestruturação urbana procurando implantar parâmetros 

urbanos nos assentamentos precários, como o programa favela-

bairro no Rio de Janeiro. 

Entendemos que a regularização dos assentamentos 

urbanos precários pela implantação ou localização, devido 

a insustentabilidade de certos geossistemas, não melhora a 

qualidade de vida das pessoas que os habitam, mas se 

omitem na necessidade imperiosa de resgatar-lhes a vida 

urbana digna, ou seja, a cidadania. É o nivelamento por 

baixo que sempre viabiliza maiores pressões para baixar o 

nível da vida dessas pessoas que se procura proteger, e, na 

verdade, viabiliza a aceleração da acumulação excludente. 

  

Um dos capítulos finais no Planejamento Ambiental do Município de São 

Paulo é dado pelo Plano Diretor Estratégico de 2002, aprovado pela gestão Marta 

Suplicy (2001-2004). Uma das principais características do plano é a 

descentralização da gestão ambiental do município, cujos objetivos se inserem na 

tentativa de proteção dos rios, das planícies aluviais e da introdução de restrições 

ambientais via zoneamento (Maglio, 2005). Essa novidade em relação aos 
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instrumentos de gestão do último plano diretor aprovado pelo município, no 

entanto, tem história anterior, sendo antevisto já com a aprovação do Estatuto da 

Cidade, em 2001. 

O principal marco do Estatuto da Cidade foi o de estabelecer o conceito de 

função social da propriedade, tendo como perspectiva, a democratização do 

acesso à moradia. Este princípio, no entanto, já estava previsto pela Constituição 

de 1988, no entanto, ainda não havia instrumentos políticos e melhorias legais 

para a criação de um planejamento urbano que garantisse esse direito social 

(Falcoski, 2000).  

Falcoski op. cit. sintetiza o quadro político e jurídico gerado a partir das 

discussões em torno do Estatuto da Cidade, desde o projeto de lei, de 1983, 

acerca da Legislação de Diretrizes Urbanísticas até a aprovação do referido 

estatuto (2001), que terá um papel extremamente importante na redefinição do 

zoneamento urbano-ambiental das diversas cidades brasileiras, introduzindo o 

conceito de habitação de interesse social, na tentativa de incorporar às cidades as 

imensas áreas irregulares e clandestinas. 

O quadro analítico sugerido por Falcoski op. cit. (figura 63) tem vital 

importância no contexto aqui exposto, pois permite ver as articulações existentes 

entre a esfera jurídica e política, responsáveis por criar, anteriormente à 

aprovação do Estatuto da Cidade, um conjunto de leis que foram responsáveis 

pelo preenchimento de um grande período no qual não havia grande tratamento 

às questões urbanísticas, as quais depois passaram a ser agregadas ao estatuto. 

Mesmos nos modelos de planos diretores até então experimentados no país, 
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inclusive os já executados para o Município de São Paulo, a abertura a novos 

dispositivos que regem o uso do solo, permitindo transferência de dividendos da 

renda imobiliária entre diferentes setores da cidade, se constituem dessa forma, 

como conquistas do quadro iniciado pelos debates em torno do Estatuto da 

Cidade. 
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Figura 63 - Quadro Jurídico, Institucional e Político anterior à aprovação do                      

Estatuto da Cidade  

 

Fonte: Estatuto da Cidade e do Urbanismo: Espaço e Processo Social, Falcoski (2000) 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 5 

 Planejamento Urbano-Ambiental no Município de São Paulo: as 

interferências da legislação urbanística e a luta pela moradia – o caso do 

Conjunto Habitacional Turística. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

237 

 

DGEO 

Acrescenta-se, também, a essas conquistas o retorno da temática das 

condições geoambientais através da criação de instrumentos normativos dentro 

do zoneamento urbano, ou mesmo da exigência feita pela legislação ambiental 

que exige a execução de relatórios e estudos de impacto ambiental para 

empreendimentos com área superiores a 100 hectares, ou situadas próximas a 

áreas de relevante interesse ambiental (Resolução CONAMA 369, BRASIL, 2006). 

A configuração da situação política destacada pelo quadro supracitado só 

foi possível através da mobilização feita pelo Movimento Nacional de Reforma 

Urbana. As sugestões de alterações jurídicas feita pelo movimento resultaram na 

elaboração de uma carta de princípios apresentada ao Fórum Nacional do 

Movimento de Reforma Urbana. A carta de princípios revelou-se capaz de alterar 

o projeto de Lei Nº. 5.788 de 1990, cujo objetivo era introduzir alterações no texto 

constitucional de 1988, referente ao campo dos direitos urbanísticos, os quais, de 

acordo com os interesses do Movimento Nacional de Reforma Urbana, não eram 

suficientes para alcançar a criação de instrumentos jurídico-normativos capazes 

de garantir o direito à habitação. 

Dentre as principais conquistas conseguidas pelo Movimento Nacional de 

Reforma Urbana, em relação à alteração do Projeto de Lei Nº. 5.788, se destacam, 

segundo Falcoski (2000): 

 

 Adoção de instrumentos impeditivos de uso dos terrenos para fins 

especulativos nas zonas dotadas de infra-estrutura na cidade, através do 

uso do parcelamento e edificações, que acabaram por se tornarem 

compulsórios, aliados, também, ao direito de desapropriação. 
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 Estabelecimento de padrões diferenciados de uso e ocupação do solo, 

através das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), incorporando à 

cidade as imensas áreas irregulares e antes ilegais e clandestinas. 

 Instrumentos de inversão da lógica de distribuição dos investimentos 

públicos, com a adoção de Programas de Urbanização de favelas e da 

instituição de Zonas de Urbanização Prioritária. 

 Monitoramento da Ocupação do espaço físico da cidade, respeitando suas 

características ecológicas, por meio de instrumentos de controle do meio 

ambiente, dos Estudos de Impacto Ambiental e da instituição de Zonas de 

Proteção Ambiental. 

 

Todos esses novos ditames acabaram por criar a necessidade de se rever a 

forma e os conceitos adotados pelo Planejamento Tradicional, geralmente 

baseado em normas que pré-definiam a realidade, com a adoção de índices 

prescritos, o que acabava por dar a impressão de que a cidade se comporta como 

uma fotografia acabada. Os imensos abusos cometidos pela especulação de terras 

e pelo avanço da urbanização precária criadora de uma oposição entre a cidade 

legal e a cidade ilegal acabou por colocar em xeque a eficiência do costume do 

estabelecimento da norma pela norma, reconfigurando, desta forma, a 

necessidade de que o planejamento envolva o conceito de continuidade temporal 

do processo, ou seja, o planejamento não acaba com a definição de uma norma, 

sendo necessária a adoção de cenários futuros, totalmente abertos, devido à 

complexidade dos fatores sociais envolvidos na definição desses cenários. Desta 

forma, abre-se espaço para a adoção do conceito de Planejamento Estratégico na 
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definição dos planos diretores, cujo objetivo é demarcar bem as fronteiras entre 

os conceitos de plano, ação, norma e planejamento24 (Falcoski, 2000). 

 

Figura 64 - Diferenças conceituais entre o Planejamento Tradicional e o                     

Planejamento Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

  O conceito de Planejamento Estratégico é bastante polissêmico dentro das discussões atuais 

acerca da eficácia das medidas governamentais utilizadas para gerir o espaço. Muitos 

inclusive o colocam como sinônimo do planejamento que é feito pelas empresas capitalistas, 

capaz de prever fluxos de circulação de mercadorias e pessoas, definindo, a partir daí, 

estratégias ótimas de gestão e expansão dos negócios. No entanto, o que se demonstra a partir 

da definição posta, é apenas uma mudança ocorrida na literatura do Planejamento estatal, 

entre o final da década de 90 e inicio do século XXI, que aponta para a necessidade de ruptura 

com os ditames do Planejamento Clássico, objetivando, assim, alcançar meios mais eficazes de 

ler a complexidade do quadro social a ser levado em conta no processo de planejamento. 

Fonte: Estatuto da Cidade e do Urbanismo: Espaço e Processo Social, Falcoski (2000) 

Objeto Material Objeto Material 
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Ao se retomar o eixo das discussões desenvolvido acerca do histórico do 

Planejamento Ambiental Urbano do Município de São Paulo, analisando de 

forma mais clara as novidades urbanísticas trazidas com a aprovação do Plano 

Diretor Estratégico do Município, aprovado pela Gestão Marta Suplicy, em 2002, 

tendo verifica-se neste a adoção de novos mecanismos de ordenamento 

territorial, incluindo a necessidade de readequação da leitura do campo social na 

definição das políticas de ordenamento do espaço urbano. 

Maglio (2005), através de revisão bibliográfica, elenca uma série de 

políticas urbanas e ambientais dentro do PDE 2002, que, de acordo com suas 

considerações, incluem novos parâmetros no tratamento da questão ambiental no 

município, e também do conseqüente ordenamento territorial que se derivou 

dessas políticas: 

 

a) descentralização da gestão ambiental do município; 

b) proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, artístico, paisagístico, arqueológico e 

urbanístico;  

c)  proteção dos rios, margens, parte das planícies aluviais indicadas para 

parques lineares e áreas inundáveis; 

d) Introdução das restrições ambientais no zoneamento urbano; 

e) redução da excessiva ou inadequada impermeabilização do solo; 

f) inclusão de parâmetros de incomodidade para diversos usos ou 

atividades; 

g) controle de altura das edificações por razões paisagísticas; 
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h) ampliação do sistema de áreas verdes; 

i) estímulo ao princípio de drenagem adicional zero na cidade, com o uso de 

estruturas de retenção de água pluvial (“piscininhas”), abatimento dos 

volumes de água adicional gerados pela impermeabilização e a 

perspectiva de um Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

j) ampliação das áreas protegidas, em especial, os mananciais;    

k) equilíbrio e diversificação dos usos do solo: comercial, residencial e de 

serviços na cidade, para reduzir os deslocamentos; 

l) reconhecimento das áreas ocupadas por favelas, loteamentos clandestinos, 

para incluí-los, na cidade, como Zonas de Interesse Social – ZEIS e com a 

Ampliação do Estatuto da Cidade para regularizar os direitos fundiários 

na área ocupada: concessão real de uso e usocapião urbano; 

m) articulação de todos os meios de transporte, priorização do transporte 

coletivo e aumento da acessibilidade da população; 

n) reversão da tendência à periferização mediante políticas e instrumentos de 

gestão, a criação de ZEIS e o estimulo à produção de habitação de 

interesse social em toda a cidade para fixar a população. 

o) construção de uma cidade sustentável, otimizando recursos, evitando 

desperdícios e prestando serviços equânimes a toda a população e à 

economia e incentivando a convivência harmônica da moradia com as 

atividades socioeconômicas.  

p) controle das atividades geradoras de impacto de vizinhança. 
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q) introdução da avaliação ambiental estratégica para avaliar políticas, 

planos e programas municipais. 25 

 

Após a enumeração de algumas políticas e instrumentos considerados 

inovadores, segundo Maglio (2005) na definição dos objetivos do PDE 2002, faz-

se mister, agora, discutir dois grandes conjuntos de temas que ajudarão no 

entendimento do trato das questões sociais e ambientais na definição de áreas 

especiais no ordenamento territorial adotado pelo município, cujas tipologias e 

regulamentações são aplicadas para a área de estudo deste trabalho de 

graduação, através da definição de uma ZEIS, onde se situa o Conjunto 

Habitacional Turística, empreendimento de interesse social, situado ao lado de 

uma unidade de conservação, o Parque Estadual do Jaraguá, protegido, também, 

por legislação municipal, através da delimitação de uma ZEPAM, Zona de 

Proteção Ambiental (Prefeitura de São Paulo, 2004). 

As políticas de conservação utilizadas por unidades de conservação e a 

novidade trazida pelo conceito de habitação de interesse social são balizados, 

antes mesmo, nas normas e restrições criadas no âmbito municipal, pela esfera 

federal. Para tal, faz-se necessário recorrer ao texto da Lei Nº. 11.124 (BRASIL, 

2005), que define o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, já aplicado 

através do Estatuto da Cidade, mas que com a criação desta lei federal passa a ter 

                                                           
25

  Os grifos utilizados se justificam pela proximidade dos temas alocados pelo autor como 

principais dentro do contexto do planejamento ambiental do PDE 2002 e os propósitos desta 

pesquisa. 

 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 5 

 Planejamento Urbano-Ambiental no Município de São Paulo: as 

interferências da legislação urbanística e a luta pela moradia – o caso do 

Conjunto Habitacional Turística. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

243 

 

DGEO 

recursos garantidos através da Caixa Econômica Federal e cujo repasse se destina 

às prefeituras para o financiamento desse tipo de habitação. 

De acordo com o Texto da Lei Nº. 11.124, de 2005, o principal objetivo do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social é o de: “viabilizar para a 

população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e 

sustentável”. 

A partir desses princípios, a legislação busca recuperar o que se seguiu 

com o Estatuto da Cidade, fazendo com que o conceito de habitação de interesse 

social se dissemine nas diversas esferas de governo, constituindo-se como uma 

política de habitação comum. Dessa forma, se classificam os princípios desta lei: 

 

a) compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual, 

do Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais 

de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social; 

b) moradia digna como direito e vetor de inclusão social; 

 

Como esta lei estabelece a criação de um Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social, mediante a apresentação de projetos comuns entre as diferentes 

esferas governamentais, para a promoção desse tipo de habitação, faz-se 

necessário elencar os princípios norteadores utilizados para a aplicação dos 

recursos desse fundo: 

 

(...) 
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I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 

arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 

IV – implantação do saneamento básico, infraestrutura e equipamentos 

urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social; 

V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de 

moradias; 

 

Feitas algumas considerações sobre o surgimento das discussões acerca do 

conceito de habitação de interesse social, que se viu, visa resgatar o direito à 

habitação como sinônimo de cidadania, materializada através de um conjunto de 

leis, como a que criou o Fundo de Financiamento da Habitação de Interesse 

Social, faz-se necessário fazer uma espécie de contraponto entre a legislação que 

rege as habitações de interesse social, representada, na área de estudo, pelo 

Conjunto Habitacional Turística, com a legislação ambiental, sobretudo a 

incidente sobre as unidades de conservação, representadas, por tanto, na área da 

sub-bacia do Córrego Inocêncio de Souza, pelo Parque Estadual do Jaraguá. 

Deseja-se, demonstrar, desse modo, a complexidade de fatores sociais, conceitos 

e visões que estão entremeadas no debate acerca das questões ambientais 

urbanas. 

De acordo com Cabral & Souza (2002) o modelo brasileiro de unidades de 

conservação se baseou em seus diferentes níveis e maneiras nas convenções 

internacionais de meio ambiente, sendo que, o marco legal para o 

estabelecimento desse modelo brasileiro é a Lei Nº. 9.985 (BRASIL, 2000) que 

estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Neste 
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modelo, continuam os autores supracitados, a conservação da biodiversidade 

não é o único objetivo do manejo estabelecido para as unidades de conservação, 

sendo comum algumas metas, como a proteção de bacias, paisagens, incentivo à 

recreação e lazer, proteção de bens arqueológicos e culturais, entre outros. 

No plano legal, as unidades de conservação são delimitadas pelas três 

esferas de governo (união, estados e municípios), cumprindo, de modo geral, 

alguns objetivos, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2000): 

 

a) preservação de bancos genéticos, de fauna e flora, de modo a permitir 

pesquisas que levem a utilização racional pelo ser humano; 

b) acompanhamento, por meio de monitoramento no entorno e nas áreas 

estritamente protegidas, de alterações ambientais ocorridas, 

correlacionando as mudanças internas e externas e estabelecendo 

parâmetros para a condução do uso do solo e reabilitação de espaços já 

degradados; 

c) proteção dos recursos hídricos, especialmente das cabeceiras dos rios e 

mananciais de abastecimento, ao longo de bacias hidrográficas sujeitas a 

pressões demográficas ou à ocupação predatória; 

d) proteção de paisagens de relevante beleza cênica ou que contenham 

valores culturais, históricos e arqueológicos, de interesse para a pesquisa, 

educação ou turismo; 

e) condução, nessas áreas, de atividades de educação ambiental – formal, 

informal, turística ou de informação à comunidade – com o objetivo de 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 5 

 Planejamento Urbano-Ambiental no Município de São Paulo: as 

interferências da legislação urbanística e a luta pela moradia – o caso do 

Conjunto Habitacional Turística. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

246 

 

DGEO 

desenvolver uma consciência pública voltada para a conservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais; 

f) criação de condições adequadas ao desenvolvimento de pesquisas com a 

finalidade de atender às necessidades das áreas de entorno das unidades 

de conservação que contenham ecossistemas similares aos estudados, 

permitindo apropriação racional dos recursos naturais; 

g) proteção das áreas sob domínio de particulares que tenham relevante 

interesses faunístico e florístico; 

h) proteção das áreas naturais que venham a ter, futuramente, utilização de 

recursos. 

 

Dos critérios principais utilizados para a definição de unidades de 

conservação, verifica-se que estes estão baseados em dois grandes paradigmas 

teóricos biogeográficos (Cabral & Souza, 2002): a Teoria do Equilíbrio da 

Biogeografia de Ilhas, formulada por Mac Arthur & Wilson (1963) e a Teoria dos 

Refúgios do Pleistoceno, indicada por Prance (1973). 

A partir do potencial indicado por essas teorias, as unidades de 

conservação passam a ser delimitadas, levando-se em consideração, para os 

efeitos da Teoria do Equilíbrio Biogeográfico de Ilhas, o tamanho suficiente para 

permitir um número maior de espécies em equilíbrio, evitando-se barreiras à 

dispersão das mesmas, preferindo-se como desenho para a conservação, um 

tamanho circular e posição de eqüidistância entre as unidades de conservação. Já 

a Teoria dos Refúgios Pleistocênicos abre a necessidade de identificação de áreas 

de grande endemismo de flora e fauna, originárias a partir da sucessão pretérita 
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de grandes períodos de climas quentes e frios, o que ocasionou o isolamento 

dessas faunas e floras. Delimitando-se as áreas de fragmentos onde ocorrem os 

endemismos, e que hoje se comportam como “hot spots” de biodiversidade, seria 

possível preservar a maioria das espécies de uma região (Cabral & Souza, 2002). 

Estabelecidos os critérios e bases utilizadas para a delimitação de 

unidades de conservação, verifica-se que o zoneamento ambiental vem se 

tornando o instrumento necessário para a gestão dessas áreas, a fim de que se 

mantenham os objetivos conservacionistas e preservacionistas propostos. 

Conforme ressaltam Cabral & Souza (op. cit, p.27), o objetivo do 

zoneamento ambiental é: 

 

(...) o planejamento adequado do espaço territorial visando 

compatibilizar a convivência dos seres que o habitam com as 

atividades nesse exercidas, por meio da identificação das 

suscetibilidades (vocações) e restrições ambientais. Este 

pressupõe o conhecimento dos atributos naturais no sentido de 

caracterizá-los e diagnosticá-los, permitindo a planificação dos 

espaços e seus respectivos usos e ocupações.  

 

Ao se retomar o eixo de discussão acerca das categorias de Unidades de 

Conservação, elaboradas pelo Ministério do Meio Ambiente e traduzidas na 

forma de lei Nº. 9.985 (BRASIL, 2000) através do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação, verifica-se a existência de duas grandes categorias: as Unidades 

de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. A primeira categoria tem 

por principio manter os ecossistemas livres de alterações causadas pela 

interferência humana, permitindo-se apenas o uso indireto dos atributos 

naturais. A segunda categoria tem por princípio o uso de recursos naturais 
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renováveis em quantidades e intensidades compatíveis com a capacidade de 

renovação do ambiente26. 

De acordo com os dados de Cabral & Souza (2002), as Unidades de 

Conservação Florestais administradas pelo IBAMA somam aproximadamente 45 

milhões de hectares, sendo 201 do tipo das unidades de conservação de uso 

direto e indireto, 28 Áreas de Proteção Ambiental (APA), 12 Reservas 

Extrativistas (RESEX), 28 Reservas Biológicas (REBIO), 34 Estações Ecológicas 

(ESEC), 48 Florestas Nacionais (FLONA), 5 Reservas Ecológicas (RESEC), 18 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), 43 Parques Nacionais (PARNA) e 

253 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). 

Com exceção da categoria das APA (Áreas de Proteção Ambiental) que 

prevê para sua gestão a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico, todas 

as demais categorias de unidades de conservação previstas pelo SNUC, em seu 

art. 27 (BRASIL, 2000), trazem a obrigatoriedade da elaboração de um plano de 

manejo. Este instrumento é entendido como um documento técnico, cujas bases 

estão fundamentadas nos objetivos gerais da Unidade de Conservação, para a 

qual se estabelece um zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área 

e o manejo dos recursos naturais (Cabral & Souza, 2002.).  

Outra preocupação notabilizada nos objetivos gerais dos Planos de 

Manejo e na Gestão de Unidades de Conservação é a necessidade de 

                                                           
26  Dentre as tipologias de Unidades de Conservação previstas pelo SNUC, as que compõem a 

categoria de Uso Sustentável são: Reservas Extrativistas, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas 

de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas de Fauna, as Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.  
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compatibilizar os princípios da conservação com as diretrizes estabelecidas pelos 

Comitês de Bacia Hidrográfica, responsáveis legais pela gestão dos recursos 

hídricos, os quais, muitas vezes tem que levar em consideração o fato de que 

muitas nascentes de importantes rios se localizam dentro de unidades de 

conservação. Estas unidades, em alguns casos, possuem nascentes pertencentes a 

diversos comitês de bacias, os quais, por serem órgãos de poder deliberativo, 

imprimem aos gestores de unidades de conservação a necessidade de conjugar 

nos planos de manejo os objetivos conservacionistas com a gestão dos recursos 

hídricos. Essa prática geralmente leva à conflitos de gestão, justamente pela 

sobreposição entre as legislações que regem as unidades de conservação e as 

resoluções que são criadas pelos comitês para a gestão das bacias hidrográficas 

(Cabral & Souza, op. cit.). 

Nas categorias citadas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, os parques aparecem dentro da subordem das unidades de 

proteção integral, constituindo-se em unidades de preservação permanente. No 

entanto, a legislação prevista no SNUC diz respeito apenas aos parques federais, 

ficando livre para os estados e municípios deliberarem acerca dos parques por 

estes criados, através de legislação específica, respeitando-se é claro, a hierarquia 

entre as legislações. Quando se verifica a falta de cobertura de situações jurídicas 

em esferas inferiores a federal, é esta que passa a se sobrepor às demais. 

 Em relação aos critérios que definem as tipologias de unidades de 

conservação no cenário internacional, na qual se baseou a legislação brasileira, os 

parques são abrangidos pela Categoria II, cujos objetivos são (Cabral & Souza, 

2002, p.41): 
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(...) dirigidos à proteção de áreas naturais e cênicas de significado 

nacional ou internacional para uso científico e recreacional. Essas 

áreas devem perpetuar, em estado natural, mostras 

representativas de regiões fisiográficas, comunidades bióticas, 

recursos genéticos e espécies em perigo de extinção, a fim de 

prover a estabilidade e diversidade ecológica. São os Parques 

Nacionais (PARNA) e ainda, os Parques Estaduais e Municipais, 

os Parques Florestais, os Bosques Municipais e os Parques 

Ecológicos.  

 

No âmbito do Estado de São Paulo, a legislação que regula os parques 

estaduais e florestas é o decreto 6.884 (ESTADO DE SÃO PAULO, 1962), que tem 

como principais objetivos: 

 

Art. 1º. Os parques estaduais são áreas de domínio público, 

destinadas à conservação e proteção de paisagens e grutas da 

flora e da fauna. 

Art. 2º. O Estado, pelos seus órgãos especializados, fará um 

levantamento da flora, da fauna e das condições naturais dos 

parques e florestas estaduais. 

Parágrafo único. Nos parques e florestas estaduais serão 

reservadas áreas para o estabelecimento de Estações de Pesquisas 

Biológicas a serem mantidas por entidades estatais ou 

autárquicas. 

Art. 3º. Nos parques estaduais serão mantidas zonas em estado 

primitivo, nas quais ficam proibidas todas as atividades que 

importem em qualquer modificação do aspecto primitivo da 

região, exceto abertura e manutenção de caminhos para acesso de 

pedestres. 
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Para o caso específico do Parque Estadual do Jaraguá, sua criação, como já 

mencionado, data de 1961 (decreto Nº. 38.891), anterior, portanto ao surgimento 

da legislação estadual. Esse descompasso se justifica pelo fato da área ter sido 

desapropriada primeiro, através da declaração de sua utilidade pública, 

decretada pelo então governador do Estado. Até então, os parques criados eram 

atrelados à Secretaria do Estado de Agricultura, passando depois para as 

atribuições da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, cuja lei de 1962 marca o 

início de suas atividades. 

Por se tratar de uma área de proteção integral, segundo as denominações 

do SNUC, um Parque Estadual, mesmo possuindo legislação própria que o 

regulamente, obedece, também, às determinações do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. A fim de que se evite a superposição das leis, a legislação federal se 

sobrepõe às demais, e, desta forma, a legislação estadual não pode definir uma 

lei sem que ela esteja em acordo ao que foi previsto em âmbito federal. 

A resolução CONAMA Nº. 369 (BRASIL, 2006) estabelece critérios para 

que se busque a regulamentação de atividades potencialmente poluidoras, 

localizadas no entorno de unidades de preservação permanente. Esta resolução, 

embora bastante recente, é pioneira na determinação de restrições quando a 

instalação de qualquer tipo de atividade que venha a prejudicar os fins 

conservacionistas e a qualidade ambiental no entorno de áreas protegidas. 

Algumas das restrições estabelecidas pela resolução podem ser vistas: 

 

Art. 4º - toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade 

pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, deverá 

obter do órgão ambiental competente a autorização para a 

intervenção ou supressão de vegetação em APP, em processo 
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administrativo próprio, nos termos previstos nesta resolução, no 

âmbito do processo de licenciamento ou autorização, motivado 

tecnicamente, observar as normas ambientais aplicáveis. 

 

Em relação às áreas de proteção permanente situadas em ambiente 

urbano, são previstas uma série de restrições com relação à aprovação de 

empreendimentos de qualquer natureza nas áreas de entorno. O artigo 8º, 

parágrafo II da Resolução CONAMA Nº. 369 (BRASIL, 2006) legisla acerca dos 

critérios para a aprovação de projetos técnicos: 

 

Art. 8º - a intervenção ou supressão de vegetação em APP para a 

implantação de área verde de domínio público em área urbana, 

nos termos do parágrafo único do art. 2º da lei 4.771, de 1965, 

poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, 

observando os dispositivos na Seção I desta resolução, e uma vez 

atendido o dispositivo do Plano Diretor, se houver, além dos 

seguintes requisitos e condições27: 

(...) 

II – aprovação pelo órgão ambiental competente de um projeto 

técnico que priorize a restauração e/ou manutenção das 

características do ecossistema local, e que contemple medidas 

necessárias para: 

a) recuperação de áreas degradas da APP inseridas na área 

verde de domínio público; 

b) recomposição da vegetação com espécies nativas; 

c) mínima impermeabilização da superfície; 

d) contenção de encostas e controle de erosão; 

e) adequado escoamento de águas pluviais; 

f) proteção de áreas de recarga de aqüíferos, e 

                                                           
27

  Muitas das condições expostas por esta legislação, embora seguidas pelo Projeto Urbanístico 

do Conjunto Habitacional Turística, como veremos mais detalhadamente nos demais itens 

deste trabalho, não cumpre exatamente as condições expostas por esta resolução, 

encontrando-se, portanto, em desacordo à lei. 
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g) proteção das margens dos corpos d’água.  

 

As áreas de preservação permanente situadas em áreas urbanas, além do 

claro vetor de pressão representado pela maior parte das construções comuns 

observadas nas cidades, vêm enfrentando, recentemente, grande pressão por 

parte das áreas com habitação de interesse social, uma vez que os últimos 

estoques de terras urbanos acabam por se situar em áreas periféricas, 

desfavorecidas pela falta de investimentos em infraestrutura. O Parque Estadual 

do Jaraguá, embora, em termos biogeográficos, se comporte como uma ilha, 

devido ao seccionamento provocado pela instalação das rodovias Anhanguera e 

Bandeirantes e também, por uma urbanização consolidada já a partir da década 

de 80 (mapa 13, anexo A), ainda assim, permitia, em seu entorno, a existência de 

algumas áreas com vegetação de várzea e capoeira, que acabaram por ser 

aproveitadas para a instalação de empreendimentos de interesse social.  

A partir da Gestão Luiza Erundina (1989-1992), na Prefeitura Municipal de 

São Paulo, esses estoques de terra passam a ser destinados como áreas 

prioritárias para o investimento de habitação de interesse social. Esse fenômeno 

passa a não ser exclusivo apenas à São Paulo, o que ocasionou a necessidade de 

regulamentação dos usos que são feitos no entorno de áreas de preservação 

permanente, evitando opções que representassem risco à conservação dessas 

áreas. Desta forma, a Resolução CONAMA Nº. 369 (BRASIL, 2006), em sua seção 

IV prevê: 

 

Art. 9º - a intervenção ou supressão de vegetação em APP para 

regularização fundiária sustentável de área urbana poderá ser 

autorizada pelo órgão ambiental competente, observado o 
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dispositivo na seção I desta resolução, além dos seguintes 

requisitos e condições: 

I – ocupação de baixa renda predominantemente residenciais; 

II – ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona 

Especial de Interesse Social – ZEIS no Plano Diretor ou outra 

legislação municipal. 

III – ocupação inserida em área urbana que atenda aos seguintes 

critérios: 

a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infra-estrutura 

implantada: malha viária, captação de águas pluviais, 

esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de 

abastecimento de água, rede de distribuição de energia; 

b) apresentar densidade demográfica superior a cinqüenta 

habitantes por hectare. 

 

Para as ocupações localizadas em áreas com cursos d’água significativos, a 

resolução supracitada prevê algumas restrições, como: 

 

IV – localização exclusivamente nas seguintes faixas de APP: 

a) nas margens de curso d’água e entorno de lagos, lagoas e 

reservatórios artificiais, conforme incisos I e III, alínea “a”, do art. 

3º da Resolução CONAMA Nº. 303, de 2002, e no inciso I do art. 

3º da Resolução CONAMA Nº. 302, de 2002, devendo ser 

respeitada faixas mínimas de 15 metros para cursos d’água de até 

50 metros de largura e faixas mínimas de 50 metros para as 

demais. 

b) em topos de morros e montanhas conforme o inciso IV, do art. 

3º, da Resolução CONAMA Nº. 303, de 2002, desde que 

respeitadas as áreas de recarga de aqüíferos, devidamente 

identificadas como tal, por ato do poder público. 

 

Estabelecidas algumas das restrições ambientais através das legislações 

apresentadas acima, verifica-se também, a necessidade de incluir uma última que 

diz respeito a aprovação de empreendimentos de interesse social. Esse tipo de 
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empreendimento, quanto situado no entorno de área de APP ou possuir tamanho 

igual ou superior a 100 hectares, deve apresentar ao poder público municipal, 

através do Plano de Regularização Fundiária Sustentável, algumas exigências, 

conforma a Resolução CONAMA Nº. 369 (BRASIL, 2006): 

 

IV – Apresentação pelo poder publico municipal do Plano de 

Regularização Fundiária Sustentável que contemple entre outros: 

a) levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP, 

identificando passivos e fragilidades ambientais, restrições e 

potencialidades, unidades de conservação, áreas de proteção aos 

mananciais, sejam águas superficiais ou subterrâneas. 

b) caracterização físico-ambiental, social, cultural, econômica e 

avaliação dos recursos e riscos ambientais, bem como da 

ocupação consolidada existente na área. 

 

Silva (2000, p.3) em trabalho acerca da evolução do uso do solo no entorno 

dos Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren, realizou revisão 

bibliográfica da legislação ambiental, encontrando em alguns decretos e 

resoluções, restrições acerca da ocupação no entorno de parques estaduais: 

 

A preocupação em se controlar as atividades ao redor de 

unidades de conservação é expressa no Decreto Federal Nº. 

88.351, de 01 de junho de 1983, que regulamenta as Estações 

Ecológicas. Este decreto revogado pelo Decreto Federal Nº. 

99.274, de 06 de junho de 1990, Título II, Capítulo I – Das 

Estações Ecológicas, artigo 27, estabelece que nas áreas 

circundantes das Unidades de Conservação num raio de dez 

quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará 

subordinada às normas editadas pelo CONAMA. A Resolução 

CONAMA Nº. 13, de 6 de dezembro de 1990, artigo 2º, acrescenta 

que nesta faixa de dez quilômetros, qualquer atividade que possa 
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afetar a biota deverá ser licenciada pelo órgão ambiental 

competente28. 

 

A superposição de usos ao redor de parques estaduais faz com que estes 

se comportem como parques urbanos, estando, desta forma, imersos dentro do 

processo de reprodução do espaço urbano e metropolitano. O ritmo agitado e 

incessante do modo de vida urbano acaba por causar uma ressignificação das 

áreas verdes da cidade, tornando-os locais apropriados para a fruição, o lazer, e a 

contemplação daquilo que materializa justamente como o não-urbano. De acordo 

com Burgos (2003) apud Klias (1993), os parques urbanos podem ser definidos 

como: “(...) espaços públicos com dimensões significativas e predominância de 

elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, destinados à recreação”. 

Burgos (op. cit., p.84) apresenta outra definição, na qual o sentido de 

parques urbanos participa do processo de reprodução da vida urbana: 

 

Os parques urbanos são centros de lazer e recreação que se 

caracterizam pela esfera do relaxamento, permanecendo espaços 

públicos que ainda não perderam qualidades que outrora grande 

parte das ruas da cidade apresentavam, como lugar de 

                                                           
28 Em entrevista realizada para este trabalho com o Sr. Wladimir, administrador do Parque 

Estadual do Jaraguá, em virtude desta resolução, o Ministério Público envia à unidade 

processos de execução de crimes ambientais em áreas de até 5 km de distância do limite do 

parque, cuja urbanização já se encontra consolidada a muito tempo. Esses processos, segundo 

o administrador do Parque, caso sentenciassem em petição contraria a existência da ocupação 

nesse raio de 5 km gerariam desapropriações cujos valores pesariam em muito para o poder 

público, o que geralmente faz com que o andamento dos processos não gere medidas 

restritivas em relação à ocupação urbana. 
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convivência, de encontro e de passeio. Nesse sentido, tem 

especial função neste aglomerado urbano adensado e opressivo 

enquanto espaços privilegiados que despertam a percepção e 

contemplação, onde o cidadão encontra uma espécie de refugio 

de seu cotidiano tumultuado. 

 

A importância dessas duas definições é que elas colocam os parques 

urbanos dentro do contexto geral do processo de reprodução da cidade. Desta 

forma, qualquer proposta que vise a criação de políticas de gestão dessas 

unidades de conservação, incluindo neste caso, como ilustrado acima, o Parque 

Estadual do Jaraguá, devem levar em conta esse pressuposto. Os usos feitos no 

entorno estão inseridos dentro do contexto de segmentação/segregação e 

diferenciação do espaço urbano. Caso se deseje que esse processo de insulamento 

não prejudique ainda mais a gestão de uma unidade de conservação como um 

parque estadual, os zoneamentos que prevêem medidas para as áreas de 

amortecimento dessas unidades devem promover uma boa caracterização das 

populações de entorno, promovendo atividades que façam com que essas 

populações tenham na unidade de conservação a percepção de que esta também 

se constitui como um espaço público, responsável por melhorar a qualidade de 

vida, dentro de um contexto de pauperização das relações cotidianas vividas nas 

grandes metrópoles. 

A superposição da legislação urbanística, com suas taxas e índices, a 

necessidade de justiça social e do direito à moradia e a veemente necessidade de 

conservação de ecossistemas naturais, vista no contexto maior do ambiente 

urbano, são as três grandes esferas que ajudam a compor a problemática do 

Planejamento Urbano-Ambiental na Cidade de São Paulo. Com esta situação em 
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mãos, os técnicos das secretarias responsáveis e os planejadores criaram alguns 

dispositivos, dentro do PDE 2002, que tentam conciliar esses interesses. A 

verificação da ocorrência da ocupação extremamente adensada no entorno dos 

rios e da conseqüente necessidade de recuperar essas áreas criou o dispositivo 

urbanístico dos Parques Lineares. 

 

Figura 65 - Intervenção urbana através de Parque Linear e os novos dispositivos                    

urbanísticos: outorga onerosa e transferência do direito de construir 

 

 

  

 

 

 

Os Parques Lineares prevêem a recuperação das áreas marginais dos rios, 

num raio de 200 metros ao longo de cada uma das margens dos corpos d’ água, 

com o objetivo de requalificar espaços situados em antigas avenidas construídas 

em fundos de vale. Para a execução desse plano está prevista a adoção de novos 

dispositivos urbanísticos, inaugurados com o PDE 2002, como: a outorga 

Fonte: A sustentabilidade ambiental no planejamento urbano do município de São Paulo, 

1971-2004, Maglio (2002)                    
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onerosa29, o direito de preempção30 e a transferência do potencial construtivo das 

áreas31. Nas áreas de impermeabilização crítica ao longo destes parques está 

prevista a construção de piscinões e obras estruturais de macrodrenagem. 

O direito constitucional à moradia e a necessidade de recuperação de áreas 

irregulares e sem infraestrutura, são amparadas, dentro dos novos dispositivos 

urbanísticos trazidos pelo PDE 2002 através da criação das ZEIS (Zonas Especiais 

de Interesse Social). Essas regiões, contidas no zoneamento feito para o 

Município, devem ter garantidas condições especiais de recuperação física e 

regularização fundiária dos assentamentos precários de população de baixa 

renda. O objetivo principal dessas áreas é que elas abandonem os rígidos 

controles exercidos pelos padrões urbanísticos, permitindo a construção acima 

dos valores médios estabelecidos pelo coeficiente de aproveitamento32. Dessa 

                                                           
29

  A outorga onerosa ou solo criado refere-se à concessão emitida pelo Município para que o 

proprietário de um imóvel edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de 

aproveitamento básico, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário. 

30
  O direito de preempção é o direito jurídico de que a municipalidade se dispõe em adquirir e 

declarar, com maior facilidade, imóveis de interesse público, para a realização de projetos de 

interesse social. 

31
  A transferência de potencial construtivo das áreas é a possibilidade de que se dispõe o 

Município de transferir o direito correspondente à capacidade construtiva de determinado 

imóvel em virtude de desapropriação, pelo motivo desse imóvel destinar-se à preservação, 

como bem tombado, funcionando, dessa forma, como valor de desapropriação ao proprietário 

do imóvel, que aplicará o mesmo potencial construtivo em outra área. 

32
  O Coeficiente de Aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote, indica a 

quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos em um lote, somando-

se as áreas de todos os pavimentos. 
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forma, tentar-se-ia impedir a expulsão indireta da população de baixa renda, 

devido à valorização imobiliária. 

De acordo com alguns dados fornecidos por Maglio (2005), estima-se que 

as ZEIS estabelecidas no Zoneamento do PDE 2002 ocupem cerca de 15% da área 

liquida em relação às quadras oficiais da cidade e 25% sobre a área bruta. Nas 

áreas representadas pelas ZEIS viveriam cerca de 30% da população do 

município. 

Os dois dispositivos supracitados são como visto, uma das diversas 

inovações trazidas com o PDE 2002 e estão previstas para serem executadas na 

área ao longo do Parque Estadual do Jaraguá e na Estrada Turística do Jaraguá, 

onde como será demonstrado (dentro dos objetivos traçados para o Plano Diretor 

da Sub-Prefeitura Pirituba/Jaraguá, 2002), sugere-se a criação de um piscinão e de 

um parque linear. Desta forma, a relação existente entre o Parque Estadual do 

Jaraguá e de seu entorno, principalmente pela aprovação e implementação do 

Conjunto Habitacional Turística são exemplos do quadro recente das tentativas 

de melhorias urbanísticas e do planejamento urbano-ambiental pretendido pela 

prefeitura do município, cujas nuances e detalhes serão tratados mais adiante. 
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5.1 – O Urbanismo e seus dilemas: um apelo à consideração da situação 

geográfica no planejamento das cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A regulação e a criação de normas, como visto anteriormente, são um dos 

instrumentos básicos do planejamento. Mesmo se considerando que este deva ter 

uma abordagem processual, é necessário fixar, de algum modo, regras precisas, 

dentro dos parâmetros estabelecidos pelo urbanismo, para que se alcance os 

resultados desejados. Para a gestão e planejamento das cidades, entre dos seus 

diversos objetivos, está o controle do uso do solo, alcançado através da utilização 

de índices urbanísticos precisos, que visam restringir a ocupação, diversificando 

“Em terceiro lugar a necessidade de uma revisão do Urbanismo, 

com a incorporação e reconhecimento dos campos disciplinares 

espaciais e não-espaciais, em que recolocam a distinção 

paradigmática dos campos cognitivos entre espaço físico versus 

espaço ambiental, e, sobretudo a necessidade de integração 

disciplinar entre urbanismo, a geografia e a ecologia com 

campos cognitivos transdisciplinares para um novo 

planejamento e desenho ambiental”. 

 

Luiz Antônio N. Falcoski em Estatuto da Cidade e do 

Urbanismo: espaço e processo social in Estatuto da Cidade: 

Política Urbana e Cidadania. IGCE-UNESP, 2000. 
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o adensamento, tendo como meta, a busca da melhor forma de garantir o fluxo 

de mercadorias e pessoa, além de assegurar regras de qualidade habitacional 

mínimas. No entanto, como a cidade é produzida através da relação entre 

vínculos econômicos e sociais, onde se conflituam e se misturam os interesses 

sociais e econômicos, pessoas e firmas, a eficácia desses índices estabelecidos 

pelo urbanismo acabam por ser colocados à prova, resultando na dúvida em 

relação à eficácia do estabelecimento desses índices, e revelando a necessidade de 

consideração de outras variáveis para o estabelecimento de normas e regras 

contidas no planejamento urbano. 

Martins (2002) estabelece como função do urbanismo a melhoria do 

ambiente urbano através de regulamentações, cujo objetivo é o de promover o 

controle funcional, sanitário e ambiental da estrutura física das cidades. 

No Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) se especifica, conforme o autor 

supracitado, que a função de qualquer cidade é a de proteger o meio ambiente e 

o patrimônio histórico, artístico e cultural; realizar programas de construção de 

moradias e melhorar as condições habitacionais e de saneamento básico. Essas 

funções gerais seriam alcançadas através de um adequado ordenamento 

territorial, mediante o planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação 

do uso do solo urbano. No entanto, no Brasil as grandes disparidades sociais 

aliadas aos interesses econômicos muitas vezes subsidiados pelo Estado fazem 

com que as cidades se tornem complexas a ponto de por sempre em prova a 

validade do alcance do planejamento urbano. Dessa forma, pontua Martins 

(2002, p.174): 
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A desconsideração de mecanismos econômicos na formulação 

das regulamentações e instrumentos urbanísticos leva, no caso 

brasileiro – como em inúmeras outras regiões com perfil 

sociocultural e político semelhantes, onde controle, fiscalização, 

senão são quase sempre insatisfatórios – as distorções que 

causam efeitos exatamente opostos aos preteridos.  

 

Diversos casos podem ser ilustrados pelo excerto acima, como as 

restrições acentuadas ao parcelamento do solo na região da Represa 

Guarapiranga, que acabou por resultar em inúmeras invasões, aliadas ao fato de 

não existirem naquele momento programas habitacionais diversificados. Na falta 

de propostas para assentar esse excedente populacional, a prefeitura é obrigada a 

aceitar o estado de clandestinidade das moradias, tendo que regularizá-las 

depois, edificadas em padrões urbanísticos mínimos, sempre no anseio da 

conquista do maior número de contribuintes possível. 

A ação das corporações na cidade faz com que esta se torne, por 

excelência, como dito anteriormente, o lócus da acumulação capitalista, uma vez 

que as infra-estruturas e redes nela existentes possibilitam uma aferição de lucros 

através das vantagens locacionais subjacentes. Desta forma, como ocorre na fase 

atual, do desenvolvimento flexível do capitalismo, a cidade, por ser o lugar da 

concentração de pessoas e mercadorias, faz com que a acumulação capitalista seja 

especificamente urbana.  

Se por um lado as cidades se tornam cada vez mais corporativas, aferindo 

lucros cada vez mais extraordinários, ela também se torna o centro gerador de 

pobreza. A pobreza urbana, concentrada, e capaz de fazer concentrar os pobres 

de todo o país, fazem, dessa forma, que a cidade se torne o quintal máximo das 
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lutas pelo controle do espaço urbano (Santos, 1990). Este quadro de tensões 

sociais suscita a necessidade de um alcance de políticas urbanas que estabelecem 

padrões mínimos de direitos urbanísticos, o que acabou por gerar reações em 

diversos segmentos dos movimentos sociais que desejavam, como se viu, a 

reforma urbana. Passou a ser de responsabilidade das cidades o atendimento às 

demandas mínimas de habitação e saneamento e a busca de adequações na 

legislação urbanística e nos instrumentos de planejamento urbano para que se 

chegasse ao atendimento das demandas sociais. Quinto Júnior (2003, p.193-194) 

descreve bem este quadro: 

 

(...) a utilização da terra urbana – desde a tradicional especulação 

imobiliária até as formas mais avançadas de mudanças na 

legislação de uso do solo – encontra na administração municipal 

uma longa relação de promiscuidade. Nesse sentido, deverá ser 

estabelecida uma nova relação de transparência para avaliar e 

caracterizar o uso social da terra urbana de caráter ocioso e 

especulativo, de modo que passem a constar em mapas e plantas 

do Plano Diretor, ou seja, este significa que o município deverá 

elaborar um estudo sobre sua situação fundiária e também 

definir uma política fundiária urbana para, promover as áreas de 

habitação de interesse social. 

 

Alguns dados levantados por Sampaio (2002) através de publicação da 

Secretaria Municipal de Habitação ilustram bem a necessidade e provisão de 

garantias sociais para a habitação, uma vez que o número de processos de 

loteamentos irregulares era de 2.500 no município nos anos 90, correspondendo a 

uma área de 13.080 ha ou 16% da área do município. Em 2003, os números 

oficiais ilustram um total de loteamentos irregulares que ultrapassam os 3.000, 
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onde se estimam que vivam mais de 3 milhões de pessoas. O contexto político e 

social fez com que a Prefeitura do Município de são Paulo ampliasse o Programa 

Lote Legal, responsável pela regularização de loteamentos e registro de títulos de 

propriedade, cujo objetivo, segundo dados dos autores acima, era o de 

regularizar até 2004, 38.500 lotes, beneficiando um total de 50.000 famílias. 

A tensão existente entre as demandas constitucionais de direito à 

habitação e a necessidade de expansão do mercado imobiliário coloca o poder 

público em uma encruzilhada. A necessidade de frear o crescimento da 

urbanização e a expansão, no plano jurídico, do direito dos indivíduos fizeram 

com que se impetrassem inúmeras liminares responsáveis por paralisar 

empreendimentos do mercado imobiliário e que também facilitaram os processos 

de regularizações de habitações de interesse social, os quais, acabaram por 

acelerar o processo de depauperização das habitações, causando prejuízos às 

condições ambientais da cidade e à qualidade da moradia. 

Como solução para evitar esse impasse na legislação criou-se com o 

Estatuto da Cidade, como demonstrado, a reserva de áreas ociosas e com infra-

estrutura para a habitação de interesse social, visando diminuir a quantidade de 

loteamentos irregulares e de adequar os novos a um mínimo de condições de 

salubridade habitacional, evitando a tensão existente na oferta de áreas vagas ao 

mercado imobiliário. Nobre & Bonfim (2002, p.72) ilustram esse processo: 

 

A produção imobiliária que vem ocorrendo na cidade de São 

Paulo tem ocasionado o aumento do estoque vago, que não 

cumpre a sua função social. Cabe então à administração 

municipal, na elaboração do Plano Diretor com a comunidade, 
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definir Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, 

principalmente nessas áreas dotadas de infra-estrutura e 

qualidade ambiental onde exista grande quantidade de estoque 

vago, podendo assim, utilizar os instrumentos definidos pelo 

estatuto tais como: o taxamento progressivo, a utilização 

compulsória e o direito de preempção, a fim de buscar a 

implementação de políticas públicas que busquem a inclusão 

social. 

  

No entanto, mesmo que se busquem mecanismos que prezem pelo 

máximo aproveitamento do coeficiente construtivo para a pulverização desse 

tipo de moradia, como antevê o Estatuto da Cidade, é necessário ponderar as 

características que as habitações de interesse social vem ganhando ultimamente, 

assim como sua localização em áreas frágeis do ponto de vista geoambiental, 

como também, sua localização no entorno de unidades de conservação, cujos 

usos também são restritos. 

Na habitação de interesse social, o que se busca é o financiamento da 

construção com taxas inferiores a do mercado e da adoção da autoconstrução 

como forma de baratear o preço do imóvel. No entanto, embora o preço final do 

imóvel seja subsidiado, o valor da construção do imóvel passa a obedecer às 

mesmas regras observadas pelo mercado formal. Desta forma, o que ocorre, 

como pontua Santopaolo (1976, p.30-31) é: 

 

A iniciativa privada e as empresas de economia mista que se 

dedicam a este setor procuram as condições de menor 

investimento – diante do baixo poder aquisitivo do mercado a 

que se destinam. É exatamente o mesmo princípio que rege o 

comportamento dos promotores de loteamento de periferia. 

Considerando que entram na composição do preço da habitação: 
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a) custo do terreno; 

b) custo da urbanização da área 

c) custos relativos à construção (material, processo 

construtivo, mão-de-obra, procuram a combinação desses fatores 

na situação de menor investimento, independente das condições 

resultantes, uma vez que qualquer que seja a qualidade do 

produto final, a demanda é certa pelo fornecimento de crédito e 

porque a população vai comprar, antes de mais nada, como já foi 

apontado anteriormente, a segurança da propriedade – 

independente das condições adequadas ou satisfatórias; e paga 

por isso um preço considerável, se avaliado em relação ao que 

recebe em troca. Assim como no caso dos loteamentos 

espontâneos, o ônus da redução do custo acaba recaindo sobre o 

morador. 

 

Da mesma forma que o adensamento dos lotes e o aumento do potencial 

construtivo não garantem habitação de qualidade à população de baixa renda, a 

localização e o desenho desses empreendimentos devem levar em consideração 

as questões ambientais. Para Grostein (2001, p.85): “as questões ambientais 

metropolitanas são questões urbanas na medida em que os espaços naturais 

consumidos pelo processo de urbanização dão um novo atributo a essas áreas”.  

Atributo esse no qual se acredita haver uma relação de ressignificação do 

papel da cobertura vegetal na qualidade de vida do cidadão metropolitano, 

exigindo que o planejamento urbano seja também ambiental. Essa equação faz 

com que se revejam os moldes aplicados até então, às chamadas habitações de 

interesse social, investindo-se na necessidade de adoção de novos parâmetros no 

estabelecimento do desenho e dos índices urbanísticos, os quais devem dar conta 

de levar em consideração o estado de equilíbrio dos sistemas ambientais, a 

importância da manutenção da cobertura vegetal e o papel desempenhado por 

paisagens de exceção, como é o caso do Parque Estadual do Jaraguá, todos estes 
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presentes no cotidiano da população e necessários para a manutenção do 

patrimônio natural da Região Metropolitana de São Paulo. 

Passa-se, agora, então, a revisar algumas recomendações e padrões 

urbanísticos utilizados na aprovação dos loteamentos para que depois se façam 

as devidas ponderações em relação à utilização de critérios ambientais usados 

em algumas metodologias geográficas como forma de aprimorar o que se tem 

feito até então no processo de regularização de loteamentos de interesse social.  

A habitação de interesse social pode ser considerada uma nova tipologia 

habitacional que ganha importância a partir da década de 90. Por tipologia 

habitacional, Moretti (1993) a define como volumetria e posicionamento dos 

lotes, o que permite, dessa forma, a identificação de um padrão. O histórico da 

avaliação da legislação urbanística paulistana, a partir da década de 70, 

configurou um zoneamento que definiu um modelo habitacional, segundo este 

autor, que: 

 

 induz fortemente à implementação de algumas tipologias, elencando 

edificações unifamiliares isoladas ou semi-isoladas e prédios e apartamentos em 

torre, como soluções de caráter quase exclusivo. 

 cria sérias dificuldades à implantação de configurações urbanísticas com 

sistema viário fechado. Os critérios geométricos de vias sem saída, em alças ou 

das vias internas dos conjuntos em condomínio desestimulam sua utilização. São 

privilegiados os sistemas viários abertos, em malha, com vias relativamente 

largas, e acesso direto das edificações às vias, com circulação de veículo. 
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Figura 66 - Os Conjuntos Residenciais na forma de prédios: um dos exemplos da                   

indução de tipologias habitacionais propiciadas pela legislação urbanística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos padrões urbanísticos, verifica-se que o uso residencial é 

permitido praticamente em todas as zonas da cidade. Exigi-se sempre recuo de 

frente das edificações de no máximo de 5 metros, desestimulando-se o recuo 

lateral de 1,5 metros em áreas altamente adensadas. Na maior parte da cidade, a 

taxa de ocupação máxima é de 0,5 e o coeficiente de aproveitamento máximo de 

1,0, o que acaba por induzir à verticalização, com a implantação de prédios em 

torre (Moretti, 1993). 

O adensamento dos terrenos centrais e o conseqüente aumento do preço 

do terreno vem fazendo com que os conjuntos habitacionais horizontais se 

transformem em alternativa para a população de baixa renda. Segundo Moretti 

op. cit., as principais justificativa encontram-se em: 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), 2008. 
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 custos de implantação são significativamente menores que a habitação 

unifamiliar, em função do melhor aproveitamento do terreno e menor custo de 

implantação de redes de infra-estrutura. 

 aglutinação das edificações: consegue-se espaços livres relativamente 

amplos, o que não é possível obter nas edificações unifamiliares implantadas em 

lotes de pequenas dimensões. 

 é possível a construção de condomínios horizontais em terrenos de pequenas 

dimensões, com aproveitamento do terreno bastante superior ao das residências 

unifamiliares e com um padrão pelo menos equivalente às condições de 

insolação e ventilação. 

 

A implantação e preocupação com a largura do sistema viário em 

empreendimentos habitacionais é antiga em São Paulo33·. Inicia-se com o Código 

de Posturas (1886) e passa por outros decretos, como: Padrão Municipal (1896), 

Lei Nº. 2611 (1923) e o Código Arthur Saboya, de 1934. Este último estabelece 

uma largura mínima de vias de 12 metros, o que inviabiliza projetos 

habitacionais de interesse social em áreas de alta declividade, dispostos ao longo 

das curvas de nível, passiveis de ocasionar grandes movimentos de terra 

(Moretti, 1993). 

Logo após o Código Saboya, a Lei Nº. 7805/72 (Lei de Zoneamento), Lei 

Nº. 14025/76 (Habitação provida por agentes públicos) e a Lei Nº. 9413/81 

(Parcelamento do Solo) definem padrões mínimos de dimensão das vias do 

                                                           
33

  Soma-se a esta a inclinação das vias que preferencialmente não podem ultrapassar os 12% de 

declividade, o que ocasionaria modificações no escoamento de águas pluviais. 
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sistema viário, estabelecendo o acesso direto do lote à via de circulação e a 

necessidade de subdivisão das quadras mais externas. 

 

Figura 67 - Critérios Geométricos do Sistema Viário – Lei Municipal 9413/81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a garantia da salubridade das edificações era necessário garantir a 

inexistência de obstruções acima de um ângulo de 41º, para que, nos solstícios de 

inverno, se tivesse uma insolação mínima de 1 hora em janelas orientadas no 

sentido leste-oeste. 

O tamanho dos lotes, conforme a Lei Nº. 6766 (PREFEITURA DE SÃO 

PAULO, 1979) é de 125 m2, com frente mínima de 5 metros (artigo 4º) salvo às 

exceções executadas em conjuntos habitacionais de interesse social, através da 

aprovação prévia de projeto realizada por órgão competente. 

Fonte: Critérios de Urbanização para Empreendimentos Habitacionais, Moretti (1993) 
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Em relação à edificação de lotes em pequenas dimensões, como é o caso 

previsto em lei para as habitações de interesse social, Moretti (1993, p.82-83) 

alerta para duas situações principais: 

 

O risco de edificação em lotes de pequenas dimensões não 

depende da declividade natural dos terrenos. Dois lotes das 

mesmas dimensões, em um terreno de mesma declividade 

natural, sendo o primeiro implantado ao longo das curvas de 

nível (acesso por escadaria de pedestres) e outro disposto com 

sua maior dimensão, ortogonal às curvas de nível, tem riscos de 

ocupação distintos, sendo muito maior no segundo caso, que 

obriga à execução de grandes cortes e aterros para a implantação 

da edificação. 

Os riscos estão mais diretamente relacionados aos desníveis 

existentes entre a frente e o fundo e entre as laterais dos lotes. No 

caso de loteamentos, quando estes desníveis são elevados, 

tornam-se recomendáveis recuos entre as edificações, recuos 

estes que condicionam a previsão de lotes de maiores dimensões. 

 

Outro critério comum utilizado na legislação urbanística utilizado no 

Município de São Paulo é a taxa de ocupação, que tem efeito direto sobre a 

quantidade de espaços não-edificados em uma determinada região da cidade. 

Sua função é garantir certa permeabilidade das edificações, tendo efeito sobre o 

volume do escoamento das águas pluviais e da absorção da água das chuvas 

sobre o solo. 

O valor máximo da taxa de ocupação é convencionado junto à população, 

sendo estabelecido o valor de 50% como padrão para todas as áreas da cidade 

(Moretti, 1993). As exceções são feitas em regiões com restrições de 

permeabilidade do solo e condições climáticas extremas (chuvas concentradas). 
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A taxa de ocupação é mais restrita em alguns locais, segundo o autor 

supracitado: 

 

   recarga de aqüíferos subterrâneos, necessidade de redução da área 

impermeabilizada. 

 áreas de vegetação de porte, onde convém permitir da edificação, sendo 

porém necessário ocupar pequenas extensões do terreno, visando preservar parte 

significativa da vegetação existente. 

 áreas de encosta ou elevada declividade natural. 

 

Para o estabelecimento de áreas verdes, utiliza-se na legislação áreas 

proporcionais à densidade populacional, sendo comum, incluindo a área 

ocupada pelo sistema viário, nunca aceitar um somatório inferior a 35% do total 

da gleba. No entanto, a adoção desses totais pode variar de acordo com a área na 

qual o projeto é aprovado, como por exemplo, em áreas de restrições ambientais, 

de acordo com Moretti (op. cit., p.156): 

 

Já no caso de áreas de interesse ambiental a situação é um pouco 

diferente – compete inquestionavelmente ao órgão público, no 

resguardo do interesse da coletividade, indicar as áreas que 

podem ser preservadas, considerando que sua ocupação pode 

trazer danos para a cidade como um todo. As áreas de 

preservação ambiental podem ser entendidas como 

condicionantes físicos a serem considerados na elaboração dos 

projetos – o mesmo não acontece necessariamente no caso de 

praças.  
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O critério principal na elaboração de um projeto de praças para um 

loteamento é a densidade da população, lembrando-se que esses equipamentos 

se destinam ao lazer e recreação. Porém, as praças também são áreas verdes, e 

dependendo da localização do empreendimento, pode ser necessária a adoção de 

novas áreas para a preservação de cursos d’água e permeabilização de áreas já 

adensadas. Dessa forma, sugere Moretti (1993, p.162): 

 

Deve existir possibilidade para que, nos casos específicos, a 

municipalidade possa exigir a preservação e doação de terrenos 

de interesse ambiental, devendo existir mecanismos para a 

indenização dos proprietários pela parcela doada acima dos 

limites usualmente estabelecidos. A transferência do potencial 

construtivo que não foi utilizado (por força da doação adicional) 

para outros terrenos na própria gleba ou em terrenos vizinhos é 

uma possibilidade a ser considerada nesse sentido. 

 

A implantação de qualquer projeto habitacional, embora apresente índices 

urbanísticos que busquem adequar o ambiente construído aos ideais de conforto 

térmico, circulação, lazer e salubridade, causa alterações morfológicas na área 

onde é implantado. Dessa forma, além da adequação ao ambiente construtivo, o 

projeto deve prever uma boa adequação ao ambiente físico onde será localizado. 

Os cuidados em relação aos projetos habitacionais situados em áreas de 

encostas devem ser redobrados, pois a estabilidade das vertentes está 

relacionada, além de sua constituição e gradientes texturais dos materiais 

pedológicos, ao balanço de circulação de água, e também das perturbações que 

podem alterar sua morfologia. De acordo com Farah (2003), os principais fatores 

da ocupação urbana na instabilidade das encostas são: 
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   retirada da vegetação, com alteração do ambiente fisiográfico; 

 movimentações de terra, com alteração das características geométricas das 

encostas; 

 exposição de solos originalmente situados em camadas mais profundas, mais 

susceptíveis frente a algum ou alguns processos de instabilização; 

 aterro com solos diferentes do original ou em condições de compactação e 

proteção diferente do original; 

 alteração do regime natural de escoamento e infiltração de águas pluviais, 

modificando, mais uma vez, o ambiente fisiográfico, abrangendo, quase sempre, 

fluxos e lançamentos concentrados de água; 

 introdução de novas fontes de águas superficiais e sub-superficiais, 

associadas a rede de água e de esgotos com vazamentos e fossas negras e 

sépticas; 

 deposição de materiais estranhos ao terreno natural (principalmente lixo e/ou 

entulho), caracterizando sobrecargas, principalmente quando encharcados e, com 

comportamento geotécnico que pode afetar o terreno original. 
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Figura 68 - Risco de Implantação das Edificações associados à cortes e aterros 

 

 

 

A urbanização é capaz de alterar as formas originais do terreno, criando 

formas antrópicas. Neste processo, novas fontes de erosão ocorrem, fruto da 

mudança do escoamento natural da água, capaz de originar fluxos concentrados, 

responsáveis por sulcos, ravinas e voçorocas. A execução de antropoformas, 

como cortes, pelo exposto acima, podem levar à exposição de solos bastante 

susceptíveis à erosão e a composição de aterros, outro tipo de antropoforma, com 

solos diferentes do original, podem gerar problemas de colapso de terrenos e de 

Fonte: Critérios de Urbanização para Empreendimentos Habitacionais, Moretti (1993) 
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fundação de edificações. Outra alteração feita pela urbanização, geralmente 

localizada a meia encosta, é o desbaste de quadras, cujo objetivo é nivelar as 

testadas dos lotes ao sistema viário. Essa prática acaba por expor os solos mais 

susceptíveis à erosão, contribuindo para o assoreamento de corpos d’água à 

jusante. 

Segundo Farah (2003), o problema de assoreamento das calhas dos rios 

Tietê e Pinheiros chega a 5.000.000 de m3 de sedimentos por ano, provenientes de 

terraplanagem e outras práticas incorretas de instalação de empreendimentos 

habitacionais. 

 

Figura 69 - Exemplo de forma antropogênica e material tectogênico: Parque Vila Lobos, 

São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A necessidade de adoção de cuidados especiais na execução de projetos 

habitacionais deve ser levada a cabo, mesmo em terrenos de baixa declividade 

(Farah, 2003; p.57-58): 

 

Fonte: A urbanização da metrópole sob a perspectiva da geomorfologia: tributo a leituras  

geográficas, Rodrigues (2003) 
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A ocorrência de erosões pode ser dar até mesmo em encostas 

com declividades suaves e há uma forte interação entre a 

urbanização e a eclosão de processo erosivos em áreas urbanas e 

periurbanas. Dos aspectos de traçado viário e de infra-estrutura 

de drenagem a procedimentos adotados em obras, acumulam-se 

fatores predispostos à erosão. Conforme o nível de fragilidade 

dos solos, a simples adoção de vias inclinadas (até mesmo com 

baixas declividades) e longas, sem obras intermediárias, ou de 

extremidades, para a dissipação das energia das águas pluviais, 

pode dar espaço a grandes erosões em áreas a jusante.  

 

Uma das soluções encontradas para evitar erros na execução de projetos 

habitacionais em áreas de encosta começa a ser esboçada na década de 60, com o 

surgimento das Cartas Geotécnicas. No Brasil, a primeira carta geotécnica a ser 

utilizada no planejamento da ocupação urbana foi elaborada pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) em 1980, para os Morros de 

Santos e São Vicente. A grande novidade introduzida pelas Cartas Geotécnicas é 

que para sua realização são necessários estudos de escala local, para o 

levantamento das condições geológicas, pedológicas e geomorfológicas dos 

terrenos: 

De acordo com Freitas (2000, p.15), a Carta Geotécnica pode ser definida 

como: 

 

(...) um produto resultante da necessidade da caracterização dos 

terrenos, comprometido com uma intervenção ou solução para o 

uso e ocupação do solo. Tem em conta atributos ou parâmetros 

de seus componentes físicos, os quais induzem ou condicionam o 

desenvolvimento de processos e fenômenos responsáveis pela 

dinâmica da crosta terrestre. Apesar de expressar 

fundamentalmente dados do meio físico (rocha, solo, ar e água), 

sua abordagem pode envolver também aspectos do interesse do 
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meio biótico (fauna e flora) e antrópico (relativo à ocupação), na 

medida em que sejam, da mesma forma, componentes essenciais 

nos processos interativos das solicitações do homem no meio. 

Quando os dados constituem atributos dos três segmentos do 

meio (meio físico, biótico e antrópico) em proporções 

semelhantes, o produto é determinado de Carta Ambiental34. 

 

 Outro produto temático de auxílio para a execução de projetos 

habitacionais são as Cartas de Uso do Solo, uma vez que elas fornecem o estado 

das principais alterações das áreas urbanas em um determinado período de 

tempo. A compreensão da situação do entorno pode possibilitar a adequação de 

funções desejadas dentro do empreendimento, ajudando a incluir equipamentos 

urbanos que estejam ausentes nas proximidades e possam atender à população 

moradora. Outra aplicabilidade da carta de uso do solo é a da identificação de 

possíveis usos geradores de instabilidades do ambiente, como fontes poluidoras 

ou geradoras de processos erosivos. 

De acordo com Freitas & Almeida (1997) a elaboração de cartas de uso do 

solo devem ter suas classes definidas em virtude do objetivo do trabalho, 

revelando as condições do meio físico e da ocupação.  

Alguns usos são indicativos de grandes perturbações no meio ambiente, 

como o uso urbano e industrial, causador de modificações na morfologia dos 

terrenos, não apenas no período de implantação dos loteamentos ou fábricas, 

mas durante também o seu funcionamento.  

                                                           
34

 A elaboração de Cartas Ambientais Urbanas está entre os objetivos deste trabalho de 

graduação, a ser feita através da combinação de cartas temáticas auxiliares, como veremos 

adiante. 
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O avanço tecnológico permitiu a possibilidade de exploração e cultivo das 

matérias-primas em volumes extraordinários. A concentração passa a ser a ótica 

não apenas das atividades econômicas, mas também da sociedade, que cada vez 

mais se urbaniza. Da concentração permitida pelas metrópoles surgem 

problemas relacionados à segregação do espaço e da pobreza da maior parte da 

população. A impossibilidade ou omissão do planejamento físico-territorial se 

traduz pela insuficiência de coleta e tratamento de esgotos, lixo industrial, 

hospitalar, dificuldade no controle e expansão de bairros e loteamentos 

irregulares, dificuldade de expansão e modernização dos equipamentos urbanos 

e sociais. 
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Figura 70 - Aspectos ambientais e indicadores na avaliação da implantação de                

Conjuntos Habitacionais de baixa renda. 

 

 

 

Fonte: Controle Ambiental em Conjuntos Habitacionais de Interesse Social, Caldeira et. al., 

(2001)            
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Como dito anteriormente, a instalação de um projeto habitacional implica 

em alterações na dinâmica de funcionamento do meio ambiente. Assim, na 

consideração de parâmetros que auxiliem na execução e desenho de projetos 

urbanísticos, deve-se levar em consideração, como foi mostrado pela Cartografia 

Geotécnica, os atributos do terreno e as demais características físicas do local. No 

entanto, como lembra Rodrigues (2004), as influências antrópicas não vem sendo 

adequadamente tratadas na elaboração das políticas e ações de planejamento, 

tendo-se a necessidade de verificar que as interferências antrópicas são também 

interferências geomorfológicas, capazes de modificar as propriedades, taxas e 

balanços dos processos naturais. Dessa forma, é necessário considerar o histórico 

de perturbações que o homem realiza dentro de uma determinada área, através 

de uma cartografia evolutiva, que dimensione as mudanças das ações humanas 

no tempo e no espaço.  

De acordo com o autor supracitado, as orientações básicas para o estudo 

das alterações antrópicas no meio físico são: 

 

a) observar as ações humanas como ações geomorfológicas na superfície da terra. 

b) investigar nas ações humanas padrões significativos para a morfodinâmica; 

c) investigar a dinâmica e a história cumulativa das intervenções humanas, 

iniciando com os estágios de pré-perturbação. 

d) empregar diversas e complementares escalas espaço-temporais. 

e)  empregar e investigar as possibilidades da cartografia geomorfológica de 

detalhe. 

f) explorar a abordagem sistêmica; 
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g)  usar a noção de limiar geomorfológico e a análise de magnitude e freqüência; 

h)  dar ênfase à análise integrada em sistemas geomorfológicos; 

i)  levar em consideração as particularidades dos contextos morfoclimáticos e 

morfoestruturais; 

j) ampliar o monitoramento de balanços, taxas e geografia dos processos 

derivados e não-derivados das ações antrópicas. 

 

Ao se levar em consideração a proposta acima, o subsidio dado pela 

Cartografia Evolutiva inicia-se com a análise da morfologia original da área, ou 

seja, seu estágio de pré-perturbação. Nesta fase, avaliar-se-ia alguns atributos da 

morfologia original, como as declividades, rupturas e mudanças de declive do 

terreno, indicando o estado e características naturais desta, que, em tese, ainda 

não teriam sofrido ação antrópica direta e indireta. A utilização da documentação 

cartográfica para a análise da morfologia original, conforme Lima (1990) baseia-

se no uso de cartas topográficas em médias e grandes escalas, como 1:25.000 e 

1:10.000, e fotografias aéreas em pequenas escalas, como 1:18.000 e 1:10.000, na 

qual se prime pelo mapeamento da geometria das vertentes (retilinidades, 

concavidades e convexidades), sua posição (terço superior, médio ou inferior) e 

possíveis sub-unidades de vertentes, como anfiteatros, nichos de nascentes, 

rupturas e mudanças. 

Para o mapeamento da morfologia em estado perturbado, Lima (1990) 

sugere uma hierarquia de intervenções, através de seqüência cronológica 

relacionadas com o episódio de urbanização. Neste mapeamento, no qual é 

indicado a morfologia antropogênica, o autor sugere alguns parâmetros, como: 
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padrão de arruamento, densidade das edificações, estágio de consolidação 

urbana, densidade e distribuição dos materiais superficiais, profundidade e 

extensão de cortes e aterros, volumes dos materiais remanejados ou importados. 

O reconhecimento da importância do mapeamento da morfologia 

antropogênica no planejamento pode ser indicada, segundo os resultados da 

pesquisa de Lima op. cit., quando o mesmo correlacionou a existência de 

descontinuidades texturais dos sedimentos terciários da Bacia de São Paulo com 

a existência de anfiteatros íngremes côncavos nas cabeceiras de drenagem, onde 

através das perturbações associadas à habitação de baixo padrão, como cortes e 

aterros compactados, que provocam instabilidades nas encostas, são freqüentes 

episódios de movimentos de massa. 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) vem 

desenvolvendo, através da contribuição de profissionais de diversas áreas 

(geólogos, geógrafos, arquitetos, urbanistas, engenheiros, etc.) algumas 

metodologias que visam dar suporte aos projetos de empreendimentos 

habitacionais, para que evitem danos acentuados ao meio ambiente, através de 

projetos mal concebidos. Geralmente esses impactos extrapolam a área do 

empreendimento, causando danos à qualidade de vida dos moradores situados 

ao longo da área de influência do projeto. 

Para a execução de um projeto de empreendimento habitacional são 

verificadas três fases distintas: o planejamento, a construção e a ocupação. Na 

fase de planejamento se identifica a demanda por moradia, se seleciona uma área 

e se constrói um projeto. Na fase de construção são erguidas as edificações e 

demais melhorias urbanísticas, são reservados bota-foras para o descarte de lixo 
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e são feitas aplicações em melhorias paisagísticas. Por fim, com a ocupação, é 

feito o uso das residências e possíveis ampliações das instalações. 

Na obra Habitação e Meio Ambiente: abordagem integrada em 

empreendimento de interesse social, Freitas et.al. (2001, p.3) faz uma análise das 

políticas habitacionais encontradas em nossas cidades: 

 

Em geral, tem sido estabelecidas políticas habitacionais 

inadequadas à concentração urbana crescente e desorganizada, 

resultando numerosas invasões em áreas verdes, destinadas à 

unidades de conservação e, mais localizadamente, em áreas 

institucionais de loteamentos regulares, proliferando os 

loteamentos clandestinos, favelas e cortiços; retratando o grave 

problema de distribuição de renda do país.  

 

De acordo com a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (1992), 

as habitações de interesse social envolvem medidas de parcelamento do solo, 

bem como a construção de edificações destinadas à famílias que vivem em 

habitações subnormais, em condições de habitabilidade precária, que tenham 

renda inferior a 12 salários-mínimos ou que se enquadrem nos critérios de 

financiamento do Sistema Financeiro de Habitação. Para o estabelecimento de 

convênios com entidades que promovem a habitação de interesse social estão 

previstas algumas condições, como a autorização de projetos pelos seguintes 

órgãos: 

 

a) órgãos de administração direta; 

b) empresas de controle acionário público; 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 5 

 Planejamento Urbano-Ambiental no Município de São Paulo: as 

interferências da legislação urbanística e a luta pela moradia – o caso do 

Conjunto Habitacional Turística. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

286 

 

DGEO 

c) entidades conveniadas com a Superintendência de habitação Popular (Habi) 

da Prefeitura do Município de São Paulo; 

d) entidades ou promotores privados com convênios com a COHAB, IPESP e 

com empreendimentos assessorados e supervisionados pelo Instituto de 

Previdência Municipal. 

 

O Conjunto Habitacional Turística, como se demonstrará, é fruto de um 

desses convênios acertados entre a Prefeitura Municipal através da liderança da 

Associação dos Moradores Sem Teto (ATST-SP) e também através de convênios 

com o Governo do Estado. A supervisão pelas duas esferas de governo permitiu 

a aprovação do projeto urbanístico do loteamento e a realização de obras de 

infraestrutura, encontrando-se o processo, atualmente, em fase de titulação de 

propriedade, ou seja, em sua fase final de execução. No entanto, antes que se 

chegue a essa fase, são necessários, segundo Freitas et.al. (2001), a realização de 

estudos prévios de impacto ambiental desses empreendimentos, iniciando-se 

com o levantamento do passivo ambiental em áreas vizinhas que possam 

deflagrar processos de instabilização do meio físico, ocasionado riscos potenciais. 

Para a avaliação de situações de risco, são sugeridas algumas 

metodologias de levantamento, como aponta o trabalho acima: 

 

a) pesquisar a região destinada à implantação do conjunto, identificando 

eventuais fontes próximas dos problemas ambientais e levantar o passivo 

ambiental da área destinada ao empreendimento. 
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b) investigar as situações de risco, analisando a susceptibilidade a processos do 

meio físico, da área escolhida para o empreendimento, utilizando informações e 

dados básicos, tais como geologia, solos, declividades, pluviometria e história de 

eventos. 

c) realizar mapa de risco potencial, considerando a inserção do loteamento na 

área. 

 

Dessa forma, a situação geográfica deve ser levada em conta na avaliação 

dos projetos de habitação, evitando-se somente que se considere, nesses projetos, 

à adequação dos mesmos aos índices urbanísticos, cujas bases estão assentadas 

nos ideais de conforto térmico, salubridade e ambiente construído. As alterações 

do quadro ambiental são um dos maiores problemas encontrados nesses 

projetos, sendo comum a não realização de estudos que prevejam os impactos 

ambientais e adaptem os projetos a essa nova situação. De acordo com Freitas 

et.al. (2001, p.24), pode-se ilustrar essa situação, quando se verifica: 

 

Em situação inversa da apresentada anteriormente, de 

possibilidade de problemas ambientais no local destinado ao 

empreendimento ou no seu entorno, na seleção de áreas deve-se 

considerar conflitos que podem ocorrer com a implantação do 

empreendimento. Tais conflitos raramente são considerados na 

escolha de uma área para um empreendimento habitacional. 

Dois fatores determinantes de eventuais conflitos merecem 

estudos mais detalhados: 

1.  a potencialidade da área para outros usos. 

2. os reflexos da urbanização em ocupação já consolidada, tais 

como reservatórios para abastecimento de água ou geração de 

energia elétrica, unidades de conservação, oleiculturas ou 

cinturões verdes de abastecimento hortícola.  
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O que se tem verificado na execução dos projetos urbanísticos de 

habitações de interesse social foi justamente a não consideração da situação 

geográfica na aprovação e execução desses empreendimentos. As soluções 

verificadas são razoavelmente uniformes, com arruamentos que seguem padrões 

fixos, estabelecidos pelas prefeituras, sem que se leve em conta as condições do 

local. O traçado do urbano tende à grelha hipodâmica (disposição em grade 

retangular), com a utilização de greides que exigem terraplanagem em terrenos 

mais acidentados (Moretti, 1993). 

A adoção de terraplanagem para a adaptação do terreno à construção 

busca mudar a declividade original para condições de suavização. No entanto, 

nesse procedimento, as divisas e os fundos de lote acabam ficando mais 

íngremes, gerando taludes não tratados que expõe solos com descontinuidades 

texturais, muito propícios à erosão.  

A adoção da grade retangular para o traçado do sistema viário obriga a 

adoção de vias mais largas situadas à meia encosta, em direção próxima às 

curvas de nível, com o intuito de manter os greides de declividade mais baixos. 

Para esta correção, o método do desbaste de quadras acaba por gerar a 

necessidade de nova terraplanagem, ocasionando, desta forma, a execução de 

novos cortes e aterros, que se constituirão em fontes geradoras de instabilização 

do terreno e de processos erosivos (Moretti op. cit.). 

Outro problema comum é a disposição dos lotes maiores em setores 

perpendiculares às curvas de nível, o que ocasiona movimentos de terra mais 

pronunciados para a construção de casas. 
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Figura 71 - Riscos associados à edificações com lados maiores dispostos                     

paralelamente às curvas de nível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, segundo Freitas et.al. (2001, p.43), os principais problemas 

oriundos da falta de abordagem ambiental empregada em conjuntos 

habitacionais são: 

 

Em conseqüência da abordagem ambiental inadequada, os 

principais problemas verificados em conjuntos habitacionais são: 

leitos de ruas erodidos, ruas de elevada declividade longitudinal 

sem qualquer tipo de pavimentação ou proteção, que facilmente 

se transformam em verdadeiras boçorocas (atingindo em alguns 

casos mais de 20 metros de profundidade) e causando aterros e 

cortes erodidos e em processo de ruptura; drenagens destruídas; 

sistema viário e edificações comprometidos. Tais condições se 

desenvolvem no local e atingem áreas circunvizinhas.  

 

Fonte: Critérios de Urbanização para Empreendimentos Habitacionais, Moretti (1993) 
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A consolidação da Legislação Nacional do Meio Ambiente (Lei Nº. 

6.938/81) escreveu um capítulo importante na avaliação dos impactos ambientais 

e na introdução de um sistema de gestão integrada. 

A introdução das Avaliações de Impacto Ambiental ajuda a consolidar a 

idéia de que um empreendimento habitacional é um causador potencial de 

impactos ambientais. 

 Com a aprovação da Resolução CONAMA 369 (BRASIL, 2006), todos os 

projetos urbanísticos acima de 100 ha ou aqueles situados em áreas de relevante 

interesse ambiental necessitam, para sua aprovação, de licença ambiental prévia. 

A execução de estudos de impacto ambiental em empreendimentos de 

interesse social necessita de fazer uma descrição do tipo e do porte dos projetos. 

A localização do empreendimento deve ser feita em cartas de 1:50.000 ou 

maiores, sendo detalhadas as instalações em planta planialtimétrica em escala de 

1:10.000 ou maiores, com indicação das declividades superiores a 30%. 

Acrescentam-se também, nesses estudos, a indicação dos usos previstos, do 

sistema viário, da estimativa de população, da densidade dos lotes e a previsão 

de riscos de impactos frutos da construção e ocupação do empreendimento 

(Moretti, 1993). 

Para a realização de estudos de impacto ambiental, de acordo com Freitas 

et.al. (2001), são necessários três níveis de trabalho: o 1º - da área de influência 

direta; o 2º - da área de influência indireta e o 3º, - da área de influência regional. 

Na determinação da área de influência direta é selecionada a menor bacia 

hidrográfica onde está contido o empreendimento, sendo necessários estudos do 

meio físico, biótico e antrópico. Na determinação da área de influencia indireta e 
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regional, a delimitação é feita somente através de fatores do meio antrópico 

indiretamente afetados pelo empreendimento. 

Como dito, na elaboração da área de influência direta do 

empreendimento, são necessários diagnósticos do meio físico. Para a 

identificação dos processos do meio físico atuantes, há necessidade de 

consideração do contexto geológico-geomorfológico, assim como a necessidade 

de dimensionar cada uma das fases de construção do empreendimento, levando-

se em conta este contexto. Nesta identificação são comuns a confecção de mapas 

temáticos básicos dos aspectos geológicos, pedológicos, com um detalhamento 

que permita a inserção de toda a gleba; e caracterização dos aspectos 

geomorfológicos, com a indicação do sistema de relevo e das declividades 

dominantes, também, com detalhamento ao nível da gleba. 

Segundo o mesmo roteiro idealizado por Freitas et.al. (2001) para a 

execução de estudos de impacto ambiental em empreendimentos de interesse 

social, se sugere para o diagnóstico do meio biótico a identificação de categorias 

de cobertura vegetal. Os levantamentos de campo seguiriam no auxílio da 

identificação de espécies botânicas em estágios sucessionais de desenvolvimento, 

sendo, desta forma, indicativas da qualidade ambiental do entorno. Sugere-se 

também a definição de estágios sucessionais em curso e a descrição das 

fitofisionomias principais da área de estudo, correlacionadas com os processos de 

uso e ocupação dos recursos naturais. Por fim, se chegaria, na sugestão dos 

autores, à elaboração de um mapa temático contendo a espacialização das 

formações encontradas, inclusive, incluindo a indicação de áreas de preservação 

permanente.  
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Para o diagnóstico do meio antrópico, por fim, são sugeridos 

levantamentos de população, atividades econômicas, habitação, tráfego, lazer, 

recreação, percepção ambiental, seguidos de um mapa de uso do solo atual, com 

definição dos núcleos urbanos, habitações isoladas, equipamentos urbanos e 

sociais, atividades econômicas predominantes, entre outros. 

A realização do estudo de impacto ambiental é finalizado, de acordo com 

a proposta de Freitas et.al. (2001) com a elaboração de matrizes de identificação 

de possíveis alterações ambientais. Segundo essa matriz, para cada um dos 

elementos que compõem o meio ambiente são comuns alguns indicadores de 

alterações ambientais: 

 

1. Meio Físico 

a) aceleração dos processos erosivos em superfície pela intensificação do 

escoamento de águas pluviais em superfície, em detrimento da infiltração, 

decorrente da retirada de vegetação e da movimentação de solo (particularmente 

da canalização da drenagem). Poderá, ainda, ocorrer erosão em pontos 

específicos quando da impermeabilização das superfícies (bordas de superfícies 

revestidas) ou a inserção de obstáculos ao escoamento das águas pluviais (pontos 

onde a água retirada escoa); 

b) aceleração do processo erosivo em sub-superfície, decorrente de eventuais 

vazamentos ao longo das tubulações de água e esgoto; 

c) ocorrência de escorregamentos, pela eventual interferência de taludes em 

área de empréstimo (caso seja necessária a obtenção de solo em locais externos ao 
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empreendimento). Poderão ocorrer, também, escorregamentos em corpos de 

bota-fora, caso haja a necessidade de descarte de solo ou rocha alterada; 

d) diminuição da quantidade de água que se infiltra no solo, a partir da retirada 

de vegetação, da movimentação do solo e do investimento e impermeabilização 

superficial; 

 

2. Meio Biótico  

 

a)  supressão da vegetação de forma irreversível ao longo dos acessos e  locais 

edificáveis; 

b)  degradação da vegetação pelo efeito de borda nos fragmentos de vegetação 

que eventualmente serão mantidos no empreendimento. 

c)  incômodos à fauna, que utiliza o local como paisagem ou habitat, em 

decorrência de ruídos, da movimentação de pessoas, do tráfego e emissão de 

partículas sólidas e gases para a atmosfera. 

 

3. Meio Antrópico 

a) alteração da percepção ambiental devido às edificações, pela presença dos 

esqueletos das construções e das edificações finais; 

b)  alteração da percepção ambiental pela disposição de resíduos sólidos de 

forma inadequada. 

 

 De acordo com a magnitude e a duração da alteração ambiental, quando 

esta é qualificada como significativa ou muito significativa é que se tem um 
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impacto ambiental (negativo ou positivo), merecendo, para cada caso, medidas 

mitigadoras e monitoramento específico. Para as alterações ambientais pouco 

significativas são feitas apenas recomendações (Freitas et. al, 2001). 

 Pelo exposto, percebe-se que a urbanização e a questão ambiental são um 

marco importante da base territorial de nossas cidades. A globalização 

contemporânea reafirma a diferença no processo de urbanização dos países 

periféricos, marcada pela concentração espacial e pelo acelerado ritmo de 

crescimento urbano. Nossa rede urbana tende a apresentar grandes 

aglomerações, carentes dos mais elementares equipamentos urbanos e sociais. 

 Para se ter uma idéia da violência do processo de urbanização brasileira, 

nossa taxa de urbanização em 1940 era de 26,35%, em 1980, de 68,86%; em 1981, 

77% e em 2000, já ultrapassava os 80% (Santos, 2005). 

 As cidades brasileiras, como ressalta Santos op.cit., apresentam problemas 

semelhantes em relação ao emprego, habitação, transportes e saúde, fruto de 

uma urbanização ligada às corporações, na qual o interesse das grandes firmas 

comanda um processo de expansão capitalista que devora os recursos públicos, 

orientando a ótica dos investimentos em detrimento dos gastos sociais. 

 Pela marca da concentração que tem como símbolo a cidade, e dentre elas, 

as cidades brasileiras, os espaços metropolitanos são o ápice do anacronismo 

verificado pelo equilíbrio ambiental, facilmente quebrado pelo despejo de 

resíduos de diversas ordens, concentração de poluentes, degradação do solo e do 

subsolo, que em muito já ultrapassa a capacidade de auto-depuração dos 

sistemas ambientais (Lombardo, 1995). 
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 Dessa forma, Cavalheiro (1995, p.32) nos apresenta grande contribuição, 

quando diz: 

 

A urbanização apresenta-se como um desafio para os 

pesquisadores, pois a concentração humana e as atividades a ela 

relacionados provocam uma ruptura do funcionamento do 

ambiente natural. Para melhorar avaliar a qualidade ambiental 

urbana e controlar suas degradações ambientais, é preciso 

compreender sua dinâmica de funcionamento para, a partir 

dessa compreensão, procurar soluções para muitos problemas 

ambientais que afligem o espaço urbano. É necessário, portanto, 

compreender que a paisagem urbana é uma paisagem natural 

alterada.  

 

Figura 72 - O Domo de Poluição Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como visto, mesmo através da adoção de índices, muitos deles 

prescritivos, o urbanismo tradicional não foi capaz de dar respostas adequadas 

ao controle da qualidade ambiental em muitas cidades brasileiras, dentre elas, 

São Paulo. A imposição de taxas, percentuais de aproveitamento embora tentem 

Fonte: Urbanização e Alterações Ambientais, Cavalheiro (1995). 
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disciplinar o uso e ocupação, tentando primar pela salubridade, qualidade do 

ambiente construído das edificações, mostram-se insuficiente em casos em que a 

urbanização avança em direção à áreas frágeis do ponto de vista geotécnico ou se 

encontram próximos a áreas de relevante interesse ambiental. 

 A escolha do desenho urbanístico deve, pelo exposto, levar em 

consideração a necessidade de uma análise razoável do funcionamento do meio 

ambiente local, levando em conta, sua relação com os espaços produzidos pela 

sociedade, e aqueles, ainda, de certa forma, que mantém muito dos ritmos e 

durações propiciados pela natureza. Sai-se, dessa forma, de um debate 

meramente ambiental ou urbanístico, e chega-se a um debate geográfico, que dá 

conta de ler os processos de produção do espaço, e até mesmo, suas contradições 

imanentes. 

 Pelo exposto e verificado através da análise bibliográfica acerca do 

urbanismo, não faz sentido se propor um conjunto de áreas verdes para 

determinado empreendimento, em virtude da densidade populacional se as 

mesmas não auxiliam nos locais em que é mais significativa a existência de fluxos 

de água concentrados, ou mesmo se estas não ajudam a diminuir o efeito da 

impermeabilização, diminuindo a possibilidade de enchentes. Os sistemas 

viários devem respeitar a morfologia original, evitando uma série de equívocos 

como os relatados anteriormente. 

 Em áreas de interesse ambiental, como parques estaduais, diversos 

atributos paisagísticos devem ser preservados para que se mantenha a beleza 

cênica do lugar, evitando possíveis ruídos à paisagem. 
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 O urbanismo é e continua sendo nossa melhor ferramenta para o controle 

do uso do solo urbano e para a garantia de padrões mínimos de salubridade do 

ambiente construído, no entanto, cada vez mais, mostra-se a necessidade de 

inclusão de novos fatores, passíveis de serem incrementados a estes quando se 

tem uma boa leitura da situação geográfica da área onde se deseja implementar 

um empreendimento de habitação de interesse social. Contudo, a abordagem 

urbanística vêm, através da necessidade se superação desses entraves, abrindo 

espaço para a colaboração das áreas afins, como a Geografia e as Ciências 

Ambientais, muito pelo que se percebe, pela capacidade que estas teriam, como 

ramos do conhecimento científico, de buscar uma síntese dos aspectos que 

explicam as áreas e suas diferenciações pela superfície terrestre. 

 Essa nova situação pela qual se vê a necessidade de renovação do discurso 

urbanista clássico aponta, em grande parte, para os limites dos estudos 

parcelados, os quais não dão conta de explicar a diversidade de fatores 

envolvidos na compreensão da dinâmica ambiental, como muito se fez ao longo 

das décadas e ainda se faz em muitos locais, na qual, a concepção isolada dos 

índices urbanísticos não é suficiente para manter a qualidade de vida do cidadão 

em nossas cidades. 

 Por fim, ressalta-se uma citação importante, de trabalho que versa sobre a 

área do Conjunto Habitacional Turística (Sakamoto, 2004, p.35) acerca da 

vantagem geográfica na elaboração dos estudos ambientais, tão imprescindíveis, 

como se demonstrou, a uma crítica ao urbanismo atual: 
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Para a realização de um estudo ambiental com abordagem 

geográfica é fundamental entender as relações da natureza e da 

sociedade numa perspectiva dinâmica sob todos os aspectos 

selecionados para sua análise. A paisagem urbana sendo um 

todo contínuo, seu estudo é complexo. Numerosas são as 

variáveis a serem consideradas, implicando numa visão 

multidisciplinar, com a necessidade de atuação de uma equipe 

desta categoria. 

 

 A necessidade de superação e crítica ao urbanismo clássico, não parte 

somente por profissionais de outras áreas, que tentam enriquecer essa 

abordagem com elementos praticados por seus campos, mas do próprio 

urbanismo, que tenta renovar seu discurso, suas técnicas e metodologias, 

evitando assim, os mesmos erros praticados no passado e arraigados nos órgãos 

de planejamento estatal, em diferentes níveis. Dessa forma, antes de se partir 

propriamente à análise ambiental da área de influência do conjunto Habitacional 

Turística, é necessário indicar essas novas abordagens, como é o caso, por 

exemplo, das análises de pós-ocupação. E o que se fará, portanto, no item que 

segue.  
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5.1.1 – Do vertical ao horizontal – o ambiente e a moradia: As 

Avaliações de Pós-Ocupação a serviço da qualidade ambiental 

urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As limitações demonstradas pelo urbanismo e pelos projetos 

arquitetônicos tradicionais, com padrões fixos de desenhos aplicados sem que se 

levassem em consideração o local de implantação dos projetos, abriram margem 

para a proposição, por parte dos próprios urbanistas, de metodologias que 

“A APO, portanto, diz respeito a uma série de métodos e técnicas 

que diagnosticam fatores positivos e negativos do ambiente no 

decorrer do uso, a partir da análise de fatores socioeconômicos, de 

infra-estrutura e superestrutura urbanas dos sistemas 

construtivos, conforto ambiental, conservação de energia, fatores 

estéticos, funcionais e comportamentais, levando em consideração 

o ponto de vista dos próprios avaliadores, projetistas e clientes, e 

também, dos usuários”. 

 

Marcelo de Andrade Romero e Sheila Walbe Ornstein, 

Procedimentos Metodológicos para APO em Conjuntos 

Habitacionais in Avaliação Pós-Ocupação: Métodos e Técnicas 

Aplicados à Habitação Social, Coleção Habitare, 2003.  
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visassem monitorar a qualidade das habitações não apenas nas pranchetas, mas 

também após a sua construção. 

O ambiente construído passou a ser valorizado pelo seu conforto e 

salubridade, devendo estar em consonância a habitação e seu ambiente interno 

com o ambiente externo do projeto, planejando-se um ambiente total com 

soluções adequadas ao entorno e aos moradores. 

A casa passa a ser, por si só, considerada um ambiente, estando ligada ao 

conjunto habitacional por relações de vizinhança e funcionalidade, tornando, o 

projeto viável economicamente, do ponto de vista do conforto interno e da 

necessidade que o mesmo se reflita em satisfação para os moradores. Abre-se 

espaço para as avaliações de pós-ocupação, oriundas do desenvolvimento da 

Psicologia Ambiental nos Estados Unidos e aplicadas ao estudo dos conflitos 

existentes em habitações e condomínios destinados à classe trabalhadora 

(Romero & Ornstein, 2003). 

Um conjunto habitacional, dentro das novas concepções da Psicologia 

Ambiental aplicada à arquitetura e ao urbanismo precisa oferecer condições 

ambientais de qualidade, onde o ato de morara deve revelar melhorias na cultura 

urbana como um todo. 

A massificação das políticas habitacionais, como revela Romero & 

Ornstein op. cit., trouxeram um rebaixamento da qualidade dos conjuntos 

habitacionais, trazendo perda de qualidade para a vida dos moradores, devido às 

parcas condições ambientais. Uma das principais razões para a queda da 

qualidade do ambiente construído estão na inadequação da topografia para a 

execução dos projetos e a concentração da população em ambientes insalubres. 
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Para que se evitem esses inconvenientes é necessário elaborar projetos que 

primem pela qualidade ambiental, melhorando, como revela esses autores, as 

características da topografia, dos sistemas de drenagem, da insolação e dos 

padrões de espaços abertos. 

O que se tem verificado nos projetos destinados à população de baixa 

renda é a utilização de materiais de baixo custo, com rápida deteorização e falta 

de aplicação de infraestrutura mínima. 

Os programas de habitação na América Latina e no Brasil partiram da 

idéia de se buscar um padrão mínimo de moradia, o qual seria aos poucos 

aumentado pela própria iniciativa dos moradores. Aos poucos, o que se verifica, 

pela própria falta de recursos dos proprietários, é que esses empreendimentos 

foram perdendo o controle urbanístico, sem que alcançassem os padrões 

mínimos de qualidade ambiental. Nesse processo, o que se verificou foi o 

surgimento de verdadeiras favelas incentivadas por programas governamentais 

oficiais, ocasionando a insalubridade do ambiente da moradia. 

Os empreendimentos habitacionais vêm se transformando em uma 

espécie de resposta ao aumento considerável de habitações precárias. Entre 1988 

a 1991, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do 

Estado de São Paulo) construiu 15.000 casas populares, frente ao avanço dos 

cortiços e domicílios informais, que, em 1990, chegaram a um total de 88.000 

unidades ou 3 milhões de moradores (Romero & Ornstein, 2003). 

Frente ao avanço da conquista dos direitos urbanísticos e do aumento dos 

programas oficiais de habitação, o que se viu foi a redução da qualidade do 

ambiente construído, influindo diretamente na qualidade de vida dos 
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moradores. Dessa forma, a Avaliação de Pós-Ocupação surge como instrumental 

de controle da qualidade do ambiente construído, através da criação de rotinas 

de avaliação de programas sociais, principalmente no caso dos conjuntos 

habitacionais. O que se leva em consideração nessas avaliações, segundo Romero 

& Ornstein op. cit., é o desempenho físico do ambiente, no decorrer de seu uso, 

como também a necessidade de avaliação da satisfação dos moradores e o 

aumento da qualidade sobre os processos de produção e uso dos ambientes 

construídos, a partir da redução de falhas de projeto. 

 

Figura 73 - Programas de habitação desenvolvidas pela CDHU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Procedimentos Metodológicos para APO em Conjuntos Habitacionais, Romero 

& Ornstein (2003). 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 5 

 Planejamento Urbano-Ambiental no Município de São Paulo: as 

interferências da legislação urbanística e a luta pela moradia – o caso do 

Conjunto Habitacional Turística. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

303 

 

DGEO 

Os principais aspectos referentes à avaliação de pós-ocupação em 

empreendimentos de interesse social, segundo os autores supracitados, seriam: 

 

a) socioeconômico, origem, tempo de moradia, condição familiar, etc. 

b) infra-estrutura, superestrutura urbana e áreas livres em geral: 

disponibilidade de comércio e serviços, estacionamento de veículos em áreas 

públicas, etc. 

c) avaliação de satisfação dos usuários: amostra dos edifícios e das unidades 

habitacionais, avaliação dos aspectos visuais; densidade populacional X 

conforto psicológico individual; identificação dos moradores com áreas 

livres, etc.; 

d) avaliação dos sistemas construtivos: amostra de edifícios e unidades 

habitacionais – visualização dos seguintes aspectos: implantação / 

movimentação de terra, infra-estrutura, alvenaria, cobertura, etc.; 

e) avaliação econômico-funcional: análise dos custos X benefícios com indicação 

de sugestões de melhorias por parte dos moradores. 

 

Embora as avaliações de padrão dos aspectos construtivos já vinham 

sendo feitas no Brasil por técnicos especialistas, relacionadas aos padrões da série 

ISO 9000, a gestão da qualidade dos aspectos construídos supera em muito, 

segundo Romero & Ornstein (2003, p.26) os métodos clássicos de medição de 

desempenho do ambiente construído, pois o primeiro leva em conta o padrão de 

satisfação dos usuários. Segundo os autores, esses benefícios qualificam a 

Avaliação de Pós-Ocupação como: 
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A APO, portanto, diz respeito a uma série de métodos e técnicas 

que diagnosticam fatores positivos e negativos do ambiente no 

decorrer do uso, a partir da análise de fatores socioeconômicos, 

de infraestrutura e superestrutura urbanas dos sistemas 

construtivos, conforto ambiental, conservação de energia, fatores 

estéticos, funcionais e comportamentais, levando em 

consideração o ponto de vista dos próprios avaliadores, 

projetistas e clientes, e também, dos usuários. Mais do que isso, a 

APO se distingue das avaliações de desempenho clássicas 

formuladas nos laboratórios de institutos de pesquisa, pois 

considera fundamental aferir o atendimento das necessidades ou 

o nível de satisfação dos usuários, sem minimizar a importância 

da avaliação de desempenho físico ou clássica. Nesse sentido, a 

APO tem grande validade ecológica, pois faz análises, 

diagnósticos e recomendações a partir de objetos de uso, in loco, 

na escala e tempo reais. 

 

As primeiras experiências de aplicação de Avaliação de Pós-Ocupação no 

Brasil datam de 1972, sendo realizadas pelo IPT. Atualmente o NUTAU (Núcleo 

de Pesquisas em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo) da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP vêm desenvolvendo novos projetos nesse 

sentido no Brasil. 
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Figura 74 - O ciclo de desenvolvimento de uma avaliação de pós-ocupação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do estabelecimento de experiências iniciais de APO por essas 

instituições, aos poucos se tem verificado sua aplicabilidade no planejamento 

urbano, através da verificação da relação existente entre conforto ambiental e 

comportamento do usuário. 

De acordo com Romero & Ornstein (2003), o conforto ambiental interage 

com o ambiente construído, modificando o comportamento do morador, através 

da relação verificada na Psicologia Ambiental, de que as modificações no 

ambiente produzem modificações no comportamento humano através do 

princípio de estímulo X resposta (behreviorismo). 

A Psicologia Ambiental estabelece, segundo esses autores, quatro grupos 

de relacionamento verificados na relação entre conforto ambiental e 

comportamento: 

a) ambiente construído: abrange as inter-relações entre o comportamento, o 

projeto, sua construção, uso e operação; 

Fonte: Procedimentos Metodológicos para APO em Conjuntos Habitacionais, Romero 

& Ornstein (2003). 
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b) condições de conforto: abrange as inter-relações entre conforto ambiental e a 

resposta do comportamento a estas condições; 

c) tipo de trabalho: abrange as inter-relações existentes entre o comportamento 

e o tipo de trabalho desenvolvido em determinado ambiente, verificando as 

adequações e funcionalidades; 

d) relações pessoais: abrange as inter-relações entre o ambiente construído e as 

relações pessoais. 

 

O quadro abaixo tenta ilustrar os mecanismos de relação existentes entre o 

ambiente e o comportamento do usuário de um empreendimento habitacional.   
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Quadro 1- Ambiente e comportamento humano em avaliações de pós-ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diversidade demonstrada pelos ambientes urbanos fez com que a 

Psicologia Ambiental pesquisasse métodos e técnicas que permitissem relacionar 

o comportamento humano com o uso do tempo e do espaço, estabelecendo, 

dessa forma, dois métodos principais: o time-budget e o time-geography. No 

Condições de 

Conforto 

Tipo de Trabalho 

O ambiente afetando o comportamento 

 

 

 

Relações Pessoais 

Pessoas 

Representatividade 

Imagem Pessoal 

Tipo de Luz e Ambiente 

Cor 

Ambiente 

Construído 

Projeto 

Construção 

Uso e Operação 

Calor 

Frio 

Vento 

Luz Natural 

Luz Artificial 
Tarefas 

Necessidades 

Fonte: Procedimentos Metodológicos para APO em Conjuntos Habitacionais, Romero 

& Ornstein (2003). 
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primeiro, são vislumbrados os aspectos da vida cotidiana de cada pessoa, 

associando-a ao uso simultâneo do espaço, na forma de um diário de vida. No 

segundo, se estabelece o potencial de comportamento do ambiente, verificando o 

vínculo que as pessoas estabelecem entre si e as condições físicas sobre as quais 

se desenvolvem esses vínculos (Romero & Ornstein, 2003). 

Das possibilidades levantadas pelos estudos da relação entre ambiente e 

comportamento, verifica-se a existência de uma maior participação dos agentes 

envolvidos na produção e uso do ambiente em foco. Desta forma, os resultados 

podem ser utilizados como instrumentos e diretrizes para projetos futuros, com 

características semelhantes, indicando adaptações, renovações, reformas e 

reorganizações aplicáveis aos ambientes. 

Romero & Ornstein op. cit. relatam erros bastante comuns deste tipo de 

empreendimento, como a disposição das habitações em sentido perpendicular ao 

desnível do terreno, o que acaba por constituir em rampas de aterro e cortes 

seqüenciais de grande declividade e a formação de platôs para a edificação dos 

edifícios. Os taludes dos cortes dos patamares e platôs acaba por dificultar o 

acesso dos pedestres dentro do empreendimento, sendo necessária a construção 

de escadarias. 

A realização da Avaliação de Pós-Ocupação para habitações de interesse 

social, conforme revelam os autores supracitados, começa através da realização 

de entrevistas com os moradores e observação do estágio de conservação dos 

elementos construtivos utilizados e a realização de registros fotográficos. 

Os primeiros erros em projetos são verificados já com a realização da 

terraplanagem, em função da realização de taludes e plataformas que acabam 
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por exigir obras de drenagem e correções em proporções inadequadas dos 

taludes (o padrão adequado segundo a bibliografia é de 1:2), muito inclinados, o 

que dificulta o seu tratamento com cobertura vegetal. Outra patologia 

encontrada é o tratamento inadequado das cristas dos taludes, que acabam por se 

transformar em pontos de erosão. 

Figura 75 - As análises de pós-ocupação em conjuntos habitacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Procedimentos Metodológicos para APO em Conjuntos Habitacionais, Romero 

& Ornstein (2003). 
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A compactação do solo dos possíveis patamares deve ser adequada, caso 

contrário corre-se o risco do surgimento de um número muito maior de cortes 

em relação aos aterros. A existência deste último demonstra, pelo contrário, as 

irregularidades originais do terreno (Romero & Ornstein, 2003). 

Em relação ao sistema de captação de águas pluviais, são comuns falhas 

de canaletas e calçadas ao redor das edificações, demonstrando não haver 

dimensionamento compatível com o sistema de drenagem e da utilização de 

materiais pouco duráveis (Romero & Ornstein op. cit.). 

A análise geral dos conjuntos habitacionais através do uso da Avaliação de 

Pós-Ocupação, como ressaltam os autores supracitados, revela que as falhas 

observadas nestes empreendimentos geralmente começam por projetos 

inadequados aos terrenos (55%), seguido de falhas de execução de obras (22%), 

falhas de materiais (15%) e o restante, (8%), atribuído a outras causas. 

A avaliação dos custos e formas do empreendimento habitacional estão 

dentro dos objetivos da avaliação de pós-ocupação, dentro, portanto, do campo 

das avaliações econômico-funcionais. 

Bente (2004), em dissertação de mestrado aplicada ao estudo dos custos e 

da forma do Conjunto Habitacional Turística, revela sua experiência como 

arquiteto da Associação dos Trabalhadores Sem Teto, descrevendo o ambiente 

existente na delimitação do projeto deste conjunto habitacional, que segundo 

este, é próprio deste movimento de moradia, e cujo percurso obteve grande 

reconhecimento por parte da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo.  

A questão da forma de um conjunto habitacional, segundo o autor 

supracitado, está relacionada à tradição do parcelamento do solo, que se faz 
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graças à configuração dos espaços, levando em consideração os volumes, 

materiais e sistemas de infra-estrutura local. Assim, a tradição clássica do 

parcelamento do solo é a de otimizar as formas em função dos custos. Essa base 

da tradição urbanística, conforme coloca Bente (2004) vem do Código de Obras 

Municipal, do Código Sanitário e das Leis Especificas de 1979 (Lei Nº. 6.766), que 

estabelecem os índices e medidas mínimas para a habitação de baixa renda. 

Neste contexto, o que se verifica é que as edificações dos 

empreendimentos de habitação de interesse social promovem a divisão de glebas 

primárias em glebas menores e depois destas, em lotes com tamanhos 

estabelecidos pelas leis de mercado e pela legislação vigente do parcelamento, 

que visa, como referido, apenas adequar as formas aos custos. Portanto, o que se 

observa é o não-atendimento dos objetivos da população de baixa renda, 

conforme pontua Bente op. cit., pois o desenho dos lotes estreitos e compridos 

visam apenas diminuir os custos para a implantação da infra-estrutura (como 

asfaltamento, calçamento e tubulações). 

A Lei Nº. 11.775 (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 1995) 

abre a possibilidade de adequação do projeto proposto pela Associação dos 

Trabalhadores Sem Teto do Conjunto Habitacional Turística às diretrizes do 

Programa Lote Legal e também aos convênios estabelecidos com o Governo do 

Estado de São Paulo para a ampliação da infra-estrutura de água e esgoto desses 

empreendimentos. Com esse apoio, como lembra Bente op. cit., o projeto do 

Conjunto Habitacional Turística, em sua primeira versão, (datada de 1995) previa 

1.468 lotes. Três anos depois teve, com a apresentação do projeto final, um 

acréscimo de 30% deste total, aumentando bastante a estrutura do loteamento. 
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As obras do Conjunto Habitacional Turística iniciaram-se em 1997, com a 

conclusão de 20 casas. Logo depois se verifica o início das obras de implantação 

do sistema viário, com a colocação de guias e sarjetas, galerias de tubulação de 

águas pluviais, poços de visita e bocas de lobo. Com o termino do sistema viário, 

são demarcadas as quadras, e já em 1998, o número de construções sobre para 

200, com um total de 10 famílias habitando o conjunto. Foram demarcados lotes 

na área de brejo do tributário do Córrego Inocêncio de Souza que passa pelo 

empreendimento, o que ocasionou a realização de um aterro e utilização de bate-

estacas para sua compactação, com capacidade de alcance de 8 metros de 

profundidade (Bente, 2004). 

A definição final dos custos dos lotes baseou-se na aplicação da Lei de 

Harper, utilizada na Lei Nº. 5.261/57 e cujo cálculo prima pela busca de um lote 

padrão que alcance o máximo índice de aproveitamento possível, ocasionando 

um preço final do terreno adequado à população de baixa renda. No entanto, 

mesmo assim, a determinação do preço final dos lotes, conforme aponta Bente op. 

cit., não se tornou padrão em toda a área do Conjunto Habitacional Turística, 

encontrando-se tamanhos e preços maiores naqueles situados próximos à Estrada 

Turística do Jaraguá, devido às facilidades de acesso e da infra-estrutura de 

comércio e serviços existentes neste corredor. 

Alguns empecilhos para a delimitação do leito carroçável das ruas e do 

número de lotes é apontado por Bente op. cit., o que ocasionou uma reduzida 

largura média do viário (entre 6,00 e 8,00 metros) e o número reduzido de lotes 

na Rua Monte Verde, cuja lateral é voltada para a divisa com o Parque Estadual 

do Jaraguá. 
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De acordo com levantamento realizado por Ferreira (2002), 90% dos lotes 

do Conjunto Habitacional Turística possuem dimensões de 5m X 16 m, e apenas 

10%, dimensões de 7 m X 16m ou 10 m X 16 m, alcançando-se, dessa forma, uma 

área média de 80 m2 e custo final do lote, de R$ 3.000,00. Como os custos da 

implantação da infraestrutura foram subsidiados pela Prefeitura do Município 

de São Paulo e pelo Governo do Estado, ainda, mesmo assim, foram necessários, 

conforme demonstra o autor supracitado, R$ 900,00, de cada proprietário, para a 

conclusão do asfaltamento e R$ 200,00 para o término da rede elétrica. 

A taxa de ocupação dos lotes, conforme dados do Projeto Urbanístico 

contida na forma de anexo no trabalho de Ferreira op. cit., é de 0,6 e o coeficiente 

de aproveitamento é de 1,2, o que comprova a necessidade, conforme salientou 

Bente (2004), da aplicação da Lei de Harper na definição dos custos do 

empreendimento, aproveitando-se do máximo potencial construtivo. Assim, o 

preço final do lote não alcançou ao menos R$ 25,00 o m2. 

A Avaliação de Pós-Ocupação se converte em um esforço na tentativa de 

fazer com que a moradia se converta em ambiente adequado à salubridade do 

morador e na tentativa de fazer com que a habitação cumpra suas funções de 

melhoria do convívio daquele que o habita, conforme os pressupostos 

estabelecidos pela Psicologia Ambiental. Esta resultou em um esforço de revisão 

dos paradigmas clássicos do Urbanismo, incluindo na revisão deste, muitas 

metodologias aplicadas por outras ciências, para se evitar os descuidos com os 

passivos ambientais gerados na implantação da habitação de interesse social. A 

identificação de patologias é um dos produtos advindos deste tipo de avaliação, 

sendo necessária a aliança entre a garantia do direito urbanístico do cidadão com 
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a necessidade de um ambiente salubre de moradia, garantindo assim, melhoria 

do meio ambiente (em seu sentido latu) onde o empreendimento habitacional 

está implantado. 

O item acerca dos dilemas vividos pelo urbanismo verificou-se a deste na 

adoção de medidas prescritivas para a implantação de empreendimentos de 

interesse social e do controle do uso do solo como um todo. Assim, pelas 

discussões realizadas, há uma complementação entre as discussões do item 

anterior com a deste item, uma vez que há uma reação por parte dos urbanistas e 

planejadores de que os efeitos degeneradores no meio ambiente físico se 

tornaram um paradigma a ser resolvido, necessitando de respostas ainda mais 

condizentes com uma realidade dinâmica. No entanto, os tropeços verificados na 

legislação ainda se repetem, sendo necessária uma revisão das metodologias que 

são empregadas no processo de regularização de empreendimentos de interesse 

social. As análises de pós-ocupação, dessa forma, se situam dentro do cerne da 

adoção de terapias preventivas e na maioria dos casos, corretivas, gerando em 

algumas ocasiões, custos elevados na adoção dessas recomendações. Nas linhas 

que seguem a partir de então, testar-se-á demonstrar, através do estudo de caso 

do Conjunto Habitacional Turística e da área de influência por ele estabelecida, 

os limites demonstrados pelo trato da legislação urbanística na regularização dos 

loteamentos de interesse social, apontando, através da leitura da documentação 

oficial sobre a regularização fundiária desse empreendimento, e também do 

exercício da Cartografia Ambiental de cunho geográfico, de que as alterações 

ambientais promovidas no espaço de abrangência deste loteamento são reflexo 

da situação atual da dicotomia vivida pelo urbanismo, de ter que garantir o 
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direito à moradia com qualidade ambiental. No entanto, nesse bojo, demonstrar-

se-á que a leitura adequada da situação geográfica e sua consideração nos 

procedimentos de regularização de habitações de interesse social evitariam uma 

série de deseconomias e aplicação de terapias corretivas, com custos elevados, 

que as análises de pós-ocupação desejam realizar.  
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5.1.2 – Um histórico do Processo de Regularização Fundiária do 

Conjunto Habitacional Turística e as políticas de conservação do 

Parque Estadual do Jaraguá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O problema da falta de moradia é resultado da profunda desigualdade da 

distribuição de renda e da ação do mercado imobiliário, cuja ação permite a 

composição final do preço da terra na cidade. Sem dinheiro para participar do 

processo capitalista de valorização fundiária, resta a esta faixa da população se 

dirigir aos locais onde este circuito de renda não figura, pois como há de se 

esperar, não há preocupação em se valorizar terrenos em condições impróprias 

para a construção, além do mais, que sobre estes, recaem restrições legais, como é 

o caso do controle de uso do solo nas proximidades de bens tombados e 

“Diante da falta de habitação para as pessoas menos privilegiadas 

surgem favelas, cortiços e loteamentos clandestinos em áreas 

diversas, atingindo reservas florestais e de mananciais. Acentua-se 

a disputa para conquistar as frações do espaço físico territorial pelo 

quais as condições ambientais são afrontadas, contribuindo assim 

para o aumento da incidência de patologias e psicoses”. 

 

Reginaldo Elias Ferreira, Os Sem Terra Urbanos: a ATSTSP – o caso 

do Conjunto Habitacional Turística, Trabalho de Graduação 

Individual, Departamento de Geografia – FFLCH – USP. 
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unidades de conservação. É justamente para esses locais que a população mais 

pobre acaba se dirigindo. 

A intensidade do processo de periferização de uma cidade como São 

Paulo é retratada pela Sinopse Preliminar do Censo de 2000, do IBGE (2002): a 

comparação dos dados dos censos de 1991 e 2000 mostram que na década de 90, 

a região central perdeu 1 em cada 5 moradores, e no mesmo período, os extremos 

sul e leste, onde se situam os pontos mais periféricos da cidade – ganharam 1 

pessoa para cada 4 que já lá habitavam. 

O rápido crescimento verificado no Município de São Paulo a partir da 

década de 60 fez com que a mancha urbana se expandisse em direção aos limites 

administrativos (leste e sudeste), iniciando o processo de conurbação com os 

municípios do ABCD. A década de 80 marca o avanço da urbanização sobre 

áreas ambientalmente frágeis do norte e do sul do município e intensifica o 

processo de periferização e perda de população do Município de São Paulo para 

os demais da Região Metropolitana.35 

A ocupação propriamente dita da área compreendida pelo limite da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza iniciou-se no final do século XVIII, com o 

desmembramento das Fazendas Jaraguá e Anastácio. A primeira, a mais antiga 

da região, foi desmembrada em 1917, originando a Vila Pirituba, a qual se viu, a 

partir de 1923, ser loteada pelos princípios das primeiras leis urbanísticas, se 

                                                           
35

  A participação da população do Município de São Paulo em relação ao total da Região 

Metropolitana cai de 82,5% em 1950 para 57,5% em 1999, ao passo que os demais municípios 

da RMSP vêm assistindo taxas de crescimento anual, a partir da década de 90, da ordem de 

5% a 12% ao ano.  
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constituindo assim, como o primeiro núcleo de consolidação da ocupação deste 

importante bairro paulistano. A segunda, devido a construção da Ferrovia São 

Paulo Railway, foi secionada em duas partes, conforme assinala Sakamoto (2004) 

– a primeira parte estava situada entre os limites das margens do Rio Tietê até o 

local onde se situa hoje a Estação Pirituba da CPTM36 e, a segunda parte, tinha 

seus limites de Pirituba até o atual bairro de Perus. 

Com o advento da ferrovia, como assinala Villaça (2001) ocorre um 

crescimento contínuo e nucleado destes bairros antigos da capital ao longo das 

estações ferroviárias, indo em direção aos espigões e topos de morros, quando 

logo depois, se verifica o surgimento da legislação urbanística de forma mais 

sistemática, e o contínuo dessas áreas passam a ser loteadas. 

O início do século XX, mais precisamente a década de 30, marca o avanço 

do crescimento da mancha urbana da cidade de São Paulo. Dentro desse 

processo é acompanhado o desenvolvimento das regiões de Pirituba e Jaraguá, 

que se beneficiaram de seu clima característico (mais frio do que na maior parte 

da cidade) e da paisagem, convertendo-se me locais propícios para a prática 

agrícola e atração de imigrantes ingleses. Na década de 60, com a construção das 

Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, os usos se diversificam, com o 

aparecimento das primeiras plantas industriais (Sakamoto, 2004). 

A consolidação dos núcleos iniciais de Pirituba e Jaraguá criaram grandes 

estradas de topos de morro que faziam a ligação destas localidades com o centro 

                                                           
36

  Esta estação, inclusive no período, se transformou, juntamente com a Parada de Taipas (atual 

Estação Jaraguá da CPTM) em importantes pontos de descarregamento do café que vinha de 

Santos.  
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de São Paulo e com o litoral. A antiga Estrada Velha de Campinas, atual Avenida 

Raimundo Pereira de Magalhães, era responsável por fazer a ligação da região 

com Campinas e o litoral. As avenidas Mutinga e Anastácio se constituíram 

como caminhos de boiada, que levavam os rebanhos da região em direção ao 

Frigorífico Armour, o qual acabou por comprar as terras da antiga Fazenda 

Anastácio. A Estrada Turística do Jaraguá era responsável por fazer a ligação 

deste bairro com o centro, através da Lapa (Sakamoto, op. cit.). 

Na década de 50 o avanço da verticalização do centro de São Paulo acaba 

por forçar a ocupação horizontal da periferia. No bojo deste processo são 

construídos muitos loteamentos irregulares e moradias precárias.  

O distrito de São Domingos, situado na porção centro-sul da área de 

estudo, foi formado pela venda dos loteamentos de propriedade do Frigorífico 

Armour, recebendo logo em seguida estes loteamentos a contribuição de uma 

ocupação espraiada, com o avanço do tipo horizontal de baixa densidade 

(Sakamoto op. cit.).. 

Na década de 60 ocorre um plebiscito para a emancipação da Região de 

Pirituba em relação ao Município de São Paulo, com reação direta da Prefeitura, 

que aumenta os investimentos na região. O reflexo é o surgimento da Biblioteca 

Municipal Brito Broca, da Administração Regional (atual Subprefeitura 

Pirituba/Jaraguá) e do Centro Esportivo (atual Clube da Cidade Geraldo José de 

Almeida).  

Nos anos 70, com o término da Rodovia Bandeirantes verifica-se um 

acentuado crescimento de plantas industriais, já iniciado na década anterior, 

quando do fim da construção da Rodovia Anhanguera. Estes dois eixos viários 
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representaram uma barreira física para a região, sendo necessária sua 

transposição, ao longo dos distritos de Pirituba, Jaraguá e São Domingos, por 

dois viadutos e um túnel. 

A década de 80 marca a consolidação da urbanização nesta região. No 

entanto, ainda, por se tratar de uma região periférica situada na região noroeste 

do município, encontrando-se nesse local uma unidade de conservação e 

importantes estoques de terras vagas, definidos pelo zoneamento de 1971, como 

Z-8, ou seja, zona rural de expansão urbana, tem início uma nova onda de 

consolidação de urbanização, de padrão residencial baixo. 

Como se demonstrou, pelos dados apresentados, a partir da década de 50, 

a verticalização, um dos focos identitários do processo de metropolização da 

Cidade de São Paulo (Souza, 1994), juntamente com a valorização imobiliária 

subjacente, expulsou população da região central em direção à periferia. O 

zoneamento de 1971 facilitou esse processo, ao destinar estoques vagos como Z-

8, de características rurais, mas com possibilidade de expansão urbana. Como 

para o parcelamento do solo em regiões carentes de infra-estrutura são 

necessárias aplicações vultuosas de recursos, o mercado imobiliário se afugenta, 

de início, de investir nessas áreas, abrindo espaço para a proliferação de 

loteadores clandestinos. Boa parte da expansão urbana periférica se deu através 

desse mecanismo, incorporando à cidade legal uma outra, bem maior, com 

características ilegais (Grostein, 1987). 

Algumas soluções políticas para esse problema, pelo menos em teoria, 

começam a já ser formuladas na década de 70, com a criação do BNH, mas já 

demonstram serem falhas e até mesmo indutoras da expansão urbana informal, 
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pois aplicavam os recursos do financiamento da casa para a classe média, devido 

aos retornos esperados, anulando o foco inicial do projeto, que era o atendimento 

à população de baixa renda. 

Essa situação habitacional acaba por provocar uma situação insustentável 

do ponto de vista social. Movimentos sociais oriundos dessas camadas da 

sociedade começam a ensaiar as condições que duas décadas mais tarde 

acabaram por permitir a criação do Estatuto da Cidade, e junto deste, do conceito 

da função social da propriedade urbana, o que obriga de certa forma, a prefeitura 

do Município a rever os instrumentos de zoneamento existentes e o foco do 

financiamento para a habitação social. 

De acordo com Bonduki (1998), as ações do poder público antes de 1989 

para enfrentar o problema habitacional da população de baixa renda eram 

fortemente centralizados na figura do BNH e da COHAB, com a produção de 

unidades habitacionais prontas, em desacordo com os terrenos onde eram 

implantados, causando fortes impactos ambientais. No período que vai de 1960 a 

1989, segundo estimativas do autor, houve um acréscimo populacional de 3,5 

milhões de habitantes na cidade, ao passo que só foram construídas 100 mil 

unidades habitacionais.  

Na tentativa de rever a política habitacional adotada até então, a Prefeitura 

do Município de São Paulo cria o FUNAPS (Fundo de Atendimento à População 

Moradora em Habitações Subnormais), a qual teve sua atuação limitada por falta 

de recursos. 

Um marco para a mudança do foco de investimentos em habitação no 

município vem com a administração Luíza Erundina (1989-1992) que já inclui em 
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seu plano de governo alguns dispositivos que já vinham sendo discutidos pelos 

movimentos de reforma urbana, e que mais tarde seriam incorporados ao 

Estatuto da Cidade, criando, dessa forma, um Plano de Habitação de Interesse 

Social para o município. Novos órgãos são implantados, como a HABI 

(Superintendência de Habitação Popular) da Secretaria Municipal de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano, responsável por realizar acordos técnicos e de 

orientação ao recém implantado sistema de mutirão. 

O objetivo da implantação desse sistema, conforme pontua Bonduki 

(1998), é o de realizar parcerias entre o poder público e a sociedade organizada 

para a criação de um sistema de gestão pública não-estatal de recursos de 

habitação, garantindo eficiência, economia e agilidade para a redução dos custos 

das moradias, ampliando em muito, segundo o autor, o alcance das políticas de 

habitação, o que não vinha sendo conseguido com o modelo de gestão 

centralizado. Os números levantados pelo mesmo indicam, com a mudança nos 

programas de habitação de Luiza Erundina, a criação de um total de 108 

associações comunitárias, com benefícios para 60 mil pessoas em apenas 4 anos e 

economia nos custos de implementação das habitações em torno de 50%. 

Para Bonduki (1998), os principais benefícios da política habitacional 

introduzida pela Gestão Luíza Erundina (1989-1992) foram: 

 

 articulação entre Política Habitacional e Política Urbana, fazendo da 

implantação do Plano Habitacional um instrumento de política urbana. 

Ocupar os vazios urbanos, evitar o crescimento horizontal da área 

urbanizada e desestimular a necessidade de deslocamentos. 
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 diversidade de programas e projetos, rompendo a uniformidade das soluções 

que caracterizavam o período do BNH. 

 descentralização e interdisciplinaridade da gestão, articulando o trabalho 

social com o desenvolvimento de projetos e obras. 

 direito à cidadania, garantindo a participação popular na formulação de 

projetos e programas, na definição da demanda de empreendimentos e nas 

prioridades orçamentárias; 

 parceria com a comunidade organizada e estímulos a processos de produção 

auto-geridos ou co-geridos; 

 direito de morar com dignidade no centro urbano e áreas de urbanização 

consolidada, rompendo a lógica de segregação urbana que destinava apenas 

as zonas periféricas para a população de baixa renda; 

 direito à arquitetura através da valorização do projeto arquitetônico e 

urbanístico como uma etapa indispensável para a melhoria da qualidade de 

habitação; 

 respeito ao meio ambiente e ao patrimônio cultural através da 

compatibilização do atendimento habitacional com os critérios de 

preservação ambiental; 

 direito à terra através da regularização fundiária das áreas ocupadas e acesso 

à terra urbana pela desapropriação de vazios urbanos; 

 critérios sociais de financiamento, buscando garantir o retorno do 

investimento sem impedir o acesso das famílias de baixa renda ao 

atendimento habitacional pelo menor custo possível; 
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 direito à justiça, garantindo assistência jurídica em assuntos habitacionais 

para a população de baixa renda. 

 

 O sistema de mutirão originado na gestão Luiza Erundina previa que do 

gasto total do empreendimento, 4% estaria reservado à assessoria técnica, 10% 

com a mão-de-obra e os 82% restante com a compra de material (Bonduki, 1998). 

 Até que se chegasse ao sistema de mutirões, no final dos anos 80, foi 

necessária a organização de movimentos sociais de luta pela moradia, através 

dos quais se alcançou poder de interferência nos foros decisórios e por fim, se 

conseguiu mudar os parâmetros das legislações urbanísticas anteriores. 

 A luta pela moradia na cidade de São Paulo é tão antiga quanto o processo 

de urbanização da cidade, já datado da década de 30, com a tentativa de 

sobrevivência dos cortiços à lei do inquilinato. Na década de 70, com a expansão 

ainda mais violenta da mancha urbana, as lutas pela moradia se concentram em 

dois vetores: a dos moradores de favela (resistência à expulsão e luta por água e 

luz) e a dos moradores de casas autoconstruídas da periferia, por melhorias nas 

condições de infra-estrutura e da propriedade dos lotes clandestinos (Gohn, 

1991). 

 Nos anos 80 esse quadro se complexifica, em muito, pela capacidade de 

organização dos movimentos. De acordo com Gohn op. cit., os movimentos de 

luta por moradia se dividem na seguinte organização: 

 

 1. luta pelo acesso à terra e habitação. 

 2. luta pela posse da terra. 
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 3. luta no âmbito do processo construtivo. 

 4. luta dos inquilinos. 

 5. luta dos proprietários pobres (qualidade de moradia dos programas 

oficiais e legalização da propriedade da terra). 

 

 Os movimentos de luta pelo acesso à terra são traduzidos pelo desejo do 

título do terreno. As primeiras invasões ocorreram em 1982, o que permitiu a 

proliferação de movimentos organizados em 1987, sobretudo na zona leste de 

São Paulo, com o surgimento do Movimento dos Sem Terra. O movimento de 

acesso à terra se diferencia daquele iniciado na década de 70, com as favelas, 

devido ao fato das ocupações terem sido planejadas e organizadas, o que forçou 

a abertura de canais de negociação direta com o Estado (Gohn, 1991). 

 

Figura 76 - Organização das Reivindicações Populares 

 

 
Fonte: Teoria dos Movimentos Sociais, Gohn 

(1991) 
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Em relação às lutas no âmbito dos processos construtivos, o que se verifica 

é a busca por condições de moradia segundo padrões determinados pelos 

participantes e de acordo com suas condições econômicas. O exemplo mais típico 

são as lutas dos mutirões e as Cooperativas de Ajuda Mútua e Auto-Gestão, na 

zona sul e em São Bernardo do Campo. Na zona norte se destacam os 

movimentos da Vila Nova Cachoeirinha. 

 A falta de áreas livres e as restrições impostas pela legislação elevaram em 

muito o preço da terra na cidade de São Paulo, criando uma impossibilidade para 

a abertura de novos loteamentos. Em 1980, um movimento denominado de 

Assembléia do Povo, criado através da associação de 27 bairros paulistanos, 

visava garantir, junto do Presidente Figueiredo, a cessão de novas áreas para a 

abertura de loteamentos. Na zona sul, as primeiras ocupações por moradia na 

década de 80 ocorreram no Campo Limpo. Já na zona leste o que se verifica 

primeiro é a associação das comunidades de luta pela moradia com os 

movimentos eclesiais de base da Igreja Católica, cuja filosofia centra-se no 

assembleísmo como forma de organização das ações e reivindicações (Gohn, 

1991). 

 No campo, a atuação desses movimentos era mais pronunciada, no 

entanto, ele logo se deslocou para a cidade, devido a necessidade de acesso à 

terra. O primeiro movimento desse gênero, surgido na zona leste de São Paulo, 

são os Filhos da Terra, apoiados pela Pastoral da Igreja e pela Frente Nacional do 

Trabalho. As ocupações passaram a ser feitas através da adoção de códigos 

próprios de forma que as ações permaneceriam em sigilo (Gohn, op. cit.). 
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 A partir de 1986, o Movimento dos Sem Terra se associa à Pastoral da 

Terra da Igreja Católica e à Pastoral da Habitação, desenvolvendo estratégias em 

duas frentes: uma pelo acesso à terra e outra pela construção da habitação. Essas 

associações entre os movimentos sociais e a Igreja Católica permitiram assessoria 

técnica com o Laboratório de Engenharia Civil da Unicamp e com a COHAB. 

 A primeira área ocupada pelo Movimento Filhos da Terra foi a da Santa 

Casa de Misericórdia, na Vila Paulistana, no ano de 1983, com a construção de 

alguns barracos à beira de um córrego. A notícia acabou por se espalhar entre os 

moradores da região, que achavam que a Igreja católica estava distribuindo 

terrenos. Com a aglutinação de novos participantes ao movimento, como aponta 

Gohn op. cit., foi possível pressionar os donos do terreno da Santa Casa de 

Misericórdia, os quais acabaram por vender a área à Associação de 

Trabalhadores do Movimento Sem Terra, acabando por ter respaldo do Estado 

para a instalação da infraestrutura urbana. 

 As experiências anteriores dos sem-terra e a eclosão de loteamentos 

clandestinos, numa velocidade nunca antes vista, acabou por pressionar a 

Prefeitura a abrir ainda mais novos loteamentos e para tal, criou o Departamento 

de Parcelamento do Solo (Parsolo), o qual, com apenas sete meses de atividades, 

no ano de 1977, detectou a existência de 800 loteamentos irregulares na Zona 

Leste.  

 No plano federal, para evitar a ação dos loteadores clandestinos, que 

acabavam por lesar os compradores de lotes, através da prática da não inscrição 

da propriedade loteada no Cartório de Registro de Imóveis (como solicitado pela 

legislação), foi aprovada a Lei Federal Nº. 6.766, de 1979 que faz a distinção entre 
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direito difuso da comunidade (referente ao loteamento) e do interesse individual 

comunitário (do comprador do lote). Assim abre-se espaço para a punição do 

mal loteador e para a regularização urbanística em área de litígio. 

 O histórico até aqui apresentado fez uma sinopse inicial da ocupação da 

área de estudo, abrindo horizonte para a compreensão da importância da 

consolidação da urbanização de baixa renda, a partir da década de 80, em cujo 

contexto é que surgirá o Conjunto Habitacional Turística. Logo em seguida, 

demonstrou-se a complexificação do quadro urbanístico trazido através desse 

processo, cuja eclosão de loteamentos clandestinos é sua maior tradução. Para tal, 

fez-se necessário um encaminhamento para o entendimento do surgimento e 

campo de atuação dos principais movimentos sociais de luta por moradia na 

cidade de São Paulo, com o objetivo de compreender como ocorre a atuação do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, cuja atuação direta, será a responsável 

pela constituição do Conjunto Habitacional Turística, a partir do início da década 

de 90. No entanto, antes de se discorrer acerca do processo de regularização 

fundiária do conjunto habitacional citado, verificando nessa leitura uma espécie 

de tradução dos fatos maiores da luta pela moradia ocorrida na cidade de São 

Paulo, é necessário retomar a discussão anterior dos pressupostos básicos para a 

elaboração de projetos de loteamentos. Essa opção se justifica como forma de 

contrapor os pontos em comum existentes acerca dos padrões a serem seguidos 

nos projetos de habitação de interesse social, para garantir sua adequabilidade 

ambiental, com uma série de apontamentos que foram extraídos da leitura do 

processo de regularização fundiária do Conjunto Habitacional Turística, 

verificando, dessa forma, as inconsistências e acertos realizados na concepção 
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desse projeto. Assim, também, será possível realizar um diálogo acerca da 

compatibilização da implantação deste loteamento com a necessidade de reforço 

das políticas de conservação do Parque Estadual do Jaraguá. 

 Moretti (1993) apresenta, segundo indicação da literatura consultada, um 

dos principais manuais acerca da orientação para a construção dos projetos de 

loteamentos, através da sugestão de adoção de padrões e procedimentos rígidos 

de adequação do desenho urbanístico em relação à área de implantação do 

projeto. 

 Os insumos iniciais, conforme aponta o autor supracitado, partem a partir 

do levantamento de uma base cartográfica confiável, em escala de 1:1.000 ou 

1:500, com curvas com eqüidistância de 1 metro, optando-se assim, pela 

realização de um levantamento topográfico preciso. Com a confecção dessa base 

cartográfica, confere-se sua precisão com a elaboração de um cartão topográfico, 

lançando pontos coletados em campo e os interpolando sobre o traçado das 

curvas de nível. 

 Com a verificação da exatidão da base, parte-se para a elaboração da carta 

de declividades naturais, com recomendação do uso das seguintes classes: 0-15%, 

15-30%, 30-50% e >50%. A elaboração da carta de declividade permite dar 

subsídios à alocação do sistema viário, à disposição dos lotes e à reserva de áreas 

públicas. 

 Para a caracterização e diagnóstico do meio físico é sugerida a indicação 

das rochas que compõem o substrato rochoso, assim como seu comportamento 

geotécnico. Os solos devem ter seu comportamento analisado, assim como a 
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espessura dos diversos horizontes. Nas áreas de sedimentos aluviais, os 

depósitos devem ser caracterizados e ter sua espessura medida. 

 Em relação ao meio biótico são necessários levantamentos da cobertura 

vegetal para a definição de áreas verdes e das medidas de prevenção contra 

erosão. 

 As águas superficiais e subterrâneas devem ser avaliadas de modo a 

prevenir problemas da implantação de redes de infraestrutura. 

 Na fase de execução do projeto devem ser previstas áreas potencialmente 

utilizáveis como jazidas fontes de material para aterros. As áreas terraplanadas e 

o leito primário viário devem ser protegidos. 

 O levantamento de campo é essencial também para a observação e 

caracterização dos taludes de cortes existentes, tradagens para a verificação de 

tipos de solos em diversas porções topográficas do terreno (topo, base e meia 

encosta). 

 Para o parcelamento do solo a própria legislação municipal prevê na 

elaboração de projetos os seguintes itens: 

 

a) indicação de vias ou estradas existentes ou projetadas, relacionando-as com o 

loteamento pretendido;  

b) traçado básico do sistema viário principal; 

c) localização aproximada dos terrenos destinados às áreas públicas e 

institucionais; 

d) faixas de terreno “non aedificandi”. 
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 As leis de zoneamento, aplicáveis e fiscalizadas por cada subprefeitura, 

estabelecem os índices urbanísticos a serem respeitados (taxa de ocupação, 

coeficiente de aproveitamento, recuos, altura das edificações, etc.). 

 As condições do entorno são essenciais para a previsão dos equipamentos 

a serem previstos no projeto. A Lei de Parcelamento do Solo exige a indicação 

das condições do entorno em relação: 

 

a) superestrutura: escolas, postos de saúde, parques, etc. 

b) vias de circulação; 

c) redes de infra-estrutura: água, esgoto, águas pluviais, luz, iluminação 

pública e telefone. 

 

 De modo geral, a sistemática de projetos, conforme nos lembra Moretti 

(1993), segue três fases: estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo. 

1. Estudo Preliminar: contém o plano urbanístico de ocupação da área, com 

traçado do sistema viário, tamanho dos lotes, disposição das áreas públicas, 

institucionais e comerciais. 

 

2. Projeto Básico: detalhamento da proposta do sistema viário e dimensões dos 

lotes, indicando já as soluções para a terraplanagem e infraestrutura. 

 

3. Projeto Executivo: nessa fase os parâmetros geométricos já devem estar fixados 

com a definição das obras de infraestrutura e detalhes construtivos do 

loteamento. 
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Figura 77 - Recomendações a serem seguidas por projetos executivos de loteamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estabelecimento das áreas non aedificandi constantes no estudo 

preliminar estão previstas na legislação e se situam ao longo dos cursos d’água, 

ferrovias e rodovias, onde se proíbe edificações em um raio de 15 metros em 

todos os sentidos. Para o estabelecimento de áreas verdes, deve-se observar as 

espécies do entorno do loteamento para que se estabeleça critérios de 

preservação das condições do meio físico, como as linhas de drenagem natural. 

Para a implantação das vias e edificações não se permite a execução destas 

em áreas com declividades superiores a 50% e em trechos sujeitos à inundação. 

Como dito, para a disposição do arruamento, a elaboração da carta de 

declividades naturais é essencial, não havendo maiores problemas para áreas 

com inclinação de até 15%, mesmo que a via esteja disposta ortogonalmente no 

Fonte: Critérios de Urbanização para empreendimentos habitacionais, Moretti (1993). 
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sentido das curvas de nível. As vias locais e coletoras, com dimensões que 

chegam até 11 metros também não possuem restrições em relação à inclinação do 

terreno. Já as vias de maior largura, ou seja, superiores aos 11 metros, alocadas 

para as vias locais e coletoras, são indicadas até os 30% de declividade. Mais do 

que isso, os greides de inclinação do eixo carroçável impossibilitam a instalação 

do sistema de águas pluviais, induzem o escoamento concentrado e exigem 

grandes movimentos de terra. 

 

Figura 78 - Amplitude e Largura das plataformas das vias de loteamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas vias situadas ao longo dos córregos, deve ser respeitada a faixa “non 

aedificandi” e de preferência se construir um muro de arrimo junto ao aterro das 

áreas de inundação para que se confine e proteja o escoamento das águas 

pluviais, evitando riscos quanto à elevação do nível da água. 

Fonte: Critérios de Urbanização para empreendimentos habitacionais, Moretti (1993) 
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Outro ponto importante no desenvolvimento de projetos é o 

dimensionamento da rede coletora de águas pluviais. Deve-se sempre apelar 

para a preservação das linhas de drenagem naturais, o que facilita o lançamento 

das águas pluviais, evitando sua concentração no leito das ruas. Geralmente, a 

linha de drenagem possui vegetação que desempenha o papel no amortecimento 

do escoamento superficial e na proteção das margens quanto à erosão e o 

assoreamento, sendo indicado prever áreas públicas verdes para esses locais. 

 

Figura 79 - Ausência de preservação das linhas de drenagem em loteamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em alguns casos se opta por construir o sistema viário sobre a rede de 

drenagem como modo de facilitar o escoamento das águas pluviais e servidas. 

Fonte: Critérios de Urbanização para empreendimentos habitacionais, Moretti (1993) 
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No entanto, como aconselha Moretti (1993), esse método só é indicado para 

drenagens de baixa declividade ou em locais onde o escoamento não seja 

permanente. 

O perfil longitudinal das vias também exerce um papel importante no 

escoamento dos fluxos superficiais. Em áreas com declividade acentuada, o 

limite de inclinação da via não pode ser superior a 10%, pois assim há a 

possibilidade de que se gerem fluxos superficiais concentrados. Neste caso, são 

necessários cortes para que se reduza a energia potencial das águas, evitando 

alagamentos e risco de erosão de vias e lotes. 

 

Figura 80 - Efeitos causados pelo aumento da declividade longitudinal das vias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Critérios de Urbanização para empreendimentos habitacionais, Moretti (1993) 
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Depois de avaliadas e sugeridas alterações no modelo de sistema viário, 

indica-se nas plantas do loteamento ou em uma carta topográfica em escala 1:10. 

000, na revisão do projeto geométrico, as seguintes informações: 

 

a) sentido e módulo da declividade longitudinal e da cota do eixo da pista 

quando cruzam as curvas de nível. 

b) sentido do escoamento das águas pluviais nos lotes e linhas de drenagem 

natural. 

c) pontos altos e baixos do sistema viário. 

d) delimitação das cristas dos cortes e os pés dos aterros. 

 

Essas medidas são essenciais, pois podem evitar problemas bastante 

comuns na execução de projetos e desenhos de conjuntos habitacionais, a saber, 

conforme Moretti (1993): 

 

1. cortes e aterros em grandes dimensões; 

2. aterros bloqueando a drenagem natural ou o encaminhamento das águas 

pluviais. 

3. ausência de drenagem a partir de pontos baixos indicados na planta. 

4. aterros invadindo faixas de proteção (córregos). 

Estabelecidos os nexos iniciais sobre as características dos movimentos de 

luta pela terra e feitas algumas explanações acerca das recomendações para a 

instalação de loteamentos, pode-se, agora partir para análise do histórico de 

regularização fundiária do Conjunto Habitacional Turística. 
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Figura 81 - Vias executadas em cortes e aterros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tática inicial realizada pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra 

para a região de Pirituba e Perus era primeiro a da invasão dos terrenos, para que 

depois se tentasse a regularização fundiária. As terras encontradas na região de 

Pirituba e Perus, por estarem localizadas em zona rural de expansão urbana, 

possuíam preços baixos, se constituindo assim, como áreas prioritárias para a 

ação do movimento. As invasões começaram no fim do Governo Sarney e início 

do Governo Collor. Com o confisco das aposentadorias empreendida por este 

último governo, muitos associados tiveram que vender os lotes conquistados 

com as invasões (Sakamoto, 2004).  

 A primeira tentativa de compra de terras empreendida pela Associação 

dos Trabalhadores Sem Terra na região de Pirituba e Perus foi feita em Taipas, 

conseguindo-se posteriormente o assentamento de 18 famílias e construção das 

Fonte: Critérios de Urbanização para empreendimentos habitacionais, Moretti (1993) 
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moradias em sistema de mutirão. Logo, a mesma experiência se espalhou por 

outras áreas, como no Butantã (55 famílias) e 145 famílias no Jardim Rincão. As 

únicas restrições iniciais nestes procedimentos tomados pela Associação dos 

Trabalhadores Sem Terra, como revela Sakamoto (2004), é a dificuldade de 

conseguir a aquisição de serviços da Prefeitura devido aos processos irregulares 

dos loteamentos. 

 O sistema de mutirão aos poucos vai sendo substituído pelo de 

autoconstrução, seguindo um encontro realizado na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, na qual a subsidiaridade marcaria um novo patamar na 

negociação dos movimentos de luta por moradia com o Estado, através da 

adoção de convênios técnicos (Sakamoto op. cit.). 

 Após anos iniciais de experiência com a luta por moradia, a Associação 

dos Trabalhadores Sem Teto reorganizou seu estatuto, introduzindo novos 

ganhos como a adoção do principio de subsidiaridade. Segundo Sakamoto op. 

cit., após sua leitura do Estatuto da Associação, estes seriam os principais pontos 

que demonstram o ganho da experiência por parte deste movimento de luta por 

moradia: 

 

§ único – com o objetivo de cumprir sua finalidade, a Associação dos 

Trabalhadores Sem Terra de São Paulo atuará: 

 

a) participando na elaboração de programas e projetos habitacionais para a 

população de baixa renda, junto aos órgãos públicos. 
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b) organizando associados e representando-os quando possível, dentro dos 

preceitos legais, junto aos agentes financeiros nas negociações relativas aos 

financiamentos. 

c) promovendo convênios com as outras entidades e órgãos públicos para a 

realização de cursos profissionalizantes, prestação de assessoria técnica, apoio 

financeiro, ou através de materiais e equipamentos e qualquer outro tipo de 

convênio que possa contribuir para que se alcancem as finalidades da associação. 

d) estudando os problemas que atingem os moradores e tentando solucioná-los; 

e) promovendo a união, defesa, amparo e auxílio mútuo nos interesses e 

necessidades dos associados. 

f) desenvolvendo atividades recreativas, sociais, esportivas, assistenciais e 

necessidades dos associados. 

g) produzindo montagem de unidades de produção de componentes para a 

construção civil, através de locação, empréstimo, compra, e outras formas de 

aquisição de equipamentos. 

h) efetuando compra de terreno para repasse aos associados na implantação de 

projetos habitacionais. 

i) efetuando compras comunitárias de materiais de construção e outras se forem 

necessárias. 

j) providenciando contratação de mão-de-obra e profissionais especializados para 

a elaboração de tarefas específicas. 

l) contratação de serviços de projeto. 
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m) recebendo contribuição dos associados, recursos de órgãos públicos e 

privados, ligados à moradia e outras atividades, visando à promoção e bem-estar 

dos moradores em geral. 

n) promovendo ou participando de encontros de movimentos de moradia, ou de 

outras de interesse da entidade representando seus associados. 

o) reivindicando a construção, implantação, criação de equipamentos 

comunitários, tais como creches, postos de saúde, escolas e outros serviços 

públicos como transporte, segurança, etc. 

p) participando, na medida do possível, de projetos e empreendimentos da 

iniciativa pública e privada que venham a assistir a comunidade. 

 

A direção da Associação dos Trabalhadores Sem Terra é feita pelo 

advogado e atual vereador do Município de São Paulo, Sr. Marcos Zerbini e de 

sua esposa, Srª. Creuza Ramos, os quais iniciaram experiência com movimentos 

de moradia no final dos anos 70, através de participação com movimentos da 

Igreja Católica, em específico, a Pastoral da Terra (Ferreira, 2002). 

Para a organização do expediente que iria realizar a compra da área onde 

hoje se situa o Conjunto Habitacional Turística, se criou uma organização, 

chamada de 14ª área (já que esse seria número, até o momento, em 1994, de áreas 

conquistadas pelo movimento) para a organização da contabilidade e cadastro de 

pessoas interessadas. As únicas restrições para a inscrição de participantes na 

associação dos trabalhadores sem terra seria a de não ter imóvel em nome e da 

necessidade de não haver atrasos no pagamento das parcelas referentes à compra 
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do terreno, fazendo assim, com que os participantes participassem assiduamente 

das reuniões da associação. 

Para a aquisição do imóvel rural lindeiro ao Parque Estadual do Jaraguá, 

se utilizou como critério o baixo custo da propriedade, cujos donos Srª. Yvone 

Ramos Amorim (85,6% de participação na propriedade do imóvel), Rômulo Noel 

Batista e Maria Carmem Amorim Batista (com participação de 14,4% do imóvel), 

realizaram a venda a um custo total de R$ 3.630.993,10, conforme consta, 

portanto, nos autos do processo de regularização fundiária do Conjunto 

Habitacional Turística (Processo Nº. 05-26.577-9540). Os autos também fornecem 

a informação de que a Associação dos Trabalhadores Sem Terra parcelaram a 

compra do terreno em 15 vezes de R$ 242.066,20, para que fossem assentadas 

1.750 famílias em lotes-padrão de 80 m2, o que fez com que o custo por m2 não 

fosse superior a R$ 25,00 e o terreno não ultrapassasse o preço final de R$ 

2.000,00. 

Outro dispositivo legal, como já foi dito, é a característica atribuída para 

área, pela Lei de Zoneamento Nº. 7.805/72 que a classifica como de uso especial 

(Z8-100), de característica rural, com permissão de expansão urbana. A 

administração Luíza Erundina, já se antecipando aos dispositivos que seriam 

incorporados ao Estatuto da Cidade, que obriga os Planos Diretores a destinarem 

zonas para a implantação de projetos de habitação de interesse social, altera um 

dispositivo do zoneamento citado, elegendo as Z8-100 como áreas prioritárias 

para a instalação desses projetos. 

Como o zoneamento oficial da cidade classifica a área onde se instalaria o 

Conjunto Habitacional Turística como rural, os custos para a implantação de 
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infra-estrutura se tornariam altos, o que afasta, portanto, a atuação do mercado 

imobiliário. Outras condições, segundo Sakamoto (2004) para a realização de 

projetos nessas áreas são a porcentagem reduzida de mata natural, concepção de 

glebas que devam permitir o máximo da ocupação, com o objetivo de reduzir os 

custos com a urbanização e compra da terra37. 

 

Figura 82 - Fragmento do Mapa de Vegetação Significativa e área do Conjunto                     

Habitacional Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Embora, de acordo com fragmento da fotografia aérea (1986, em anexo) da área do Conjunto 

Habitacional Turística indique que a maior parte da vegetação dessa área seja de campo 

antrópico, a vegetação de várzea era bastante significativa, assim como uma porção da 

vegetação do Parque Estadual do Jaraguá, na parte noroeste do que viria ser o referido 

loteamento, que teve que ser removida para a instalação deste. 

Parque Estadual do Jaraguá 

Área do Conjunto 

Habitacional Turística 

Refloresta

mento 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (1995) – Processo de Regularização Fundiária do 

Conjunto Habitacional Turística 
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Com a compra do terreno, que como se verá adiante, passou por um 

processo de inventário entre os proprietários, a 14ª área, ou Conjunto 

Habitacional Turística, passou a se constituir em uma realização concreta, sendo 

selado, no seio da Associação dos Trabalhadores Sem Terra e dos interessados 

em adquirir lotes dessa área, um acordo que estabelece que a propriedade da 

área fique em nome da Associação. Esta, como se viu anteriormente em seu 

estatuto, é responsável por intermediar a transação entre os sócios e os 

vendedores do terreno. A associação ficaria também com 10% do valor do 

terreno para que evitasse risco de especulação imobiliária (Sakamoto, 2004). 

 O primeiro convênio assinado entre a ATST-SP e o Estado foi com a 

CDHU, que financiou o corpo técnico responsável no auxilio da elaboração e 

execução do projeto urbanístico, através da contratação de uma equipe de 

arquitetos, estagiários e mão-de-obra, além, também, da assessoria jurídica. Para 

a Associação dos Trabalhadores Sem Terra ficou a responsabilidade de 

elaboração e fiscalização do andamento do projeto, do acompanhamento da 

execução das obras de infraestrutura e das residências, e também, do 

acompanhamento do processo de regularização fundiária. 

 Dentro da realização de convênios entre o Governo do Estado e a 

associação ficou também estabelecido o cadastro das famílias participantes em 

programas sociais, como o fornecimento de leite e a construção de padarias 

comunitárias. Do lado da Prefeitura Municipal, a assessoria foi feita pela 

Superintendência de Habitação Popular (HABI), responsável por enviar um 

corpo técnico para vistoriar as obras. 
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 A mudança da legislação empreendida pela administração Luíza 

Erundina, colocando a Z8-100 como área rural de expansão urbana prioritária 

para receber projetos de habitação de interesse social, através do decreto 

31.601/92, introduz um conceito de habitação de interesse social na 

municipalidade, indicando índices urbanísticos a serem seguidos: “a habitação 

com no máximo de 60 m2, integrando conjuntos habitacionais, construídas por entidades 

públicas de administração direta e indireta”. (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO, 1992) 

 Após o trâmite do processo de regularização fundiária, feito pela 

Prefeitura do Município, através da Secretaria Municipal de Habitação, e também 

pelo Governo do Estado, através do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 

Habitacionais (GRAPOHAB), a 14ª Área da Associação dos Trabalhadores Sem 

Terra ou Conjunto Habitacional Turística se tornou a primeira experiência do 

movimento, na qual, segunda a fala obtidas nas entrevistas realizadas por 

Ferreira (2002) com lideranças da associação, se procedeu a todos os trâmites 

legais de aprovação, fazendo uma ruptura com as experiências anteriores da 

associação, incentivadas na administração Luíza Erundina, na qual se procedia 

primeiro à ocupação da área para que depois se esperasse a regularização 

fundiária. 

 Atualmente após a aprovação e implantação do loteamento, os moradores 

apenas esperam a substituição dos contratos de compra e venda assinados em 

nome da Associação dos Trabalhadores Sem Terra pelo desmembramento dos 

lotes e assinatura de escrituras individuais, assim como a oficialização final do 

nome das ruas por parte da prefeitura do município. 
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 As habitações de interesse social, além de preverem lotes com tamanhos 

inferiores a 100 m2 e habitação unifamiliar em 90% da área, estabelece a 

obrigatoriedade da adoção de outros índices urbanísticos. 

 As calçadas, segundo a Lei Nº. 31.061/92 não devem ser inferiores a 60 

centímetros. Estão previstos projetos de arborização em todas as áreas verdes e 

ao longo das vias com espécies nativas do entorno. As áreas públicas devem 

possuir tamanho equivalente a 35% da área total, incluindo aí o sistema viário, 

áreas verdes e institucionais, como ressaltado acima, com obrigatoriedade de 

10% do total da área do empreendimento para as áreas verdes e de 5% para as 

áreas institucionais. 

 De acordo com a análise de Ferreira (2002, p.56) feita em relação à planta 

original do Projeto do Conjunto Habitacional Turística, esses índices urbanísticos 

foram respeitados, assim como a atenção voltadas para as restrições ambientais 

da preservação da vegetação ciliar e da construção de terrenos em áreas 

inundáveis: 

 

O Conjunto Habitacional Turística, por ter área de várzea, seguiu 

o art. 10, inciso IV (Lei Nº. 31.601/92): evitar a implantação de 

unidades habitacionais na várzea, privilegiando sua utilização de 

forma a induzir a baixa ocupação e sua permeabilidade. Na folha 

02/10 da planta do projeto completo observa-se que no leito do 

córrego será colocado canaletas abertas. A várzea foi preservada 

conforme determinação: art. 11 (Lei Nº. 31.601/92- nos 

empreendimentos habitacionais de interesse social que envolvem 

o parcelamento do solo, será reservada faixa “non aedificandi” 

com no mínimo 15,00 (quinze) metros de largura, a partir da 

margem das águas correntes, e da faixa de domínio de dutos, 

rodovias e ferrovias. 
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 Os dados gerais observados no Projeto do Conjunto Habitacional Turística 

indicam, como já mencionado, uma área de 282.200 m2 ou 28,22 ha, sendo 

destinado deste total, 49,5% para a área dos lotes; os 50,5% restantes foram 

destinados ao sistema viário, às áreas de uso institucional, às áreas verdes e a 

uma porção de mata preservada, lindeira ao Parque Estadual do Jaraguá. O 

Conjunto Habitacional conta ainda com um total de 1.466 lotes, sendo que, até 

2004, conforme analisa Sakamoto (2004), 245 estavam vazios, ou seja, 16,7% do 

total. Em relação às casas construídas (1.221), 972 já estavam habitadas, o que dá 

um índice de ocupação de 66,3%. 

 

Figura 83 - Implantação de sistema de drenagem por canaletas abertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora a assessoria técnica tenha realizado o projeto individual padrão 

dos lotes, não houve obrigatoriedade de se seguir as recomendações feitas, o que 

ainda permitiu a existência da autoconstrução como padrão construtivo adotado 

na maior parte dos lotes. 

Fonte: Critérios de Urbanização para empreendimentos habitacionais, Moretti (1993). 
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 A análise de pós-ocupação realizada por Sakamoto (2004), no entanto, 

aponta algumas situações de desacordo das obras do projeto do Conjunto 

Habitacional Turística em relação aos manuais de recomendações técnicas para a 

construção de projetos de loteamentos, divergindo um pouco, desta forma, com o 

quadro apontado por Ferreira (2002) em relação ao respeito total à legislação 

para a habitação de interesse social, no estabelecimento de índices urbanísticos e 

restrições ambientais. Segundo a autora são destacáveis as seguintes situações: 

 

a) embora a maior parte das vias correspondam à vias locais, dispostas 

longitudinalmente às curvas de nível, isto não impediu a execução de alguns 

cortes e aterros; 

b) foram realizados cortes de aclive de grande altura, o que causa problemas 

aos vizinhos situados à montante, expondo a fundação das casas; 

c) presença de assoreamento dos córregos que passam pelo loteamento, sendo 

usual a utilização de tratores para a remoção do excesso de terra. O solo da 

margem dos córregos fica exposto e não há implantação de arborização para 

proteção das margens; 

d) não foi feito um projeto paisagístico, mesmo se atentando ao fato de que a 

área é lindeira a uma reserva de Mata Atlântica. Para a execução das obras de 

terraplanagem foi retirada toda a vegetação original, não se verificando 

reposição da mesma. Acrescenta-se ainda a falta de preocupação dos moradores 

em iniciar a arborização das calçadas. 
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 Em relação ao sistema viário, são detectados alguns problemas verificados 

por Sakamoto (2004), que coincidem com o verificado na execução dos trabalhos 

de campo, os quais serão relatados mais adiante. Dessa forma, destaca a autora: 

 

a) deteriorização do asfalto por insuficiência de drenagem e pela utilização das 

ruas para o tráfego de ônibus municipal. Mesmo com a finalização das obras de 

drenagem, são visíveis rachaduras em leito de vias com declividades 

consideráveis e próximo à área institucional livre, feita sobre o Córrego Inocêncio 

de Souza. 

b) largura muito estreita dos leitos carroçáveis, com vias locais de 6,0 m de 

largura e vias coletoras de 8,0 m, o que fez com que as quadras avançassem para 

as áreas que deveriam ser destinadas ao sistema viário. 

c) irregularidade no dimensionamento das calçadas, com padrão de 1 m nas 

vias locais e de 2,0 m nas vias coletoras, impossibilitando a execução de 

arborização nas vias e avanço dos lotes sobre a área das calçadas. 

d) a tendência de exploração do potencial construtivo fez com que os lotes 

desrespeitassem a taxa de ocupação de 0,6 e coeficiente de aproveitamento de 

1,2, já bastante elevados, o que ocasionou problemas em relação à salubridade 

das habitações, como as exigências mínimas em relação à ventilação e insolação; 

e) ainda persistem uma quantidade elevada de lotes vazios, com exposição de 

solo considerável, o que pode facilitar o acúmulo de lixo e aumentar o risco de 

escorregamentos no período de chuvas. 
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f) alguns lotes situados em áreas lindeiras ao córrego Inocêncio de Souza 

avançaram sobre a área “non aedificandi” de 15 metros, contribuindo para sua 

poluição e contribuindo para o assoreamento das margens. 

  

 Passa-se agora, para a análise documental do Processo Nº. 05-26.577-9540, 

da Regularização Fundiária do Conjunto Habitacional Turística, para retirar 

deste, alguns indícios em relação ao respeito dos padrões urbanísticos verificados 

na legislação, assim como dos argumentos elencados em referência às restrições 

ambientais a serem levadas em consideração pela situação geográfica na qual o 

loteamento está inserido. 

 O primeiro procedimento feito para a abertura do processo de 

regularização fundiária foi a análise físico-ambiental. Nesta foi diagnosticado 

para a área em questão (Processo Nº. 05-26. 577-9540): 

 

relevo suavizado, caracterizado pela predominância de 

amplitudes da ordem de 40 metros, podendo atingir até 70 

metros. As declividades das encostas predominantes são de até 

20%, subordinamente entre 20 a 30% e raramente superior a 30%. 

As encostas são levemente sulcadas por linhas de drenagem 

(média e baixa densidade). Os topos das elevações são amplos e 

arredondados. Os vales são abertos em planícies aluviais 

restritas. 

 

 O diagnóstico para a aptidão física feita pelos técnicos da Secretaria 

Municipal de Habitação indicam apenas risco de erosão nas áreas em que o solo 

de alteração é exposto, devendo-se tomar cuidados específicos no processo de 

terraplanagem para evitar exposição prolongada dessas superfícies, através da 

execução de cortes e aterros. 
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 A aptidão física para o assentamento urbano é considerada favorável em 

função da topografia suavizada, permitindo-se, sempre que possível, o 

adensamento da ocupação. 

 Os solos são derivados de granitos, xistos e filitos, exibindo textura areno-

siltosa e areno-argilosa. Os perfis de solo atingem até 2 metros nas porções mais 

suavizadas do relevo e de 0,5 m nos locais mais acidentados. 

 

Figura 84 - Imagem do Conjunto Habitacional Turística (1995), anterior a sua                     

Implantação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo em seguida ao laudo de aptidão física ao assentamento urbano 

aparece nas páginas do processo um auto de notificação de loteamento irregular, 

logo acompanhado de um pedido de cooperação técnico - científica feita a HABI 

pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra, na tentativa de que os 

Conjunto Habitacional 

Turística 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (1995) – Processo de Regularização Fundiária do 

Conjunto Habitacional Turística 
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procedimentos de implantação do loteamento entrassem em acordo com os 

trâmites legais e habituais de regularização fundiária. 

 A planta inicial apresentada pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra 

não foi aprovada pelo RESOLO, devido à ausência de previsão de áreas verdes. 

A primeira vistoria, realizada pelo Departamento de Uso do Solo da então 

Administração Regional Pirituba/Jaraguá indicava o início, em 1994, da 

construção de duas casas e a instalação do sistema viário, sem que para isso, 

como consta no processo, houvesse ao menos, um projeto finalizado, o que só 

veio a ocorrer depois, como será relatado a seguir. 

 A compra da área feita pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra 

ocorreu no intervalo dos acontecimentos citados logo acima, ou seja, entre a 

primeira ocupação e o início das primeiras vistorias feitas pela Administração 

Regional e pela equipe técnica do RESOLO. O imóvel, partilhado entre três 

proprietários, foi alvo da realização de um inventário, devido ao fato de que uma 

das proprietárias da área, Srª. Maria Carmem Amorim Batista, não ter 

concordado com a venda do terreno. As negociações iniciais, como revela o 

Contrato de Compra e Venda da Área, constante nos autos do processo, foram 

realizadas por Yvone Ramos Amorim e seu cunhado, o Sr. Rômulo Noel Batista, 

sendo que esta detinha 85,16% de participação do imóvel e sua irmã, junto com 

seu cunhado, os 14,44% restantes. 

 As vistorias iniciais apontaram a área como apropriada para a expansão 

urbana, sugerindo, devido a existência de uma área alagadiça (planície de 

inundação do tributário do Córrego Inocêncio de Souza), de que houvesse o 

traçado de uma área “non aedificandi”, seguindo os padrões previstos na Lei de 
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Parcelamento do Solo para Habitação de Interesse Social, a qual, como se viu, 

determina o impedimento de construções numa faixa de 15 metros ao longo das 

margens dos cursos d’água. 

 O resultado inicial das primeiras vistorias foi a de que existiu ocupação 

ilegal dos lotes, com abertura inicial de sistema viário e desmatamento da área 

sem autorização da Prefeitura, o que resultou na abertura de um processo 

administrado pelo ministério público, por crime de parcelamento ilegal do solo, 

cujo projeto inicial previsto pela Associação de Trabalhadores Sem Terra era o de 

instalar 1750 lotes, com dimensões entre 80 e 160 m2. Além do mais, anexou-se 

aos autos do processo de regularização fundiária fichas de autoria da associação 

na qual se verificam dados relativos aos requerentes dos terrenos. Logo em 

seguida se descreve que esse ato, nos dizeres do Ministério Público, se traduziu 

em ato de beneficiamento econômico da Associação dos Trabalhadores Sem 

Terra. 

 Ao se dar prosseguimento às ocupações, foi realizada queixa-crime por 

dano ambiental ao imóvel e em seguida o loteamento foi autuado por multa 

realizada pela Polícia Florestal (Nº. 034284) por motivo de supressão de 

vegetação nas proximidades de uma área de preservação permanente. 

 Com esses elementos, alguns profissionais liberais da região e 

ambientalistas contribuíram para que se abrisse outro processo no Ministério 

Público, contra o atual vereador do Município de São Paulo, Sr. Marcos Zerbini, 

cuja função também se soma a de presidente da Associação dos Trabalhadores 

Sem Terra, com a justificativa de que este teria auferido lucro em venda de 

imóvel não-parcelado e em área problemática, com ocupação restritiva devido à 
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proteção ambiental, e para qual, não havia sido ainda realizado um inventário. 

Essa circunstância motivou a anexação nos autos do processo de regularização 

fundiária realizado pela Prefeitura, dos limites da propriedade e o registro dos 

proprietários, com o efeito de que o Ministério Público verificasse o andamento 

dos trâmites da partilha dos bens entre os mesmos. Neste interregno de tempo 

foi fechado, como se viu, um contrato de compra e venda do imóvel, se 

resolvendo o problema de inventário da propriedade, uma vez que agora, todos 

os proprietários estavam dispostos a vender o imóvel. Acordou-se o preço final, 

como já relatado, em R$ 3.630.933,10, pagos em 15 vezes de R$ 242.066,21, cujos 

valores puderam ser honrados devido ao fato dos associados já haverem 

depositado o dinheiro na conta da Associação dos Trabalhadores Sem Terra, já 

prevendo, portanto, a aquisição da área. Com o depósito da primeira parcela na 

compra do terreno por parte da associação é que se verificou o registro da 

propriedade no 16º Cartório de Registro de Imóveis, fato este, que logo depois é 

revelado no Processo do Ministério Público (anexado aos autos do processo de 

regularização fundiária), verificando-se, assim, desacordo em relação ao 

procedimento legal, pois o registro do imóvel é posterior a notificação feita pela 

Prefeitura de realização de crime de parcelamento irregular do solo. 

 O Ministério Público solicita à Prefeitura a verificação do registro do 

pedido de parcelamento do solo, não se encontrando, segundo a prefeitura, em 

seus registros internos de responsabilidade do RESOLO, esse pedido, o que 

motivou assim, por parte da própria Prefeitura, a paralisação das obras da área. 

Não havia sido verificado também pedido de convênio entre a Superintendência 

de Habitação Popular (HABI), procedimento esse imprescindível para a 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 5 

 Planejamento Urbano-Ambiental no Município de São Paulo: as 

interferências da legislação urbanística e a luta pela moradia – o caso do 

Conjunto Habitacional Turística. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

354 

 

DGEO 

regularização do loteamento. O único pedido de convênio, de natureza informal, 

apresentava um projeto de loteamento de uma área de 320.000 m2, com lote 

padrão de até 100 m2. O pedido informal e a apresentação do projeto inicial 

permitiram a abertura de uma pasta (Nº. 1329/95) para solicitação de legalização 

do loteamento, sendo enviada nova vistoria técnica, que assinalou a existência de 

mata fechada na cabeceira da área do loteamento e ao longo da planície do 

tributário do córrego Inocêncio de Souza, lindeiro a área preservada do Clube 

dos Escoteiros do Brasil. O restante da cobertura da área é descrito como 

composta de arbustos e gramíneas. 

 Após o período de mais de um ano (inicia-se em 30/09/1994 quando a 

prefeitura realizou a primeira vistoria na área) é que se consta a elaboração final 

do projeto urbanístico do loteamento, através da contratação da MS Consultoria, 

que realizou um levantamento planialtimétrico em 19/12/1995. A Prefeitura, ao 

verificar a localização do imóvel, lindeiro a uma área tombada pelo 

CONDEPHAAT solicitou a realização de um parecer do COMPRESP e também 

do próprio CONDEPHAAT para anexação dos mesmos aos autos do processo de 

regularização fundiária. 

 Neste período, as vistorias realizadas pela prefeitura acusavam a 

existência de 13 famílias habitando a área, fato também notificado pelo 

Ministério Público, o que motivou o embargo do loteamento por cerca de 2 anos 

(período entre 1995 a 1997). 

 Neste ínterim, no entanto, as ações da ATST-SP não se interromperam. O 

processo de regularização fundiária teve continuidade dentro da prefeitura. Em 

1998 é aprovado o Plano do Loteamento, enviado diretamente ao PARSOLO 4, 
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com pedido para que esse órgão acompanhasse o andamento das obras. Ao saber 

do andamento adiantado dos trâmites do processo de regularização fundiária, o 

Ministério Público envia para o PARSOLO 4 os autos do processo, o que 

ocasionou por parte deste órgão da prefeitura a verificação de uma não ciência 

da venda ilegal dos lotes, demonstrando-se assim, a total falta de comunicação 

interna entre os órgãos da prefeitura no trato de uma matéria tão séria como esta. 

A verificação de um auto de crime de parcelamento irregular do solo seria um 

motivo dos mais suficientes para a não regularização do loteamento. Mesmo 

assim, o PARSOLO 4 ao analisar o Projeto Urbanístico do Conjunto Habitacional 

Turística o aprova, nos seguintes termos: 

 

Em atenção ao solicitado no próprio PJHURB, nº. 948/99, 

encaminhado ao DD. Diretor do RESOLO informamos que o 

loteamento situado na Estrada Turística do Jaraguá, de 

propriedade da Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São 

Paulo, obteve o alvará de loteamento nº. 4600002970, em anexo 

através do processo 1996-0.011.821-3 (nº. antigo 05-023.747-96*43) 

após anuência previa do órgão estadual (GRAPROHAB). 

O alvará autoriza a abertura do loteamento que está sendo 

implantado de acordo com o projeto aprovado, conforme 

informação prestada no PARSOLO 4 em anexo. 

 

 O texto que acompanha o alvará de autorização do loteamento foi 

endereçado à Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo, do Ministério 

Público Estadual, que verificou também, além do parecer favorável do 

GRAPHOHAB, os laudos do CONPRESP e do CONDEPHAAT, sendo que 

também estes dois últimos foram favoráveis a abertura do loteamento. 
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 Em visita técnica realizada em 15/09/2007 ao CONDEPHAAT tendo em 

vista a análise do processo de tombamento do Parque Estadual do Jaraguá, para 

execução deste trabalho de graduação, foi obtida a informação de que o critério 

de restrição envoltória de 300 metros é aplicada apenas à imóveis (casas, 

monumentos, palacetes, etc.) tombados, no qual se traça um circunferência de 

raio de 300 metros a partir do centro geométrico do imóvel, proibindo 

modificações no padrão construtivo do entorno sem a previa autorização do 

CONDEPHAAT. A funcionária e técnica da qual se fez o contato neste órgão, Srª. 

Maria Terezinha havia explicado que no caso de bens tombados como o Parque 

Estadual do Jaraguá, fato também confirmado com a leitura do processo de 

tombamento, de que o perímetro restritivo equivale ao próprio perímetro de 

tombamento do Parque Estadual do Jaraguá. Desta forma, qualquer imóvel 

lindeiro a área não encontraria dificuldades de ser aprovado, pois as restrições 

impostas pelo CONDEPHAAT se referem apenas ao interior do parque. 

 A verificação do parecer do Diretor do PARSOLO 4 permitiu a assinatura 

de um termo de ajustamento, tomado pela promotoria do Ministério Público 

Estadual, o que fez com que este entendesse que através da autorização do 

PARSOLO, não existiriam mais desajustes dos loteadores em relação aos termos 

da lei, uma vez que a prefeitura deferiu em favor da aprovação do loteamento. 

Assim, o Ministério Público acabou por arquivar o seu processo. 

 Com o termo de ajustamento assinado, não houve maiores problemas para 

o processo de regularização fundiária, o que possibilitou em 08/03/2001 o 

arquivamento do Processo de Regularização Fundiária do Conjunto Habitacional 
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Turística, pela Diretoria do Departamento Técnico do RESOLO, Srª. Evangelina 

Pinho. 

 A leitura geral do processo de regularização fundiária e mesmo de trechos 

retirados do processo impetrado pelo Ministério Público Estadual demonstra 

certa preocupação com os rumos levados nos procedimentos de regularização 

fundiária a cabo prefeitura, uma vez que as provas existentes no auto deste 

processo foram simplesmente desconsideradas. O que se percebe é que os 

trâmites burocráticos, que perfazem um canal de três vias (Resolo, Parsolo e 

Ministério Público) permitiram que aos poucos os loteadores (Associação dos 

Trabalhadores Sem Terra) fossem se ajustando à legislação de regularização 

fundiária, sendo que as irregularidades eram sanadas no mesmo momento em 

que o órgão competente por determinado passo do procedimento de 

regularização desconhecia os procedimentos e indicações do outro. No momento 

em que o PARSOLO 4 já havia aprovado o projeto é que soube das 

incongruências verificadas pelo Ministério Público, como a notificação de crime 

de parcelamento irregular do solo. Com o processo bastante adiantado, o 

PARSOLO 4 preferiu aprovar o projeto e encerrar o processo ao invés de seguir a 

recomendação feita pelo Ministério Público. O PARSOLO 4 baseado apenas no 

Projeto Urbanístico enviado pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra, cuja 

qualidade, mesma assim sem estar livre de imperfeições, como se viu, cumpria as 

exigências dos índices urbanísticos estabelecidos pela legislação de habitação de 

interesse social, deferindo em favor, portanto, da aprovação do projeto. 
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 De acordo com os autos enviados pelo Ministério Público e anexados no 

Processo de Regularização Fundiária do Conjunto Habitacional Turística, as 

principais infrações ambientais encontradas foram: 

 

1. da lei 6.766/79 

Art. 3º - caput e incs. I e V, que proíbe o parcelamento do imóvel, para fins 

urbanos, sito em zona rural, em terreno alagadiço e protegido ecologicamente. 

 No caso, os réus estão implantando este loteamento em imóvel sito em 

zona rural, formado parcialmente por um brejo (terreno alagadiço) e protegido 

ecologicamente (lindeiro ao Parque Estadual do Jaraguá) com vegetação de 

Preservação Permanente, rica em nascentes e necessária à manutenção de muitos 

seres vivos que habitam o parque, cf. fl. 485. 

Art. 4º - inc. II, que estabelece área mínima de cada lote igual a 125,00 m2. O 

imóvel foi dividido em lotes com área de até 80,00 m2. 

Arts. 10 e 13 – por terem parcelado o solo com a venda de lotes (sob a 

denominação de cotas) sem a prévia anuência do Estado, vez que o Município 

pertence à Região Metropolitana de São Paulo – art. 1º da lei complementar 

estadual nº. 94, de 29/05/74 e sem a necessária aprovação do projeto de 

loteamento pelo município. 

Arts. 18 e 24 - por não terem efetuado o registro imobiliário do loteamento. 

Art. 37 – por terem vendido parcela (lote) de loteamento sem o obrigatório 

registro no Cartório Imobiliário. 

Art. 50 e incisos – por terem dado início (com a venda de lotes e sub-

bosqueamento do imóvel) a um loteamento, sem a autorização dos órgãos 
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públicos competentes: em desacordo com as disposições desta lei e de normas 

estaduais e municipais, bem com sem o necessário registro do projeto (ilícitos 

penais). 

2- das demais normas de regência: 

Violaram ainda: 

a) normas sanitárias estaduais (normas da CETESB), pois iniciaram a 

implantação deste loteamento sem a necessária sentença da CETESB. 

 A licença de instalação é obrigatória, porque todo loteamento legalmente é 

considerado fonte de poluição, independentemente do fim a que se destina: 

Art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual 997/76, arts. 57, inciso X e 58, inciso I, 

ambos do Decreto Estadual 8.468/76, item 169, Cap. XX, das Normas de Serviço 

da Corregedoria Geral da Justiça; arts. 2º da Lei Nº. 6.766/79. 

b) normas municipais, principalmente das relativas a zoneamento e leis de 

proteção ambiental e de proteção a patrimônio tombado pelo CONDEPHAAT: 

- por terem dividido a gleba em lotes com áreas muitíssimo inferiores a 5.000,00 

m2. Segundo laudo do Parsolo (fl. 382), o imóvel situa-se em zona de uso Z8-

100/1, onde se admite o parcelamento por particular, com lotes de área mínima 

de 5.000,00 m2 (Lei Municipal 9412/81). 

- por desrespeito ao código florestal, que proíbe a supressão da vegetação 

protegida ou considerada de vegetação permanente (cf. auto de fl. 36), sem a 

necessária licença do DEPRN – Departamento Estadual de Proteção aos Recursos 

Naturais. 

- e iniciando o empreendimento, vendendo parcelas de loteamento (sob a 

denominação de cotas) e suprimindo vegetação de sub-bosque e de preservação 
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permanente, sem a realização do EIA-RIMA, obrigatório por força do artigo 225, 

§ 1º, da Constituição Federal (obra potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente) e inc. XV da Resolução 001 de 23/01/86 do 

CONAMA (cujo rol não é taxativo) e sem aprovação do CONDEPHAAT. 

Com efeito, o EIA/RIMA se faz necessário tendo em vista a possibilidade 

de significativa degradação do meio ambiente com a implantação desse 

loteamento, diante das características do imóvel e de sua localização. 

 Conforme se vê do ofício da fl. 485, este imóvel, sob o ponto de vista 

ambiental, é importante à medida que além de se situar um tanto distante da 

área urbana, é área de nascentes, importantíssima para a manutenção de muitos 

seres vivos que habitam o parque. 

 E segundo Ana Lúcia A. Cervantes Ramos, arquiteta do Instituto Florestal 

(fl. 38), a preservação deste local é importante, por ser área de transição de fauna 

e flora entre a cidade e a mata (fl. 44). 

 Por outro lado, fazendo o imóvel divisa com o Parque Estadual do Jaraguá 

(sítio tombado pelo CONDEPHAAT – SC – Resolução Nº. 05 de 04/02/83, publ. 

D.O.E em 05/2/83), sua vegetação, enquanto indivisa com a do parque, também 

possui a mesma proteção deste (art. 9º do Código Florestal – Lei 4.771/65) além 

de ser necessária a aprovação do CONDEPHAAT para a implantação deste 

empreendimento, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei Nº. 25 de 30/11/77 e dec. 

Estadual 13.426 de 16/03/79, art. 137: 

 

nenhuma obra poderá ser executada na área compreendida num 

raio de 300 metros (trezentos metros), em torno de qualquer 

edifício ou sítio tombado, sem que o respectivo projeto seja 
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previamente aprovado pelo Conselho, para evitar prejuízo à 

visibilidade ou destaque do referido sitio ou edificação. 

 

 Embora alguns pontos estabelecidos como discrepantes à legislação no 

processo encaminhado pelo Ministério Publico sejam superados pela legislação 

municipal de 1992, referente à habitação de interesse social, que permite 

construir acima do coeficiente de aproveitamento, vale apena confrontar algumas 

opiniões que tentam justificar a legalidade do loteamento, mediante a própria 

legislação urbanística e ambiental com a existência de outras legislações, da 

esfera estadual e federal que discorrerem acerca da existência de 

empreendimentos lindeiros a áreas de relevante interesse ambiental. Deste 

modo, menciona Ferreira (2002, p.38) em seu trabalho de graduação realizado 

neste Departamento de Geografia: 

 

Ao voltarmos a atenção para a localização do Conjunto 

Habitacional Turística, mais ou menos distante 1 km do Parque 

Estadual do Jaraguá e limítrofe ao Campo Escola da União dos 

Escoteiros do Brasil – com reserva florestal – a primeira 

preocupação que desperta é quanto à condição legal de um 

conjunto habitacional no que tange ou a APA (Área de Proteção 

Ambiental) ou a legislação urbanística municipal. 

Ao fazer um levantamento ficou esclarecido no local, por ora em 

estudo, não se encaixa no limite de controle das APA’s do Estado 

de São Paulo. Não apenas o Conjunto Habitacional Turística, mas 

as demais áreas relacionadas neste trabalho. As APA’s mais 

próximas da área da ATSTSP são de Cajamar, Cabreúva e 

Jundiaí. Se os loteamentos pertencessem às APA’s, teriam que 

destinar grandes reservas de áreas verdes junto à APA, para 

compensar a reserva, a ATSTSP poderia requerer aumento do 

coeficiente de aproveitamento, conforme determina o decreto 

31.601/92: 
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Art. 60 – quando por motivos relacionados à preservação 

ambiental for conveniente ou necessária a destinação de áreas 

verdes em quantidade superior à exigida pela legislação 

especifica, o requerente poderá encaminhar à Comissão de 

Avaliação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse 

Social, para fins de aprovação do projeto, solicitação para utilizar 

na própria gleba do empreendimento coeficiente de 

aproveitamento relativo à área exigida acima da quantidade 

mínima de áreas verdes.  

  

O que causa estranheza na afirmação supracitada é que ela apenas 

considerou como fim para a regulação de usos restritivos de unidades de 

conservação, a categoria das Áreas de Preservação Ambiental (APA), que 

conforme determina o SNUC, são áreas delimitadas devido ao arranjo dos 

elementos físicos do ambiente e pela presença de ocupação que ainda consegue 

conviver com os objetivos preservacionistas da área, não sendo necessária a 

remoção da população. Esqueceu-se, porém, que os parques estaduais são 

unidades de preservação permanente, com regulação estabelecida tanto em nível 

estadual, como federal, como vimos nos apontamentos anteriormente elencados, 

como também no rol de justificativas apresentadas pelo Ministério Público 

Estadual. No nível federal as resoluções CONAMA exigem estudos de impacto 

ambiental em áreas vizinhas às unidades de relevante interesse natural. No 

âmbito estadual, a legislação de parques estaduais exige que se controle o uso do 

solo num raio de 10 km próximo ao limite de parques estaduais. 

Se o resultado final do Processo de Regularização Fundiária deu causa a 

favor à implantação do loteamento, não cabe, dentro dos objetivos propostos a 

este trabalho de graduação questionar. Soma-se a isto o fato também de não se 

reunirem todos os elementos envolvidos nesse processo, que em muitas vezes, 
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tem como elemento determinante princípios muito mais políticos do que 

técnicos. Reconhece-se sem a maior sombra de dúvidas, a necessidade mais do 

que justa de reserva de áreas para a ampliação dos empreendimentos de 

interesse social. No entanto, esse ganho de justiça e direito à cidade não pode ser 

feito a qualquer custo, sobretudo quando representam danos aos já raros 

estoques de áreas verdes da cidade e numa área de nascentes num contexto de 

entorno já bastante impermeabilizado por urbanização consolidada.  

O que se tentará demonstrar com a execução da análise ambiental urbana 

é a hipótese de que a área de influência do Conjunto Habitacional Turística 

recortada sob a forma da sub-bacia do Córrego Inocêncio de Souza, sofreu 

importantes intervenções ambientais, seja pela implantação deste loteamento, 

com as demais intervenções do entorno, cujas alterações na morfologia original 

do terreno representam alterações na dinâmica natural dos balanços de energia e 

matéria do ambiente, num contexto de área cuja situação geográfica é bastante 

delicada do ponto de vista ambiental. 

Leonardo (2005), em trabalho de graduação individual que versou acerca 

das fragilidades ambientais do Parque Estadual do Jaraguá e de seu entorno, 

encontrou classes de alta fragilidade emergente nas várzeas dos córregos que 

nascem no Parque Estadual e deságuam no Ribeirão Vermelho, o que já levanta a 

necessidade de criação de usos restritivos nessas áreas. 

 Se por um lado, a preocupação na definição de restrições ambientais na 

área em que se instalou o Conjunto Habitacional Turística possa ser, no mínimo 

uma hipótese bem fundamentada, no plano lógico-formal, ela na verdade, como 

se verá, já se tornou uma realidade, na medida em que a Subprefeitura de 
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Pirituba/Jaraguá, através de seu Plano Diretor Regional, reconhece a necessidade 

de dinamização e revitalização da área, em diversos setores: 

 

Titulo II – do Plano Urbanístico Ambiental 

 

Seção I – Rede Estrutural Hídrica Ambiental 

 

Art. 90 – a rede estrutural hídrica ambiental de Pirituba compreende as bacias 

dos córregos Ribeirão Vermelho, Ribeirão Perus, Vargem Grande e Tanque e das 

áreas verdes constantes do Quadro 01 e Mapa 01, integrante deste livro, 

compreendendo: 

I. implantação do parque linear do Córrego Antônio Inocêncio de Souza, 

pertencente à bacia do Ribeirão Vermelho, que abrange os três distritos da 

Subprefeitura de Pirituba, e segue as diretrizes: 

 

a) implantação do reservatório para amortecimento de cheias (piscinão), próximo 

ao Conjunto Habitacional Turística, para o qual será aplicado o direito de 

preempção; (...) 

 

 O conflito entre a legislação urbanística e de conservação aos poucos vai se 

tornando latente, evidenciado pela forte reação à ocupação da área por parte da 

Associação dos Trabalhadores Sem Terra ao longo do Parque Estadual do 

Jaraguá. Creado (2002, p.65) menciona esse processo: 
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O Conjunto Habitacional Turística, nas proximidades da UEB, é 

fonte potencial de conflitos entre ambientalistas e sem terras. 

Segundo informantes, a ocupação naquele local teria causado 

efeitos negativos sobre o córrego que separa o parque do espaço 

ocupado pelo centro de treinamento da UEB. O diretor do PEJ 

tentara intervir nesse assunto e acabara levando uma advertência 

de seus superiores, porque uma das lideranças atuantes no bairro 

pertencia ao mesmo partido dos atuais representantes do 

governo estadual. 

Trata-se de um processo comum a outras áreas urbanas 

protegidas, que vem ocorrendo, também, no Parque Estadual da 

Cantareira, com 7.881 ha, situado no outro lado da Rodovia 

Bandeirantes, não muito distante do PEJ. Este parque foi a 

primeira reserva florestal do Estado de São Paulo (Dean, 2000, p. 

247). Há ali 143 loteamentos clandestinos, cujo ápice de 

ocupação, iniciou-se em 1990. De forma geral, essa região de dois 

parques estaduais possui vários córregos que vão desaguar no 

Tietê e, portanto, ambientalistas atuantes na região e o IF, 

responsável pela gestão da maior parte das Unidades de 

Conservação, preocupam-se com o assoreamento e contaminação 

dos mananciais. 

 

Em um país de economia periférica como o Brasil, onde a urbanização se 

deu de forma explosiva, consumindo e remodelando os espaços, as áreas 

periféricas e naturalmente frágeis se constituíam na última fronteira da cidade. 

Este muro caiu e as demandas sociais de habitação e outras acabaram por se 

sobrepor ao também imperante direito de reserva de espaços territoriais 

protegidos de conservação da natureza. As legislações ambientais mais recentes, 

sobretudo a partir da década de 80, impuseram usos restritivos, criaram 

tipologias de unidades de conservação e impuseram instrumentos bastante 

precisos de gestão do meio ambiente.  

Não por muito menos, os anos 90 marcaram conquistas importantes para 

os movimentos de moradia, introduzindo mecanismos normativos que 
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garantiriam o acesso à propriedade da terra e sua função socialmente justa, 

permitindo a manifestação da cidadania com direito à cidade. No entanto, os 

imperativos de custo e o circuito da valorização das rendas fundiárias fizeram 

com que a população de baixa renda não tivesse como participar desse processo 

de valorização capitalista, dirigindo-se às periferias e buscando os estoques de 

terra onde justamente este circuito não vigora, ou seja, as áreas impróprias à 

construção por sua situação topográfica ou aquelas com restrições ambientais. 

 Como forma de solucionar esse problema, optou-se por se adotar áreas da 

cidade cujos índices urbanísticos deveriam permitir o adensamento e o máximo 

aproveitamento do coeficiente de construção, diminuindo-se aí, o custo do 

terreno e da habitação. 

 Mesmo ao se observar a necessidade de destinação de estoques de terra da 

cidade para habitação de interesse social, o que foi possível de se observar para a 

área do Conjunto Habitacional Turística, e que também é apontado por Bente 

(2004), é que, mesmo se observando que as habitações de interesse social são 

subsidiadas pelo poder público, apresentando preços praticados abaixo do 

verificado no mercado, normalmente, ela não deixa de participar do processo de 

valorização da terra urbana que ocorre em toda a cidade. Este autor verificou a 

existência de que os lotes do Conjunto Habitacional Turística localizados nas 

proximidades da Estrada Turística do Jaraguá apresentam preços maiores que os 

demais, assim como o tamanho.  

Nos trabalhos de campo realizados para esta pesquisa foi possível notar 

claramente que muitos moradores do conjunto possuíam renda incompatível 

para a habitação de interesse social, vide o padrão de acabamento externo das 
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casas, muito superior a vários bairros de classe média, ou também, com casas de 

até três pavimentos e também, pela existência de carros novos, alguns 

importados, nas garagens. Ressalta-se, porém, que mesmo da existência de 

possíveis distorções no critério de escolha das famílias que participam de 

programas de habitação de interesse social, estes devem ser incentivados, com a 

adoção, é claro de um maior controle para evitar tais equívocos, e 

principalmente, através da observação, como tanto se tentou justificar aqui, da 

situação geográfica da área onde estes loteamentos são implantados.  

Dever-se-ia atentar, no momento da escolha da área em questão, a qual, 

embora aparentemente do ponto de vista geotécnico possa a ser propicia à 

ocupação, de que se situa ao lado de importante contínuo de Mata Atlântica 

Pluvial, cujas nascentes originadas no Parque Estadual do Jaraguá e algumas no 

próprio loteamento, drenam em direção a uma extensa planície aluvial, e para a 

qual, se poderia economizar dinheiro público, com a necessidade futura, como 

visto no Plano Diretor Regional da Subprefeitura Pirituba/Jaraguá, de se 

construir um reservatório de contenção de cheias38. 

O Parque Estadual do Jaraguá, conforme relatos em entrevistas informais 

para esse trabalho de graduação de seu diretor, Sr. Vladimir Arraes de Almeida, 

está em processo de aprovação do seu plano de manejo, com décadas de atraso 

em relação a muitas unidades de conservação do Estado de São Paulo. Este 

                                                           
38 Tentar-se-á demonstrar nos procedimentos metodológicos, quando da identificação dos 

geoindicadores para a área de estudo, de que a impermeabilização da área, através da 

implantação do Conjunto Habitacional Turística, representaria uma adição importante de 

volumes de escoamento superficial que acabariam por drenar em direção aos fundos de vale 

locais, representando, portanto, risco a inundações a jusante. 
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atraso mostra um descompasso muito grande na necessidade da adoção de zonas 

de uso restritivo em relação ao entorno do parque. Embora a urbanização dos 

distritos fronteiriços ao Parque (Pirituba e São Domingos) tenha se consolidado 

na década de 80, a área do Conjunto Habitacional Turística, lindeira ao parque, 

data de 1996, quando do efetivo ápice de construção de moradias. Dessa forma, 

caso o Plano de Manejo tivesse sido aprovado anteriormente à compra desse 

terreno pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra, este poderia ter sido 

declarado de interesse público, desapropriado e incorporado à área do parque 

estadual, como uma provável zona de amortecimento. 

 Mesmo existindo um repertório bastante adequado de leis, normas 

técnicas, o critério político acaba por ser, muitas vezes, o mais decisivo dentro 

das medidas que são usadas para o planejamento das cidades. Os possíveis votos 

dirigidos ao atual vereador do Município de São Paulo e líder da Associação dos 

Trabalhadores Sem Terra (Sr. Marcos Zerbini), cuja leitura dos autos do processo 

de regularização fundiária demonstra claramente que este foi indiciado por 

crime de parcelamento irregular do solo, acabam por funcionar muito mais do 

que a imperante necessidade de conservação de uma vegetação que é a mais 

ameaçada do país.  

Atenta-se também, que mesmo a área do loteamento apresentando relevo 

levemente acidentado, com encostas alongadas, apto, portanto à expansão 

urbana, a área da sub-bacia do Córrego Inocêncio de Souza, contribuinte 

hidrológica da Bacia do Ribeirão Vermelho possui restrições ambientais 

importantes, apontadas por Leonardo (2005), fato este que por si só deveria ser 

levado em consideração no trato do processo de regularização fundiária da área, 
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uma vez que, como se viu, não foram realizados estudos de impacto ambiental 

na área. 

 A situação geográfica tem a capacidade de revelar os arranjos dos 

componentes que constituem o meio ambiente, pois demonstram a cristalização 

de um determinado período da história dos homens num dado substrato, cujas 

características e equações ambientais são próprias e se manifestam num dado 

sentido de ordem e grandeza. Da junção da história materializada dos homens e 

dos arranjos naturais é que se constitui o elemento geográfico, e, portanto, o 

espaço geográfico, o qual, muitas vezes é tratado como se estivesse fora do 

contexto, ou fora da Terra. É o que se tentará demonstrar logo adiante, através da 

análise ambiental urbana da área de influência do Conjunto Habitacional 

Turística, através da caracterização permitida pela Cartografia e os indicadores 

de mudanças ambientais. 
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5.1.3 – A Cartografia do Ambiente: uma cartografia do espaço 

geográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A escala adequada para um mapa ambiental, atendendo a um 

determinado propósito, tem a ver com a categoria de estudo, a parte da 

realidade de interesse, evidentemente compatível com a resolução do 

fenômeno ou fenômenos nele enquadrados, os quais por sua vez 

comportam certa duração para sua organização e conseqüente 

manifestação espacial característica. Portanto, a categoria espacial e 

concomitantemente temporal (tempo de duração para sua organização) de 

interesse estaria inserida numa seqüência hierarquizada de escalas 

têmporo-espaciais, a qual escalonaria as ordens de grandeza dos 

respectivos relacionamentos ou contradições de natureza física, biológica 

ou social, cada uma correspondendo à sugestão de uma escala cartográfica 

para sua representação em mapa”. 

 

Marcelo Martinelli, Cartografia Ambiental: que cartografia é essa? In 

SOUZA, Maria Adélia Aparecida de (org.). O novo mapa do mundo. 

Natureza e Sociedade hoje: uma leitura geográfica. São Paulo. Hucitec - 

Anpur (1993)  
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A partir da década de 30, de acordo com Herz (1997), se iniciam os 

mapeamentos cuja representação gráfica atém-se à apresentação dos fatos 

ecológicos. No entanto, as temáticas nesse tipo de mapa se sobrepunham apenas 

ao mapeamento dos vegetais e de alguns organismos, feito de modo dissociado, 

sem que se gerassem análises conjugadas e comparativas entre os diferentes 

elementos ecológicos. Esse quadro permaneceu inerte, em boa parte, até a década 

de 70, quando do surgimento de novos modelos de integração de dados 

espaciais, os quais poderiam dar peso e criar vínculos de relação entre os 

atributos ecológicos, sob o ponto de vista do paradigma sistêmico. 

O tratamento dado pela Cartografia Ecológica permaneceu lastreado pelo 

paradigma positivista, segundo o qual a natureza é entendida como suporte para 

o entendimento das relações que ocorrem no espaço (Herz, op. cit.). 

 

Figura 85 - Princípios da Cartografia Ecológica 

 

 

 

Fonte: La Cartographie Ecologique, Ozenda (1976) 
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A eclosão da questão ambiental, conforme pontua Monteiro (1987), tem 

como marco importante as reuniões de Paris (168) e Estocolmo (1972), na qual se 

aponta a necessidade de revisão do pensamento econômico, para o qual a 

natureza é vista como fornecedora de recursos. A degradação ambiental implicou 

na necessidade do cálculo das deseconomias nos processos e produtos. 

Os espaços ditos intocáveis, com o avanço da urbanização tornam-se cada 

vez mais exíguos. A urbanização incorpora uma grande quantidade de 

indivíduos que produzem, consomem e geram efeitos externos sobre outros 

indivíduos. Com a sociedade urbana, os recursos deixam de estar livres, sendo 

necessária a análise das derivações antropogênicas e da aplicação do conceito de 

potencial geoecológico (Monteiro op. cit.). 

A necessidade de mapear o ambiente, como se viu, surge na década de 30, 

ligada ao âmbito da Cartografia Ecológica. No entanto, essa premissa 

desconsiderava a ação do homem e entendia o ambiente somente como sendo 

constituído de seu suporte físico. O paradigma geossistêmico ainda não havia 

sido desenvolvido, sendo os mapas ecológicos baseados em inventários 

exaustivos, sem correlação entre os atributos do ambiente. 

O termo Cartografia Ambiental vai se diferenciando do de Cartografia 

Ecológica conforme vão sendo adicionados os termos antropogênicos nas 

representações. As experiências iniciais, conforme relata Martinelli (1993) são 

poucas: Ozenda (1974 e 1986), Journaux (1975 e 1985), Tricart (1977), Kondracki e 

Ostrowski (1980), Monteiro (1987) e Tropmair (1983), permanecendo certa 

indefinição do paradigma ambiental, tratado em muitos trabalhos de forma 

bastante antagônica. O que se viu segundo Martinelli (1993) nesses trabalhos são 
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o abuso das representações exaustivas, muito baseadas nas possibilidades dadas 

pelas artes gráficas, ante ao uso da Semiologia Gráfica como recurso para um 

modo visual de representação de um sistema monossêmico. 

A solução analítica, comumente encontrada para a Cartografia Ambiental 

é dada pelo método cartográfico, portanto, desta forma, a Cartografia Ambiental 

seria um dentre os tantos temas a serem tratados pela cartografia temática 

tradicional. 

Por tratar de temas bastante complexos, a Cartografia Ambiental tem a 

obrigação de dialogar com diversos campos científicos, tratando de 

representações cartográficas específicas, em diversas escalas têmporo-espaciais. 

Em sistemas bastante perturbados pelo homem, como vemos nas grandes 

cidades, a evolução das macro-formas de relevo, embora elaboradas no tempo 

profundo, quando se passa a atentar para as escalas que permitem a visualização 

de padrões de formas pequenas, e também, para o tempo curto (dias, meses ou 

anos dependendo da freqüência e magnitude dos eventos), observa-se nessas 

mesmas escalas que as dimensões das ações humanas passam a ser compatíveis 

com a da evolução dos processos naturais. 
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Figura 86 - Organização da Informação Geográfica e Fundamentos Teóricos da                      

Cartografia Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptação: Qualidade Ambiental na Região de Ribeirão Preto, Monteiro (1982) 
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A verificação dessas co-evoluções são parte importante na consideração 

do caráter antrópico como causador das alterações ambientais, representando, 

dessa forma, uma ruptura com a visão ecológica reinante na representação 

gráfica do ambiente. Dessa forma, assinala Martinelli (1999, p.122): 

 

O tema meio ambiente tem ganhado atualmente um significado 

nitidamente antropocêntrico, nós podemos admitir que a 

passagem do mapa ecológico, conforme a questão colocada 

acima, para um mapa do meio ambiente, começa com a 

incorporação dos dados relativos de uma ação humana distinta 

da exploração rural tradicional, e mais precisamente com a 

pesquisa de uma representação do impacto e da difusão rápida 

das atividades urbanas e periurbanas nas zonas consideradas até 

pouco tempo atrás como puramente rurais.  

  

As cartas ecológicas, como as exemplificadas por Ozenda (1986), trazem 

ainda como paradigma o conceito de biocenose e a definição de biótopo como 

elemento estruturador das unidades de paisagem. A definição dos biotópos é 

feita através do agrupamento dos diferentes domínios vegetais e suas condições 

edáficas imperantes. As condições do meio são esmiuçadas (precipitação, 

variações do lençol freático, etc.), sendo realizadas depois combinações com 

dados de fauna e das características físico-químicas da água, definindo níveis 

hierárquicos e homogêneos, denominados de biotópos. 

O paradigma geossistêmico e a necessidade de trabalhar as derivações 

antropogênicas colocam a paisagem e o território como categorias essenciais para 

o tratamento das questões ambientais. Nesta perspectiva pontua Monteiro (1987, 

p.4): 
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Dessa forma, as relações entre natureza e sociedade, a despeito 

de qualquer dificuldade, devem ser encaradas como elementos 

integrantes de um sistema, na qual o desenvolvimento se realiza 

de forma concomitante e inseparável, não sendo, portanto, 

antagônicas nem oponentes. 

 

Como exposto acima, o nível das derivações antropogênicas é vital para 

explicar o funcionamento sistêmico dos ambientes, colocando também nas 

metodologias de representação gráfica das cartas do ambiente, esse mesmo 

ensejo. A Cartografia com temática ambiental, dessa forma, passa a englobar os 

atributos essenciais para explicar a produção e reprodução do espaço geográfico, 

tornando o homem o elemento central desse processo. As representações, dessa 

forma, não são apenas do ambiente, ambiente aquele como definido pela 

Cartografia Ecológica, sinônimo de suporte físico. As representações passam a 

ser agora uma tentativa de leitura do espaço geográfico, incluindo aí as 

dimensões de manifestação dos fenômenos da sociedade e da natureza. As 

alterações antrópicas, as modificações ambientais, são antes de tudo, objetos no 

espaço, e por serem dotados de materialidade, são passiveis de representação. 

Assim, conforme Martinelli (1999, p.125): 

 

A cartografia que representaria esses espaços seria uma 

cartografia que deveria compreender também a geografia. No 

entanto, isso não será suficiente para representar os temas 

geográficos, é preciso que eles se relacionem à materialidade do 

espaço, onde o meio ambiente ocupa o centro das atenções. 
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O ambiente e suas derivações sistêmicas passam a englobar o homem, com 

seus sistemas econômicos, altamente impactantes e alteradores da dinâmica de 

funcionamento cíclico dos fluxos de energia dos mesmos. Nesta perspectiva, o 

ambiente passa a ser encarado como espaço geográfico, derivando-se dessa 

opção metodológica, a escolha de novas categorias de análise e de novos recortes 

espaço-temporais. 

Os recortes analíticos se inserem, como se viu, como opções 

metodológicas, exigindo que se adote essa opção em acordo com o objetivo do 

estudo. Assim, novas categorias e classes temáticas deverão ser mapeadas e 

novos dados deverão ser combinados, estabelecendo-se outras unidades 

homogêneas e novos arranjos que comporiam o meio ambiente, ou na verdade, o 

recorte do espaço geográfico analisado. A escala tem também essa dupla faceta, é 

ao mesmo tempo uma opção epistemológica e metodológica, como também um 

problema matemático, por isso há grande importância dessa observância no trato 

da cartografia ambiental.  

De acordo com Castro (1995) a escala só se torna um problema 

epistemológico enquanto indicadora de conteúdos para a análise, porque, 

quando tratada como medida de proporção, ela é um problema matemático. 

Nesse sentido, como lembra a autora, cada recorte espacial é pertinente, porque 

contém unidades de concepção, relações, fenômenos e fatos que tentam se 

aproximar do real. Nessa aproximação o que ocorre é apenas uma fragmentação 

aparente do objeto de estudo, que percebido, possui o mesmo valor, porque faz 

parte de um conjunto do qual se destaca, apenas uma projeção particular. 
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Martinelli (1993, p.234-235) coaduna da mesma opinião de Castro op. cit., 

acerca da abrangência e do valor da escala, quando analisa o mapa ambiental: 

 

A escala adequada para um mapa ambiental, atendendo a um 

determinado propósito, tem a ver com a categoria de estudo, a 

parte da realidade de interesse, evidentemente compatível com a 

resolução do fenômeno ou fenômenos nela enquadrados, os 

quais por sua vez comportam certa duração para sua organização 

e conseqüente manifestação espacial característica. Portanto, a 

categoria espacial e concomitantemente temporal (tempo de 

duração para sua organização) de interesse seria inserida numa 

seqüência hierarquizada de escalas têmporo-espaciais, a qual 

escalonaria as ordens de grandeza dos respectivos 

relacionamentos ou contradições de natureza física, biológica ou 

social, cada uma correspondendo à sugestão de uma escala 

cartográfica para a sua representação. 

 

A forma de representação gráfica dos mapas ambientais traz desde seu 

início, quando ainda eram denominados de mapas ecológicos, uma série layers de 

informação que comporiam os diversos componentes formadores do meio. No 

entanto, é requisito de um mapa ambiental apresentar esses layers de forma 

integrada e global, dando a idéia de um sistema integrado de informações. Como 

solução cartográfica a essa diversidade de informações, têm-se utilizado os 

mapas analíticos, que primeiro decompõem os layers de informação por unidades 

e depois os sobrepõem por temas comuns. 

Embora a solução analítica permita um caráter sistêmico e integrado de 

informações, elas são difíceis de compreender, estabelecendo ruídos importantes 

no processo de comunicação cartográfica. Fica difícil ao usuário estabelecer 
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sozinho, operações de adição e sobreposição de categorias, o que pode levar à 

interpretação distorcida da informação geográfica. 

 

Figura 87 - Diagrama de Transmissão da Informação Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na representação de síntese, conforme nos lembra Martinelli (1996) não se 

conta mais com os elementos ambientais em nível analítico, estes passam a ser 

fundidos em conjuntos espaciais característicos, representando agrupamentos de 

lugares definidos por agrupamentos de atributos ou variáveis. 

A forma mais tradicional de síntese seria a sobreposição de mapas através 

de transparências (método cartográfico) estabelecendo critérios através de 

valores ambientais pré-estabelecidos (suscetibilidades, potencialidades, 

restrições). A utilização de sistemas de informação geográfica encurta esse 

Fonte: Salichtchev (1998), adaptado de Koláncy (1969) 
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processo, dispensando a utilização de pranchas manuais, na qual se plotaria cada 

um dos valores de atributos ambientais e depois se sobreporia os mesmos, a fim 

de redesenhar unidades homogêneas por métodos de subtração e adição. Basta, 

agora, com o uso dos SIG, de que se utilize de consultas espaciais que elaboram 

operações de intersecção (adição/subtração) de modo automático. 

As operações de síntese podem ser feitas também por combinação fatorial, 

na qual se estabelece pesos para cada variável e depois se procede ao 

agrupamento dos resultados para a constituição de unidades homogêneas, ou se 

aplica o modelo de matrizes de permutação, proposta por Bertin (1977) através 

da execução de uma tabela de dupla entrada, com transcrição dos dados por 

classes de valores ou tamanhos visuais, ordenando-os depois e aceitando 

permutações entre linhas e colunas (Martinelli, 1996). 

As noções de espaço e tempo, como se sabe, são indissociáveis, pois o 

espaço se constrói através da perpetuação dos ritmos e durações em intensidades 

diferentes. O que apreciamos hoje como presente será o passado cristalizado, e o 

futuro, pode se operar e se opera através dos dados encontrados no presente. O 

espaço contém o tempo, sendo a velocidade o fruto dessa associação, dando 

como resultado a idéia de dinâmica. As alterações ambientais possuem 

magnitudes e freqüências que se processam em tempos e espaços diferenciados, 

nos colocando sempre essa idéia de dinamismo. Portanto, o tempo é um 

elemento fundamental para a representação de mapas com a temática ambiental. 

Tradicionalmente, como ressaltado por Martinelli (1996), consideramos 

mapas relacionados ao tempo distintos daqueles que se relacionam ao espaço, 

dando importância, obviamente, aos últimos. A solução cartográfica mais 
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comum para constituir a análise de dinamismo é o confronto de várias edições de 

um mesmo mapa. 

Os mapas acabam por incorporar o tempo de alguma forma, seja pelo seu 

conteúdo, seja na opção escalar realizada ou na própria simbologia adotada. 

As variações de tempo observadas em mapas ambientais conforme coloca 

Martinelli op. cit., reportam-se principalmente às transformações espaciais 

envolvidas, na qual uma determinada parte muda de atributo e de lugar, 

cedendo, desta forma, espaço a outra. Neste processo não é possível ter em 

primeira mão, o fator que motivou tal mudança, o que constitui, portanto, a idéia 

de diacronia. São os chamados mapas diacrônicos. 

 

Figura 88 - Representação Diacrônica da Evolução da Paisagem Rural de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Steinberg & Husser (1988) 
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Existem algumas soluções cartográficas para este problema, utilizando-se 

do que propõe Bertin (1977), conforme assinala Martinelli (1996 , p.238): 

Bertin (1977), por sua vez, recomenda um mapa de superposição, 

exaustivo, para cada data, porém com legendas por coleção de mapa – a cada 

rubrica corresponde um pequeno mapa de ocorrência singular – o, que permite 

ao leitor ter acesso ao aspecto dinâmico em dois níveis: elementar (o que houve 

em tal lugar?) e de conjunto (que mudança espacial teve tal atributo?). 

 A Cartografia Ambiental dessa forma se define não como um campo 

separado da Cartografia Temática, pois adota o principio da representação 

gráfica para comunicar. É um tema bastante promissor, pois estabelece a 

necessidade de ensaios de representação para dar cabo da necessidade de ser um 

sistema ao mesmo tempo em que procede em sua comunicação final, o arranjo 

em agrupamentos funcionais, elaborados por síntese. 

 A escolha da escala, a representação das cores e a legenda devem trazer 

associadas sempre a idéia de dinâmica, que é um dos fundamentos do 

paradigma geossistêmico. As unidades funcionais devem transparecer uma 

escolha, ilustrando-se nas categorias da legenda, na organização desta e nos 

recortes temporais escolhidos. A escolha de símbolos também segue essa ordem, 

associando tipos e cores às idéias de ordem, tempo e síntese. É o que se tentará 

elaborar e deixar claro nos procedimentos metodológicos que tentarão dar cabo 

da elaboração da Análise Ambiental Urbana do Conjunto Habitacional Turística, 

feita com recortes têmporo-espaciais pré-estabelecidos, adoção de legenda 

previamente estudada, elaboração de mapas analíticos que ilustram os diversos 

compartimentos da área de estudo, e o mais importante, da realização de uma 
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operação de síntese que tentará manifestar na legenda a idéia da existência de 

alterações ambientais na área de estudo. 
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“Deve-se atentar para a complexidade dos processos físicos, que merecem ser 

adequadamente considerados, da mesma forma que as relações e as desigualdades que 

dela emerge. As interações entre a estrutura física e social e as relações desiguais de 

poder influenciam o uso e acesso aos recursos naturais, e fazem da noção de território 

categoria fundamental na discussão da questão ambiental”.  

Ana Luíza Coelho Netto, Meio Ambiente e Natureza: novas concepções e 

abordagens na Geografia (1996).  

 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 6 

Fundamentos Teóricos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

384 

 

6. Fundamentos Teóricos  

 

Uma pesquisa que se pretenda científica, antes de tudo, não se faz a partir 

do nada. Para que o conhecimento ocorra, é necessário o entendimento da 

relação entre o sujeito da pesquisa, que é o próprio pesquisador, e seu objeto ou 

tema de estudo. Dessa relação primordial, é que nasce uma pesquisa, que longe 

de ser neutral ou asséptica, está atrelada a um modo de pensar, a uma visão de 

mundo, encontrado, dessa forma, seu escopo em uma determinada linha teórica, 

que para o caso de uma pesquisa em Geografia, está situada em algum ponto do 

temário desenvolvido pelo discurso geográfico. 

Para que o conhecimento exista, como relatado acima é necessária uma 

relação epistemológica entre sujeito e objeto. Esse campo de relações é estudado 

pela Teoria do Conhecimento, a partir da qual pode se estabelecer relações que 

levam em direção ao surgimento dos métodos epistemológicos (Hessen, 2000). 

Um exemplo ilustrativo pode ser dado pelo Positivismo, método epistemológico 

surgido no final do século XIX, cuja matriz teórica está ligada ao cepticismo, ou 

seja, nesse método, a origem do conhecimento é explicada a partir da 

necessidade de realização de testes e experimentos, pois de outra forma, não se 

chegaria ao conhecimento, devido ao fato dos nossos sentidos nos levarem a 

falsas idéias. O Positivismo, baseado na lógica formal, foi responsável por criar 

uma série de postulados, na forma de leis que visavam sentenças consideradas 

verdades inquestionáveis, as quais serviriam como balizas para distanciar o ser 

humano dos perigos dos sentidos e das falácias do senso comum. 

Ainda no século XIX, com o advento da Filosofia Moderna e a separação 

desta da Ciência, Hegel refunda a dialética, reintroduzindo este método, o qual 
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está baseado em princípios que levam a condições contraditórias, ou seja, há uma 

situação positiva que se contrasta com uma posição negativa. Deste diálogo 

emerge uma nova posição positiva ou satisfatória. Para a dialética não há 

preocupação com a verdade. A preocupação passa a ser um fato na realidade, 

com situações reais lidas através de processos históricos. O Método Dialético 

formulará e dará lugar ao Materialismo Histórico e ao Marxismo (Moraes, 1997). 

A passagem para o século XX marca um desejo de ruptura epistemológica. 

Rompe-se com o excessivo dogmatismo do Positivismo e sua aversão ao senso 

comum. Era necessária a fundação de uma ciência pós-moderna39. O desejo é de 

se romper com a idéia de uma ciência neutral, que dissocia o conhecimento do 

contexto no qual é produzido. Há, nesse processo, um reencontro da relação 

entre sujeito e objeto, lido agora como objeto subjetivado (Souza Santos, 1989). 

Bachelard (1983), um dos mais importantes teóricos da pós-modernidade 

estabelece alguns topos (lugares) para permitir uma aproximação entre a ciência 

e o discurso. São eles: 

 

a)  1º topos: necessidade de mudar a distância entre o discurso científico e a 

linguagem do senso comum, promovendo a democratização dos avanços da 

ciência. 

b)  2º topos: é necessária a junção da teoria com a prática, sendo que muitas 

vezes a prática funciona como elemento modificador da teoria. 

                                                           
39 A Fundação de uma Ciência Pós-Moderna está baseada na crise verificada no mundo moderno, 

entre a relação do homem e o mundo, intermediada, pelos avanços do capitalismo, pela 

técnica. Deste desconforto, passou-se a buscar uma nova mentalidade de ver a ciência, tendo 

como um de seus princípios a Hermenêutica, a qual é tida como método utilizado para 

interpretar textos bíblicos, buscando os contextos escondidos por trás das palavras.  
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c) 3º topos: a criatividade passa a ser um componente da ciência, tendo como 

objetivo a melhoria da qualidade de vida. 

   

A década de 20 inaugura o paradigma da Ciência Clássica do Positivismo. 

Os pressupostos da observação e da experimentação, auxiliados por leis que 

buscavam a regularidade dos fenômenos, passaram a ser postos em prova. A 

ciência dita pós-moderna passa a postular a descrença no conhecimento absoluto, 

abrindo espaço para as incertezas e subjetividades do conhecimento. Dessa 

forma, o mundo não é visto como algo acabado e está sempre a movimentar-se. 

Essa ruptura clássica é de vital importância para a Geografia, pois se 

abandona a tentativa de unificar as causalidades dadas aos imperativos da 

sociedade e da natureza, como se ambos fossem explicados pelas mesmas leis. 

Karl Popper tenta responder ao avanço da corrente pós-moderna lançando o 

neopositivismo e a necessidade de se buscar uma neutralidade científica coletiva. 

Na Geografia, a resposta vem com a New Geography, baseada no progresso das 

técnicas de observação, mensuração, fotografias aéreas e imagens de satélite. A 

Geografia deveria ter, nesta perspectiva, uma linguagem lógica (Moraes, 1994).  

Os Fundamentos da Geografia Humanística já haviam sido dados por Carl 

Ritter ainda no século XIX, no entanto, o método marxista marca a necessidade 

de uma leitura do espaço produzido pela sociedade, introduzindo a categoria 

marxista de valor para a compreensão do processo de valorização do espaço. No 

momento da reação da New Geography, a vertente humanística começa sua 

reação, elaborando a Geografia Cultural, sendo esta, baseada na importância dos 

conceitos de paisagem (cultural) e lugar. A divisão da Geografia torna-se mais 

clara, dividindo os estudos e objetos teóricos através de dois processos: os de 

terra e os da sociedade (Moraes, op. cit.). 
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Talvez, dentro das categorias estabelecidas por essa nova Geografia, uma 

das assertivas que tentam caracterizar o espaço de um modo mais amplo seja a 

de David Harvey (2005) 40, que considera ser este dotado de três instâncias, a 

saber: espaço absoluto, espaço relativo e espaço relacional. Para o primeiro, 

temos como instância o fato, algo que pode ser medido, localizado. No espaço 

relativo observa-se uma interconexão e comunicação entre os espaços, e por fim, 

no espaço relacional, dá-se atenção às relações que ocorrem dentro do espaço. 

Como hipótese, tem-se como filiação, principalmente ao se observar a 

complexidade dos fatos que envolvem o eixo das relações entre sociedade e 

natureza, de que a idéia de movimento é o que melhor se tem para uma tentativa 

de explicação do complexo jogo de interação entre o mundo social e o mundo 

natural. 

Dentro da história do desenvolvimento dos métodos epistemológicos, a 

década de 70 do século passado assiste à passagem do Estruturalismo41. O 

desenvolvimento da Teoria da Informação, que estabelece a existência de uma 

estrutura e uma propriedade objetiva dentro da realidade são heranças do 

empirismo lógico. No campo da lingüística, Ferdinand Du Saussure, estrutura a 

linguagem como um sistema de significados, códigos e significantes. Deste 

modo, a forma permitiria enxergar os conteúdos situados no plano do formal e 

do universal (Lefebvre, 1973).  

                                                           
40 O Espaço é uma categoria polêmica dentro da Filosofia. Kant o considera uma categoria de 

intuição. Para Newton, o espaço é um suporte para os fenômenos, e por fim, para Leibniz, o 

espaço são os próprios fenômenos. 

41 A gênese do Estruturalismo teve forte influencia da Teoria dos Sistemas, oriunda da Biologia 

(Bertalanfy) e também do avanço do conhecimento das partículas atômicas dentro do campo 

da Física e da Química. 
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A década de 80 do século passado permite, dentro do desenvolvimento da 

Geografia, o surgimento das geografias tidas como radicais. Como um dos seus 

principais ícones, Milton Santos, tido por muitos como um dos expoentes da 

Geografia Crítica, de orientação marxista, este autor, em suas primeiras 

definições conceituais, abre espaço para uma leitura objetiva do espaço, sendo 

este um dos atributos fundamentais da realidade. Desta forma, Santos (1985, 

p.49), entende o espaço: 

 

O espaço impõe sua própria realidade, por isso a sociedade não 

pode operar fora dele. Conseqüentemente, para estudar o espaço, 

cumpre apreender sua relação com a sociedade, pois é esta que 

dita a compreensão dos efeitos dos processos (tempo e 

mudança), especifica as noções de forma, função e estrutura, 

elementos fundamentais para a nossa compreensão do espaço.  

 

Para o autor supracitado, a forma representaria o aspecto visível de 

alguma coisa. A função estaria ligada a uma tarefa esperada de alguma coisa, e 

por fim, a estrutura implicaria numa inter-relação existente entre todas as partes, 

constituindo um todo. 

Pelo exposto acima, extraídas do livro Espaço e Método, o viés 

estruturalista é uma das marcas a serem consideradas na produção inicial deste 

autor. No entanto, esses aspectos formais não podem ser dissociados da idéia de 

totalidade. Dessa forma, continua Santos (1985, p.52): 

 

Forma, estrutura e função podem ser individualmente 

enunciados como foco da organização espacial. Pode-se mesmo 

reduzir cada um desses conceitos até designar uma forma 

significante, uma estrutura dominante ou uma função 

prevalente. No entanto, só através de um ponto de vista holístico 

é que se pode compreender uma totalidade.  
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A exposição feita até aqui tentou demarcar a validade de se considerar a 

noção de totalidade e de movimento, heranças da filosofia clássica, como 

essenciais para a explicação de fenômenos tão complexos, como aqueles que 

tratam da temática ambiental. A noção de totalidade reaparece no mundo 

moderno como necessidade imperante, já que a tradição mecanicista, herdada do 

Positivismo, primou justamente pela cisão da totalidade. 

Para Santos (1996), o processo de totalidade é precedido do processo de 

totalização. Este compreenderia o passado, o presente e o futuro. Dessa forma, o 

espaço, enquanto instância têm o atributo de herdar através de suas formas e 

funções, um movimento que capta as ordens pretéritas que explicarão a 

existência de um dado objeto do espaço. O presente seria a totalização do modo 

de produção reinante, num determinado período. Da mesma forma, a totalização 

materializada no presente dá subsídios para se antever como será o futuro, pois 

nesse futuro em questão, o que era presente se tornou passado. 

Santos (op. cit., p.34) assim nos define o processo de totalidade: “A 

totalidade está sempre em movimento, num incessante processo de totalização, 

nos diz Sartre. Assim, toda totalidade é incompleta, porque está sempre 

buscando totalizar-se”. 

A diferença, portanto, entre o conceito de totalidade e o de totalização é 

que no primeiro temos um resultado, e no segundo, um processo. Parafraseando 

a citação acima através de um exemplo ilustrativo, poderíamos proceder assim: 

“uma paisagem paulistana do início da década de 20, com seus casarões dos 

barões do café e as primeiras chaminés”. Neste caso, o capitalismo industrial 

nascente no Brasil totalizou e cristalizou no espaço uma dada paisagem (a 

referida no exemplo). No entanto, a realidade não é um dado estático, o processo 

produtivo evolui, promovendo acréscimos significativos em paisagens que 
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outrora vieram a se cristalizar. Esse processo longo, que envolve cristalização e 

acréscimo de objetos na paisagem, remete, portanto, aquilo que Santos op. cit. 

chama de totalização, e, mais precisamente, no momento em que o modo de 

produção se cristaliza na paisagem, representando o presente de uma dada 

época, temos a constituição de uma nova totalidade. 

O progresso das técnicas, sendo estas entendidas tanto quanto 

manifestação cultural, quanto econômica dos sistemas produtivos, marca uma 

cisão daquilo que Santos (1996, p.235). chama de meio natural. Segundo este 

autor, esse meio estaria caracterizado por: 

 

Quando tudo era meio natural, o homem escolhia da natureza 

aquelas suas partes ou aspectos considerados fundamentais ao 

exercício da vida, valorizando, diferentemente, segundo os 

lugares e as culturas, essas condições naturais que constituíam a 

base material da existência do grupo. 

 

O avanço das revoluções agrícolas, juntamente com as sucessivas 

revoluções industriais introduz uma nova lógica à natureza. O homem passa a 

controlar e compreender os ritmos naturais e com a divisão do trabalho, tende a 

introduzir no espaço objetos artificiais, que acabam por compor, segundo o autor 

supracitado, uma “segunda natureza”. Após a 2ª Guerra Mundial, verifica-se 

uma aliança entre a técnica e a ciência, acabando por constituir aquilo que se 

conhece como meio técnico-científico-informacional (Santos, 1996). 

O espaço pode ser definido, na categorização de Milton Santos, como 

sendo formado pelos homens, pelas firmas e pelo meio ecológico (Santos, 1985). 

No entanto, no decorrer da obra deste autor, o espaço passa a ser avaliado como 

um conjunto indissociável de um sistema de objetos e de um sistema de ações. 

Nessa composição teórica, o conceito de formação socioespacial ajuda a entender 
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como se dá, dentro da compreensão de um macro-sistema sócio-político-

econômico, a materialização de objetos fixados sobre a superfície da terra, 

entendendo também, as ações que permitiram a fixação desses objetos. 

As idéias levantadas acima colocam o homem como o principal elemento 

produtor do espaço, principalmente através de suas ações em sociedade. No 

entanto, para que algo receba o atributo de espacial, suas propriedades inerentes 

devem transparecer a idéia de ordem, localização e distribuição (Martins, 2007).  

Qualquer fenômeno espacial tem essas propriedades, incluindo nestes, os 

de ordem natural. Assim, parte-se para o reconhecimento de que, pela escala de 

desenvolvimento das forças produtivas e sociais, o homem agindo em sociedade, 

apossou-se de praticamente todos os recursos existentes na superfície terrestre, e 

a partir dessas forças, é capaz de gerar valor através do processo de apropriação 

da natureza. Por outro lado, quando se analisa o problema por esse viés, os 

atributos naturais passam a ser considerados meramente como recursos, 

anulando, portanto, a geograficidade contida nos elementos e sistemas 

imperados pela natureza, como essa também, na distribuição dos fenômenos por 

ela comandados, transparece a mesma idéia de ordem, localização e distribuição, 

atributos essenciais de um fato geográfico. 

Apresentadas as amarrações iniciais daquilo que se compreende ser uma 

teoria sobre o espaço que permite a inserção de dados complexos da realidade, 

como exige as questões chamadas ambientais, é necessário se enveredar pelo 

ramo das chamadas Ciências da Terra para retirar destas alguns elementos que 

tentam explicitar a organização do meio ambiente, para depois aproximá-lo de 

uma leitura a ser feita pela Geografia Física, naquilo que Georges Bertrand 

convencionar chamar de Geografia Física Global. 
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Coltrinari (1999), em capítulo escrito sobre a Geografia Física e as Ciências 

Ambientais, chama atenção para o fato da Geografia Física pertencer a um duplo 

eixo de ciências. Por um lado, juntamente com a Geologia e ciências afins, 

compõe o núcleo das chamadas Ciências da Terra, cujo objetivo, como o próprio 

nome já diz, se preocupa com o estudo da Terra e de suas diversas esferas. Neste 

contexto, a Geografia Física teria o papel de explicar, descrever e classificar a 

distribuição dos fatos materiais42 sobre a superfície da terra, incluindo o homem 

nos espaços tocantes às atividades por ele desenvolvidas. 

Müller-Plantenberg, C. & Ab’Saber (1994, p.30), no Capítulo Bases 

Conceituais e o Papel do Conhecimento na Previsão de Impactos, estabelecem 

uma correlação mais nítida entre a categoria paisagem e o conceito de espaço. De 

acordo com este autor: 

 

Na realidade, o espaço total é que inclui todo mosaico de 

componentes introduzidos pelo homem – ao longo da história – 

na paisagem de uma área considerada participante de um 

determinado território. O termo paisagem é usado aqui como 

suporte geoecológico e bioecológico modificado por uma 

infinidade de variável de obras e atividades humanas.  

 

O desenvolvimento da teoria dos Sistemas e posteriormente a de 

Geossistemas terá grande impacto na formulação do conceito de paisagem, vista 

a noção de hierarquia funcional arraigada neste conceito. De modo geral, a 

década de 30 marca nos campos da Biologia e da Química o surgimento dessa 

idéia. Bertalanfy, cujo pensamento era guiado pelo neopositivismo, buscava a 

                                                           
42

 Com relação à organização e distribuição dos fatos naturais, podemos citar o exemplo da 

Geomorfologia, que se preocupa com a distribuição das formas do relevo, dos materiais que o 

constituem e o produto dos processos que interagem com o relevo na sua constituição. 
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explicação dos fatos da natureza e da sociedade através de uma funcionalidade 

esperada, fruto de uma concepção guiada pelos conteúdos da forma, da função e 

da estrutura.  

Carl Troll, biogeógrafo alemão, na década de 50, lança o suporte para a 

noção de Geoecologia ou Ecologia da Paisagem, beneficiado pelo uso das 

fotografias aéreas, novidade na época, utilizadas anteriormente por militares, e 

que para este cientista, acabaram por possibilitar a identificação de unidades de 

paisagem e suas dimensões territoriais (Troppmair, 2000).   

Ao se observar as correntes da Geografia Aplicada, é notória uma 

profusão de definições do conceito de paisagem, principalmente a partir da 

década de 40. As origens da chamada Geografia Aplicada permitem o estudo de 

duas correntes principais, a saber: uma Corrente Davisiana43, que dará origem a 

Geomorfologia Americana, possuindo filiações tanto na Geomorfologia Francesa 

quanto na Geomorfologia Brasileira; e de uma Corrente Naturalista, inaugurada 

por Alexander Von Humboldt e sua Biogeografia (1840), com filiações na 

Alemanha e nos Estados Unidos (Ritchofen, com a elaboração de um Manual 

para Trabalhos de Campo, Dokutchaev, fundador da Pedologia, Albert Penck, 

um dos fundadores da Geomorfologia Climática e, por último, Passarge, 

inventor na década de 20 dos mapas geomorfológicos que permitiram, uma 

década mais tarde, o avanço nos estudos de Carl Troll sobre Ecologia da 

Paisagem (Ross, 2001). 

A corrente naturalista é iniciada por Humboldt que tinha como foco em 

suas pesquisas, o estudo da vegetação, que, segundo ele, era a responsável pela 

                                                           
43 A corrente Davisiana é a responsável por permitir uma leitura dos estudos do relevo através de 

sua estrutura e dos processos que estão envolvidos em sua gênese. 
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síntese do meio físico44. Sua principal preocupação estava em observar, descrever 

e interpretar os arranjos do meio natural (Ross, op. cit.).  

A partir de Humboldt, a corrente naturalista se divide em dois 

seguimentos, o primeiro, composto por Ritchofen, naturalista com inclinação aos 

estudos da Geomorfologia; e Dokutchaev, naturalista russo com preferência aos 

estudos dos solos, criador da teoria dos Complexos Naturais Territoriais45. A 

outra bifurcação ocorrida com a Corrente Naturalista é representada por Albert 

Penck, naturalista, com inclinação aos estudos da Geomorfologia e criador da 

idéia Zonalidade Climática aplicada ao relevo. Nesta mesma bifurcação, Köppen, 

naturalista alemão, cria as bases para a Climatologia Geográfica; e por fim, 

Passarge, iniciador dos primeiros mapeamentos geomorfológicos (mapas de 

hipsometria, declividade, sombreamento e morfologia), é o responsável pela 

introdução dos primeiros trabalhos práticos em Geografia, gerando grande 

influência nas correntes das décadas de 20 e 30, através dos mapeamentos dos 

fatos geográficos, como é o caso da influência recebida por de Carl Troll, que 

realizou importantes mapas de unidades de paisagem através do uso de 

fotografias aéreas (Ross, 2001). 

O fim da 1ª Guerra Mundial marca a sistematização das Ciências Naturais 

e o avanço da Física, com o aprimoramento dos princípios da Termodinâmica. 

                                                           
44 Esta síntese se refere ao fato da vegetação ser bastante sensível ao equilíbrio dinâmico da 

paisagem. Associações específicas entre tipos de solos e formas de relevo, assim como diversas 

situações mesoclimáticas e topoclimáticas acabam por fornecer arranjos vegetacionais 

totalmente diferentes até mesmo dentro de uma mesma área, por isso se dizer que a vegetação 

é um dos elementos mais importantes para indicar o comportamento do meio ambiente. 

45 Deve-se a associação entre os conceitos criados por Ritchofen e Dokutchaev as sementes que 

posteriormente permitiram o surgimento de especializações dentro dos campos da Geografia 

Física. 
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Estas leis, baseadas no equilíbrio entre as quantidades de calor, serviram de 

interpretação para as pesquisas em Biologia, o que permitiu, no ano de 1935, o 

surgimento do conceito de Ecossistemas, pelo biólogo inglês A. G. Tansley. No 

entanto, como já foi mencionado, dois anos antes, o biólogo alemão L. Bertalanfy 

já havia consolidado as bases teóricas e metodológicas da pesquisa de campo, 

tendo como ponto de partida, o fato de que os fenômenos tanto os ligados à 

natureza, quanto os relacionados à sociedade não são aleatórios, e que, quando 

se atenta para a primeira, as interdependências das variáveis dependem dos 

fluxos de energia que ocorrem entre elas. Têm-se, dessa forma, as bases para o 

surgimento da Teoria Geral dos Sistemas (Ross, op. cit.). 

A novidade trazida pela Teoria Geral dos Sistemas para a Geografia é que 

ela representa um paradigma para a herança do método descritivo, surgido com 

a Corrente Naturalista do século XIX. Parte-se agora para uma noção de que as 

paisagens evoluem por processos dinâmicos, que variam no tempo e no espaço. 

As mudanças introduzidas pela noção dos processos dinâmicos na 

paisagem permitiram notar que esta evolui por mudanças com magnitudes e 

escalas variáveis, o que pode se traduzir para o olho humano em episódios 

perceptíveis (para a nossa escala de mudança temporal) ou não, como bem 

assinala Tricart (1982, p37): “Paisagem é uma porção perceptível do observador, 

onde se inscreve uma combinação de fatos visíveis e invisíveis e interações, as 

quais, num dado momento não percebemos senão o resultado global.” 

A definição de conceito de paisagem encontra, como dito, guarida em 

diversos campos do conhecimento. Na geografia humana brasileira, talvez 

Milton Santos (1985, p.12) tenha uma das definições de paisagem das mais 

acabadas, como segue: 
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Cada paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de 

formas-objetos providas de conteúdo técnico específico. Já o 

espaço resulta da interação da sociedade nessas formas-objetos. 

Por isso esses objetos não mudam de lugar, mas mudam de 

sistema material, e nessa condição, relativamente imutável; o 

espaço é um sistema de valores que se transforma 

permanentemente.  

 

Essa definição coloca a paisagem cultural, parafraseando Carl Sauer, 

novamente no centro do debate. Permite a leitura da idéia de movimento, no 

entanto, não fica claro na definição de Milton Santos se a natureza também 

produz objetos paisagísticos e, portanto, espaciais46. 

Embora o conceito de ecossistemas tenha evoluído primeiramente na 

Biologia, uma série de levantamentos sistemáticos de recursos naturais, como os 

ocorridos na França, Austrália e ex-União Soviética permitiram o surgimento do 

conceito de Sistemas de Terras, representando, deste modo, uma novidade em 

relação ao conceito de ecossistema analisado na Biologia. Agora os ecossistemas 

passam a possuir uma dimensão territorial, inaugurando, anos depois, o conceito 

de Geossistemas (Ross, 2001). 

                                                           
46  Cabe lembrar que quando se atenta para uma definição mais rigorosa de paisagem, deve-se 

ter em mente que para a sua evolução, em termos inorgânicos, é dispensável a ação humana. 

Mas ao se trazer esse debate para a geografia, deve-se ter em mente que a paisagem passa a 

ser um arranjo que leva em consideração tanto os dados da natureza quanto da sociedade. 

Neste aspecto, Monteiro (1995, p.52) apresenta uma definição de paisagem, possivelmente, 

mais universal:  

“Paisagem é uma entidade espacial delimitada segundo um nível de resolução do 

pesquisador, a partir dos objetos centrais de análise, de qualquer modo, sempre resultando da 

integração instável dos elementos de suporte, forma e cobertura (físicos, biológicos e 

antrópicos) e expressa em partes delimitáveis infinitamente, mas individualizadas em relação 

entre elas, que se organizam em um todo complexo”.  
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Por Geossistemas, podem-se conceber as unidades de paisagem que 

guardam certo grau de homogeneidade interna, trabalhando com o conjunto de 

seres vivos, sobretudo os vegetais, que se desenvolvem num determinado lugar 

ou região, sendo resultado direto da combinação das condições do meio físico 

(Bertrand, 1971). 

Como dito anteriormente, o desenvolvimento do conceito de Geossistemas 

teve grande peso dentro do eixo das Ciências da Terra. Sotchava (1978) é um dos 

principais formuladores do principio da homogeneidade dos arranjos permitidos 

pelos geossistemas, assim como a diferenciação dos espaços territoriais 

permitidos por estes. Segundo esse autor, o meio natural se organiza em 

hierarquias funcionais, divididas em classes e subclasses, sendo estas passíveis 

de delimitação, o que depende da escala de análise. 

Sotchava (1977) entende que a dinâmica dos Geossistemas deve ser lida 

através de três eixos centrais: 

a)  Forma (fisionomia): composta pelo relevo, cobertura, que pode ser natural ou 

antrópica. 

b) Estrutura (materiais): solos/rochas que fornecem o substrato de cada uma das 

unidades de paisagem. 

c)  Dinâmica (movimentações funcionais): constituída pela água, pelo ar e pelos 

nutrientes, que se deslocam através de fluxos de energia e matéria. 

 

A idéia de homogeneidade fisionômica indicada por Sotchava47 parte de 

uma leitura vertical do envelope paisagístico, ou seja, em escalas pequenas o que 

                                                           
47

 Para Sotchava não basta apenas definir as unidades de paisagem, é necessário explicar os fluxos 

que regem essas unidades de paisagem, pois se pode correr o risco de se fazer uma análise 

sistêmica intuitiva. É necessário, também, de acordo com este autor, quantificar os fluxos, 
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se verifica é uma combinação de fatores do meio físico, que são responsáveis por 

delimitar uma única unidade de paisagem. No entanto, as unidades de paisagem 

quando reunidas e territorializadas, se diferenciam uma das outras. Quando 

ocorre homogeneidade fisionômica e funcional na delimitação de uma unidade 

de paisagem, temos um geômero; quando, por outro lado, ocorre diferenciação 

fisionômica e funcional entre as unidades de paisagem, temos um geócoro. 

Outro importante sistematizador do conceito de Geossistemas é Georges 

Bertrand (1971), que entende a organização dos mesmos através da combinação 

interativa entre o potencial ecológico (relevo, clima, água), da exploração 

biológica (solo, vegetação e fauna) e, por fim, da ação antrópica, lida através das 

atividades humanas que se apropriam dos recursos naturais. 

 

Figura 89 - Componentes Principais de um Geossistema, segundo Bertrand (1971) 

 

 

                                                                                                                                                                             
entendendo que os Geossistemas não possuem funcionamento em sistema fechado, sendo, 

portanto, essenciais as trocas de energia e matéria que ocorrem tanto verticalmente, como 

horizontalmente. 

Fonte: Nakamura (2006) 
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A partir da definição de Geossistemas partilhada por Bertrand (1971), as 

unidades de paisagem da terra podem ser divididas em duas grandes unidades, 

a saber: unidades superiores, obedecendo a ordem escalar de – zona, domínio e 

região; e as unidades inferiores, que seriam constituídas pelo Geossistema, 

Geoface e pelo Geótopo48.  

Após classificar as unidades constituintes dos Geossistemas, Bertrand op. 

cit. propõe em função da dinâmica do meio físico, e entendendo os elementos de 

cobertura (vegetação) como uma espécie de síntese do estado de funcionamento 

do meio ambiente, as seguintes classificações para os Geossistemas: 

 

a) Geossistemas em Biostasia: constituiriam as paisagens estáveis, sendo 

encontrados os seguintes estágios de funções dinâmicas: 

1- Geossistemas Climáxicos: compreendido pelo estágio de comunidade clímax 

atingindo pelo suporte de cobertura (vegetação). 

2- Geossistemas Paraclimáxicos: neste estágio, a relação entre potencial ecológico 

e exploração biológica começa a produzir meios que poderiam caminhar para 

uma estabilidade regressiva. Embora ainda em estágio de Biostasia, as pressões 

exercidas pela Exploração Biológica começariam a ter início. 

                                                           
48 A definição de geótopo e geoface estabelecida por Bertrand se assemelha, em muito, às 

definições de geômero e geócoro de Sotchava. Assim, a geoface representaria os elementos 

com homogeneidade fisionômica (sentido vertical) e o geócoro representaria a diferenciação 

horizontal entre as manchas homogêneas, atingindo, por fim, o ultimo táxon de classificação, 

onde se verifica a existência de condições ecológicas diferenciadas. Dessa forma, através das 

especificidades bioclimáticas (associação entre endemismos que ocorrem em arranjos 

específicos entre condições favoráveis de solos, clima e relevo) ter-se-ia condições de se chegar 

às biocenoses, onde o complexo biótopo – biocenose, constituiriam essa diferenciação 

horizontal das geofaces e dos geótopos. 
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3- Geossistemas Degradados em Dinâmica Progressiva: para este caso, o balanço 

entre Potencial Ecológico e Exploração biológica tende a apresentar estágios de 

sucessão (caracterizado pelo suporte de cobertura) com grande capacidade de 

regeneração.                                           

4 – Geossistemas Degradados com Dinâmica Regressiva: o balanço entre 

Potencial Ecológico e a Exploração Biológica começa a apresentar tendência a 

uma perda de capacidade de regeneração, caminhando para a fase de 

Geossistemas em Resistasia. 

 

Em relação aos meios instáveis, Bertrand (1971) propõe sua classificação 

em unidades de paisagem, das quais denominou de Geossistemas em Resistasia: 

 

1 – Geossistemas com Geomorfogênese Natural: compreenderiam instabilidades 

dinâmicas próprias do meio físico, sem a atuação da variável antrópica. 

2 – Geossistemas Regressivos com Geomorfogênese por Ação Antrópica: levam 

em conta a alteração materializada na paisagem das intervenções do homem em 

sociedade, que contribuem para um balanço negativo das forças que constituem 

as dinâmicas que modelam o meio ambiente. Como exemplo, temos voçorocas e 

ravinamentos, causados por usos incompatíveis (práticas agrícolas e, no geral, de 

uso do solo, incorretas), que tem como causa maior, a ação do homem 

diretamente sobre os elementos de cobertura e suporte da paisagem. 

 

A organização interativa dos geossistemas, que ocorre entre potencial 

ecológico, exploração biológica e ação antrópica, permite notabilizar, dentro das 

discussões do conceito de paisagem, os riscos inerentes ao arranjo inadequado 

dessas variáveis, causando os graves problemas ambientais tão característicos de 
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nosso tempo. Assim, Sukopp & Kunick (1973) apud Cavalheiro (1995, p.89) nos 

alertam: 

 

A discussão sobre o ambiente do ser humano e seus riscos de 

sobrevivência concentram-se, principalmente, em considerações 

tecnológicas. A natureza e a paisagem como sistemas complexos 

raramente são incluídas nessas reflexões. Isso vale, 

principalmente, para as grandes cidades, o tipo de paisagem 

mais severamente ameaçado por poluição do ar, das águas e por 

resíduos sólidos. Embora elas sejam o ambiente mais importante 

do homem hodierno, são esparsas as tentativas de estudá-las, 

considerá-las e reconhecê-las como unidades funcionais 

(ecossistemas). 

 

O estudo da paisagem, tida como categoria de análise da Geografia, 

permite que se tenha em mente que os fenômenos de ordem natural são 

complexos, e ao contrário do dito pelo paradigma positivista, não são lineares. 

Os avanços dos campos da Física, com a descoberta da Teoria da Relatividade e 

da Química, com a descoberta do papel dual da matéria, inserem as Ciências 

ditas duras no campo da desordem, do acaso e das incertezas. Desse modo, se 

apreende que a desordem é orgânica, faz parte do universo, da physis que 

compõe a ordem e a desordem deste mesmo universo. 

Camargo (2006, p.45) apud Prigogine (1996) coloca o avanço da 

Termodinâmica como responsável por ir diluindo o axioma da pura estabilidade 

das leis do mundo natural, como se vê: 

 

A Termodinâmica desenvolvida por Prigogine, a partir de seu 

princípio da sintropia, nascida das estruturas dissipativas, 

demonstra que não há necessariamente uma exclusão quando 

ocorre a desordem de um fluxo em um sistema, e sim uma 

integração, em que a desorganização de um sistema pode trazer 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 6 

Fundamentos Teóricos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

402 

 

um novo patamar de organização da totalidade49 em uma nova 

ordem. 

 

A nova compreensão dada pela desordem dos fenômenos naturais não se 

fez, no entanto, em oposição ao clássico conceito de ordem. O que se acrescentou 

foi uma maior compreensão de que a realidade física é regida por uma auto-

organização do universo, interconectada microscopicamente por uma série de 

estruturas, que revelam padrões de interações, do acaso e do caos (Camargo, 

2006). 

O espírito da Física Quântica, e sua incessante busca de interconectividade 

entre os elementos do todo, permite que se desenvolva a idéia de que cada 

evento das partes recebe diretamente a influência do todo. Dessa forma, verifica-

se que o mundo macroscópico apresenta objetos inter-relacionados com o todo. 

Esses avanços epistemológicos nas Ciências Naturais tiveram grande peso 

na Filosofia como um todo. A década de 60 do século passado, como dito 

anteriormente, assiste ao avanço do Estruturalismo, que mesmo nascendo ligado 

ao eixo das Ciências Humanas (Lingüística, sobretudo) também contém em seu 

cerne, um paradigma levantado pela Mecânica Quântica. O Método Clássico 

começa a demonstrar suas fragilidades. No campo das Ciências da Terra, como 

                                                           
49 Por Totalidade, ao considerarmos esta um conceito inerente ao campo filosófico, recorre-se a 

Santos (2002, p.125):  

“A noção de totalidade é uma das mais fecundas que a Filosofia Clássica nos legou, 

constituindo em elemento fundamental para o conhecimento e análise da realidade. Segundo 

essa idéia, todas as coisas presentes no universo formam uma unidade. Cada coisa nada mais 

é que a parte da unidade, do todo, mas a totalidade não é a simples soma das partes. As partes 

que formam a totalidade não bastam para explicá-las. Ao contrario, é a totalidade que explica 

das partes.”  
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se viu, a Geografia Física e a Biologia, através das vertentes possibilitadas pela 

Ecologia da Paisagem começaram a combater a fragmentação dos fenômenos, 

através de uma visão de que estes estão em interconectividade holística. Dessa 

forma, Camargo (2006, p.53) apud Christofoletti (1980) ao apontar a visão deste 

último em relação à Teoria Geossistêmica para o modelado terrestre, faz a 

seguinte análise: 

 

Para Christofoletti, a teoria do equilíbrio dinâmico estabelece que 

o modelado terrestre, sendo um sistema aberto, possui constante 

permuta entre matéria e energia que circulam em seu meio 

ambiente interno e externo. Para se manterem em 

funcionamento, esses sistemas necessitam de um ininterrupto 

suplemento de energia e massa, bem como da constante remoção 

de tais fornecimentos. 

Em relação ao meio natural, devemos observar que os sistemas 

que o compõem são abertos. Gregory (1992) observa que estes 

recebem energia livre, também conhecida como entropia 

negativa, e se comportam apresentando eqüifinalidade, ou seja, 

são capazes de receberem condições iniciais diferenciadas que os 

conduzem a resultados finais semelhantes. Tem-se, portanto, que 

a busca do equilíbrio continua sendo objetivo das forças que 

movem os sistemas naturais. 

  

O conceito de auto-organização, que está por trás da busca pelo equilíbrio, 

nos sistemas naturais, depende dos fluxos internos que movem o sistema, ligados 

a processos de retroação ou feedback (comunicação ou informação que entra no 

sistema). O objetivo dessas informações é a busca de uma meta, ligado à 

conservação homeostática50 (Camargo, 2006). 

                                                           
50

 A conservação homeostática é a capacidade, de um sistema aberto, de se auto-regular, 

mantendo uma condição estável, mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico, 

controlados por mecanismos de regulação inter-relacionados.  
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Após receber informações externas, os sistemas, através de evolução 

dinâmica e da conservação homeostática, buscam um ponto de equilíbrio, no 

qual, tendem à busca da estabilidade. Para isso, os fluxos internos se 

desorganizam, se reordenam, buscam novos comportamentos, para depois 

atingirem um patamar superior de auto-organização. Novamente, o conceito de 

totalidade é inerente à aplicação do Conceito de Sistemas aqui colocado. Dessa 

forma, também se pode ampliar essa noção, como se pode ver, segundo Camargo 

(2006, p.172) apud Bertalanfy (1968), Capra (1996): 

 

Assim, a totalidade é inerentemente uma teia de relações que se 

mantém em constante fluxo evolutivo à procura de novas 

totalidades. Segundo essa hipótese, sistemas abertos tendem, 

pela sua complexidade, para estados superiores de organização. 

Isso ocorre devido às condições internas do sistema, ou seja, de 

organização de suas estruturas, após sofrer flutuações e 

encontrar seu estado de criticidade caótica ou não. 

 

A busca de um padrão é também um dos objetivos dos sistemas. No 

entanto, esse padrão é determinado por uma série de equações ecológicas, ou 

seja, a cada período geológico, o arranjo dos elementos internos dos sistemas é 

regido por um padrão, que ao apresentar também, criatividade e aleatoriedade, é 

capaz de criar novas formas, reformando os elementos da totalidade e 

introjetando uma nova incorporação física aos padrões de organização existentes.  

O padrão, portanto, insere-se naquilo que os sistemas têm como meta 

principal, que é a busca pela estabilidade. Nesse sentido, é possível perceber dois 

estados: um primeiro, ligado à resistência, que é a capacidade dos sistemas de 

permanecer como está sem ser afetado por distúrbios externos; e o segundo, 

referente à resiliência, que é o estado verificado nos sistemas quando estes estão 
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sob influência de perturbações aleatórias, ganhando a capacidade de auto-

organização, continuando seu funcionamento rumo à estabilidade51 (Camargo, 

2006). 

Um dos grandes paradigmas da ciência atual, tida para muitos como pós-

moderna (Souza Santos, 1989) é a necessidade de uma reforma do pensamento 

herdado do positivismo. Edgar Morin é um dos principais nomes da chamada 

Reforma do Pensamento Moderno, cujo principal paradigma é a necessidade de 

um pensamento complexo e transdisciplinar. Dessa forma, Morin (2000, p.14) 

demonstra: 

 

A reforma necessária do pensamento é aquela que gera um 

pensamento do contexto e do complexo. O pensamento 

contextual busca sempre a relação de inseparabilidade e inter-

retroações entre os fenômenos e seu contexto com o todo 

planetário. O complexo requer um pensamento que capte as 

relações, inter-relações em implicações mútuas, os fenômenos 

multidimensionais, as realidades que são simultaneamente 

solidárias e conflitivas (como a própria democracia que é o 

sistema que se nutre de antagonismos e, que, simultaneamente os 

regula), que respeite a diversidade, ao mesmo tempo em que a 

unidade, um pensamento organizador que conceba a relação 

recíproca de todas as partes. Pascal já havia formulado o 

imperativo que hoje em dia precisa ser introduzido em todos os 

nossos ensinamentos. Se todas as coisas são causadas e 

causantes, ajudadas e ajudantes, mediatas e imediatas, mantidas 

por uma ligação material e insensível que as sujeitam, torna-se 

impossível conceber as partes sem conceber o todo e tão pouco o 

todo sem conceber as partes. 

                                                           
51

 A idéia de estabilidade, como também seu contrário, a instabilidade, segundo Prigogine (1996) 

só podem ser definidas em função do tempo. Mesmo a instabilidade, que em uma leitura 

menos rigorosa, poderia ser entendida como desordem, deve ser vista como ligada à 

construção de uma nova totalidade. Mesmo longe do estado de equilíbrio, o novo se constrói, 

criando novas formas materiais e buscando, portanto, novo estado de equilíbrio.    
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O paradigma da Complexidade, dessa forma, tem a mesma acepção do 

conceito de totalidade, revelado pela estrutura conceitual proporcionada pelos 

Geossistemas e pela visão estrutural contida na teoria de Milton Santos acerca do 

espaço geográfico. Camargo (2006) salienta que cada subsistema, também lido 

através da relação existente entre as variáveis do espaço e a realidade 

socioespacial das diferenciações territoriais, permite perceber a existência de uma 

dinâmica espaço-temporal constituindo uma inerente dialética entre forma 

geográfica e totalidade.  

Assim, de acordo com este autor, através da leitura que o mesmo faz da 

obra de Milton Santos, o modelo técnico ao estar associado a uma gama múltipla 

de variáveis, constitui, na própria denominação de Milton Santos, formas-

conteúdo próprias, direcionando, assim, processos e funções que envolvem uma 

estrutura momentânea. Pensando a totalidade do sistema, lida como rede global, 

as formas ao apresentarem propriedades locais, como acentua Camargo (2006), 

em relação à própria dinâmica da totalidade, podem expressar arranjos espaciais 

completamente diferentes uns dos outros, e, que, quando reunidos sob o 

qualificativo de totalidade, podem trazer conseqüências proporcionais a este 

todo, e também, a articulação interna e externa do sistema. 

Camargo op. cit., p.151 apresenta uma interessante articulação entre a ação 

humana com o meio natural integradas através de uma visão sistêmica, como se 

pode ver: 

 

Dessa maneira, quando um sistema que envolve a ação da 

sociedade com seu meio natural encontra-se estável e, portanto, 

suas variáveis estão em estado de equilíbrio dinâmico, esta 

região estará em ordem (aparente). Se esse local sofrer 

interferências externas e fluxos dinâmicos internos de grande 

magnitude, o sistema poderá encontrar os seguintes estados: 
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resistência, resiliência, rompimento, reajuste, sensibilidade, 

susceptibilidade e vulnerabilidade. 

 

Haigh (1985) apud Christofoletti (1999), baseado em Prigogine e Stngerls 

propõe, conforme análise de Camargo (2006) uma estruturação da análise 

sistêmica e suas implicações diretas no espaço geográfico. Dessa forma, esses 

autores levantaram um conjunto de quatro propriedades a serem analisadas: 

 

1ª: Estrutura da Totalidade ou do Espaço Geográfico: constituído de elementos 

do sistema que são indissociáveis, definidas por estruturas formais, criadas por 

aglomerações de elementos. 

2ª: Princípio da Identidade do Sistema: estabelece que cada sistema possui sua 

identidade, seja a totalidade ou espaço geográfico, seja um subsistema, lido 

através de sua constituição em uma rede integrada. Neste aspecto, os autores 

inserem nesta abordagem as diferentes escalas de análise do espaço geográfico, 

ou seja, o subsistema pode corresponder a uma região ou lugar, apresentando 

presente, passado e futuro. Os subsistemas, desse modo, conservam identidades, 

as quais caracterizam uma paisagem, o que permite a leitura de estruturas 

organizadas que constituem esses subsistemas. 

3ª: Princípio da Auto-Criação / Auto-Organização: é a capacidade do sistema de 

se auto-criar em função de respostas às mudanças, apresentando novas 

estruturas e funções. 

4ª: Estruturas Hierárquicas: compreende a possibilidade dos sistemas de serem 

identificados por várias escalas de magnitude, onde cada uma apresenta um 

subsistema, havendo similaridade entre eles. 
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Ao se dar continuidade ao nexo estabelecido entre os sistemas e o conceito 

de espaço geográfico, abre-se a necessidade de associá-lo à idéia de natureza, 

dentro de um arranjo sistêmico maior, compreendido pela totalidade do sistema 

social ou simplesmente, espaço geográfico. O conceito de natureza hoje é 

convidado a reavivar seu significado. No período atual, os diferentes sistemas 

naturais, ao serem apropriados pelos sistemas econômicos, recebem intervenções 

referentes aos grandes investimentos de capitais públicos e privados, de todas as 

ordens e em todas as escalas.  

Nesse quadro de relações, a natureza demonstra que seus subsistemas 

externos se interconectam dialeticamente, e a fonte dessa conexão, como dito, são 

as atividades humanas. Nessa perspectiva, Camargo (2006 p. 192) levanta a 

necessidade de revisitar, como fundamento teórico, o conceito de híbrido 

(espaço), definido por Santos (1996). Dessa forma, este autor se coloca: “Nesse 

sentido, o espaço é formado por um conjunto indissociável, que une o natural ao 

social, tornando-o um híbrido.” 

Latour (2000) alerta para o fato de que não é necessário separar, de um 

lado, aquilo que ele denomina de sujeito, a saber, a sociedade; e de outro, o 

objeto (natureza), já que natureza e sociedade não são mais os termos 

explicativos. Devemos, conforme continua o autor, primar por uma explicação 

em conjunto. Dessa forma, a evolução planetária não pode ser avaliada de 

maneira fragmentária, sem contar, é claro, com o dimensionamento da ação 

humana.  

Na evolução dinâmica dos conjuntos naturais, Camargo (2006) atenta para 

o fato de que as interferências humanas podem ser vistas, de modo material, 

através de cortes, desmatamentos, etc.; sendo essas interferências fundamentais 
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para o surgimento de novas estruturas, que, aparentemente em desordem, 

provocam nos sistemas naturais grande capacidade de adaptação.  

Como exemplo empírico, o autor supracitado demonstra o fato de que as 

mudanças antrópicas se concentrarem no nível da baixa atmosfera, contribuindo 

para redução dos totais de evapotranspiração. Nesse processo, poderá ocorrer 

modificações no feedback (arranjo interno do sistema), o que ocasionará alterações 

no fluxo de energia que entra no mesmo, gerando assim, novos arranjos, por 

entropia. Essas mudanças continua o autor, podem ser irreversíveis para o 

conjunto, ou serem mesmo temporárias, mantendo o padrão do sistema através 

do processo de resiliência. 

Camargo (2006, p. 200) apud Alvater (1995) rememoram o fato de que no 

sistema capitalista é exigida crescente industrialização. Como conseqüência, têm-

se interferências maciças nos sistemas naturais, com o aumento crescente de 

entropia, responsável, portanto, por alterações na qualidade dos fluxos 

sistêmicos. Dessa forma, ocorre uma aliança entre os sistemas naturais e 

produtivos: “(...) os processos econômicos associam-se às coordenadas espaciais e 

temporais da natureza, vinculando-se aos fluxos energéticos e materiais”.  

Ao se observar as ponderações de Camargo op. cit., p.212, em relação à co-

evolução dos aspectos dos fluxos dinâmicos naturais com os fatos da sociedade, 

destaca-se: 

 

Nesse contexto, a ação do homem associa-se ao sistema mundo e 

à mutabilidade constante do espaço geográfico, criando 

evoluções conjuntas e contínuas, associadas à velocidade em que 

ocorre a dinâmica espaço-temporal, onde as formas, os processos, 

as estruturas e suas variadas funções desenvolvem um conjunto 

holográfico instável e sistêmico. 
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E, a partir dessa mecânica, a dinâmica espacial do sistema 

planetário recebe constantemente a produção de entropia da 

sociedade contemporânea, podendo suscitar no seu 

desenvolvimento, bifurcações caóticas ou auto-organizadas, 

portanto imprevisíveis e ocasionais. 

 

Em Coelho Netto et. al. (1996) apud Camargo (2006, p. 204), deve-se atentar 

ainda para: 

 

A complexidade dos processos físicos, que merecem ser 

adequadamente considerados, da mesma forma que as relações e 

as desigualdades que dela emerge. As interações entre a 

estrutura física e social e as relações desiguais de poder 

influenciam o uso e acesso aos recursos naturais, e fazem da 

noção de território categoria fundamental na discussão da 

questão ambiental. 

 

No universo sistêmico, o meio natural é constituído pelos subsistemas, 

que interferem e condicionam as atividades econômicas, políticas e sociais do 

homem, ou seja, pela organização geográfica dos elementos da natureza. Nessa 

dialética, o meio natural é o fornecedor de fluxos de matéria e energia que vão 

alimentar os sistemas socioeconômicos e também seus resultados, como em um 

grande elo diacrônico. 

As questões ambientais, como tanto se insistiu nas linhas acima, 

necessitam de que em seu tratamento, abandone-se a oposição existente entre 

natureza e sociedade, tanto metodologicamente, quanto teoricamente, pois os 

dados da atualidade exigem abordagens mais criativas e inovadoras, tão 

desejadas pela ciência moderna. Dessa forma, quando se realiza uma análise 

ambiental urbana, antes de se chegar a um resultado, representado por mapas 
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com seus pontos, áreas e linhas, tem-se a necessidade de ter claro a complexidade 

dos fatores envolvidos nessa análise.  

A Geografia, por sua tradição no trato das questões ambientais, tem dado 

bons exemplos acerca da articulação e dimensionamento das questões envolvidas 

nos estudos ambientais, mesmo que para isso enfrente uma crise epistemológica. 

Por isso, talvez esse trabalho tenha partilhado do mesmo problema, pois se 

avaliou como insuficiente tratar uma análise ambiental urbana meramente como 

um problema cartográfico.  

Realizou-se uma revisão bibliográfica acerca das questões relativas à 

moradia e como esta se reflete na dinâmica de reprodução do espaço, tanto em 

seu plano teórico, como oficial, através do planejamento urbano. Percebeu-se que 

todas essas questões estão interligadas, e cujas motivações socioespaciais 

refletem alterações, como visto, na dinâmica de funcionamento dos sistemas 

naturais, que criam marcas, formas no espaço, e estas, são passíveis de serem 

mesuradas e cartografadas, mediante a realização de exercícios de cartografia 

ambiental. É o que se realizou, no escopo deste trabalho para a área de influência 

do Conjunto Habitacional Turística, definida pela Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, e cujos procedimentos metodológicos e resultados, serão 

demonstrados nas linhas que seguem. 
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“No processo de produção científica, a escolha das técnicas está, em primeiro lugar, 

relacionada à natureza do objeto de estudo e sua adequação a ele”. 

 

Luís Antônio Bittar Venturi, Praticando Geografia: técnicas de campo e laboratório, 2005. 
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7. Procedimentos Metodológicos 

7.1 Dos Materiais 

  

Os materiais, dentro de uma pesquisa incluem todos os documentos e 

fontes elencados para a elaboração de produtos temáticos e de síntese, cuja meta 

é extenuar as sentenças elaboradas nos objetivos, refletidas na sustentação de 

possíveis hipóteses. 

Como as fontes documentais não se encerram nos materiais cartográficos, 

faz-se necessária à menção da pesquisa bibliográfica, iniciada no projeto de 

pesquisa e ampliada conforme se desenvolve e se definem os eixos teórico-

metodológico e conceitual do trabalho de pesquisa propriamente dito. Sua 

relação aqui, no entanto, não é apropriada, devido à existência desta relação na 

bibliografia. 

A partir do levantamento preliminar da pesquisa bibliográfica e sua 

utilização no corpo do texto que sustenta este trabalho de graduação, ocorreu 

também o levantamento de material cartográfico, base para a constituição de 

uma base cartográfica digital, cujo escopo é necessário para a elaboração dos 

produtos cartográficos temáticos e de síntese, que compõem este trabalho. Assim, 

citam-se como materiais cartográficos utilizados: 

 

a) Folhas do Sistema Cartográfico Metropolitano (SCM) da Empresa Paulista de 

Planejamento (EMPLASA), datadas de 1974 e reambuladas em 1980, cuja 

articulação, recortada para a área de estudo incluem as folhas: 2444 (Folha Pico 

do Jaraguá), 3433 (Folha Jardim Panamericana), 2446 (Folha Vila Helena Maria) e 

3435 (Folha Pirituba). Esses documentos foram adquiridos através de 
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compra por ofício na empresa citada, através das condições especiais abertas por 

este órgão a estudantes universitários. 

 

b) Mapa Geomorfológico do Parque Estadual do Jaraguá e arredores (Leonardo, 

2005), em escala 1:17.000. 

 

c) Mapa Geológico do Parque Estadual do Jaraguá e arredores (Leonardo, 

2005), em escala de 1:17.000. 

 

d) Mapa Pedológico do Parque Estadual do Jaraguá e arredores (Leonardo, 

2005), em escala 1:17.000 

 

e) Mapa de Unidades Climáticas Naturais do Município de São Paulo, de 

autoria de Tarifa & Azevedo (2001), em escala de 1:500.000, adaptado para o 

recorte da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 

 

f) Mapa de Unidades Climáticas Urbanas do Município de São Paulo, de 

autoria de Tarifa & Azevedo (2001), em escala de 1:500.000, adaptado para o 

recorte da Sub-Bacia do Córrego José Inocêncio de Souza. 

 

g) Mapa de Evolução da Expansão Urbana da Região Metropolitana de São 

Paulo (EMPLASA, 2005), em escala de 1:25.000, adaptado para o recorte da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

 

Os dados de sensores orbitais também se constituem em materiais de 

pesquisa, dos quais se elaboram produtos temáticos através da interpretação dos 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 7 

Procedimentos Metodológicos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

414 

 

padrões obtidos nas imagens e da resolução espacial fornecida por esse tipo de 

documento, que chega ser inferior a 1 metro (Imagens Ikonos), permitindo 

diferenciação de objetos em escalas muito grandes.  

Com relação às fotografias aéreas, consideradas produtos derivados de 

sensores sub-orbitais, também são aqui citadas, pois se constituíram em 

documentos preciosos para a elaboração de overlays que acabaram por constituir 

os Mapas Ambientais Urbanos criados para este trabalho de graduação. Dessa 

forma, citam-se os materiais consultados e cuja fonte se dá através da aquisição 

de produtos de sensores remotos orbitais e sub-orbitais:  

 

a) Fotografias Aéreas do Vôo de 1986, de autoria da Eletropaulo, na escala de 

1:10.000, adquirida na empresa Base Aerofotogrametria, cuja distribuição por 

faixas e número dos documentos, recortados para a área de estudo, encontram-se 

no quadro 02, anexo A. 

 

b) Fotografias Aéreas de vôo realizado pela empresa Base Aerofotogrametria, a 

pedido da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente para os anos de 2000, 

em escala de 1.5000, e de 2002 na escala de 1:6.000, cujas distribuições por faixas e 

números, recortados para a área de estudo, encontram-se no quadro 02, anexo A. 

 

c) Imagens IKONOS de propriedade da empresa Space Imaging, datadas de 

2002 e cedidas pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto do Departamento de 

Geografia – FFLCH- USP, com nomenclaturas e respectiva articulação para a área 

de estudo encontram-se no quadro 02, anexo A.  
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Por fim, cita-se como material utilizado na pesquisa, a lista de 

identificação de espécies coletadas em parcelas realizadas no contato borda-

fragmento Conjunto Habitacional Turística/Parque Estadual do Jaraguá. 

A partir dos materiais acima elencados foi possível elaborar as cadeias 

técnicas (quadro 02, anexo A) que demonstram as derivações desses materiais em 

base cartográfica, produtos temáticos (mapas temáticos e de síntese), de dados de 

caracterização de magnitude e freqüência de eventos chuvosos, de caracterização 

do tipo de cobertura vegetal da borda existente entre o Conjunto Habitacional 

Turística e o Parque Estadual do Jaraguá, através do conhecimento do repertório 

botânico existente e correlação com os possíveis estágios de sucessão 

vegetacional e, por fim, de estimativa de fluxos de precipitação sob forma de 

escoamento superficial para a área de estudo, tendo em vista a permeabilidade 

da área. 

A partir desses materiais é que se pode elaborar os diversos produtos 

cartográficas e se produzir gráficos que ajudaram no entendimento de outras 

características importantes da área de estudo. Segue então, nas linhas abaixo, as 

cadeias técnicas e os procedimentos metodológicos utilizados na confecção 

desses diversos produtos. 

 

7.2 A Delimitação da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

 

O conjunto dos processos que envolvem a bacia hidrográfica solicitam a 

adoção de uma abordagem sistêmica que ocorre circunscrita num dado espaço 

geográfico. Dessa forma, atribui-se a Strahler (1952, p.21) o pioneirismo na 
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utilização dessa abordagem, através da compreensão dos conceitos físicos sob a 

superfície terrestre na forma da Geografia Física:  

 

A Geomorfologia se desenvolverá mais plenamente somente 

quando as formas e processos forem relacionados em termos de 

sistemas dinâmicos e as transformações de massa e energia forem 

consideradas em função do tempo.  

 

Porém, recorre-se a Doornkamp & King (1971, p.372) quanto ao 

pioneirismo da associação do desenvolvimento das bacias hidrográficas aos 

estudos de evolução da paisagem. Dessa forma: 

 

A análise das bacias de drenagem, seja de forma isolada ou 

integrando um conjunto que constitui uma região morfológica 

diferenciada, é de grande interesse para a geomorfologia. As 

paisagens modeladas pela erosão fluvial compõem-se de bacias 

de drenagem, que são unidades de análise adequadas quando se 

trata de subdividir uma área. A evolução de uma paisagem 

equivale à soma total da evolução de cada uma das bacias 

individuais de que a paisagem se compõe. A possibilidade de 

reconhecer áreas com morfologia semelhante sugere que, em 

cada uma delas, as bacias de drenagem têm formas similares 

entre si, mas também, que as bacias estão evoluindo de forma 

semelhante. Assim, analisando as modificações de cada uma 

delas ao longo do tempo conseguir-se-á uma maior compreensão 

da paisagem como um todo. Isto é possível quando existem 

relações explicitas entre as formas de uma bacia e os processos 

atuantes nela. 

  

De acordo com Rodrigues (2005) para determinado local do canal fluvial 

pode-se traçar uma bacia hidrográfica que fornece água e sedimentos que serão 

transportados por este. Para conseguir tal procedimento é necessária a utilização 

de cartas topográficas, que para a área de estudo deste trabalho de graduação 

(Sub-bacia Hidrográfica do Córrego Inocêncio de Souza) constaram da utilização 
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das folhas do Sistema Cartográfico Metropolitano (EMPLASA, 1974) de números: 

(2444, 2446, 3433 e 3435), em escala de 1:10.000.  

Após a aquisição destas folhas junto à empresa, procedeu-se a união das 

quatro folhas num único documento, atentando-se em utilizar as quadriculas e 

referencias UTM das diferentes cartas, assim como a comunicação entre as curvas 

de nível para proceder a união das mesmas, evitando-se grandes distorções nesse 

arranjo.  

Com as folhas unidas, procedeu-se o reforço da rede de drenagem, 

observando-se primeiro a extensão do Córrego Inocêncio de Souza até sua 

confluência com o Córrego da Olaria, justamente no limite entre os municípios 

de São Paulo e Osasco. Logo após essa confluência, a união das águas desses 

córregos ajuda a engrossar as águas do Ribeirão Vermelho, que deságuam no Rio 

Tietê, nas proximidades da Estação Osasco da CPTM.  

Optou-se por traçar a sub-bacia do Córrego Inocêncio de Souza devido a 

referências contidas na Resolução CONAMA 001/86, que define como área de 

influência de direta de qualquer empreendimento, a menor sub-bacia na qual 

esse empreendimento esteja inteiramente localizado, o que, desta forma, motivou 

a escolha da referida sub-bacia. 

Com o limite do curso do Córrego Inocêncio de Souza reforçado, 

procedeu-se ao reforço de todos os seus afluentes, tomando-se o cuidado em 

observar as curvas de nível de maior valor para reforçar todos os canais que tem 

confluência com o córrego citado. Com o reforço total da rede de drenagem, 

procedeu-se à delimitação da Bacia Hidrográfica, conforme procedimento retrato 

por Rodrigues (2005, p.161): 
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Antes de inscrever os limites, é preciso ler atentamente a carta, 

no intuito de procurar as curvas de maior valor das áreas 

drenadas pela rede já reforçada graficamente. Essa leitura deve 

percorrer a região das cabeceiras e ser seguida da interpretação 

da geometria, registrando-se mentalmente as áreas convexas e 

côncavas na projeção horizontal da carta (em planta). Os limites 

devem ser traçados inicialmente nas curvas de maior valor que se 

fecham em pequenas áreas, procurando sempre a isodistância no 

interior dessas curvas para inscrever o limite. O limite deve ser 

preferencialmente posicionado em áreas de geometria conexa em 

planta, evitando-se as áreas côncavas, que definem áreas de 

concentração e não de dispersão (divisão/divisores) de fluxos 

hídricos superficiais. 

  

O procedimento seguinte foi o da scanerização e georreferenciamento da 

sub-bacia delimitada, no entanto, tais procedimentos serão descritos no item que 

segue. 

 

7.3 Cadeias Técnicas Desenvolvidas: do raster ao vetor e aos modelos – o 

uso do Sistema de Informação Geográfica como ferramenta viável. 

 

Ao se ter em vista a relação de materiais e seus desdobramentos nos 

produtos temáticos e cadeias técnicas (quadro 02, anexo A), passa-se agora a 

descrever os procedimentos técnico-operacionais que foram utilizados para que 

se chegasse aos respectivos produtos, tendo em vista que para a execução destes 

foi essencial a utilização de um sistema de informação geográfica, ou seja, o 

software Geomedia 6.0. 

Os Sistemas de Informação Geográfica passaram a ser responsáveis por 

uma verdadeira transformação na maneira não apenas de conceber os mapas, 

mas de manipular, armazenar e modelar dados de natureza geográfica.  
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Os produtos dos Sensores Remotos, anteriormente uma das poucas fontes 

materiais para a execução de mapeamentos, baseado no uso de fontes e 

tecnologias analógicas começam a ser integrados aos SIG, passando-se 

primeiramente por sistemas de conversão de dados em formato raster, os quais, 

logo depois, são seguidos por operações de correção e tratamento, possibilitando 

a operação seguinte, que é a do recebimento de um indexador espacial, capaz de 

situá-lo em uma região da superfície da Terra.  

A esta passagem, que vai da manipulação de dados em formato raster, ao 

tratamento da informação e fixação de um indexador espacial é que se resumem 

as primeiras rotinas essenciais para o desenvolvimento de uma estrutura de 

trabalho em sistemas de informações geográficas (Silva, 1999). 

As tecnologias SIG têm história recente, assim como seu uso em estudos 

de cunho ambiental e geográfico. Silva (op. cit., p.58) situa a história do 

desenvolvimento dos SIG (Sistemas de Informação Geográfica) essencialmente 

atrelada à História da Cartografia, demonstrando que o salto qualitativo no 

desenvolvimento desses sistemas só ocorreu a partir da disseminação dos 

levantamentos sistemáticos, como por exemplo, nas séries dos famosos 

levantamentos nacionais (francês, australiano, soviético, etc.). Dessa forma situa 

o autor: 

 

Os SIG’s dependem fundamentalmente de mapas e de como 

podem ser estabelecidas, claramente, a relação entre eles. Dessa 

forma, a história dos SIG’s está, de certa maneira, diretamente 

relacionada com o início da produção de mapas. Os primeiros 

mapas tiveram como objetivos centrais ajudar a navegação e 

subsidiar as operações militares. Nos tempos romanos, os 

agrimensores ou medidores de terras constituíam importante 

parte do governo. Com o declínio do Império Romano, houve 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 7 

Procedimentos Metodológicos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

420 

 

uma paralisação dos investimentos, e como conseqüência, uma 

diminuição substancial da produção de mapas. 

Somente no século XVIII, a civilização européia retomou 

novamente a organização do Estado, e muitos governos 

realizaram levantamentos sistemáticos. Assim, pode-se afirmar, 

sem exageros, que a raiz dos SIG’s remontam à metade do século 

XVIII mediante o aparecimento da Cartografia como Ciência 

Moderna e, como conseqüência, o aparecimento dos primeiros 

mapas com um razoável nível de precisão. 

 

Como se pode observar pelo quadro 03 (constante no anexo B), o ano de 

1973 marca a produção de mapeamentos militares interativos, a cabo da empresa 

Intergraph. Esta é a responsável por desenvolver a família de softwares 

Geomedia, dentro do convênio chamado OCD que representou um poll de 

empresas de tecnologia de informação responsáveis por promover uma maior 

integração entre essas diferentes tecnologias. A família de softwares Geomedia 

destaca-se por sua diversidade de processamento e saída de dados (análises, 

mapas e plotagens) além de consultas espaciais simples (booleanas) e complexas 

(espaciais). Sua capacidade de possuir uma plataforma em mutiformatos e em 

diversos bancos de dados é reflexo da experiência obtida pelo convênio OCD, 

evitando-se assim perda de tempo e custos na conversão de formatos de 

arquivos, fato ainda muito comum em empresas privadas e públicas que 

trabalham com diferentes sistemas de informação geográfica. A necessidade de 

compartilhamento de informações entre corporações e governos acaba por exigir 

programas capazes de realizar a leitura de dados em diferentes formatos, sendo 

esta, portanto, uma das principais vantagens do software Geomedia 6.0.  

Ao se observar o desenvolvimento das cadeias técnicas a partir dos 

materiais da pesquisa, verifica-se a necessidade do levantamento bibliográfico 
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como rotina inicial. Dessa forma, esse levantamento se inicia junto com o projeto 

de pesquisa, do qual se elenca somente as referências bibliográficas principais 

para a contextualização da mesma. Esse levantamento é completado com a 

bibliografia final e com as obras secundárias que completam os demais eixos da 

pesquisa (revisão bibliográfica, fundamentação teórica, procedimentos 

metodológicos). (Quadro 02, anexo A) 

Com o levantamento dos materiais é que se iniciam verdadeiramente os 

procedimentos metodológicos. Esse primeiro passo foi dado com a aquisição das 

folhas 2444, 2446, 3433 e 3435 do Sistema Cartográfico Metropolitano 

(EMPLASA, 1974). Com as folhas em mão, procedeu-se a scanerização das cópias 

adquiridas na Emplasa, adotando-se como parâmetro de resolução 600 dpi 

(pontos por polegada) e arquivo de saída em formato tiff, aceito como padrão de 

entrada de dados raster em sistemas de informação geográfica.  

A utilização de fontes secundárias, como cartas topográficas, requer, para 

sua captura, a utilização de scanners, capazes de reconhecer os elementos 

representados em documentos cartográficos através de um sistema conhecido 

como OCR (Optical Character Recognition), capaz de transformar uma imagem, 

por varredura, em uma grade com linhas e colunas, que ao serem associadas a 

um código binário, permitem a constituição de uma matriz, para onde se 

representará uma entidade espacial. A esta representação gráfica, denomina-se o 

nome de raster.  

Quando se deseja representar determinado fenômeno geográfico, há a 

necessidade de definir um par de coordenadas x, y, atribuindo, a esta entidade, 

desta forma, um ponto inicial e um ponto final, para que seja finalizada a 
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representação de determinado objeto. A esta representação, dá-se o nome de 

dado vetorial.  

Para se chegar ao dado vetorial é necessário utilizar o arquivo raster em 

ambiente SIG, o que foi feito para os produtos cartográficos elaborados neste 

trabalho de graduação através do uso do software Geomedia 6.0, com a criação 

de um banco de dados responsável por guardar esses dados vetoriais das 

imagens das cartas topográficas através do comando Interative Image.  

Cada uma das cartas que compõem a área da sub-bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza foi inserida em ambiente SIG, após serem scanerizadas, 

utilizando-se um banco de dados acess exclusivo, reservando-se para cada carta 

uma feição separada. O comando Interative Image fez a leitura do arquivo raster e 

criou automaticamente uma feição de imagem para a qual foi possível fazer o 

registro da mesma, através do procedimento de georreferenciamento. 

O procedimento de georreferenciamento está relacionado diretamente à 

conversão da imagem matricial scanerizada num arquivo capaz de indexar nessa 

matriz um par de coordenadas espaciais. Como o dado vetorial está associado a 

um par de coordenadas cartesiano, ele não contém, para a representação de 

informações geográficas, a curvatura do planeta Terra, denominada de Elipsóide.  

Dessa forma, para a representação de fatos geográficos é necessário 

escolher um sistema de referência geodésico, que represente uma correção à 

distorção contida no Geóide. Para o Brasil, a partir de 1979, utilizou-se um 

sistema de referência conhecido como SAD 69 (South American Datum), cujo 

vértice é Chuá (Silva, 1999). No entanto, para a confecção de mapas, se utiliza de 

representações bidimensionais, sendo necessárias para essas representações, 

projeções cartográficas que convertam os fatos descritos em superfícies curvas 

para um plano.  
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A principal projeção utilizada na representação de mapas atualmente é 

uma projeção cilíndrica, cuja propriedade de conformidade permite a 

manutenção de ângulos e formas. Trata-se da Projeção Universal Transversa de 

Mercator52.  

Logo após a utilização do comando Interative Image foi necessária a 

escolha do sistema de projeção e do datum, rotina essa essencial dentro das 

cadeias técnicas feitas em SIG. No software Geomedia 6.0 utilizou-se o comando 

Geoworkspace Coordinate System, no qual se fez a escolha do sistema de 

coordenadas e do datum. Para essa pesquisa seguiu-se o padrão citado acima, 

escolhendo o sistema de projeção UTM e o datum SAD 69. 

Após a realização dessas rotinas foi possível iniciar o procedimento de 

georreferenciamento dos arquivos raster das cartas topográficas 1:10.000 que 

abrangem a área de estudo.  

Para este procedimento utilizou-se o comando Image Registration, o qual 

permite, após a seleção do arquivo raster, que se inicie o registro deste através da 

adição de pontos, contendo as coordenadas x e y derivadas do sistema de 

projeção escolhido anteriormente.  

É aconselhável a escolha de 12 pontos ao longo das folhas, dispostos em 

quatro linhas de três pontos. Essa metodologia permite uma distribuição 

equânime de pontos pelas folhas, permitindo que os erros residuais se espalhem 

uniformemente pela carta.  

                                                           
52

 O Sistema UTM foi criado pelo belga Gerard Kremer em 1569, a partir de modificações na 

Projeção Conforme de Gauss. Foi utilizado como Superfície de Projeção 60 cilindros 

transversos e secantes ao elipsóide, com amplitudes de 6º em longitude e com latitudes 

compreendidas entre 80º N e 80º S. 
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Com a imagem selecionada, e escolhido o comando Image Registration, 

abriu-se uma janela que permitiu a inserção de dados de coordenadas. Cada uma 

das linhas encontradas na tabela equivale a um ponto que foi escolhido para ser 

referenciado e digitado.  

Para o primeiro ponto clicou-se na primeira linha da tabela em escolheu-se 

a opção add, que permite a transformação do cursor do mouse em uma cruzeta. 

Com essa cruzeta percorreu-se os cruzamentos das coordenadas UTM presente 

nas cartas. Clicou-se nesta e depois se voltou à caixa na qual se pede a digitação 

das coordenadas x e y.   

Após a digitação das coordenadas x e y do primeiro ponto, repetiu-se esse 

procedimento até se chegar ao 12º ponto. A partir do terceiro ponto foi possível 

ver o cálculo feito pelo software do erro residual do georreferenciamento.  
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Os erros residuais são gerados no processo de georreferenciamento em 

ambiente SIG em virtude da diferença entre o dado vetorial que acaba de ser 

colocado e o pixel contido na matriz do dado raster, ou seja, os SIG são capazes 

de calcular a diferença, em metros, entre o arquivo raster e a posição vetorial (já 

definido o sistema de projeção e datum) esperada para cada um desses pixels, 

calculando, assim, a precisão cartográfica do arquivo georreferenciado.  

O Ministério da Defesa (Brasil, 1984), através de sua divisão de 

Cartografia, é responsável por elaborar decretos na forma de lei acerca da 

precisão cartográfica esperada para diferentes documentos. 
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Tabela 11 - Padrão de Exatidão Posicional das Cartas Topográficas da área de estudo 

Carta 

do 

SCM 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P

10 

P

11 

P

12 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Residual 

+ Desvio 

Padrão 

Erro 

Quadrático 

Médio 

(metros) 

Padrão de 

Exatidão 

Cartográfica 

Compatibilidade 

do PEC 

 

2444 

4

4,87 

3

3,37 

3

3,38 

2

2,56 

7

7,93 

4

4,21 

2

2,76 

1

1,09 

1

1,45 

3

3,30 

2

2,29 

4

4,05 

 

1,7898 

 

6,6598 

 

4,87 
A 1:10.000 

 

2446 

3

3,22 

2

2,64 

2

2,14 

 

4,57 

2

2,69 

0

0,92 

1

1,0 

3

3,10 

3

3,61 

1

1,14 

5

5,03 

4

4,82 

 

1,4452 

 

4,6652 

 

3,22 
A 1:10.000 

 

3433 

1

1,42 

3

3,62 

6

6,14 

2

2,72 

5

5,43 

5

5,64 

2

2,51 

1

1,04 

2

2,71 

3

3,12 

0

0,40 

2

2,32 

 

1,8340 

 

3,2540 

 

1,42 
A 1:10.000 

 

3435 

3

3,11 

1

1,44 

 

2,15 

3

3,11 

4

4,25 

3

3,52 

1

1,22 

2

2,87 

2

2,75 

4

4,25 

3

3,13 

1

1,77 

 

0,9936 

 

4,1036 

 

3,11 
A 1:10.000 

Fonte: Edson A. Filho (2008) 
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No caso de mapeamentos cuja base vetorial cuja base vetorial parte de 

dados em escala 1:10.000 , espera-se no máximo, para a manutenção de um 

padrão de precisão cartográfica de qualidade A, um erro de até 0,5 mm em 

planta, ou seja, de cinco metros na referida escala. A tabela acima, baseada, 

portanto, nos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Defesa, permite 

perceber a boa qualidade do georreferenciamento da base cartográfica da área de 

estudo, permitindo assim, consistência às informações representadas. 

Com as folhas georreferenciadas e com seus respectivos bancos de dados 

criados, apenas reuniu-se os mesmos em uma única Geoworkspace (corresponde 

à área de trabalho no software Geomedia 6.0), permitindo-se, portanto, o 

recobrimento de toda a área de estudo.  

No mesmo momento em que se adquiriram as cartas da Emplasa, 

providenciou-se a realização de cópias das mesmas em estabelecimento 

especializado em cópias de documentos cartográficos. Essas cópias tinham por 

objetivo a reunião das folhas em um único documento, permitindo assim a 

delimitação da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza53.  

Poder-se-ia ter optado pela delimitação prévia da sub-bacia num único 

documento para que depois fosse feito o procedimento de georreferenciamento. 

Mas infelizmente isso não foi possível por que o scanner utilizado para a 

composição dos arquivos raster da área de estudo não comportava um 

documento em papel do tamanho da junção de quatro folhas em escala de 

1:10.000. Cita-se também a opção de scanerizar as folhas 1:10.000 da área de 

estudo em separado pelo fato de que na junção em um único documento são 

geradas novas distorções no momento da união destes. 

                                                           
53

 Os procedimentos de delimitação da sub-bacia hidrográfica do Córrego Inocêncio de Souza 

foram descritos no item anterior.  
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Após o georreferenciamento das folhas e reunião dos arquivos vetoriais 

em uma única Geoworkspace, procedeu-se à criação das categorias que viriam 

resultar na base cartográfica digital da área de estudo. Essas categorias foram 

baseadas nas informações básicas extraídas de cartas topográficas e na proposta 

de legenda utilizada para esta pesquisa, oriunda do trabalho de Fujimoto (2001) 

como se explicará mais adiante.  

Para a criação das categorias, foi necessário destinar uma feição (layer) 

correspondente, através, também, da destinação de um banco de dados acess 

próprio dentro das cadeias técnicas do software Geomedia 6.0. Com a criação dos 

bancos de dados, que para o caso desta pesquisa foram gerados conforme cada 

uma das categorias da base cartográfica digital, (Quadro 02, anexo A), procedeu-

se à utilização do comando Feature Class Definition.  

Neste comando se descreveu o tipo de geometria a ser comportado pela 

feição (linha ou line, ponto ou point, área, imagem ou image ou a junção de todas 

essas geometrias em uma única entidade, chamada compound), o que no caso 

desta pesquisa respeitou a representação original das cartas topográficas (para 

elementos lineares como curva de nível e hidrografia, utilizou-se a geometria line 

e para os elementos com manifestação por área utilizou-se a geometria 

compound).  

Após a escolha da geometria, deu-se o nome da feição ou layer e criou-se 

os campos de preenchimento com a informação geográfica a ser nomeada à 

entidade geométrica. Criou-se também a chave primária, responsável por fazer a 

contagem das diferentes entidades de cada uma das feições dentro dos 

respectivos bancos de dados.  

Após a criação das feições é que se pôde proceder à vetorização das 

informações contidas nas cartas. Neste procedimento, tomou-se cuidado para se 
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manter o traçado fiel aos elementos contidos nas cartas topográficas, utilizando-

se uma escala de visualização constante de 1:2.000, permitindo-se, assim, 

enxergar as informações em escala de detalhe. A vetorização das cartas 

topográficas permitiu desta forma, a restituição de uma série de categorias e 

feições, constantes no quadro 02, anexo A.54 

O término da restituição dos elementos contidos nas cartas topográficas 

para a confecção da base cartográfica digital não pôs fim a alimentação desta com 

novos elementos. Esses elementos são traduzidos pelos produtos temáticos que 

auxiliaram na caracterização da área de estudo55 e na geração dos mapas-síntese, 

                                                           
54 Os elementos contidos na base cartográfica: Categoria Toponímia e Topografia e feições 

Habitação de Interesse Social e Unidade de Conservação (Parque Estadual); Categoria Feições 

de Origem Fluvial e Lacustre e feição Limite da Sub-Bacia Hidrográfica; Categoria Limites 

Político-Administrativos (todas as feições citadas) foram inseridas com a utilização de 

documentos auxiliares. No último caso utilizou-se planta do Limite do Parque Estadual do 

Jaraguá cedida pelo Condephaat em escala de 1:10.000. Para a feição Habitação de Interesse 

Social delimitou-se o polígono que compreende o Conjunto Habitacional Turística através da 

utilização de imagens IKONOS e das plantas deste loteamento constantes no Processo de 

Regularização Fundiária. Os limites de distrito e município foram retiradas de arquivo em 

formato shape da Base Oficial do Município de São Paulo (Geolog). As toponímias da 

Categoria Toponímia e Topografia, contidas nas feições Habitação de Interesse Social e 

Unidade de Conservação (Parque Estadual) foram geradas dentro do software Geomedia 6.0 

através da criação de uma feição do tipo texto. O limite da sub-bacia hidrográfica foi restituído 

utilizando-se as copias das folhas do SCM unidas em um único documento com traçado 

prévio do limite da sub-bacia. Com o término da vetorização das curvas de nível traçou-se o 

limite da sub-bacia comparando-se o desenho das curvas na carta e na base cartográfica 

digital. 

55 Os Mapas Ambientais Urbanos, também foram inseridos dentro da base cartográfica, no 

entanto, far-se-á sua menção em item posterior quando do detalhamento dos procedimentos 

acerca da utilização da Cartografia Ambiental Retrospectiva e dos recortes espaço-temporais 
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são eles: Mapa Geológico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa 

Geomorfológico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa Pedológico 

da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa de Unidades Climáticas 

Naturais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa de Unidades 

Climáticas Urbanas da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa de Uso e 

Ocupação do Solo da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986), Mapa de 

Uso e Ocupação do Solo da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002), 

Mapa de Expansão Urbana da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1974-

2002), Mapa de Morfologia de Vertentes da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza, Modelo Digital de Terreno da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, 

Mapa Hipsométrico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa de 

Declividades da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa de Orientação 

de Vertentes da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa de Unidades de 

Paisagem da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Mapa Ambiental Urbano 

da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986) e Mapa Ambiental Urbano 

da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002).  

Passa-se então, agora, a detalhar os procedimentos utilizados para a 

confecção desses produtos temáticos: 

 

a)  Mapa Geológico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza – a 

elaboração deste mapa baseou-se conforme o quadro 02 (anexo A), na aquisição 

do Mapa Geológico do Parque Estadual do Jaraguá e entorno (Leonardo 2005). 

Para entrada da categoria Geologia dentro da base cartográfica 

previamente obtida pela restituição dos elementos das cartas topográficas que 

                                                                                                                                                                             
utilizados.  
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contemplam a área de estudo, observou-se os procedimentos metodológicos 

básicos para a entrada de dados em ambiente SIG, lido pela utilização do 

software Geomedia 6.0.  

Assim, scanerizou-se o Mapa Geológico de Leonardo (2005) com resolução 

de 600 dpi em um scanner do tipo HP Officejet 4300. Após a scanerização, 

salvou-se o arquivo de saída em formato tiff, aceito pela maioria dos softwares 

que manipulam sistemas de informação geográfica, como já mencionado.  

Através do software Geomedia 6.0 criou-se um banco de dados para 

abrigar as informações da categoria geologia, tomando-se o cuidado para se 

manter o sistema de projeção (UTM) e o datum (SAD 69) já utilizados para a 

confecção da base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza.  

Com a criação do banco de dados, criou-se uma Feature Class (feição ou 

layer) do tipo compound (que abriga ao mesmo tempo as representações gráficas 

do tipo linha, área, imagem e ponto) para o desenho dos polígonos com os as 

unidades litológicas que compõem a Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza.  

Logo depois, foi possível o georreferenciamento do arquivo raster do 

Mapa Geológico de Leonardo (2005) conforme os procedimentos já citados 

acima, acerca da execução da Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza. 

Os erros residuais obtidos pelo georreferenciamento do arquivo raster 

pode ser visualizado na tabela 11 (anexo A), permitindo-se sua classificação 

dentro dos parâmetros de exatidão posicional do Ministério da Defesa como 

sendo da classe B, compatível com a escala 1:1.000. 

A restituição dos elementos do Mapa Geológico de Leonardo op.cit. foi 

realizado com uma escala de visualização de 1:2.000 a fim de que se mantivesse o 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 7 

Procedimentos Metodológicos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

418 

 

traçado o mais fiel possível à representação gráfica do mapeamento original do 

arquivo raster. Após o término da restituição, utilizou-se as ferramentas de layout 

do software Geomedia 6.0 para a inserção da grade de coordenadas, do título, 

legenda, norte geográfico e demais informações contidas no mapa. 

 

b) Mapa Geomorfológico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza – para a 

elaboração deste mapa, conforme o quadro 02, anexo A, utilizou-se o Mapa 

Geomorfológico de Leonardo (2005).  

Os procedimentos para a inserção da categoria Geomorfologia na Base 

cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza foi o mesmo 

utilizado para a inserção da categoria Geologia, citada logo acima. Os erros 

residuais obtidos pelo georreferenciamento do arquivo raster pode ser 

visualizado na tabela 11 (anexo A), permitindo-se sua classificação dentro dos 

parâmetros de exatidão posicional do Ministério da Defesa sendo da classe B, 

compatível com a escala 1:2.000. 

 

c) Mapa Pedológico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza – para sua 

elaboração, de acordo com o quadro 02, anexo A, utilizou-se o Mapa Pedológico 

do Parque Estadual do Jaraguá e entorno, de Leonardo (2005).  

Para a inserção da categoria cobertura pedológica foram utilizados os 

mesmos procedimentos já executados nos itens anteriores (a e b), encontrando-se 

os seguintes erros residuais obtidos pelo georreferenciamento do arquivo raster, 

os quais podem ser visualizados na tabela 11 (anexo A), permitindo-se sua 

classificação dentro dos parâmetros de exatidão posicional do Ministério da 

Defesa como sendo da classe B, compatível com a escala 1:2.000. 
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d) Mapa de Unidades Climáticas Naturais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio 

de Souza – neste produto temático, conforme quadro 02 (anexo A) foi utilizado o 

trabalho de Tarifa & Azevedo (2001), em escala de 1:500.000, cujo Mapa de 

Unidades Climáticas Naturais do Município de São Paulo foi scanerizado com 

resolução de 600 dpi, convertendo-se em arquivo raster a ser vetorizado e 

incorporado à Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza.  

Os procedimentos de incorporação da categoria Unidades Climáticas 

Naturais foi a mesma utilizada nos itens anteriores. Foram encontrados no 

georreferenciamento do arquivo raster originário do trabalho de Tarifa e 

Azevedo (2001) os seguintes erros residuais, conforme tabela 11 (anexo A), o que 

permitiu a classificação deste produto temático dentro dos parâmetros de 

exatidão posicional do Ministério da Defesa como sendo da classe B, compatível 

com a escala 1:1.000. 

 

e) Mapa de Unidades Climáticas Urbanas da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio 

de Souza – neste item, conforme quadro 02 (anexo A) utilizou-se também 

trabalho de tarifa e Armani op.cit., cujo Mapa de Unidades Climáticas Urbanas 

do Município de São Paulo está em escala de 1:500.000.  

Sua incorporação através de recorte sobre a Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza (na base cartográfica digital elaborada para esta área) seguiu 

os mesmos parâmetros e procedimentos elencados para todos os itens até aqui.  

Os erros residuais obtidos pelo georreferenciamento do arquivo raster 

podem ser visualizados na tabela 11 (anexo A) logo abaixo, permitindo-se sua 

classificação dentro dos parâmetros de exatidão posicional do Ministério da 

Defesa como sendo da classe B, compatível com a escala 1:1.000. 
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f) Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza (1986) – a elaboração deste produto conforme o quadro 02 (anexo A) teve 

como fonte as fotografias aéreas do vôo da Eletropaulo (1986), em escala 1:10.000 

executada pela empresa Base Aerolevantamentos.  

Utilizaram-se as seguintes faixas de vôo e fotografias: FX 115 (Fotos 34, 35 

e 36), FX 116 (Fotos 33, 34, 35 e 36), FX 117 (Fotos 33, 34, 35, 36 e 37), FX 118 

(Fotos 36, 37, 38, 39 e 40) e FX 119 (Fotos 35, 36 e 37). As classes de uso e 

ocupação do solo mapeadas seguiram a metodologia do Mapa de Uso e 

Ocupação do Solo da Região Metropolitana de São Paulo e Bacia Hidrográfica do 

Alto Tietê (2002).  

Com as classes definidas, foi observada a chave de interpretação utilizada 

neste mapeamento e observadas os padrões texturais e de cor das fotografias 

pancromáticas citadas logo acima, obtendo-se uma chave de interpretação, a 

partir das classes desse mapeamento (quadro 04, anexo B). 

Após a definição da chave de interpretação, as classes estabelecidas foram 

restituídas em overlay de papel ultraphan, cuja propriedade de evitar dilatações, 

devido à oscilação de temperatura, reduz os riscos de que os overlays se 

desloquem em relação aos elementos que foram restituídos das fotografias 

aéreas.  

Os overlays foram restituídos com o uso de estereoscópio de bolso da 

marca AVR, com exagero vertical de 4 vezes. Após a restituição dos polígonos de 

uso e ocupação do solo, foram inseridas letras na forma de abreviações das 

classes de uso e ocupação do solo, a fim que fossem identificadas no momento da 

vetorização dos polígonos, dentro da Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza.  
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Com os overlays prontos, procedeu-se à scanerização dos mesmos com 

resolução de 600 dpi. Em seguida, foi criado um banco de dados para abrigar as 

representações deste tema. O passo seguinte foi a operação de 

georeferenciamento dos overlays, que seguiu os padrões utilizados na execução 

dos demais mapeamentos temáticos, adotando-se, no entanto, um total de 9 

pontos, bastante adequado para o recobrimento da área estabelecida pelas 

fotografias aéreas.  

O procedimento de vetorização e produção do layout final também seguiu 

o mesmo padrão adotado nos produtos temáticos anteriormente citados. Na 

tabela 11 (anexo A), encontra-se a distribuição dos erros residuais derivados dos 

procedimentos utilizados no georreferenciamento dos overlays do Mapa de Uso 

e Ocupação do Solo da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, para o ano de 

1986, assim como as justificativas para os resultados encontrados. 

 

g) Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza (2002) – realizado a partir da utilização das Imagens Ikonos (Space Image, 

2002) cedidas pelo Laboratório de Aerofotogeografia e Sensoriamento Remoto – 

DG/FFLCH/USP, de nomenclaturas N24W046E7SE e N24W46E6SW, conforme 

quadro 02 (anexo A).  

 Pelo fato dessas imagens estarem em formato Geotiff, ou seja, apresentando 

indexado ao formato de imagem tiff um arquivo do tipo tfw com informações de 

georreferenciamento (projeção UTM, datum Sad69), os padrões de 

georreferenciamento destas imagens se aproximam em muito dos verificados no 

georreferenciamento das cartas topográficas que fazem parte da área 

compreendida pela sub-bacia do Córrego Inocêncio de Souza. Essa proximidade 
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pode ser vista através da sobreposição e comparação dos mesmos elementos que 

estão contidos nas cartas topográficas e nas imagens. 

 

Figura 90 - Compatibilidade Geométrica entre os elementos raster das Cartas                      

Topográficas e a Imagem Ikonos 

 

 

A inserção de imagens em formato geotiff no software Geomedia 6.0 é feita 

de modo automático, desde que arquivo geotiff das imagens esteja localizado na 

mesma pasta onde se encontra o arquivo tfw, com os dados referentes ao 

georreferenciamento das imagens, uma vez que o software busca as informações 

contidas neste arquivo para posicionar as imagens no lugar correto, seguindo os 

padrões de projeção e datum anteriormente definidos.  

Fonte: Edson A. Filho (2008) 
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Para inserir as imagens Ikonos, em formato geotiff, utilizou-se o comando 

Insert / Georreferenced Image. Na aba intitulada Georreference mode escolheu-se o 

formato geotiff, que logo permitiu a habilitação do campo folder onde se 

informou a localização do arquivo com as imagens Geotiff e os arquivos tfw. No 

campo Availabe files foram indicadas as imagens que foram utilizadas e o arquivo 

acess nas quais elas foram armazenadas e o nome da feição (layer) que elas 

receberam. 

Após a inserção das imagens foi feita a sobreposição das categorias 

anteriores já vetorizadas para a Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza para verificar a consistência entre os 

georreferenciamentos das imagens e dos vetores já incorporados à base 

cartográfica digital.  

Verificaram-se logo em seguida os padrões exibidos pelas imagens a fim 

de desdobrar as categorias mapeadas para o ano de 1986, com metodologia da 

Emplasa (2002) para o Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 2002, tendo em vista 

das possibilidades trazidas pela resolução espacial de 1 m das imagens Ikonos. A 

chave de interpretação utilizada nesse mapeamento encontra-se no quadro 05 

(anexo B).  

  Depois de definidos os padrões de identificação das classes de uso e 

ocupação do solo (2002) através da chave de interpretação acima mencionada, 

procedeu-se à vetorização dos polígonos referentes a essas classes, seguindo-se 

uma escala de visualização constante de 1:2.000, a fim de que se mantivesse o 

traçado dos polígonos fiel aos elementos representados na imagem Ikonos.  

 A produção do layout final também seguiu o mesmo padrão adotado nos 

produtos temáticos anteriormente citados. 
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h) Mapa de Expansão Urbana da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

(1974- 2002) – para sua elaboração conforme quadro 02 (anexo A) utilizou-se do 

Mapeamento de Uso e Ocupação da Região Metropolitana de São Paulo 

(Emplasa 2002) que traz dentro de um dos campos que compõem o banco de 

dados desse produto a informação do período de expansão sobre o qual se 

originou um determinado uso. Esse mapeamento foi cedido pelo Laboratório de 

Climatologia e Biogeografia DG/FFLCH/USP. 

A partir, portanto do mapeamento de uso e ocupação do solo, obteve-se os 

arquivos shape referentes aos polígonos de uso e ocupação, realizando-se uma 

conexão ArcView dentro do software Geomedia 6.0 a fim de que esses polígonos 

fossem exibidos. Logo em seguida criou-se um novo banco de dados e através do 

comando Output Feature Class, transferiu-se os polígonos em formato shape para 

o banco de dados recém criado, permitindo, dessa forma, com que os dados 

existentes pudessem ser manipulados através de consultas espaciais. Assim, 

pode-se recortar o referido mapeamento para a área da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza.  

Em seguida foi realizada a montagem de um mapa temático a fim de que 

se representassem os intervalos de expansão urbana contidos originalmente nos 

arquivos shapes, mas agora já transferidos para o arquivo acess mencionado. Para 

realizar esse mapa temático utilizou-se a ferramenta Legend Entry Properities / 

Unique Value Thematic, escolhendo-se como valores a serem ordenados o campo 

período, que contém, portanto, o intervalo de tempo no qual foi originado 

determinado uso do solo.  

No entanto, como os valores de expansão urbana para a área da Região 

Metropolitana de São Paulo vão de 1881 a 2002, e a área da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza começou a ser ocupada a partir de 1974, agrupou-se todos os 
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valores anteriores a este numa única classe (Expansão até 1974) e a partir desse 

período obedeceu-se os intervalos de expansão seguidos pelo mapeamento 

original, conforme se pode ver no mapa 13, anexo A. 

Após o ordenamento das classes, atribui-se uma variação de cor que segui 

a idéia de ordem, a fim de que os intervalos respeitassem a sucessão cronológica. 

Foram seguidos os padrões de cor do mapeamento original da Emplasa (2002). A 

produção do layout final seguiu os padrões adotados por todos os produtos 

temáticos anteriores.  

 

i) Mapa de Morfologia de Vertentes da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza – de acordo com o quadro 02 (anexo A) este mapa foi originado a partir da 

fotointerpretação das fotografias aéreas do vôo da SVMA (2002).  

A partir desses documentos foram fixados fragmentos de papel 

ultraphan56, do tamanho das fotografias aéreas (23 cm X 23 cm) e fixados às 

mesmas através de clipes. Para interpretação dos limites das classes de 

morfologia (topos e colos, planície fluvial, vertente côncava, vertente convexa e 

vertente retilínea, classes baseadas de acordo com o trabalho de Nakamura, 2006) 

foram observados através do auxílio da visão estereoscópica57, os limites 

                                                           
56

 O ultrapham e um papel utilizado em restituição de elementos de fotografias aéreas e possui 

como característica alta transparência e dureza, sofrendo poucas dilatações em virtude de 

variações de temperatura o umidade, o que garante, portanto, que o papel não desloque os 

elementos restituídos em relação as suas respectivas representações nas fotografias aéreas.  

57 A visão estereoscópica se dá através do processo de fusão estereoscópica mental. Nesse 

processo a sobreposição lateral verificada entre os pares de fotografias aéreas permite com que 

cada um dos olhos veja a mesma cena. O cérebro funde essa mesma imagem tomada de 

ângulos diferentes em um mesmo conjunto, constituindo um modelo estereoscópico em três 

dimensões.  
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demarcados entre as rupturas de declive do terreno, as quais estabelecem as 

diversas mudanças de inclinação responsáveis por definir a forma alcançada 

pelas vertentes.  

Após o processo de restituição, os overlays foram georreferenciados, 

seguindo-se procedimento já descrito a respeito deste procedimento em 

fotografias aéreas (o padrão de exatidão cartográfica desse produto encontra-se 

na tabela 11, anexo A). Para corrigir os deslocamentos existentes entre as classes 

de morfologia de vertentes, utilizou-se como apoio as curvas de nível restituídas 

a partir das cartas topográficas que ajudaram a constituir a Base Cartográfica 

Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza.  

Com essas curvas e as imagens Ikonos foram sendo arranjados, conforme 

o caso, os deslocamentos das classes de morfologia de vertentes para as regiões 

onde de localizavam mudanças de declive na representação digital das curvas de 

nível. 

Após essas correções foi feito o layout final do mapa conforme padrão 

seguido nos demais produtos temáticos descritos até então. 

 

j) Modelo Digital de Terreno da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza – foi 

baseado no uso dos elementos altimétricos contidos na Base Cartográfica Digital 

da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (curva de nível e pontos cotados). 

Esses elementos foram convertidos na extensão shape a fim de que fossem 

manipulados no software ArcGis 9.1, uma vez que o software Geomedia 6.0 não 

possui ferramentas de modelagem de terreno.  

No software ArcGis 9.1 inseriu-se os arquivos shape, já com os valores de 

altitude e cotas e se utilizou da ferramenta 3D Analyst, e da opção Construct 3D 

Model para construir o modelo. Foram escolhidas as opções de sombreamento e 
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a partir dos arquivos shapes foi construído o Modelo Digital de Terreno da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza.  

Ao resultado obtido pelo Modelo TIM criado foram sobrepostos o sistema 

viário, a hidrografia e o arruamento da Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza, através da conversão das mesmas em formato shape 

e conseqüente importação para o software ArcGis 9.1. O layout final do mapa foi 

realizado neste software, mantendo-se o padrão utilizado nos demais produtos 

temáticos deste trabalho de graduação. 

 

l) Mapa Hipsométrico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza – 

elaborado a partir do uso das curvas de nível que compõem a Base Cartográfica 

Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (quadro 02, anexo A).  

Porém, para a definição dos intervalos das classes hipsométricas, 

observou-se primeiramente o desnível topográfico existente na sub-bacia, que é 

de 400 metros. Assim, definiu-se um total de 10 classes com intervalos 35 metros, 

evitando-se um número excessivo destas.  

A partir dos intervalos foi realizada uma consulta espacial simples por 

atributo (Atribute Query) a fim de selecionar as curvas de nível cujos valores 

representam os intervalos das classes. Criou-se um banco de dados com o nome 

de Mapa Hipsométrico e se inseriu sucessivas áreas entre os limites assinalados 

pelas curvas selecionadas, recebendo como atributo seu respectivo intervalo 

hipsométrico.  

Depois desse processo aplicou-se uma seqüência de cores com a idéia de 

valor. Por fim, aplicou-se o padrão corrente para a elaboração do layout final do 

mapa. 
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m) Mapa Clinográfico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza - feito a 

partir da metodologia proposta por De Biasi (1970) e adaptada aos intervalos de 

classes sugeridos por Ross (1994) acerca da composição dos Mapas de 

Fragilidade dos Ambientes Naturais.  

Utilizou-se para a confecção desse mapa as curvas de nível constantes na 

Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 

De acordo com Ross (1994) através de concepção teórico-metodológica 

para a elaboração de Cartas Geomorfológicas e de Fragilidade dos Ambientes 

Naturais, atribui-se como intervalos das classes clinográficas alguns valores 

(tabela 13, anexo A), os quais serviram para definir também as classes de 

Fragilidade dos Ambientes Naturais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza. 

A partir das classes clinográficas estabelecidas, partiu-se para o cálculo 

das distâncias representadas por cada uma das classes, de acordo com De Biasi 

op. cit., e expressa pela fórmula: 

 

D = N X 100% / X, onde se têm: 

 

D = Declividade; N = eqüidistância das curvas de nível; X = o espaçamento 

representado pelas classes clinográficas escolhidas.  

 

Aplicando-se a fórmula, obteve-se: 

 

6% = 83,3 m 

20% = 25 m 

30% = 16,6 m 
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50% = 10 m 

 

A partir das distâncias encontradas, utilizou-se a ferramenta Measure 

Distance do software Geomedia 6.0, percorrendo-se cada um dos intervalos 

representados por duas curvas de nível, e medindo-se as distâncias até encontrar 

o ponto de intersecção representado pelos intervalos das classes clinográficas, 

delimitando, assim, as áreas representativas das mesmas. Nos fundos de vale 

utilizaram-se os rios como base para a determinação da declividade e nos topos 

fechados (colos) utilizaram-se os pontos cotados para aferir as classes de 

inclinação. 

Por fim, elaborou-se o layout final do mapa conforme o padrão adotado 

nos outros produtos temáticos. 

 

n) Mapa de Orientação de Vertentes da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza – elaborado a partir da metodologia proposta por De Biasi et. al. (1977). 

Utilizou-se para a confecção desse mapa uma impressão em tamanho A4 das 

curvas de nível encontradas na Base Cartográfica Digital. 

Com a impressão em mãos, montou-se um octógono a partir de folha de 

transparências (folha de cronaflex) seguindo os intervalos das classes de 

orientação a partir dos seguintes ângulos: (N = 90 a 135º; NO = 135 a 180º; O = 180 

a 225º; SO = 225 a 270º, S = 270 a 315º, SE = 315 a 360º e L = 360 a 0º).  

Assim percorreram-se os intervalos representados pelas curvas de nível, 

seguindo-se o sentido norte-sul, e marcou-se cada um dos pontos representados 

pela intersecção das arestas do octógono com as curvas de nível.  

Depois desse procedimento, uniram-se os pontos plotados, os quais se 

constituíram nas áreas representativas dos intervalos das classes de orientação de 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 7 

Procedimentos Metodológicos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

430 

 

vertentes. Para os topos utilizaram-se os pontos contatos como ponto de 

intersecção das classes. Nos fundos de vale e demais áreas drenadas, os cursos 

d’água foram utilizados como referência. Dessa forma, não se obteve áreas sem 

orientação, ou seja, as áreas planas, pois a metodologia utilizada usa o limite 

representado pelos cursos d’água como ponto de intersecção entre as classes de 

orientação de vertentes. 

Com os intervalos de classes traçados, scanerizou-se a plotagem A4 

mencionada, georreferenciou-se o arquivo tiff dessa plotagem (com auxílio das 

grades UTM existentes na impressão) obedecendo-se os procedimentos de 

georreferenciamento já citados (o padrão de exatidão cartográfica desse mapa 

encontra-se na tabela 11, anexo A). 

Após o georreferenciamento, criou-se um arquivo acess intitulado de 

Mapa de Orientação de Vertentes sobre o qual se vetorizou os limites das classes 

de orientações de vertentes existentes no arquivo tiff. Tomou-se também o 

cuidado de ajustar os limites dessas classes com as curvas de nível e a hidrografia 

existente na Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza. 

Finalmente se aplicou o padrão de legenda seguido até aqui, 

diferenciando os intervalos de classes de orientação de vertentes com cores 

bastante contrastantes. 

 

o) Mapa de Unidades de Paisagem da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza – para a elaboração do mapa de Unidades de Paisagem da Sub-bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza, utilizou-se de uma série de atributos das categorias 

anteriormente criadas para a caracterização da área de estudo (Quadro 02, anexo 

A) 
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Através desses atributos se podem realizar consultas espaciais através de 

intersecções entre os polígonos representantes desses diversos temas. Os 

atributos foram combinados aos pares, até que se obtivesse uma única unidade 

de paisagem pela intersecção das cinco categorias temáticas levantadas. 

A combinação das categorias se deu através de consulta espacial, pelo 

comando Spatial Intersection do software Geomedia 6.0, com filtro espacial overlap 

que inclui na pesquisa a seleção de todas as entidades existentes entre a linha 

(inclusive) de um determinado polígono e seu interior. 

Após a consulta espacial foram obtidas uma quantidade de unidades 

excessiva, pois o cruzamento realizado pelo software mencionado executa todas 

as possibilidades entre as variáveis elencadas. Para sanar esse problema, 

aglutinaram-se as unidades de paisagem menores nos grupos existentes de 

unidades maiores, desde que não desfizessem o arranjo das combinações 

temáticas que definem cada uma destas (Quadro 6, anexo B). 

 Com o término das consultas que originaram as unidades de paisagem e a 

junção de unidades muito pequenas em unidades maiores, promoveu-se a 

configuração do layout final do mapa, tomando-se o cuidado de escolher cores 

contrastantes para as diferentes unidades de paisagem. O padrão do layout 

utilizado nesse mapa é o mesmo executados para os demais produtos até aqui. 

 

p) Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

(1986) – embora os procedimentos em relação à escolha da legenda, significado 

das categorias mapeadas e intervalos temporais escolhidos seja alvo de maior 

detalhamento nos itens que seguem, serão descritos aqui as rotinas básicas de 

confecção deste importante mapa síntese, que reuni os esforços objetivados no 

início da pesquisa. 
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Para a confecção do mapa ambiental urbano, recorreu-se primeiro à 

revisão bibliográfica, onde se tomou contato com o trabalho de Fujimoto (2001), 

conforme se pode ver no quadro 02 (anexo A). A partir da análise da legenda 

desse trabalho e definidos os intervalos temporais a serem utilizados no 

mapeamento, foram feitas as adaptações necessárias na legenda do mapa 

original, havendo a necessidade de se eliminar algumas categorias temáticas do 

trabalho original.  

O Mapa Ambiental Urbano proposto por Fujimoto op.cit fornece 

informações integradas das modificações e respostas do ambiente às 

intervenções humanas, bem como as fragilidades potenciais, situações de risco 

geológico, geomorfológico e hidrológico. A partir desse princípio, o trabalho 

mencionado realizou o mapeamento de 5 conjuntos principais de formas, 

processos e de aspectos ligados à legislação para definir o diagnóstico da área de 

estudo através de um mapa ambiental urbano no trabalho em questão. São eles: 

 

1. Susceptibilidade à ocorrência de processos erosivos e de movimentos de 

massa: identificados através da restituição de fotografias aéreas de detalhe dos 

elementos do relevo. Em seguida foram coletadas amostras, segundo a autora 

supracitada, de solo, as quais submetidas a testes e ensaios (caracterização dos 

materiais de cobertura), revelavam o grau de coesão e resistência dos mesmos, 

indicando a possibilidade de desencadear processos de movimentos de massa e 

erosões. 

2. Susceptibilidade à ocorrência de inundações: foram realizados estudos do 

regime hidrológico da área de estudo e medidos pontos de vazão em áreas 

determinadas, levantando-se em conta a diferenciação existente na área 

mapeada, dos graus de intervenção humana na morfologia. Assim, áreas 
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situadas em pontos com elevada intervenção humana, foram classificadas como 

mais susceptíveis à ocorrência de inundações e assim por diante (média e baixa 

susceptibilidade à ocorrência de inundações). 

3. Grau de Intervenção Humana segundo a morfologia: mapeado através da 

restituição das fotografias aéreas de detalhe, através das quais a autora em 

questão fez uma avaliação dos elementos dessa categoria de acordo com o grau 

de aproximação dos elementos mapeados em relação ao estado original da 

morfologia dos terrenos e pelo nível de interferências na elaboração de novas 

formas de relevo, fruto das atividades humanas. 

4. Modificações Criadas na Morfologia pelas atividades humanas: corresponde 

ao nível das respostas dadas pela morfologia, pelas atividades humanas. Essas 

intervenções acabam por se comportar como suportes para a instalação das 

atividades humanas, assim como conseqüência direta das suas atividades, 

destacando-se cortes, rampas de aterro, cicatrizes de mineração e arruamento. 

5. Conseqüências da Morfologia Antropogênica e/ou das Atividades Humanas, 

desdobrando-se em: 

5.1 - elaborações de novas formas de relevo (de pequena e grande dimensões) – 

entendidas como formas criadas pelo homem pela remobilização de materiais 

oriundos de suas atividades, ou da conseqüência, na morfologia original, de 

novas formas (fruto de instabilizações e reajustes do ambiente) de relevo em 

decorrência dessas mesmas atividades. 

5.2 – Qualidade das águas superficiais: identificados por pontos coletados ao 

longo do curso dos rios principais, se levantado em consideração os graus de 

interferência humana na morfologia, e submetidos a testes em laboratório para 

verificação da contaminação das águas superficiais em virtude das atividades 

humanas. 
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6. Usos Transgressivos à legislação municipal – corresponde ao mapeamento da 

situação verificada pelo comprometimento ambiental das residências localizadas 

em áreas de usos restritivos, como cabeceiras de drenagem e cursos d’água.  

A partir da avaliação da legenda do Mapa Ambiental Urbano de Fujimoto 

(2001), verificou-se a necessidade de substituição da Categoria Susceptibilidade à 

Ocorrência de Processos Erosivos e de Movimentos de Massa pela Categoria 

Fragilidade dos Ambientes Naturais.  

Essa opção se deveu ao fato da não disponibilidade de recursos e 

conhecimentos para a realização de testes e ensaios de material de cobertura e 

pelo fato da área representada pela Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

apresentar importantes áreas com grau de fragilidade muito alta (em relação aos 

ambientes naturais), fato evidenciado pela consulta ao trabalho de Leonardo 

(2005), cujo mapa final correlato corresponde a uma pequena porção da área da 

sub-bacia mencionada, havendo a necessidade de atualização e complementação. 

Em relação à categoria Qualidade das Águas Superficiais, contidas no 

trabalho de Fujimoto (2001) também não foi possível o levantamento de recursos 

para a realização de testes de laboratório58, sendo realizada uma adaptação mais 

genérica, feita através de trabalho de campo (detalhado mais adiante) no qual se 

percorreu grande parte das extensões dos principais cursos d’água da sub-bacia 

                                                           
58 Os recursos levantados para a execução deste trabalho de graduação foram conseguidos junto 

ao Departamento de Geografia DG/FFLCH/USP. Os recursos são parcos e disponibilizados 

com muito custo principalmente pela gentileza, compreensão e entusiasmo demonstrados no 

processo de orientação deste trabalho. Dessa forma, utilizou-se os recursos existentes para 

identificação de herbário realizado com a coleta de indivíduos localizados no contato 

borda/fragmento entre o Parque Estadual do Jaraguá e o Conjunto Habitacional Turística, 

para fins de caracterização da vegetação neste local. 
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verificando-se por inferência a olho nu e pelo olfato, a existência de poluentes 

oriundos das atividades humanas diversas, além da devida marcação dos pontos 

de observação com o uso de GPS. 

Após realização da leitura do trabalho de Fujimoto op. cit., do estudo da 

legenda de mapeamento ambiental constante neste trabalho e das adaptações 

necessárias à legenda, levando-se em conta as características da área da sub-bacia 

do Córrego Inocêncio de Souza, utilizou-se as fotografias aéreas referentes ao ano 

de 1986 (quadro 02, anexo A), providenciando-se fragmentos de papel ultraphan, 

um estereoscópio de bolso (marca AVR com exagero de 4 vezes), minas coloridas 

e grafites, borracha macia e uma pequena chave de interpretação realizada a 

partir do reconhecimento prévio de cada uma das formas de relevo e formas 

características dos diferentes graus de intervenção e modificação na morfologia 

dos terrenos causadas pelas atividades humanas, conforme adaptações na 

legenda mencionada. 

Com esse instrumental em mãos, contou-se com a indispensável e 

inestimada ajuda de colegas recém-formados e em fase de conclusão de curso, 

com certa experiência com o trabalho envolvendo fotografias aéreas e habilidade 

com a visão estereoscópica para a interpretação dos diversos pares 

estereoscópicos que fazem parte da área recoberta pela Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza no ano de 1986 (quadro 02, anexo A). 

As cópias dos originais das fotos que compõem o mapeamento ambiental 

urbano de 1986 (vôo da Eletropaulo, realizado pela empresa Base 

Aerolevantamentos) foram feitas sobre papel fotográfico em empresa 

especializada. Mesmo levando-se em conta as distorções naturais criadas no 

processo de fotocópia, a qualidade final destas foi considerada boa, o que não 

comprometeu o processo de fotointerpretação e restituição. 
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No processo de fotointepretação utilizou-se o sistema conhecido como 

estereotripet, que segundo Tofolli (2006, p.27) consiste:  

 

(...) na restituição integral da foto central entre três fotos. 

Para isso é necessário marcar os pontos centrais de cada 

foto usando as marcas fiduciais existentes nas laterais da 

impressão como referencia geométrica. Em seguida 

marcam-se também os pontos homólogos, ou centros 

transferidos das fotos, com o uso do estereoscópio. A foto 

central deverá possuir os pontos homólogos das duas fotos 

laterais e as fotos laterais deverão ter as marcas dos pontos 

homólogos da foto central. 

 

O sistema estereotripet possui limitações quando comparado ao sistema 

de área útil. Nesse primeiro sistema, como se tem a restituição integral da foto 

central, acaba-se por transferir para o overlay desta, as distorções causadas pela 

projeção cônica das fotos, originada pela necessidade de se tomar uma mesma 

região fotografada no levantamento aéreo, com ângulos e recobrimentos lateral e 

longitudinal diferentes.  

Assim, a única região que não sofre distorções, pois possui a escala real da 

foto é a porção central desta. O segundo método citado, o da área útil, justamente 

define uma área no entorno do ponto definida como região em que ocorre o 

mínimo de distorções. Embora este último método forneça um overlay com as 

menores distorções possíveis, sua adoção recairia na necessidade de um uso 

ainda maior de pares estereoscópicos para o recobrimento total da área de 

estudo, alertando-se também para o fato do surgimento de possíveis distorções 

no momento da reunião de todos os overlays em um único documento por meio 

de colagem. 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 7 

Procedimentos Metodológicos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

437 

 

No sistema estereotripet as distorções de posicionamento dos objetos são 

maiores, mas reduz-se o número de documentos a serem fotointerpretados. 

Alguns métodos são utilizados para a suavização desses erros, como a restituição 

na forma de mapa final dos elementos dos overlays em escala mais genérica do 

que a contida nestes.  

No entanto, como as fotografias utilizadas neste trabalho de graduação 

estão em escala de detalhe (1:10.000 para ano de 1986) esses erros puderam ser 

melhor controlados do que se utiliza-se outros métodos para definição de pontos 

de controle no processo de georreferenciamento dos overlays (uso de GPS, 

fotografias em escalas maiores).  

Como também se dispunha de uma base cartográfica em escala de detalhe 

e de imagens Ikonos, com resolução de 1 m, estes também puderam ser 

utilizados como instrumentos de apoio para o georreferenciamento desses 

overlays. 

Realizadas as discussões acerca do sistema de fotointerpretação escolhido, 

passa-se agora a descrever o processo de georreferenciamento dos overlays.  

Com os overlays ainda fixados em suas respectivas fotos, passou-se a 

inserir pontos de controle obedecendo-se a metodologia descrita anteriormente 

no georreferenciamento de fotografias aéreas.  

Espalhou-se do modo mais homogêneo possível um total de 9 pontos em 

cada um dos overlays, buscando-se referenciais conhecidos, como cruzamento de 

estradas e ruas.  

Com todos os pontos inseridos, scanerizou-se os overlays devidamente 

restituídos em empresa especializada, com resolução de 600 dpi, em formato tiff. 

Em posse dos arquivos, procedeu-se a inserção dos mesmos na Base Cartográfica 

Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, através de procedimento de 
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georreferenciamento já descrito, excetuando-se o fato de que a base cartográfica 

ao estar georreferenciada em bom padrão cartográfico e com os overlays já 

scanerizados, com pontos identificados, bastou apenas indicar ao software 

Geomedia 6.0 os locais de origem e seus respectivos destinos, com o auxílio da 

imagem Ikonos mencionada. 

 Esse procedimento tornou o processo de georreferenciamento mais 

rápido, pois não foi necessário digitar cada um dos pares de coordenadas dos 

pontos assinalados nos overlays. 

Finalizado o processo de georreferenciamento, procedeu-se à verificação 

dos erros residuais e cálculo do desvio padrão e erro quadrático médio para 

análise da qualidade do georreferenciamento (tabela 11, anexo A) tendo-se clara 

as limitações da escolha dos métodos de fotointerpretação e georreferenciamento 

escolhidos.  

Tem-se com clareza também as limitações causadas pela manutenção das 

distorções dos elementos altimétricos dos objetos mapeados, uma vez que o 

procedimento de georreferenciamento em SIG, com a escolha de um sistema de 

projeção, datum e inserção de pontos de controle, visa posicionar o objeto 

georreferenciado seguindo os parâmetros cartográficos escolhidos, de forma a 

distorcer por inteiro o documento georreferenciado, tendo como suporte a média 

dos erros dos pontos de coordenadas que foram inseridos.  

Mesmo assim, conforme se demonstrou no quadro acima e no quadro 

acima mencionado, os resultados podem ser considerados satisfatórios, não 

comprometendo a precisão de um documento cujo mapeamento é temático e 

também se levando em consideração que ele terá como escala final de 

apresentação 1:13.000. 
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Após o georreferenciamento dos overlays, procedeu-se a vetorização dos 

mesmos, criando-se antes, arquivos acess específicos para a incorporação deste 

produto à Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza.  

A vetorização dos overlays seguiu os padrões já citados e também se 

tomou o cuidado de eliminar algumas incorreções de posicionamento dos objetos 

mapeados nos overlays pela comparação entre estes com suas respectivas 

representações gráficas contidas nas imagens Ikonos utilizadas como suporte. 

Por fim, organizou-se a legenda, seguindo a organização e o máximo 

possível do padrão de símbolos e cores descritos no trabalho de Fujimoto (2001) 

fazendo-se as devidas adaptações, tendo em vista a biblioteca de símbolos 

contida no software Geomedia 6.0. 

 

q) Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

(2002) – os procedimentos utilizados para a confecção deste produto são os 

mesmos descritos no subitem anterior (q). A única diferença notabilizada é a 

escala de detalhe usada neste produto (1:5.000 e 1:6.000, quadro 02, anexo A), o 

que ocasionou um maior número de overlays a serem restituídos, 

georreferenciados e vetorizados.  

Os procedimentos para a definição da legenda, fotointerpretação e 

organização do mapa são os mesmos do item anterior. O padrão de exatidão 

posicional dos overlays desse mapeamento encontram-se na tabela 11, anexo A. 

As linhas acima fizeram a descrição dos procedimentos metodológicos e 

técnico-operacionais dos produtos cartográficos temáticos, cujos materiais são 

descritos no quadro 02, anexo A. No entanto, ao longo deste trabalho e pelo 

acesso que se teve a outras fontes cartográficas, conseguiu-se gerar outros 

produtos cartográficos e temáticos, os quais foram incorporados à essa pesquisa 
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nos capítulos referentes à caracterização da área de estudo e à revisão 

bibliográfica, como se pode notar oportunamente. 

 

Figura 91 - Compatibilidade existente entre os elementos restituídos dos overlays                     

dos Mapas Ambientais Urbanos e a Base Cartográfica (Imagem Ikonos). 

 

   

 

Dessa maneira, serão feitos alguns comentários acerca da confecção dos referidos 

produtos: 

 

1. Mapa de Zoneamento da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2004) – 

elaborado a partir da consulta ao Mapa de Uso e Ocupação do Solo da 

Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (Plano Diretor Estratégico do Município de São 

Paulo, 2004).  

Os limites das zonas foram incorporados à Base Cartográfica pela 

observação da descrição perimétrica destas e seu traçado utilizando como base o 

Fonte: Edson A. Filho (2008) 
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arruamento e sistema viário da respectiva base, assim como as Imagens Ikonos já 

mencionadas. Os valores dos índices urbanísticos foram retirados das tabelas 

anexas a esse documento da Prefeitura do Município de São Paulo, disponível 

sob a forma de mapas e tabelas de modo gratuito aos munícipes. 

 

2. Mapa Topográfico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza – elaborado 

a partir da consolidação da Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, devido à vetorização em ambiente SIG dos elementos 

planialtimétricos, de hidrografia e sistema viário das cartas topográficas do 

Sistema Cartográfico Metropolitano (Emplasa, 1981), que compreende a área da 

sub-bacia citada.  

 

3. Mapa de Fragilidade dos Ambientes Naturais da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza – este mapa foi elaborado a partir de metodologia criada por 

Ross (1994) e aplicada no trabalho de Leonardo (2005), cujas orientações foram 

seguidas, uma vez que este produto corresponde a um complemento da área 

sobre a qual versa o trabalho deste último. 

Ao se levar em consideração, portanto, as fontes bibliográficas acima, 

construiu-se o Mapa de Fragilidade dos Ambientes Naturais da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza a partir da confecção de três mapas temáticos, a 

saber: Mapa Clinográfico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, já 

devidamente construído com os intervalos de classe sugeridos pela metodologia 

de Ross op.cit. (mapa 16, anexo A), Mapa Pedológico da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, cujos atributos das classes de solos mapeadas também 

levaram em consideração o grau de fragilidade ou erodibilidade dos solos, 

considerando o escoamento superficial difuso e a concentração das águas 
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pluviais (Mapa 06) e Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza - 2002 (Mapa 12, anexo). 

 A partir da necessidade de combinação entre os mapas, houve a 

necessidade de reorganização das classes do Mapa Pedológico, em virtude de 

agrupar, pelas características físicas dos mesmos, seus atributos em relação à 

erodibilidade e grau de proteção, conforme Ross (1994). Essa reorganização 

aparece no Quadro 08, anexo B.   

Em relação ao Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza (2002) também foi necessário realizar adaptações em virtude 

dos tipos de uso da terra, estabelecidos por Ross (1994), assim obteve-se os 

seguintes graus de fragilidade em virtude do uso e ocupação do solo da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002), Quadro 09, anexo B: 

Por fim, em relação às Classes de Declividade, organizou-se os seguintes 

intervalos (Tabela 14, anexo B): 

A partir da combinação das três classes temáticas mencionadas na 

execução do Mapa de Fragilidade, montou-se uma matriz numérica que combina 

os graus de fragilidade de cada um dos atributos envolvidos.  

A matriz original, elaborada por Ross op.cit e contida no trabalho de 

Leonardo (2005) apresenta um total de 7 graus de Fragilidade dos Ambientes 

Naturais para o Parque Estadual do Jaraguá e arredores: Fraca Potencial, Fraca 

Emergente, Alta Potencial, Alta Emergente, Muito Alta Potencial, Muito Alta 

Emergente de Denudação e Muito Alta Emergente de Agradação.  

As nomenclaturas das classes de fragilidade estão baseadas no conceito 

das unidades ecodinâmicas de Tricart (1977). 

Em virtude do número muito acentuado de unidades, visto ainda que esse 

mapa de fragilidade dos ambientes naturais seria incorporado aos mapas 
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ambientais urbanos, reduziu-se o número de classes de fragilidade dos 

ambientes naturais para três: fraca, alta e muito alta. Assim, a matriz de 

combinação das variáveis temáticas do Mapa de Fragilidade dos Ambientes 

Naturais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza pode ser visualizada no 

(Tabela 15, anexo B).  

Com as combinações de mapas pré-definidas e tomando-se cuidado de 

inserir um novo campo em cada uma das categorias temáticas envolvidas no 

mapa de fragilidades, no qual se inseriu o algarismo romano correspondente a 

grau de fragilidade relativo, segui-se a realização de consultas espaciais, dentro 

do software Geomedia 6.0, a fim de que se constituísse o Mapa de Fragilidade 

dos Ambientes Naturais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza.  

Para tal usou-se a consulta Spatial Intersection com filtro espacial overlap, 

de modo que fossem realizadas tantas consultas quanto às necessárias para 

satisfazer os cruzamentos contidos na matriz de correlação de variáveis. Após o 

fim das consultas, aglutinaram-se as unidades muito pequenas de graus de 

fragilidade em unidades maiores, desde que mantido o padrão de combinação 

contido na matriz mencionada. 

Por fim, aplicou-se o padrão de layout mencionado nos demais produtos 

temáticos e criou-se um novo banco de dados, nomeado de Fragilidade 

Ambiental, para o qual, através do comando Output to Feature Class, se exportou 

os polígonos de Fragilidade, com o objetivo que fosse incorporado à Base 

Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, dentro das 

categorias correspondentes aos mapas ambientais urbanos da mesma sub-bacia. 

 

4. Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios com Rendimentos 

de até ½ Salário-Mínimo – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza a partir 
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dos Setores Censitários do IBGE (2000) – este produto temático, não constante 

na relação de mapeamentos temáticos derivados dos materiais básicos de 

pesquisa foi pensado como forma de melhorar a caracterização dos indicadores 

socioambientais da área de estudo.  

Como se sabe, o recorte permitido pelas bacias hidrográficas dificulta a 

inserção de análises de características socioespaciais e socioeconômicas, uma vez 

que essas geralmente seguem a divisão oficial de distritos, municípios e regiões 

geoeconômicas.  

Uma solução para este entrave é a utilização dos setores censitários, 

considerada pelo IBGE como a menor unidade de divisão territorial do espaço 

brasileiro, cujos critérios de delimitação seguem ao menos tempo, para a 

amostragem de grupos de domicílios para fins de contagem da população 

brasileira, os limites físico-naturais e os limites oficiais de quadras, sistema viário, 

distritos e unidades territoriais oficiais. 

Para a aquisição dos setores censitários que compõem o Município de São 

Paulo, adquiriu-se junto ao IBGE um cd com os arquivos shape , em sistema UTM 

e datum WGS84 dos referidos setores censitários, acompanhados de tabelas em 

formato xls e formato especifico, criado pelo próprio IBGE compatível com o 

programa Statcart, responsável por visualizar as variáveis contidas no 

levantamento censitário. Esse programa de autoria do IBGE (Statcart) é adquirido 

juntamente com o CD contendo os setores censitários. O Cd também fornece 

arquivos PDF com o desenho e referenciais cartográficos utilizados na 

delimitação de cada um dos setores censitários. 

Com os CDs em mãos procedeu-se a criação de uma conexão ArcView 

dentro do software Geomedia 6.0 a fim de que fosse possível visualizar os limites 

dos setores censitários. Criou-se um novo banco de dados denominado de 
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Setores Censitários da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, permitindo, 

portanto, a edição dos polígonos com os setores censitários. Tomou-se o cuidado 

de manter o sistema de projeção e datum utilizados na base cartográfica digital 

da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, convertendo os parâmetros 

cartográficos originais do CD do IBGE para projeção UTM e datum SAD69. 

Com os arquivos PDF em mãos e tendo experiência adquirida na Emplasa 

através de projeto que consolidou alguns recortes territoriais das regiões 

metropolitanas do Estado de São Paulo (entre eles os setores censitários), 

promoveu-se a adequação dos limites dos setores à Base Cartográfica Digital da 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, verificando todos os limites descritos 

nos arquivos PDF.  

O deslocamento existente entre a base e os arquivos shape do IBGE deve-se 

às imprecisões no traçado no momento da concepção dos setores e ao sistema de 

projeção e datum utilizados por este órgão oficial, sendo, necessária, portanto, a 

adequação desses recortes à base cartográfica criada para este trabalho de 

graduação individual. 

Após a adequação dos setores censitários, recortadas para a área de estudo 

através de consulta espacial (Spatial Intersection, com filtro espacial overlap,) 

procedeu-se a elaboração de um mapa temático contendo a variável 602, que 

corresponde à contagem dos responsáveis por domicílios com rendimentos de 

até ½ salário-mínimo.  

As tabelas em formato xls foram salvas em formato dbf a fim de estas 

pudessem ser vinculadas aos setores censitários do IBGE. Para isso deixou-se o 

formato do arquivo acess que continha os setores censitários do IBGE com o 

mesmo número de campos e atributos que constavam nas tabelas do CD do 

IBGE. Para fazer esse vínculo usou-se o comando Join do software Geomedia 6.0, 
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responsável por associar dados de bancos de dados diferentes, mas que tenham, 

ao menos, alguns campos com a mesma estrutura. 

Feita a vinculação entre bancos de dados, passou-se, em fim, à montagem 

do mapa temático. Dessa forma, utilizou-se a opção Legend Entry Properities / 

Range Thematic responsável por gerar mapas temáticos por faixas de 

valores.Utilizou-se a opção classify, com técnica de classificação conhecida como 

Equal Range, que subtrai o menor valor do maior e divide pelo número de faixas, 

obtendo-se assim, para a variável responsáveis pelos domicílios com 

rendimentos de até ½ salário-mínimo, um total de 10 faixas de rendimentos. 

Por fim, montou-se o layout final do mapa conforme o padrão executado 

até aqui e utilizou-se essa informação nos esforços de caracterização da área de 

estudo, situados nos itens iniciais deste trabalho de graduação. 

 

5. Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios com Rendimentos 

de 1 a 2 Salários-Mínimos – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza a partir 

dos Setores Censitários do IBGE (2000) – para a confecção deste produto, que 

também se insere no esforço de caracterização dos aspectos socioambientais da 

área de estudo, utilizou-se dos mesmos procedimentos mencionados no item 

anterior (4).  

A única especificidade do processo de confecção deste mapa é que se 

utilizou da variável 604 das tabelas de variáveis contidas no CD dos Setores 

Censitários do Município de São Paulo adquirido junto ao IBGE. 

 

6. Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios com Rendimentos 

de 2 a 3 Salários-Mínimos – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza a partir 

dos Setores Censitários do IBGE (2000) - para a confecção deste produto, que 
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também se insere no esforço de caracterização dos aspectos socioespaciais da 

área de estudo, utilizou-se dos mesmos procedimentos mencionados nos itens 

anteriores (4 e 5). A única especificidade do processo de confecção deste mapa é 

que se utilizou da variável 605 das tabelas de variáveis contidas no CD dos 

Setores Censitários do Município de São Paulo adquirido junto ao IBGE. 

 

7. Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios com Rendimentos 

de 5 a 10 Salários-Mínimos – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza a partir 

dos Setores Censitários do IBGE (2000) - para a confecção deste produto, que 

também se insere no esforço de caracterização dos aspectos socioambientais da 

área de estudo, utilizou-se dos mesmos procedimentos mencionados nos itens 

anteriores (4, 5 e 6). A única especificidade do processo de confecção deste mapa 

é que se utilizou da variável 607 das tabelas de variáveis contidas no CD dos 

Setores Censitários do Município de São Paulo adquirido junto ao IBGE. 

 

8. Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios Alfabetizados – 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza a partir dos Setores Censitários do 

IBGE (2000) - para a confecção deste produto, que também se insere no esforço 

de caracterização dos aspectos socioambientais da área de estudo, utilizou-se dos 

mesmos procedimentos mencionados nos itens anteriores (4, 5, 6 e 7). A única 

especificidade do processo de confecção deste mapa é que se utilizou da variável 

509 das tabelas de variáveis contidas no CD dos Setores Censitários do Município 

de São Paulo adquirido junto ao IBGE. 

 

9. Mapa de Distribuição dos Domicílios do Tipo Casa em outra condição de 

terreno (Nem Próprio Nem Cedido) – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 
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Souza a partir dos Setores Censitários do IBGE (2000) – para a confecção deste 

produto, que também se insere no esforço de caracterização dos aspectos 

socioambientais da área de estudo, utilizou-se dos mesmos procedimentos 

mencionados nos itens anteriores (4, 5, 6, 7 e 8). A única especificidade do 

processo de confecção deste mapa é que se utilizou da variável 122 das tabelas de 

variáveis contidas no CD dos Setores Censitários do Município de São Paulo 

adquirido junto ao IBGE. 

 

10. Mapa de Distribuição dos Domicílios com Lixo jogado em Rio, Lago ou 

Mar – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza a partir dos Setores 

Censitários do IBGE (2000) – para a confecção deste produto, que também se 

insere no esforço de caracterização dos aspectos socioambientais da área de 

estudo, utilizou-se dos mesmos procedimentos mencionados nos itens anteriores 

(4, 5, 6, 7, 8 e 9). A única especificidade do processo de confecção deste mapa é 

que se utilizou da variável 34 das tabelas de variáveis contidas no CD dos Setores 

Censitários do Município de São Paulo adquirido junto ao IBGE. 

 

11. Mapa de Distribuição dos Domicílios com Banheiro, ou Sanitário e Esgoto 

via Rio, Lago ou Mar – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza a partir dos 

Setores Censitários do IBGE (2000) – para a confecção deste produto, que 

também se insere no esforço de caracterização dos aspectos socioambientais da 

área de estudo, utilizou-se dos mesmos procedimentos mencionados nos itens 

anteriores (4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). A única especificidade do processo de confecção 

deste mapa é que se utilizou da variável 34 das tabelas de variáveis contidas no 

CD dos Setores Censitários do Município de São Paulo adquirido junto ao IBGE. 
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12. Mapa de Distribuição dos Domicílios com Abastecimento de Água – Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza a partir dos Setores Censitários do IBGE 

(2000) – para a confecção deste produto, que também se insere no esforço de 

caracterização dos aspectos socioambientais da área de estudo, utilizou-se dos 

mesmos procedimentos mencionados nos itens anteriores (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). 

A única especificidade do processo de confecção deste mapa é que se utilizou da 

variável 18 das tabelas de variáveis contidas no CD dos Setores Censitários do 

Município de São Paulo adquirido junto ao IBGE. 

 

13. Mapa de Densidade Demográfica da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza a partir dos Setores Censitários do IBGE (2000) – o objetivo deste 

produto, além de caracterizar a área de estudo do ponto de vista socioambiental, 

foi o de observar a localização das áreas mais adensadas da área de estudo, como 

forma de relacionar os vínculos existentes entre qualidade ambiental e pressão 

populacional. 

Para a elaboração do Mapa de Densidade Demográfica da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza utilizou-se da variável 1332 das tabelas de variáveis 

contidas no CD dos Setores Censitários do Município de São Paulo adquirido 

junto ao IBGE. A partir desse dado, executou-se uma consulta espacial, 

denominada Functional Attributes, capaz de realizar operações matemáticas com 

dados de atributos previamente selecionados. Escolheu-se a opção área e a 

unidade de medidas em m2, a fim de que o software Geomedia 6.0 fizesse o 

cálculo de densidade demográfica. Após a consulta espacial, utilizou-se do seu 

resultado (aparece como um novo campo ou atributo constante em cada um dos 

setores censitários para a área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza) para 

a elaboração de um mapa temático, utilizando-se a opção Legend Entry Properities 
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/ Range Thematic e a técnica de classificação Equal Range. Com os valores finais 

ordenados, procedeu-se a elaboração do layout final do mapa. 

Finalizadas as descrições de todas as cadeias técnicas que resultaram na 

elaboração dos produtos cartográficas deste trabalho de graduação individual, 

passar-se-á, a partir de agora a descrever os princípios que levaram a escolha da 

legenda dos mapas ambientais urbanos. Os procedimentos técnico-operacionais 

destes mapas foram aqui descritos, mas há a necessidade de explicitar a 

concepção teórico-metodológico que os guiaram, dentro de uma perspectiva de 

tentativa de indicação das alterações ambientais na área da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, juntamente é claro, com outros itens que serão mais adiante 

mencionados. 

 

7.4 As Fotografias Aéreas e o Recorte Têmporo-Espacial: Procedimentos 

utilizados para a determinação da legenda dos mapas ambientais 

urbanos  

 

As fotografias aéreas, embora tenham sua origem remetida ao surgimento 

das fotografias convencionais (no século XIX), começaram ainda 

prematuramente a ser usadas para levantamentos urbanos na França, feitos a 

partir de balões. Com o advento das duas grandes guerras mundiais, os aviões 

começaram a ser utilizados na tomadas desses documentos, com o objetivo de 

execução de levantamentos de territórios inimigos para realização de exercícios 

táticos e demais estratégias. 

 Após deixar de ter uso exclusivamente militar, os produtos de sensores 

remotos obtidos em níveis sub-orbitais passaram a ser utilizados amplamente 

pela sociedade civil, sobretudo a partir da década de 60, através dos órgãos de 
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planejamentos dos Estados, cujas pretensões eram da realização de 

levantamentos temáticos exaustivos. Logo a seguir, na década de 70, os produtos 

dos sensores remotos se diversificam e as fotografias aéreas ganham a 

companhia das imagens de satélite, as quais, inicialmente, não possuíam a 

mesma resolução espacial das fotografias, mas discriminavam através de 

algumas técnicas, objetos e fenômenos não perceptíveis a olho nu, como também 

áreas de grandes extensões, o que só se conseguia obter através da realização de 

numerosos e custosos levantamentos por avião. 

 Os estudos científicos, dentre eles os de cunho geográfico também 

passaram a ter as fotografias aéreas como documentos a partir dos quais se 

realizavam técnicas e metodologias de levantamentos de dados para a realização 

de mapeamentos que aumentavam o conhecimento dos aspectos físico-

territoriais, urbanísticos e socioespaciais de diversas áreas. Aos poucos as 

tecnologias de levantamentos aéreos se sofisticaram, obtendo-se escalas cada vez 

mais detalhadas, o que representa ganho inestimado aos estudos urbanos. 

Melhoraram-se os componentes usados nos filmes fotográficos e a tecnologia 

utilizada nas lentes, abandonando-se a exclusividade de obtenção das fotos 

através de filmes pancromáticos e utilizando-se de filmes coloridos. 

Os estudos ambientais, iniciados nas décadas de 60 e 70 eclodem a partir 

dos anos 80 em virtude das diversas conferências internacionais que colocaram 

no centro do debate os problemas evidentes da exploração desenfreada e sem 

critérios dos recursos naturais. As questões ambientais, nessa perspectiva, devem 

ser entendidas como produto da intervenção da sociedade sobre a natureza, e de 

acordo com Rodrigues (1998, p.13) são caracterizadas “(...) pelo incessante uso 

dos recursos naturais sem a possibilidade de reposição”. 
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Pela sua extensão, os problemas ambientais referem-se às relações do 

homem com a natureza e dos homens entre si, recaindo na necessidade de 

reflexão de como o homem se apropria da natureza, produzindo o espaço onde 

vive. Essa preocupação fez com que os estudos de cunho geográfico sempre 

tivessem se dedicado a essa temática, demarcando aquilo que assinala Monteiro 

(1995, p.12): 

 

(...) os estudos ambientais não são novidades na Geografia, pois 

os geógrafos sempre fizeram estudos da natureza e da sociedade. 

Abordar diversos temas da natureza e da sociedade de forma 

integrada é o que se denomina de análise ou estudo ambiental. 

Portanto, esses estudos prescindem do mesmo princípio da 

Geografia: entender as relações da sociedade com a natureza. 

A Geografia sempre foi considerada uma disciplina que procura 

oferecer uma síntese da complexidade de fatores de diferentes 

esferas do conhecimento, num dado espaço da superfície 

terrestre. Desde seu surgimento, instituído na Alemanha, no 

século XVIII, a Geografia vem evoluindo sem uma exata posição 

epistemológica, ora nas ciências humanas, ora nas ciências da 

terra, entre outras, decorrente dessa própria abrangência e 

pretensão de síntese.  

 

Os estudos geográficos de cunho ambiental acabaram por se apoiar nas 

tecnologias de sensores remotos (orbitais e sub-orbitais) para produzirem 

levantamentos das diversas temáticas envolvidas nos estudos da natureza e da 

sociedade, na perspectiva de um método que pudessem integrá-las, produzindo 

sínteses ou análises acerca do ambiente. Tomada a dimensão da apropriação dos 

recursos naturais pela sociedade e pela expansão das regiões urbanas na 

superfície terrestre, os problemas ambientais passam a ser sentidos de maneira 

mais drástica nas cidades.  
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Como essas porções da superfície terrestre são as que demonstram de 

forma mais nítida o processo de apropriação da sociedade pela natureza, o puro 

uso do termo ambiental necessita de ser qualificado, pois nesses ambientes, as 

associações entre as atividades da sociedade e a natureza produzem um híbrido, 

como bem qualificou Milton Santos, ficando o termo ambiental, mesmo quando 

este remete a necessidade da compreensão das temporalidades produzidas pela 

natureza, como um termo meramente biológico. 

 Os estudos ambientais de cunho urbano necessitam de uma abordagem 

integradora, na medida em que as variáveis de cunho ambiental passam a 

integrar uma lógica de organização que leva em conta a intervenção da sociedade 

na natureza, na produção de um ambiente que não é mais aquele nos quais os 

sistemas naturais se auto-regulam a partir de forças emanadas por sua própria 

energia, conhecendo outras formas de intervenção (sócioespaciais).  

Claro, que deste modo, os recursos naturais que ainda se mantém em boa 

parte conservados da ação da sociedade passam a ter novos significados, 

enaltecendo-se suas qualificações relativas à manutenção dos padrões de 

organização (endemismos vegetais e demais integralidades de recursos não 

explorados e desconhecidos) anteriores à intervenção humana, resguardando 

assim, sua importância para a manutenção da vida da sociedade, através do 

conceito de qualidade de vida, ou mais precisamente de qualidade ambiental, 

sendo também, dessa forma enaltecido como variável de estudo nas análises 

ambientais. 

 Dadas as especificidades dos arranjos espaciais contidos nas cidades, com 

suas variáveis cada vez mais imbricadas, perseguindo-se até mesmo a 

necessidade de reconvertê-las a partir do entendimento de que as cidades são 

produzidas pelo homem a partir da transformação da natureza, é que se levanta 
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a necessidade do uso das fotografias aéreas como documentos privilegiados na 

obtenção de dados para exercício de metodologias de cunho geográfico. 

 Somada a necessidade do uso de fotografias aéreas para o entendimento 

dos problemas sócioespaciais (ambientais) que ocorrem nas cidades, têm-se 

também a preocupação na definição de um recorte espacial que privilegie a 

abordagem de fenômenos integrados de ordem social e natural, lembrando-se 

que a definição de um recorte espacial recai na escolha de uma escala de análise, 

que privilegiará a manifestação de determinados fenômenos contidos em níveis 

de maior complexidade dentro dos subsistemas de organização tanto da 

sociedade e da natureza.  

Por se constituir em um sistema aberto, de fácil delimitação e 

identificação através de elementos topográficos, as bacias hidrográficas tem 

ganhado aceitação como área de análise, as quais se convertem em recorte 

espacial para o estudo dos fenômenos cuja manifestação escalar ocorre dentro 

dos organismos urbanos. Dessa forma, assinala Fujimoto (2001, p.34), através da 

definição do conceito de bacia hidrográfica utilizada em sua pesquisa: 

 

A bacia hidrográfica é aqui utilizada como unidade de estudo, 

pois se constitui em uma unidade natural, onde o elemento 

integrador está representado pelos canais de drenagem naturais. 

Na bacia hidrográfica, embora a água seja o elemento integrador, 

pode-se levar em consideração outros elementos da natureza 

como relevo, solos, vegetação, e de elementos da sociedade como 

as atividades econômicas e o uso do solo a elas relacionadas.  

 

Pelo situado acima, a definição do recorte espacial define uma escala de 

compreensão dos fenômenos de cunho ambiental. As ações antrópicas acabam 

por inserir uma variável que remodela esses fenômenos, tornando-os mais 

complexos. Dessa forma, há uma necessidade de reavaliar diagnósticos das 
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intervenções do homem, em sociedade, na modificação dos atributos do meio, 

como avalia Rodrigues (2004, p.97): 

 

As transformações químicas e o transporte de materiais também 

são realizados numa velocidade e volume maiores. Ações 

antrópicas com ato nível de transgressão podem ser realizadas 

em anos, meses, dias e horas. Todas essas colocações implicam na 

necessidade de se reconhecerem as ações antrópicas e suas 

derivações, tomando-se como referências escalas têmporo-

espaciais maiores, sem perder de vista as demais. Como 

resultado, devem ser consideradas e enfatizadas as abordagens 

escalares complementares e as escalas de detalhe como 1:10.000 

ou maiores e intervalos temporais diários, horários e menores. A 

adequação das escalas maiores de abordagem referem-se ao fato 

de que a observação das ações antrópicas em seus aspectos 

dinâmicos, tal como impõe a abordagem geomorfológica, implica 

em incorporar sua temporalidade e espacialidade próprias. 

 

Tendo em vista o excerto acima, o uso de escalas de detalhe para o correto 

tratamento das intervenções antrópicas, cujo trato através da abordagem 

geomorfológica permite uma leitura das alterações ocorridas em ambientes 

urbanos, coloca a fotografia aérea como documento essencial para o correto 

tratamento destas questões, além do mais, permite justificar a escolha do recorte 

espacial e dos intervalos temporais utilizados neste trabalho de graduação para 

efeito da análise ambiental sugerida. Assim, tem-se também, a necessidade de 

uma breve discussão acerca das características desse tipo de documento. 

As fotografias aéreas, obtidas por sensores sub-orbitais, têm 

aplicabilidades bastante diversificadas. Os sensores aerotransportados percorrem 

rotas de vôo59 preestabelecidas, em sentido norte-sul ou leste oeste, fazendo um 

                                                           
13 As linhas de vôo permitem que o sensor aerotransportado faça a tomada de imagens 

subseqüentes, chamadas conjugadas ou homólogas. Após obter uma faixa, o avião retorna por 
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recobrimento lateral de 60% de uma dada área, e permitindo através deste 

recobrimento, que se forme em pares estereoscópicos, a visão em três dimensões.  

Como principais usos permitidos pelas fotografias aéreas pode-se citar a 

elaboração de Cartas de Uso do Solo, Levantamentos Detalhados de Fatos 

Geomórficos e Geológicos, até sua utilização na Agricultura de Precisão, 

verificando o comportamento da vegetação mediante a verificação das diferentes 

respostas espectrais lidas pelas diferentes bandas.  

A metodologia utilizada para a análise de dados obtidos por fotografias 

aéreas denomina-se fotointerpretação. De acordo com o Manual de Interpretação 

Fotográfica da Sociedade Americana de Fotogrametria, de 1960 (Silva, 1999; 

p.32), a interpretação fotográfica pode ser assim definida: “(...) é o ato de examinar 

imagens fotográficas com o objetivo de identificar objetos e seu significado”.  

Em relação ao recorte espacial feito neste estudo, a saber, a Sub-Bacia 

Hidrográfica do Córrego Inocêncio de Souza, utilizou-se a bacia hidrográfica 

pelos motivos já expostos neste item e em item anterior (3.3) acerca das 

vantagens na compreensão de fenômenos que se manifestam por escalas diversas 

e variadas e pela aceitação tanto acadêmica quanto jurídica deste recorte espacial. 

Salienta-se, no entanto, a necessidade de um ajuste de área para a definição deste 

recorte espacial. 

Esse ajuste se baseia tanto do ponto de vista legal (Lei Nº. 6938/81, 

Resolução CONAMA 001/86) quanto em relação aos manuais de recomendações 

técnicas (Freitas et. al., 2001) nos quais a sub-bacia é considerada como área de 

estudo no desenvolvimento de análises ambientais. No entanto, como se desejou 

nos objetivos secundários desta pesquisa compreender, através de cálculo do 

                                                                                                                                                                             
uma outra rota e recobre lateralmente entre a 10 a 30% da faixa anterior. 

 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 7 

Procedimentos Metodológicos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

457 

 

escoamento superficial direto permitido pelos valores do Número de Curva 

(CN), cujo método foi desenvolvido pela Soil Conservation Service (Nakamura, 

2006), o uso da menor sub-bacia em que ocorre totalmente um dado 

empreendimento de habitação de interesse social (área de influência direta 

recomendada por Freitas et. al, 2001) torna insuficiente a escolha dessa área (uma 

micro-bacia de 3ª ordem, conforme mapa 28, anexo A) para os efeitos do cálculo 

de CN, pois não considera a totalidade da área drenada da região. Além do mais, 

como já salientado, sem tem a pretensão, de acordo com a Subprefeitura 

Pirituba/Jaraguá da construção, em área em frente ao Conjunto Habitacional 

Turística, de um reservatório de contenção de cheias (piscinão). Assim, tomou-se 

como área de influência mais apropriada, a sub-bacia que contivesse toda a área 

drenada pelos cursos de água que incluem essa micro-bacia que nasce e corre 

dentro do Conjunto Habitacional Turística, passando-se a definir como área de 

influência, as cabeceiras do Córrego Inocêncio de Souza e pequena extensão do 

Ribeirão Vermelho. 

Ao se prestar atenção no fato observado acima, se delimitou a área cujas 

cabeceiras vertem em direção aos fundos de vale dos dois cursos d’água 

supracitados. Assim, eliminou-se, por exemplo, a sub-bacia representada pelo 

Córrego da Olaria, cujas nascentes estão no vetor oeste do Parque Estadual do 

Jaraguá e drenam em direção à Rodovia Anhanguera, juntando-se ao Ribeirão 

Vermelho em confluência nas proximidades da Central de Distribuição do Grupo 

Pão de Açúcar (Distrito do Parque São Domingos) indo em direção do Município 

de Osasco, onde a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Vermelho têm fim, em ponto 

de descarga situado em frente à estação Osasco da CPTM, no bairro do 

Rochdalle, Osasco.  
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A desconsideração, portanto, da totalidade da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Vermelho justifica-se pelo fato dela compreender uma área de 

drenagem cujas cabeceiras não sofrem influência da micro-bacia de 3ª ordem que 

contém o Conjunto Habitacional Turística. 

Ao se partir do princípio da necessidade de escolha de um recorte têmpo-

espacial para a realização de uma análise ambiental, ressalta-se também a 

necessidade da investigação da história cumulativa das intervenções humanas no 

ambiente, tendo como princípios, de acordo com Rodrigues (2004) as 

contribuições de Toy & Hadley (1992), com as de Nir (1983), assim como as de 

Lima (1990). Essas contribuições assinalam que para a compreensão de novos 

balanços e tipos de processos que se instalam junto com as interferências 

antrópicas na superfície terrestre, é necessária a reconstituição dos estágios de 

pré-perturbação, perturbação ativa e pós-perturbação, nas quais os processos 

originais, assim como as formas e os materiais devem ser comparados com as 

situações de modificação, constituindo-se assim, como parâmetros para o 

dimensionamento destas.  Assim, de acordo com Rodrigues (2004 , p.95): 

 

O princípio de reconstituição deve, portanto, iniciar-se com a 

investigação geomorfológica pré-antropogênica do sistema 

afetado e concluir-se a partir da investigação do acúmulo ou 

sobreposição histórica de intervenções antrópicas sobre a área.  

 

O estágio de pré-perturbação do sistema estudado envolveria, portanto, 

uma cronologia anterior a data de instalação do loteamento (Conjunto 

Habitacional Turística). O estágio de perturbação ativa assinalaria o período da 

efetiva instalação do mesmo, quando são significativas as atividades de remoção 

de materiais para a instalação das edificações (terraplanagens), das atividades de 
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instalação das redes de infraestrutura (elétrica, água, esgoto, asfalto, etc.), 

finalizando-se com a instalação efetiva do loteamento. Por fim, o estágio de pós-

perturbação assinalaria o período de consolidação da área. 

Através da observação dos estágios de perturbação antrópica acima, 

assinalados por Rodrigues (2004), procedeu-se ao levantamento das séries 

históricas de fotografias aéreas para a área de estudo, encontrando-se, portanto, 

como assinalado no quadro 02 (anexo A) os períodos de 1986 e 2002. Essas datas 

envolvem, desse modo, os estágios de pré-perturbação e pós-perturbação. Como 

se verificou em itens anteriores, a implantação efetiva do Conjunto Habitacional 

Turística só ocorreu em outubro de 1997, logo após aprovação do projeto deste 

loteamento pela Prefeitura do Município de São Paulo. Os intervalos dos 

levantamentos aéreos consultados, tanto na empresa Base Aerolevantamentos 

quanto na Secretaria do Verde e Meio Ambiente não possuíam documentos 

relativos ao ano de 1997, impossibilitando, portanto, a inclusão desta data (que 

forneceria elementos do estágio de perturbação ativa) na série de levantamentos 

feitos para os mapas ambientais urbanos.  

Mesmo com essa lacuna de ordem cronológica é possível indicar, como 

mencionado anteriormente por Rodrigues op. cit., um dimensionamento das 

principais áreas que sofreram modificações pela interferência antrópica em 

virtude da implantação do Conjunto Habitacional Turística, é claro, levantando-

se em conta neste dimensionamento, o histórico da ocupação da área, lido pelo 

Mapa de Expansão Urbana da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (Mapa 

13, anexo A). 

Depois de feita a justificativa do recorte têmporo-espacial utilizado na 

pesquisa, passa-se agora a demonstrar os procedimentos para a determinação da 

legenda, levando-se em consideração o fato de que já foram assinaladas as 
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modificações feitas nesta em virtude da necessidade de explicação das cadeias 

técnicas envolvidas na confecção dos mapas ambientais urbanos no item anterior 

(7.3, subitem q). 

A legenda adotada pelo Mapa Ambiental Urbano de Fujimoto (2001) 

baseia-se nas concepções e na legenda proposta por Lima (1990). Este último 

autor, ao definir Legenda de Cartografia Geomorfológica da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Guavirutuba – São Paulo/SP baseou-se nas orientações 

metodológicas da análise morfodinâmica de Tricart (1977) a qual estabelece três 

níveis escalares para a investigação do meio físico. O primeiro nível satisfaz a 

compreensão dos fenômenos espaço-temporais de 4ª grandeza (Cailleux & 

Tricart 1956), a partir de 100 Km2, influenciados por fatores de grandeza regional, 

como a tectônica, o clima regional e secundariamente as litologias nos processos 

morfogenéticos.  

O segundo nível de grandeza diz respeito aos processos que ocorrem na 

bacia de drenagem (entendida ao mesmo tempo como um sistema morfológico e 

subsistema hidrológico), indispensáveis ao tratamento da avaliação dos efeitos 

da urbanização, pois estes interferem nas forças e fontes de energia responsáveis 

pela gênese das formas elementares desta unidade física. Por fim, o 3º nível 

corresponderia aos subsistemas físicos e subunidades morfológicas da bacia de 

drenagem, tendo como detalhamento morfológico o nível dos interflúvios e das 

vertentes, constituindo-se assim, numa cartografia de detalhe. 

A partir da concepção acima, a legenda de Lima (1990) assinala a análise 

dos elementos constantes na morfologia antropogênica, dividindo-as em 

elementos de manifestação areolar (cortes e aterros – patamares planos, degraus 

de corte e rampas de aterro) e lineares e pontuais (arruamento, rupturas por 

corte, rupturas por aterro e nichos de nascente antropizados).  
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Logo em seguida são assinaladas as evidências morfológicas dos processos 

atuantes em bacias de drenagem perturbadas pela urbanização, dividindo-as em 

processos de saída de material (sulcos, ravinas, escorregamentos, originados 

através de escoamento superficial concentrado e por movimentos de massa), 

assim como processos de deposição (colmatagem), seguindo, portanto, como 

princípio norteador, a análise morfodinâmica de Tricart (1977).  

Soma-se aí, também a caracterização dos estágios de pré-perturbação 

(morfologia original) e de perturbação ativa (morfologia original semi-

preservada), também mapeadas ao nível da bacia de drenagem.  

O mapeamento dos elementos da morfologia antropogênica, assim como 

os das formas e de seus processos correlatos ao nível dos interflúvios, permitiu 

de acordo Lima op. cit., uniformizar essas diferentes categorias de representação 

na legenda de seu mapa. 

A partir da concepção de legenda explicitada acima, Fujimoto (2001) 

aproveitou-se de muitas das categorias explicitadas no trabalho de Lima (1990) 

para compor seu mapa ambiental urbano, cuja metodologia, com as devidas 

adaptações, foi utilizada nessa pesquisa.  

Ao se observar as categorias utilizadas na legenda do trabalho de Fujimoto 

op. cit., no item anterior (7.3, subitem q), verifica-se a manutenção do 

mapeamento das evidências morfológicas de processos (de saída e deposição de 

material) assinalados por Lima op.cit.; A categoria 1. Susceptibilidade à 

ocorrência de processos erosivos e de movimentos de massa demarca essa 

tendência.  

De outro lado, quando verificada a categoria 2. Áreas Sujeitas à 

Inundação, mapeadas por Fujimoto op. cit. observa-se uma tentativa de fusão dos 

elementos contidos na análise da morfologia antropogênica (análise da 
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morfologia, Lima 1990), quanto das evidências morfológicas dos processos (Lima 

op. cit.), pois para a determinação dessas áreas, cruzou-se, como visto 

anteriormente, dados de natureza processual (estudos hidrológicos) com as áreas 

cuja morfologia sofreu interferências antropogênicas.  

Os itens 3 e 4 da legenda de Fujimoto op.cit (3. Grau de Intervenção 

Humana segundo a morfologia; e 4 - Modificações Criadas na Morfologia pelas 

atividades humanas) derivam dos elementos da morfologia antropogênica 

sugeridos por Lima op. cit., contidas, por tanto, dentro das concepções da análise 

morfodinâmica de Tricart (1977).   

O item 5 (Conseqüências da Morfologia Antropogênica e/ou das 

Atividades Humanas, subitem 5.1 (elaborações de novas formas de relevo) situa-

se dentro do entendimento de Lima op.cit. acerca do mapeamento das evidências 

morfológicas de processos, através da compreensão dos processos de saída de 

material. 

Os demais itens da legenda de Fujimoto (2001) - 5.2 - Qualidade das águas 

superficiais; e 6. Usos Transgressivos à legislação municipal referem-se à 

necessidade da inclusão de variáveis utilizadas em gestão ambiental, através da 

avaliação da qualidade dos recursos hídricos e avaliação da obediência à 

legislação urbanística das áreas residenciais situadas ao longo de áreas 

ambientalmente frágeis.  

Por fim, como já se salientou no item anterior, teve-se a necessidade de 

substituir uma variável do trabalho mencionado acima, incluindo a categoria 

Fragilidade dos Ambientes Naturais, a qual é bastante significativa para a área 

de estudo deste trabalho de graduação, como também já se justificou 

anteriormente.  
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Desse modo, demonstrou-se aqui a validade dos elementos pertinentes 

para a escolha dos intervalos temporais utilizados nos Mapas Ambientais 

Urbanos da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, como da recuperação da 

escolha da bacia hidrográfica como unidade de análise salientando-se, acima de 

tudo as concepções teórico-metodológicas dos elementos da legenda trazidos 

pelo trabalho de Fujimoto op. cit., cujas orientações derivaram de Lima (1990), 

com as devidas adaptações, os quais serviram, portanto, para fundamentar a 

legenda dos dois mapas ambientais urbanos mencionados. 

  

7.5 Cartografia Ambiental Retrospectiva: os mapas ambientais urbanos.  

 

A cartografia ambiental, como já mencionado, tem sua história iniciada na 

década de 30 do século XX, quando do surgimento dos mapas ecológicos. Esses 

primeiros mapas traziam como resultado levantamentos exaustivos do meio 

físico, desconsiderando-se em suas análises a variável antrópica. A partir da 

década de 70, a questão ambiental (reuniões de Paris – 1968 e Estocolmo – 1972) e 

o paradigma da sustentabilidade passam a ser incorporados aos clássicos 

conceitos econômicos de recursos e suportes, necessitando nesse processo, de 

uma cartografia do ambiente que incorpore a variável antrópica em suas 

categorias, uma vez que a causa dos problemas ambientais tem origem social e 

econômica, e não apenas se manifesta na forma de problemas de degradação 

física dos ambientes. 

A verificação posterior de que as interferências humanas passam a ter 

como respostas fenômenos em escalas cada vez maiores e com freqüências 

compatíveis com o tempo de evolução da sociedade acabou por ensejar uma 

cartografia que demonstrasse esse processo de co-evolução. O nível das 
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derivações antropogênicas acaba por colocar o desafio, de se trabalharem ao 

mesmo tempo, categorias de fenômenos tanto ligados à sociedade quanto à 

natureza, demonstrando transformações espaciais evolutivas, geradas por esse 

processo de co-evolução. 

Como solução cartográfica para a representação dessas co-evoluções 

abandona-se as soluções exaustivas contidas nos antigos mapas ecológicos e 

passa-se adotar a solução por síntese, para qual se entende o funcionamento do 

ambiente dentro do paradigma geossistêmico, no qual não se opõem os 

elementos componentes dos sistemas que envolvem a sociedade e a natureza. 

A necessidade de trabalho, em cartografia ambiental, com escalas 

compatíveis com a necessidade de demonstração da co-evolução de sistemas que 

envolvem atributos da natureza e da sociedade converte-se num dos objetivos 

demonstrados na análise ambiental, conforme Fujimoto (2001). Segundo esse 

autor, nas análises ambientais, deve-se trabalhar com diferentes escalas, pois a 

importância de um determinado evento no espaço será distinto para cada 

análise. Cada dimensão demonstrada pela escala corresponde a uma realidade, 

ocasionando uma transformação no nível de análise. 

As análises ambientais, quando lidas a partir do contexto maior da eclosão 

da questão ambiental, nos anos 70 passaram a se dirigir para os ambientes 

urbanos, nos quais, se sabe, são sentidas de modo mais dramático, as 

intervenções da sociedade sobre a natureza. Assim, para tentar incorporar o 

paradigma da sustentabilidade ambiental no planejamento urbano, como se viu 

anteriormente, o conceito de qualidade ambiental urbana passa a ser incorporado 

nos textos oficiais das leis que regem o planejamento das cidades60.  

                                                           
60

 Ver item 5 deste trabalho. 
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De acordo com Rodrigues (1997b) a avaliação da qualidade ambiental 

urbana passaria por três perspectivas. A primeira é fundada na perspectiva 

geoecológica, na qual a natureza é qualificada em seus processos e 

temporalidades próprias, apresentando, num primeiro momento, dissociação da 

perspectiva antrópica e social. Foi o que se viu, portanto, nos conteúdos dos 

antigos mapas ecológicos.  

A segunda perspectiva trata da necessidade de avaliação dos sistemas 

ambientais e a possibilidade de uso de áreas preservadas e a serem recuperadas. 

Por fim, num terceiro momento, se faria uma reflexão da valorização ambiental 

na perspectiva dos cidadãos, trazendo a necessidade de valorização do espaço 

vivido e da percepção do ambiente. 

Ross (1995, p.35) tece alguns comentários acerca do processo de confecção 

de mapas ambientais, quando: 

 

Ressalta-se a necessidade de espacialização em uma pesquisa 

ambiental de cunho geográfico através de representações gráficas 

(mapas). Essas representações podem ser produzidas a partir da 

utilização e interpretação de dados numéricos, que fornecem 

informações sócio-econômicas, bem como de dados obtidos por 

sensores remotos e levantamentos de campo, pelos quais 

extraem-se informações da natureza e também da sociedade. 

Essas informações podem ser produzidas pelos processos 

informatizados ou pelos processos convencionais da cartografia 

temática e da estatística. 

 

As intervenções humanas no meio físico, portanto, um dos componentes 

que devem ser incorporados aos mapas ambientais, pois trazem a perspectiva de 

entendimento das co-evoluções, no ambiente, dos sistemas naturais, pela 

modificação que sofrem pela ação da sociedade, são segundo Lima (1990), 

geradas para se obter superfícies planas, as quais, por posterior incremento 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 7 

Procedimentos Metodológicos 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

466 

 

topográfico, receberam construções ou edificações. Essas intervenções implicam 

basicamente na realização de cortes e/ou aterros desenvolvidos na morfologia 

original, provocando o remanejamento de materiais superficiais.  

De acordo com Douglas (1983) as intervenções antrópicas são capazes de 

criar novas formas de relevo em áreas urbanas, através da acumulação de 

detritos urbanos ou pela extração de materiais, sendo denominadas de formas de 

relevo por acumulação ou formas de relevo por remoção, respectivamente.  

A partir do entendimento de que o mapa ambiental deve trazer em seu 

conteúdo informações que tratem da co-evolução dos aspectos da sociedade e da 

natureza de modo integrado, buscando preferencialmente como solução 

cartográfica, a representação da informação através de processos de síntese, e 

partindo-se do entendimento de que a cartografia geomorfológica, através de 

uma abordagem antropogênica, pode permitir um bom diagnóstico dos 

ambientes urbanos, é que se passa a analisar os mapas urbanos produzidos para 

este trabalho de graduação, verificando os aspectos mapeados e comparando-os 

com os preceitos levantados acima, acerca da validade e importância dos temas a 

serem representados em mapas ambientais. 

Do ponto de vista da organização da legenda do Mapa Ambiental da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986) e do Mapa Ambiental Urbano da 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002) verifica-se que a organização da 

legenda, feita através da proposta de Fujimoto (2001) está baseada no 

entendimento acima mencionado por Rodrigues (1997b), que posiciona o 

tratamento da qualidade ambiental em três eixos. Passa-se agora a analisá-los: 

 

a) perspectiva geoecológica (na qual a natureza é qualificada em seus processos e 

temporalidades próprias) – partindo-se do fato de que na Cartografia Ambiental 
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o que se busca é a utilização do método cartográfico da síntese, e de que, como se 

viu, nos antigos mapas ecológicos, o método cartográfico utilizado é exaustivo, 

pretende-se, de alguma forma, justificar o uso de soluções exaustivas na 

constituição dos mapas ambientais urbanos da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio 

de Souza. 

A justificativa ocorre pelo fato de não ser possível usar a constituição de 

arranjos por síntese em todas as categorias. Assim, nos mapeamentos, os itens 

referentes ao Grau de Intervenção Humana classificado segundo a morfologia 

(item 6 dos Mapas 01 e 02, anexo A), Modificações criadas na Morfologia pelas 

Atividades Humanas (item 07 dos Mapas 09 e 10, anexo A) e Comprometimento 

da Qualidade Ambiental ainda adotam como solução cartográfica, o método 

exaustivo, traduzindo-se na sobreposição de temas variados, divididos em 

manifestações pontuais, areolares e lineares. 

Em relação às manifestações gráficas contidas nesses temas exaustivos 

(excluindo-se as categorias Fragilidade dos Ambientes Naturais e Grau de Risco 

à Moradia, elaboradas através do uso do método cartográfico de síntese,itens 04 e 

05 dos Mapas 09 e 10, anexo A), os mesmos foram baseados na distribuição 

espacial das formas antropogênicas contidas em Lima (1990), a saber: 

 

 Elementos Areolares  

 

 Patamares Planos: constituem superfícies planas criadas por remanejamento 

dos materiais superficiais, limitados ou não por degraus de corte e rampas de 

aterro. 

 Degraus de Corte: faixas da superfície, com declividades acentuadas, 

formadas por incisão antrópica e por rupturas de declive. 
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 Rampas de Aterro: são faixas da superfície com declividades variáveis, 

formada pela acumulação de materiais superficiais. 

 

Elementos Lineares 

 

 Arruamento: representações planas e lineares 

 

A adaptação feita à legenda proposta por Lima (1990) e utilizada por 

Fujimoto (2001) acrescenta outras categorias em diferentes manifestações 

gráficas, as quais terminam por completar os elementos mapeados nos mapas 

ambientais urbanos, a saber: 

 

Elementos Areolares 

 

 Grau de Risco à Moradia: representam áreas onde foram realizados estudos 

do regime hidrológico da área, e cujos resultados foram relacionados com os 

graus de intervenções humanas na morfologia. Assim, áreas situadas em pontos 

com elevada intervenção humana, foram classificadas como mais susceptíveis a 

ocorrência de inundações e assim por diante (média e baixa susceptibilidade à 

ocorrência de inundações). 

 Intervenção Humana segundo à morfologia: baseados nas tipologias e graus 

de interferência humana na morfologia (Lima, 1990) e utilizados por Fujimoto op. 

cit.  

A morfologia original preservada corresponderia às superfícies que 

mantém formas muito aproximadas das originais e apresentam-se com extensa 

cobertura vegetal de matas e de gramíneas com elevado nível de preservação. 
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A morfologia original semi-preservada corresponderia às superfícies que 

sofreram intervenção humana principalmente por elementos lineares 

(arruamentos). 

Por fim, a morfologia antropogênica corresponderia às superfícies que 

sofreram intervenções humanas de forma total ou generalizada. 

 Comprometimento da Qualidade Ambiental: correspondem ao mapeamento 

das áreas residenciais caracterizadas por uso transgressivo à legislação 

(Resolução CONAMA 369 e incorporadas ao Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo – Lei Nº. 13.885/2004).  

 

 Fragilidade dos Ambientes Naturais: corresponde ao mapeamento de áreas 

da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza conforme metodologia criada por 

Ross (1995) e utilizada por Leonardo (2005) cujos procedimentos técnico-

operacionais estão descritos no item 7.3, subitem 1. 

 

Elementos Lineares 

 

 Elaboração de Novas Formas de Relevo - Ravinas (constante no Mapa 

Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza – 2002): 

correspondem às feições na forma de perfurações no solo, de forma continua, em 

pequenos canais, não comunicáveis, oriundas de processos de retirada de 

material por escoamento superficial concentrado. 

 Elaboração de Novas Formas de Relevo – Sulcos (constante no Mapa 

Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza – 2002): 

correspondem a pequenos canais, de poucos centímetros de profundidade, 
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encontrados no solo, formados pelo processo de retirada de material através de 

escoamento superficial concentrado. 

 

Elementos Pontuais 

 

 Pontos de Controle – Ausência de Poluentes: verificados através de trabalho 

de campo na área de estudo e inferidos a olho nu e pelo olfato, pela coloração e 

cheio existente nos cursos d’água visitados. Os pontos foram coletados por GPS. 

 Pontos de Controle – Presença de Poluentes: verificados através de trabalho 

de campo na área de estudo e inferidos a olho nu e pelo olfato, pela coloração e 

cheio existente nos cursos d’água visitados. Os pontos foram coletados por GPS. 

 

b) Avaliação dos Sistemas Ambientais: representa a atual abordagem da 

qualidade ambiental quanto vista da necessidade de compreensão da dinâmica e 

temporalidades dos sistemas naturais, reinterpretados sob o paradigma 

geossistêmico, nos quais aparecem nas categorias, temas tanto ligados à natureza 

quanto à sociedade.  

Dessa forma, todos os temas acima mencionados, embora exaustivos, 

fariam também parte dessa categoria. Essa diferenciação ocorre porque na 

concepção utilizada nos mapas ecológicos da década de 30 os temas exaustivos 

de suporte físico apenas apresentavam dados de caracterização de área e não 

categorias elaboradas de forma a integrar temas tanto relacionados à sociedade 

quanto à natureza. Assim, o arranjo acima considerou como perspectiva 

geoecológica no trato da qualidade ambiental urbana, apenas seu conteúdo 

exaustivo. 
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Em relação à necessidade de se trabalhar com áreas preservadas nessa 

abordagem, isto é verificado, de certa forma, nas categorias mapeadas pelos 

mapas ambientais urbanos, pois eles contêm os limites do Parque Estadual do 

Jaraguá e, além do mais, são caracterizados setores do Parque, que pelo arranjo 

demonstrado pelos graus de fragilidade dos ambientes naturais, demonstram ser 

essa área como de relevante interesse ambiental. 

 

c) Reflexão da Valorização Ambiental na perspectiva dos cidadãos: embora esse 

tema não tenha sido alvo das categorias dos mapas ambientais urbanos, foi de 

certa forma tratado quando da possibilidade trazida pelas análises de pós-

ocupação (item 5.1.2) que usufruem dos conhecimentos da psicologia ambiental 

para verificar a satisfação dos moradores de conjuntos residenciais.  

Também se mencionou essa perspectiva (item 5) quando da necessidade 

de que as áreas de conservação sejam além de áreas reservadas por lei para a 

conservação de ecossistemas raros, se convertam, como faz parte de seus 

objetivos, em espaços de fruição e lazer, incorporados, portanto, aos usos 

urbanos comuns às cidades, fazendo com que a população reconheça a 

importância desses espaços, conservando-os como patrimônios ambientais e 

urbanos de toda a sociedade. 

O termo cartografia ambiental retrospectiva, empresta da Cartografia 

Geomorfológica o jargão “retrospectiva” sugerido por Ab’Saber, conforme 

Rodrigues (2004), quando da busca de um termo que melhor se referisse à 

necessidade de recompor a história das intervenções antrópicas em uma 

determinada área, admitindo-se, portanto, um aspecto ligado ao conhecimento 

da evolução dos sistemas geomorfológicos.  
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Dessa forma, o termo Cartografia Ambiental Retrospectiva acrescentou o 

desejo de reconstituição do diagnóstico do ambiente da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza através das datas compreendidas pela implementação do 

Conjunto Habitacional Turística, na perspectiva de avaliar possíveis alterações 

ambientais em virtude da instalação deste empreendimento. 

As categorias contidas nos mapas ambientais urbanos foram analisadas 

sob a luz da cartografia ambiental, através da leitura do significado de cada uma 

das categorias da legenda. No entanto, a diagnose e o dimensionamento de 

possíveis alterações ambientais pela implantação do Conjunto Habitacional 

Turística também podem ser incrementados sob a luz dos conceitos de limiares 

geomorfológicos e geoindicadores, os quais são de certa forma, lidos através das 

categorias mapeadas pelos os mapas ambientais urbanos aqui tratados. Essa 

afirmação será mais bem entendida, no item que segue, deste trabalho de 

graduação. 

 

7.6 O Conceito de Geoindicadores: uma perspectiva de indicação das 

alterações ambientais.  

 

As diversas pressões antropogênicas conduzidas pelo homem são capazes 

de promover instabilidades na superfície terrestre. Neste processo, o primeiro 

elemento a ser afetado é a cobertura vegetal. A construção de cidades ou práticas 

agrícolas diversas promovem alterações dos espaços físicos e sociais, os quais, 

somados, alteram a dinâmica dos processos naturais, bem como na modificação 

da magnitude, freqüência e duração de fluxos de escoamento (Canil, 2007). 
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Ao se partir do entendimento de que a compreensão das alterações 

geomorfológicas empreendidas pelas atividades humanas podem diagnosticar o 

estágio de alteração das condições ambientais, também, nesse processo, os 

conceitos de limiares geomorfológicos e geoindicadores ajudam a promover, pelo 

menos, um reconhecimento dos fatores de pressão sobre o meio ambiente, 

indicando áreas onde os processos dinâmicos de evolução da paisagem 

necessitam de estudos mais aprofundados, onde, através da mensuração das 

taxas de balanços dos processos naturais, se conseguiria diagnosticar mais 

corretamente o quanto há de antrópico ou não na dinâmica de funcionamento 

dos sistemas naturais.  

No entanto, para se chegar a esta fase, são necessários estudos mais 

aprofundados, com necessidade de operacionalização do trabalho de campo, em 

áreas previamente selecionadas (áreas mapeadas com categorias cujos 

significados indiquem feições de processos genéticos que demonstrem 

instabilizações do meio físico), onde, pela coleta de informações diversas (pontos 

de poluição devidamente identificados, quantidade de sedimentos em suspensão 

de áreas fonte primariamente conhecidas, mudanças na morfologia de canais 

pluviais através de medições em intervalos diversos, mensuração das taxas de 

impermeabilização de superfície e mensuração do escoamento superficial, entre 

outros) se chegaria a um diagnóstico mais preciso na tentativa de mensurar as 

alterações promovidas pelo homem nos ambientes. 

Ao se ter em mente, então, da importância do avanço de estudos sobre 

geoindicadores como instrumento de análise ambiental em ambientes urbanos, é 

que se discorrerá, aqui, sobre o significado dos conceitos de geoindicadores, 

indicando a utilização destes na legenda dos mapas ambientais urbanos 

realizados para esse trabalho de graduação individual e também, através da 
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realização de alguns cálculos acerca do escoamento superficial sob a forma de 

chuva excedente, realizados para a área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza, levando-se em consideração, os possíveis efeitos trazidos pela instalação 

do Conjunto Habitacional Turística. 

A partir da observância das mudanças ambientais rápidas promovidas 

pelo homem é que se passou a estudá-las de maneira mais efetiva, buscando a 

compreensão dos fenômenos que se manifestam através de períodos curtos, 

inferiores há 100 anos, os quais se traduzem em variações de magnitude, 

freqüência e velocidade dos eventos geomorfológicos. Os geoindicadores são a 

manifestação dessas mudanças. 

O ponto de vista tradicional da Geomorfologia Climática simplificaria, de 

acordo com Coltrinari (2001), as relações entre clima e relevo. Nessa perspectiva, 

quando se analisa as modificações em superfícies sólidas, há a necessidade de se 

trabalhar com as durações espaciais e temporais dos processos, verificando 

também a freqüência dos eventos hidrológicos e o papel da cobertura vegetal. 

Há muito tempo se tem verificado o papel que as atividades humanas têm 

causado à vegetação, cujas conseqüências via desmatamento, tem provocado 

mudanças ambientais em diversas escalas têmporo-espaciais. 

Coltrinari (2001) apud Douglas (1983) chamam a atenção para as mudanças 

provocadas pela urbanização na zona tropical, através de alguns estudos que 

foram realizados para Kuala Lumpur (Malásia). Nesses estudos foi verificado 

que as mudanças ambientais já se iniciaram com a remoção da cobertura vegetal 

para a construção de habitações precárias. Esse procedimento provocou 

decréscimo da transpiração dos vegetais e aumento dos picos de escoamento 

superficial, abaixamento no nível do lençol freático, desenvolvimento de sucos e 

ravinas, assoreamento dos vales, perdas de solos, entre outros efeitos. 
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Como sabido, os sistemas naturais buscam um equilíbrio dinâmico, cujos 

ajustes demonstram que a natureza não é estável. Porém, nem todas as alterações 

percebidas na natureza podem ser atribuídas ao homem, mesmo as de curto 

prazo, levantando a necessidade de distinção das causas naturais e antrópicas 

das modificações realizadas nesses sistemas.    

A partir da verificação de que as alterações ambientais estavam 

promovendo mudanças de fenômenos cujas escalas se manifestavam por 

diversos lugares do planeta, é que se criaram algumas comissões científicas que 

assinaram protocolos visando promover estudos que dimensionassem 

corretamente essas modificações nos ambientes. A Reunião de Corner Brook 

(Canadá, 1994) se insere nesse contexto, sendo elaborado nessa reunião o 

conceito de geoindicadores (Canil, 2007, p.35): 

 

São medidas de magnitudes, freqüências, taxas e tendências de 

processos ou fenômenos geológicos que ocorrem em períodos de 

cem anos ou menos, na – ou próximo à – superfície terrestre, 

sujeitos à variações significativas para a compreensão das 

mudanças ambientais rápidas. Os geoindicadores medem os 

eventos catastróficos e os mais graduais, mas evidentes no 

intervalo de uma vida humana. Sua aplicação pode ser complexa 

e de custo elevado, mas na maioria dos casos é relativamente 

simples e de baixo custo. 

 

No Quadro 10, anexo B, pode ser vista uma relação de geoindicadores, que 

de acordo com Canil (2007) apud Berger (1996) apresentam os possíveis efeitos 

das modificações naturais ou antrópicas na determinação desses geoindicadores. 

Para o caso de bacias hidrográficas ocupadas por área urbana, de acordo 

com Canil op. cit., os geoindicadores envolvidos nos processos geomorfológicos 

decorrem de interações realizadas nesse ambiente, desde a retirada da cobertura 
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vegetal, exposição do material das vertentes, execução de cortes e aterros para a 

implantação de conjuntos habitacionais, e até mesmo em áreas clandestinas, 

obras de infra-estrutura urbana, que incluem a abertura de avenidas, canalização 

de córregos, etc. 

O trabalho supracitado abrangeu a utilização do conceito de 

geoindicadores a partir da sistematização de indicadores de processos 

morfodinâmicos e de intervenções antropogênicas (no nível do uso e ocupação 

do solo) para a Bacia do Ribeirão Pirajussara, em diferentes escalas e anos. Nesse 

sentido, o trabalho realizou a análise das áreas produtoras de sedimentos através 

da caracterização da litologia, da declividade e da forma das vertentes. Depois 

foram analisados dados climatológicos e realizados diversos ensaios laboratoriais 

para a obtenção do teor e concentração dos sedimentos, da descarga sólida em 

suspensão e por fim, realizado monitoramente no intervalo de um ano (março de 

2005 a março de 2006) para caracterização da vazão e da precipitação na área da 

bacia mencionada através de pontos coletados ao longo de alguns cursos d’água.  

O trabalho de Canil (2007), por se tratar de uma pesquisa de 

doutoramento e por possuir fundamentação teórico-metodológica apropriada 

para análise de geoindicadores de bacias hidrográficas urbanas serviu, de certa 

forma, como parâmetro de avaliação da análise ambiental urbana realizada para 

este trabalho de graduação. Levando-se em conta que o trabalho de Canil op. cit. 

adota metodologias bastante abrangentes e rigorosas para o trato dos 

geoindicadores, passou-se então, a analisar a legenda aqui produzida para os 

mapas ambientais urbanos, de fora a avaliar se as categorias mapeadas traziam 

em seu conteúdo a cartografação de processos morfodinâmicos, contidos na 

relação dos principais geoindicadores, sobretudo aqueles indicados para áreas 

urbanas.  
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A análise da legenda dos Mapas Ambientais Urbanos da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza (1986 e 2002) baseados em Fujimoto (2001) 

demonstra que o princípio adotado no mapeamento dos graus de intervenção 

humana segundo a morfologia, das modificações criadas na morfologia e na 

elaboração de novas formas de relevo traz, em seu bojo, como já mencionado em 

itens anteriores, o conceito de análise morfodinâmica servindo, portanto, de certa 

forma, como geoindicadores qualitativos para a área de estudo.  

No entanto, para o correto trato dos geoindicadores, em suas diversas 

variáveis, é necessária a realização de monitoramentos para a avaliação dos 

processos morfodinâmicos, como visto, por exemplo, no trabalho de Canil (2007). 

Nos estudos empreendidos por este autor, foram monitorados os picos de vazões 

dos cursos d’água estudados, caracterizados e medidos o transporte de 

sedimentos, a partir dos quais foram estabelecidas correlações entre as áreas 

fontes de sedimentos, previamente mapeadas. 

Pela complexidade e nível do trabalho acima e da necessidade de avanço 

das pesquisas que tratem do uso de geoindicadores nas análises ambientais 

urbanas de áreas dos trópicos úmidos é que se justifica, de certa forma, as 

limitações a serem apresentadas por esse trabalho de graduação, ensejando que 

esses limites sejam superados em etapas seguintes da formação acadêmica. 

Assim, seriam necessários conhecimentos e recursos para melhor caracterizar as 

taxas e balanços dos processos morfodinâmicos mapeados, realizando ensaios e 

medições como os adotados, por exemplo, por Canil op.cit e, também, através da 

adoção de outras variáveis para a caracterização dos processos morfodinâmicos, 

como os realizados por Nakamura (2006).  

No entanto, porém, se podem realizar, pelo estágio conseguido pelos 

produtos confeccionados para este trabalho de graduação individual, alguns 
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cálculos (baseados em Nakamura, 2006) para a caracterização do volume de 

chuva excedente através do escoamento superficial, dirigido à Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza e contemplando nessa análise, as possíveis 

interferências da implantação do Conjunto Habitacional Turística. 

O processo de escoamento superficial, como se sabe, inicia-se quando a 

intensidade da precipitação que incide sobre a superfície excede a capacidade de 

infiltração da água no solo. A água acaba por escoar de modo irregular, e com o 

aumento do excedente das precipitações, o escoamento passa a se concentrar nas 

concavidades das vertentes e se dirige à rede de drenagem. Conforme avança o 

acúmulo do excedente das chuvas, este passa a se organizar sob a forma de 

enxurradas, caracterizando, portanto o escoamento superficial direto ou chuva 

excedente. 

De acordo com Nakamura (2006) apud FCTH (1999), nas áreas urbanas o 

escoamento superficial recebe interferências advindas da forma de ocupação e da 

taxa de impermeabilização do solo, ocasionado chuvas excedentes de cerca de 

300% a 400% em relação às áreas não urbanizadas. 

Para Colângelo (1993, p.14), o escoamento superficial em áreas urbanas: 

 

(...) assemelha-se ao de uma bacia desenvolvida em âmbitos 

naturais, porém difere na natureza e na magnitude devido aos 

elementos urbanos da cidade, como vias pavimentadas, 

edificações, campos desportivos, entre outros, modificações na 

topografia por esses elementos e características específicas das 

redes de saneamento. Os pavimentos (asfálticos, de 

paralelepípedos ou de concreto) e os telhados (tradicionais ou 

com lajes planas), favorecem, com seu elevado índice de 

impermeabilização, um escoamento rápido, cuja incorporação à 

rede de saneamento depende basicamente da distribuição e 

incapacidade da drenagem dos bueiros.  
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Ao se partir da verificação da existência de grandes superfícies 

impermeabilizadas nas cidades e dos diferentes usos e ocupações existentes, os 

quais demandam cálculos diferenciados das superfícies impermeabilizadas 

encontradas em ambientes urbanos, Nakamura (2006), em seu trabalho de 

graduação individual aplicou para a Sub-Bacia do Córrego Taboão, entre 

diferentes metodologias, o cálculo do escoamento superficial direto através do 

Método das Chuvas Excedentes (CN), indicado para bacias de porte médio, e 

criado pelo SCS (Soil Conservation Service), o qual segue alguns parâmetros de 

classificação hidrológica e de cobertura e umidade do solo. 

De acordo com Nakamura op.cit., as características hidrológicas sugeridas 

pelo método das chuvas excedentes não levam em consideração, em toda sua 

extensão, a diversidade de usos urbanos encontrados nas cidades, assim como as 

diversas conectividades existentes entre as áreas permeáveis e impermeáveis. 

Assim, faz-se necessário a realização de uma média ponderada levando em 

consideração as áreas ocupadas por cada um dos usos urbanos e os valores de 

CN estabelecidos pela SCS (Soil Conservation Service). 

Os parâmetros utilizados pela SCS para o cálculo das chuvas excedentes 

levam em consideração, além dos grupos hidrológicos, fatores como a umidade 

do solo, estabelecendo, conforme Nakamura op. cit. , três tipos de condições: 

 

 Condição 1 – solos secos: as chuvas dos últimos 5 dias não ultrapassam os 15 

mm. 

 Condição 2 – situação média na época das cheias: as chuvas dos últimos 5 

dias totalizam entre 15 e 40 mm. 
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 Condição 3 – solo úmido (próximo da saturação): as chuvas dos últimos 5 

dias foram superiores a 40 mm e as condições meteorológicas foram 

desfavoráveis a altas taxas de evaporação. 

A partir do estabelecimento das condições acima, o método das chuvas 

excedentes estabelece o uso de três equações auxiliares para que se chegue ao 

resultado final, em mm, do volume de chuva convertido em escoamento 

superficial direto para uma determinada área: 

 

a) Média Ponderada de Aproximação dos Valores de CN para as áreas ocupadas 

pelos diferentes usos e ocupações do solo, dado por: 

 

CN = a*uso1 + b* uso2 .... / (a + b + n...), onde: 

 

a , b e n… correspondem a cada um dos valores de CN estabelecidos para cada 

um dos tipos de uso do solo, conforme metodologia da SCS e; 

uso: correspondem a área (em Km2) de cada um dos usos do solo mapeados em 

mapa correspondente. 

 

b) Cálculo da Retenção Potencial do Solo (S), dado por: 

S = 25,4 * (1000 / CN – 10) 

 

c) Cálculo da Chuva Excedente (he), dado por: 

 

he = (h – 0,2S / h + 0,8S)2 para h > 0,2S, onde S corresponde ao Cálculo da Retenção 

Potencial do Solo e h corresponde a valor de chuva crítica, de 60 mm utilizado 
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pela Prefeitura do Município de São Paulo para o cálculo de reservatórios para 

retenção de chuvas (piscinões). 

 

A partir da metodologia indicada acima, parte-se, agora, para determinar 

a chuva excedente, ou escoamento superficial direto, relacionando a área total da 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza e a área representada pelo Conjunto 

Habitacional Turística, os quais se inserem, portanto, no conceito de buscar o 

conhecimento de algumas taxas referentes ao papel da urbanização nas 

modificações dos processos físicos atuantes em ambientes urbanos. 

Num primeiro momento, realizou-se uma adaptação da tabela de classes 

de uso do solo (2002) e seus respectivos valores de CN, elaborada por Nakamura 

(2006) tendo como fonte dos dados CN elaborados pela Soil Conservation 

Service, constante na Tabela 16, anexo B.  

Após a aproximação dos valores de CN para cada tipo de uso do solo 

(2002), de acordo com Nakamura (2006), identificou-se o número de curva para a 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, através de uma média ponderada: 

 

CN = 2,211*79 + 0,027*80 + 0,241*78 + 0,011*78 + 0,292*74 + 0,078*98 + 0,407*81 + 

0,874*80 + 0,009*78 + 0,967*79 + 0,011*92 + 0,077*92 + 0,031*92 + 0,019*92 + 

0,025*92 + 0,022*92 + 0,266*95 + 0,004*92 + 0,004*92 + 0,109*98 + 0,007*94 + 

0,138*95 + 0,068*92 + 0,145*95 + 0,665*95 + 1,803*95 + 0,561*95 + 0,392*93 / 2,211 + 

0,027 + 0,241 + 0,011 + 0,292 + 0,078 + 0,407 + 0,874 + 0,009 + 0,967 + 0,011 + 0,077 + 

0,031 + 0,019 + 0,025 + 0,022 + 0,266 + 0,004 + 0,004 + 0,109 + 0,007 + 0,138 + 0,068 + 

0,145 + 0,665 + 1,803 + 0,561 + 0,392 

 

CN = 85,79093 

Fonte: Edson A. Filho (2008) 
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A partir do resultado médio da Curva para a Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, se obteve o cálculo da Retenção Potencial do Solo (S), em 

mm, utilizando-se a seguinte equação: 

 

S = 25,4 * (1000 / CN – 10), assim,  

S = 25,4 * (1000 / 85,79093 – 10) 

S = 25,4 * (11,6562 - 10) 

S = 25,4 * 1,6562 

S = 42,067 mm 

 

Por fim, a partir do potencial de retenção do solo, calculou-se o valor de 

chuva excedente (He), utilizando como valor de chuva crítica 60 mm/h, adotado 

pela Prefeitura do Município de São Paulo para dimensionamento dos 

reservatórios de captação de chuvas (piscinões). Assim: 

 

he = (h – 0,2S)2 / h + 0,8S 

he = (60 – 0,2 * 42,067)2 / 60 + 0,8 * 42,067 

he = (60 – 8,4134 )2 / 60 + 33,6536 

he = (51,5866)2  / 93,6536 

he =  2661,1772 / 93,6536 

he = 28,4151 mm 

 

Portanto, a Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, em virtude do uso 

do solo verificado em 2002, consegue reter, sob a forma de chuva excedente ou 

escoamento superficial direto, um total de 28,4151 mm. Em volume d’água, esse 
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total corresponde a 267.483 m3, levando-se em consideração a área da sub-bacia, 

que é de 9,41 Km2. 

Para se dimensionar o efeito da urbanização em relação ao período 

utilizado na análise ambiental urbana, para a qual se propôs esse trabalho de 

graduação individual (1986-2002), é necessário proceder ao mesmo cálculo, no 

entanto, para o ano de 1986.  

A aproximação entre as classes de uso do solo (1986) e os valores de CN, 

tendo em vista a utilização do Grupo Hidrológico D, fornecido pela Soil 

Conservation Service (SCS) apud Nakamura (2006), pode ser visualizada na 

Tabela 17, anexo B. 

Feita a aproximação entre os valores de CN e o uso e ocupação do solo 

(1986) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, foi necessário o cálculo do 

Número da Curva, para a área em questão, através de média ponderada: 

 

CN = 5,493*79 + 0,174*78 + 0,019*94 + 0,155*80 + 0,256*80 + 0,145*92 + 3,086*95 + 

0,163*93 / 5,493 + 0,174 + 0,019 + 0,155 + 0,256 + 0,145 + 3,086 + 0,163 

 

CN = 85,4255 

 

A partir do resultado médio da Curva para a Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, se obteve o cálculo da Retenção Potencial do Solo (S), em 

mm, utilizando-se a seguinte equação: 

 

S = 25,4 * (1000 / CN – 10), assim,  

 

S = 25,4 * (11,7061 – 10) 
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S = 25,4 * 1,7061 

S = 43,3394 mm 

 

Por fim, a partir do potencial de retenção do solo, calculou-se o valor de 

chuva excedente (He), utilizando como valor de chuva crítica 60 mm/h, adotado 

pela Prefeitura do Município de São Paulo para dimensionamento dos 

reservatórios de captação de chuvas (piscinões). Assim: 

 

he = (h – 0,2S)2 / h + 0,8S 

he = (60 – 0,2 * 43,3394)2 / 60 + 0,8 * 43,3394 

he = (60 – 8,6678)2 / 60 + 34,6715 

he = (51,3322)2 / 94,6715 

he = 2634,9947 / 94,6715 

he = 27,8330 mm 

 

Portanto, a Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, em virtude do uso 

do solo verificado em 1986, consegue reter, sob a forma de chuva excedente ou 

escoamento superficial direto, um total de 27,8330 mm. Em volume d’água, esse 

total corresponde a 261.908 m3, levando-se em consideração a área da sub-bacia, 

que é de 9,41 Km2. 

Atentando-se aos valores encontrados entre os anos de 1986 e 2002, 

quando analisado o volume d’água sob a forma de chuva excedente ou 

escoamento superficial direto, verifica-se um acréscimo de 5.575 m3 num 

intervalo de 16 anos, representando, portanto, o aumento da impermeabilização 

da superfície que corresponde à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Quanto se tem em mente a possível influência do Conjunto Habitacional 

Turística para contribuição do total de 5.575 m3 de escoamento superficial direto 

verificado para a Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, é necessário, realizar, 

mais uma vez o procedimento descrito acima, recortando-se, portanto, as classes 

de uso do solo (2002) que ocorrem na área desse loteamento. 

A aproximação entre as classes de uso do solo (2002) e os valores de CN 

para a área do Conjunto Habitacional Turística, é vista na tabela 18, anexo B. 

Feita a aproximação entre os valores de CN e o uso e ocupação do solo 

(2002) para a área do Conjunto Habitacional Turística, é necessário o cálculo do 

Número da Curva, para a área em questão, através de média ponderada: 

 

CN = 0,007620 * 80 + 0,008555 * 95 + 0,031813 * 79 + 0,014167 * 94 + 0,145369 * 95 + 

0,030401 * 95 + 0,032434 * 80 + 0,000008 * 79 / 0,007620 + 0,008555 + 0,031813 + 

0,014167 + 0,145369 + 0,030401 + 0,032434 + 0,000008 

   

 CN = 90,8422 

 

A partir do resultado médio da Curva para a Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, se obteve o cálculo da Retenção Potencial do Solo (S), em 

mm, utilizando-se a seguinte equação: 

 

S = 25,4 * (1000 / CN – 10), assim, 

 

S = 25,4 * (1000 / 90,8422 – 10) 

S = 25,4 * (11,0080 – 10) 

S = 25,4 * 1,0080 mm  
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Por fim, a partir do potencial de retenção do solo, calculou-se o valor de 

chuva excedente (He), utilizando como valor de chuva crítica 60 mm/h, adotado 

pela Prefeitura do Município de São Paulo para dimensionamento dos 

reservatórios de captação de chuvas (piscinões). Assim: 

 

he = (h – 0,2S)2 / h + 0,8S 

he = (60 – 0,2 * 1,0080)2 / 60 + 0,8 * 1,0080 

he = (60 – 0,2016)2 / 60 + 0,8064 

he = (59,7984)2 / 60,8064 

he = 3575,8486 / 60,8064 

he = 58,8071 mm 

 

Portanto, o Conjunto Habitacional Turística, em virtude do uso do solo 

verificado em 2002, consegue reter, sob a forma de chuva excedente ou 

escoamento superficial direto, um total de 58,8071 mm. Em volume d’água esse 

total corresponde a 15.877,917 m3, levando-se em consideração a área do referido 

conjunto, que é de 0,27 Km2. 

Para efeito de comparação, o escoamento superficial do Conjunto 

Habitacional Turística, no ano de 2002, corresponde a 5,93% do total de toda a 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. Se o mesmo conjunto tivesse a 

cobertura original (Mata e Capoeira, conforme Mapa 11, anexo A), verificada em 

1986, tería-se a seguinte situação: 

 

CN = 0,27 X 79 

CN = 21,33 
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Aplicando-se a equação da Retenção Potencial do Solo, tería-se: 

 

S = 25,4 * (1000 / CN – 10), assim: 

 

S = 25,4 * (46,8823 – 10) 

S = 25,4 * 36,8823 

S = 936,8104 mm 

 

Por fim, aplicando-se a Equação do Cálculo da Chuva Excedente, se 

obteve: 

 

he = (h – 0,2S)2 / h + 0,8S 

he = (60 – 0,2 * 936,8104)2 / 60 + 0,8 * 936,8104 

he = (60 – 187,3620)2 / 60 + 749,4483 

he = (-127,3620)2 / 809,4483 

he = 16221,0790 / 809,4483 

he = 20,0396 mm  

 

Dessa forma, levando-se em consideração que a área do Conjunto 

Habitacional Turística é de 0,27 Km2, o escoamento superficial direto, caso esse 

Conjunto Habitacional tivesse a cobertura apresentada em 1986 (Mata e 

Capoeira), seria de 5.410,692 m3. Portanto, se o Conjunto Habitacional Turística 

não tivesse sido implantado, o escoamento superficial direto de sua área cairia de 

15.877,917 m3 para 5.410,692 m3, uma redução de 99,96% na comparação entre as 

duas datas. 
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Ao se normalizar os valores parciais de escoamento superficial direto do 

Conjunto Habitacional Turística (cobertura original) em relação à área total da 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (uso e ocupação do solo de 2002), a sua 

não-implantação faria o escoamento superficial direto diminuir em 2,02%. 

Aliado ao cálculo do escoamento superficial se tem como subsídio para o 

conhecimento da dinâmica dos fluxos hídricos de uma determinada região, o 

mapeamento da morfologia de vertentes. Ao se conhecer os diferentes tipos de 

vertente, pode-se estimar o comportamento dos fluxos hídricos.  

De acordo com Colângelo (1996), os nove tipos elementares de vertentes 

(Ruhe apud Bigarella, 2003) ou feições mínimas do terreno podem ser agrupados 

em dois níveis taxonômicos: o primeiro, relativo ao domínio hidrodinâmico 

traduziria a ”dispersão vinculada à geometria do relevo imposta pelo aumento 

progressivo da superfície de escoamento a jusante”. O segundo estaria ligado aos 

fluxos resultantes da dispersão longitudinal do terreno, ou seja, ao tipo de 

dispersão que se refere à aceleração dos fluxos superficiais através da ação de 

uma força tangencial à superfície do terreno.  

Ao se ter como parâmetro o Quadro 11, anexo B, e ao se verificar as classes 

de morfologia de vertentes mapeadas para a área da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza (Mapa 14, anexo A), filtrando a análise, especificamente para 

a área do Conjunto Habitacional Turística, observa-se que a maior porção da 

referida área é constituída por vertentes retilíneas, as quais se caracterizam por 

fazer parte do domínio hidrodinâmico neutro ou de transição. Nessa mesma 

porção onde predominam vertentes retilíneas (sudoeste), verifica-se uma 

pequena região onde existe um perfil convexo no terreno, mas retilíneo em 

planta (mesodispersão radial).  
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Embora essas sejam regiões de transição entre os domínios de dispersão e 

de concentração dos fluxos hídricos, ambas não são bem drenadas, 

correspondendo, como se viu anteriormente, a uma região onde se obedeceu, 

segundo os manuais de recomendações técnicas para a implantação de 

loteamentos, ao ajuste feito entre o desenho do projeto do Conjunto Habitacional 

Turística em sentido perpendicular às curvas de nível, evitando-se, desse modo, 

a execução de grandes volumes de corte e aterro. 

No entanto, os segmentos côncavos aliados à área da planície fluvial do 

Córrego Inocêncio de Souza abarcam importantes áreas de drenagem, cujas 

nascentes situam-se no Parque Estadual do Jaraguá e na porção noroeste do 

referido loteamento, resultando em fluxos hídricos hiperdispersores, portanto, 

em domínio de dispersão.  

Por fim, a sudeste e nordeste da área do Conjunto Habitacional Turística 

encontram-se vertentes convexas (tanto em planta quanto em perfil), sendo um 

desses segmentos lindeiro a um córrego tributário do Córrego Inocêncio de 

Souza. As vertentes convexas são características do domínio hidrodinâmico de 

concentração, apresentando fluxos hiperconcentradores, o que demanda maior 

atenção a essas áreas devido ao risco representado às moradias. 

A tentativa feita acima de utilizar alguns parâmetros quantitativos na 

determinação de geoindicadores para a área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio 

de Souza permitiu fornecer alguns subsídios para a compreensão do efeito da 

urbanização, como também da implantação do Conjunto Habitacional Turística 

em relação à área de influência desse empreendimento de habitação de interesse 

social.  

As análises ambientais urbanas feitas para a sub-bacia supracitada 

apresentaram, como se viu, categorias cuja leitura dos processos por elas 
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mapeados pode fornecer uma compreensão dinâmica do funcionamento do 

ambiente.  

Aliado ao mapeamento temático é necessário mesurar através do 

conhecimento de taxas e balanços o quanto de antropogênico ou não tem um 

determinado fenômeno natural. Soma-se a essa preocupação a constatação, em 

campo, das possíveis perturbações causadas aos subsistemas naturais da área de 

estudo verificando essas evidencias e tendo como escopo a lista de 

geoindicadores (Canil, 2007 apud Berger 2006) apresentados.  

Dessa forma, se descreverá a seguir as atividades desenvolvidas em 

trabalho de campo e as constatações feitas em relação às possíveis alterações 

ambientais exercidas sobre a área de estudo tendo como guia os mapas 

ambientais urbanos produzidos nesse trabalho de graduação individual.  
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“L’étude de la nature ne commence pas lorsqu’on arrive sur le terrain, mais déjà 

auparavant il faut se préparer, se rendre disponible, prêt au changement”. 

 

Pierre Deffontaines – Petit Guide du Voyageur Actif 
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8. Os Trabalhos de Campo 

 

Os trabalhos de campo que ajudaram a fazer as verificações em loco dos 

conteúdos mapeados na legenda dos mapas ambientais urbanos foram 

realizados entre o período de 18/11/2006 a 01/09/2007, totalizando três visitas à 

área de estudo em intervalos não-regulares. Soma-se aos objetivos da realização 

desses trabalhos de campo, a necessidade de verificação da situação da 

qualidade dos recursos hídricos na Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, 

mediante avaliação visual e coleta de pontos de GPS e também, da realização de 

uma caracterização da vegetação existente no contato borda/fragmento entre o 

Conjunto Habitacional Turística e o Parque Estadual do Jaraguá.  

O primeiro trabalho, realizado em 18/11/2006 teve caráter exploratório, 

com o qual se manteve contato com funcionários do Parque Estadual do 

Jaraguá, em especial, com o monitor ambiental Fábio Soares e com o 

administrador da unidade de conservação, Sr. Wladimir Arraes para fins de 

levantamento de informações sobre essa unidade de conservação e para se obter 

auxílio no percurso de algumas trilhas do interior da mesma (verificação visual 

da qualidade das águas superficiais) e realização de visitas ao Conjunto 

Habitacional Turística. Esses contatos prévios foram marcados por telefone e a 

proposta do trabalho recebida com bom grado devido à preocupação tida pela 

administração do parque, no momento da implantação do Conjunto 

Habitacional Turística, em relação à Associação dos Trabalhadores Sem Terra, 

responsável pelo empreendimento, por possíveis danos causados à flora e fauna 

da unidade de conservação. 
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A entrevista realizada, de caráter apenas informativo, nesse primeiro 

trabalho de campo, iniciou-se com o Sr. Wladimir Arraes de Almeida, 

historiador de formação, nomeado pelo então Instituto Florestal (ligado à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente) desde 1996 para a função de diretor do 

Parque Estadual do Jaraguá. 

De acordo com o diretor, o Parque Estadual do Jaraguá é dividido em 

três categorias de manejo, constantes em estudos prévios que antecederam os 

atuais, a serem anexados ao Plano de Manejo da unidade. Entre as diferentes 

categorias, a de uso público é a que reúne a maior parte das atribuições 

rotineiras do parque. A categoria de uso público se subdivide em Educação 

Ambiental, Fiscalização, Pesquisa e Administração, cada qual com um 

coordenador local responsável.  

A rotina de afazeres do cotidiano da unidade de conservação inclui 

vistorias para traçar diretrizes de atendimento ao público, elaboração de laudos 

como requisição feita pelo Ministério Público, reuniões técnicas com vistas à 

realização do Plano de Manejo da unidade, planejamento contra incêndios 

(comuns até a década de 90) e planejamento das atividades de segurança dos 

visitantes. 

De acordo com o administrador do Parque, a unidade teve por longos 32 

anos uma dupla administração, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura 

e Turismo (7% das atribuições em virtude da existência do complexo turístico 

instalado no interior desse Parque Estadual) e ao Instituto Florestal (93% das 

atribuições). Nesse período, segundo o Sr. Wladimir, era bastante comum 

interferências excessivas da Secretaria do Turismo, deixando-se abandonada a 

administração do uso público e as atividades de pesquisa e manejo da unidade. 
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Uma visita do governador Mário Covas que testemunhou o estado de 

abandono do parque estadual pôs fim ao período de dupla administração, 

quando se chegou a contar com apenas três funcionários para cuidar da 

unidade, a qual possui aproximadamente 4,33 Km2 de área. Como medida para 

melhoria na administração do Parque Estadual do Jaraguá foi triplicado o valor 

do contrato de segurança e adquiridas ao longo da administração do diretor Sr. 

Wladimir Arraes, três bolsas da FUNDAP para contratação de monitores 

ambientais e de um estagiário de jornalismo, para o auxílio nas atividades de 

relações públicas e de visitação da unidade. 

A mudança na estrutura da administração do Parque veio, segundo o Sr. 

Wladimir, com as verbas de compensação ambiental adquiridas após a 

conclusão do Rodoanel Mário Covas (trecho oeste), com a qual se conseguiu 

verbas para consertos da parte elétrica e hidráulica dos equipamentos de 

visitação pública, incluindo aí adaptação de sanitários para deficientes físicos e 

construção de um centro de pesquisas com dormitórios e salas de reuniões. 

Uma segunda fase de reformas nos equipamentos e instalações foi feita com o 

desassoreamento e descontaminação do lago do parque, alvo de contaminações 

causadas por ligações de esgoto clandestino da Vila Chica Luiza, localizada em 

importante divisor da área de estudo deste trabalho (Mapa 19, anexo A). Para 

completar a obra, foi construída fossa séptica em formato de sumidouro para 

fazer a ligação do esgoto clandestino da vila mencionada à rede de esgotos da 

Sabesp. A obra só foi levada a cabo, segundo o Sr. Wladimir, por pressão do 

Ministério Público, que ao ver as condições impróprias causadas por falta de 

condições de saneamento dos assentamentos urbanos vizinhos ao parque, 

exigiu do DAEE a elaboração de um plano de recuperação do lago, canalização 
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por meio de galerias de águas pluviais da Vila Chica Luiza, por parte da 

Prefeitura, e a ligação de esgoto das residências, por parte da Sabesp. 

A fonte de recursos para a administração da Unidade de Conservação 

vem através de repasses feitos pelo Instituto Florestal (no valor de R$ 100.000,00 

anuais). A verba do aluguel feito à Associação do Condomínio das Antenas, 

que alugaram área de situada nos cumes dos Picos do Jaraguá e do Papagaio 

para a instalação de transmissores de Rádio e TV, não é revertida à 

administração do Parque, sendo diretamente controlada pela Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente (Fundo de Despesa do Instituto Florestal). Esta, 

inclusive é quem paga os contratos de vigilância, manutenção, monitoria e 

demais contas de consumo do Parque Estadual. O restante das verbas que 

sobram dos repasses do Instituto Florestal é utilizada para pequenos reparos e 

para o combustível dos carros da unidade. 

Como solução para situação de falta de verbas para a administração do 

Parque Estadual do Jaraguá, o Sr. Wladimir Arraes aponta a transição 

atualmente em prática das unidades de conservação do Estado de São Paulo 

das mãos do Instituto Florestal para a recém-criada Fundação Florestal, 

evitando os tramites burocráticos comuns dos órgãos de administração direta.  

As possíveis melhorias em relação à administração do parque, em 

virtude da vinculação à Fundação Florestal, são enumeradas pelo Sr. Wladimir, 

como por exemplo, melhorias de infraestrutura e segurança por repasse direto 

das verbas, melhor preparo para o enfrentamento de problemas comuns na 

história da unidade, como as queimadas, fechamento de trilhas sem 

infraestrutura, como a Trilha da Bica, melhoria no atendimento dos visitantes 

pelo aumento do quadro de educadores ambientais.  
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Todos esses problemas encontrariam solução mais facilitada se os 

repasses de verbas fossem feitos de maneira direta, através dessa nova 

fundação. 

Em relação à execução do Plano de Manejo da Unidade, o Sr. Wladimir 

informou que os trabalhos foram iniciados em 2003, através da criação do 

Conselho Consultivo. As atividades começaram com a revisão de estudos 

anteriores (Uso e Ocupação do Solo, Fauna e Flora, Diagnósticos 

Administrativo e Financeiro) realizados para a área pública do parque, no 

período em que a gestão era feita por duas secretarias. Parte dos custos usados 

para a atualização dos estudos sobre a unidade e contratação de novas 

pesquisas foi bancada e realizada pelo Instituto Florestal e parte veio das verbas 

obtidas pela compensação ambiental das obras do Rodoanel Mário Covas. 

De acordo com o Sr. Wladimir, os principais problemas apontados pelos 

estudos parciais até então realizados concentram-se nos recursos hídricos, 

sendo necessário o fim de algumas trilhas, como a da Bica, para se evitar que 

haja pressão sobre as áreas de córregos61.  

Em relação ao Zoneamento a ser aprovado no Plano de Manejo, o diretor 

da unidade salientou que ele praticamente já existe, sendo realizadas algumas 

discussões para atualização dos limites da zona de uso público, com a situada 

no sopé do Pico do Jaraguá e aumento do limite da zona intangível, que 

                                                           
61

  Nesse sentido um convênio que foi estabelecido com a CETESB irá monitorar 

periodicamente a qualidade das águas cujas nascentes estão localizadas no Parque Estadual 

do Jaraguá. Os recursos hídricos do Parque são abundantes e no geral apresentam boa 

qualidade, sendo utilizados no abastecimento dos equipamentos localizados na área de 

domínio público e nas residências do administrador e do caseiro da unidade de conservação. 
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passaria a abarcar algumas trilhas. As zonas de corredores de fauna também 

estariam sendo delimitadas. A segunda fase do Plano de Manejo tentaria 

resolver os problemas encontrados nas trilhas, como erosão acelerada devido à 

pisoteio dos visitantes.  

Com relação à visitação pública, feita de terça à domingo, das 7:00 hs às 

17 hs, o Sr. Wladimir salientou que o número de visitantes aos domingos chega 

a 15.000 pessoas, dividindo-se em 85% para fins de lazer e 15% para ecoturismo. 

Alguns convênios estão sendo realizados para a melhoria ao atendimento do 

público, como a contratação de monitores ambientais, na forma de estágios, 

junto à Universidade Nove de Julho e construção de pontos de informação ao 

longo da área de uso público. 

Quando perguntado em relação da necessidade de estabelecer zona de 

amortecimento como forma de controlar a pressão da urbanização ao redor do 

Parque Estadual, o Sr. Wladimir salientou que é difícil de fazer, pois a área do 

entorno apresenta urbanização consolidada, tanto ao norte como ao sul da 

unidade, sendo recente, inclusive, episódio de tentativa de invasão da área do 

parque por parte das aldeias indígenas do entorno. 

Em relação à instalação do Conjunto Habitacional Turística, o diretor da 

unidade de conservação lembrou que quando tomou posse de seu cargo, o 

loteamento já havia sido implantado, sendo difícil de estabelecer um diálogo 

com a representação da Associação dos Trabalhadores Sem Terra.  

No período em que o ministério público embargou as obras do 

loteamento, aplicando multas devido à ocupação do brejo nele localizado, 

segundo o Sr. Wladimir, não houve ação direta da direção do Parque Estadual, 
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cabendo a denúncia ao Ministério Público às organizações de caráter civil (de 

defesa do meio ambiente) existentes na região.  

Os únicos problemas com o entorno, de acordo com o diretor, são de 

grupos evangélicos que usam a entrada do Parque Estadual, situada no km 18 

da Rodovia Anhangüera para a realização de vigílias, deixando o local sujo. São 

comuns, também, as realizações de festas haivy nos terrenos particulares 

situados dentro do perímetro do parque (chácaras) que causam incômodos à 

fauna. 

O maior vetor de pressão sobre o Parque se situa no quadrante norte, 

onde está localizado o Rodoanel, que promoveu uma indução à ocupação da 

área suprimindo importantes fragmentos de mata. 

Como a administração do Sr. Wladimir Arraes se iniciou em um 

momento em que o Conjunto Habitacional Turística já havia sido implantado, 

ele gentilmente convocou para a entrevista o vigilante mais antigo de seu 

quadro, o Sr. Silvano, que cedeu algumas descrições da área do Conjunto 

Habitacional Turística e os problemas de relacionamento entre a unidade de 

conservação e os novos vizinhos.  

De acordo com o Sr. Silvano, a área em questão era ocupada por um 

brejo e continha uma plantação de eucalipto. Eram comuns animais da fauna 

silvestre, como veados, tatus e lagartos, os quais eram caçados pelos primeiros 

moradores do conjunto, ocasionando a visita da Polícia Florestal que instaurou 

multa por crime ambiental contra a Associação dos Trabalhadores Sem Terra.  

Conforme continuou descrevendo o Sr. Silvano, a região apresenta dois 

córregos e na época da instalação do Conjunto Habitacional Turística a mata do 

parque avançava sobre a área do loteamento, sendo removida para sua 
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instalação. A área, por ser de brejo, quando chovia, ficava inundada. Quando da 

efetivação do Conjunto Habitacional Turística, que durou de 6 a 7 anos, de 

forma descontinua, a área de brejo foi sendo aterrada, até se completar o aterro, 

em 1999, quando o loteamento foi totalmente instalado. 

Pelos relatos do Sr. Silvano e do diretor do Parque Estadual do Jaraguá, 

Sr. Wladimir, são comuns rachaduras das casas situadas na área onde se 

localizava o brejo, segundo opinião desses senhores, pelo afundamento das 

residências, cujas fundações foram feitas em terreno impróprio. 

Feita a entrevista, de caráter informativo e com o intuito de compreender 

o quadro sócio-ambiental da área de estudo, se tomou contato com o Monitor 

Ambiental Fábio Soares, estudante do curso de Geografia da Universidade de 

São Paulo e conhecedor da área do Parque Estadual do Jaraguá e de seu 

entorno. O contato com o monitor Fábio foi essencial para tomar conhecimento 

dos principais problemas que ocorrem na área de contato entre o Parque 

Estadual e o Conjunto Habitacional Turística. 

Iniciou-se uma visita exploratória62, feita a pé, devido à pequena 

distância entre a entrada do Parque Estadual do Jaraguá e do Conjunto 

Habitacional Turística. Foram utilizadas caderneta de campo, máquina 

fotográfica digital, um aparelho de GPS, cartas topográficas e fotografias aéreas 

da área de estudo, já com a delimitação da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza, a fim de que fossem inseridas informações coletadas em campo e feitas 

observações direcionadas.  

                                                           
62

  Todos os trajetos realizados para os trabalhos de campo, assim como os pontos onde foram 

feitas anotações de informações e coletas de dados constam no Mapa 29, anexo A. 
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No percurso até a entrada do loteamento a ser visitado foi explicado os 

objetivos da pesquisa ao monitor ambiental que prontamente fez um histórico 

do processo de ocupação do Conjunto Habitacional Turística e das pressões 

exercidas por esse em relação ao Parque Estadual do Jaraguá. Na entrada do 

loteamento se observou a área de aterro sob a qual viria a se instalar uma EMEI 

e uma creche.  

Em seguida, tomou-se contato com a área cedida por regime de 

comodato ao Clube dos Escoteiros do Brasil, fazendo-se um primeiro 

reconhecimento das instalações e verificando-se de modo visual a qualidade da 

água do córrego cujas nascentes estão aí situadas e atravessam o limite do 

Conjunto Habitacional Turística, onde recebem importante carga de esgotos 

domésticos desse loteamento.  

Em seguida, percorreu-se o curso do referido córrego, constatando-se o 

assoreamento de suas margens e ocupação irregular das mesmas. Seguiu-se 

com o campo exploratório em direção à importante via coletora, em sentido 

longitudinal (Rua 14) que liga as partes alta e baixa do Conjunto Habitacional 

Turística, percebendo-se nessa caminhada a variação dos padrões construtivos 

das edificações, algumas com muitos andares e com o uso de materiais de 

construção incompatíveis com o poder aquisitivo de moradores assistidos por 

programas de habitação de interesse social. 
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Fotografia 6 - Padrão construtivo elevado e construção em três pavimentos de                          

algumas residências do Conjunto Habitacional Turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retomou-se o percurso de campo na área de reserva legal de mata da 

qual o Conjunto Habitacional Turística teve que destinar, em seu projeto, em 

virtude da lei Nº. 31.601/92 (parcela 30% de mata preservada), observando-se a 

transição entre a área de cobertura da Mata Atlântica Pluvial de Planalto e as 

residências do loteamento referido. Seguiu-se em direção aos divisores da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, verificando nesse percurso alguns 

indícios do processo de regeneração da mata encontrada no limite entre o 

parque e o loteamento, como cipós, existência de alguns indivíduos jovens, que 

logo depois seriam melhor caracterizados através da realização de parcelas no 

sentido Borda (Conjunto Habitacional Turística) / Fragmento (Parque Estadual 

do Jaraguá) no terceiro trabalho de campo (Tabela 19, anexo C) deste trabalho 

de graduação (realizado no dia 01/09/2007). 

Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 
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Ao se chegar ao divisor da área de estudo situado nas imediações do 

Parque Estadual do Jaraguá, encontrou-se indícios claros da instabilização dos 

processos morfodinâmicos da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 

Encontrou-se uma grande ravina, em processo de transformação em voçoroca, 

pois eram visíveis os tubos (“pipes”) provocados pela remoção de material 

superficial, alcançando, em alguns lugares mais de 5 metros de profundidade. 

São comuns também sulcos nessa região, a qual apresenta cobertura rala de 

gramíneas (capim braquiária e barba de bode) e em sua maior porção superfície 

exposta (solo nu), em virtude de grande movimento de terra efetuado para a 

instalação da empresa Cetenco (turbinas de aviões).  

Seguindo o percurso pelo referido divisor, verificou-se a existência de 

grande superfície plana, gerada por decapitação de topo, constituindo-se num 

grande aterro, cuja área se assenta o CEU Vila Atlântica, importante 

equipamento urbano da área do Jardim Nardini e Vila Jaguari. Logo em 

seguida, foi verificada a ocupação de setores de nascentes por habitações 

subnormais (favelas). 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 8 

Os Trabalhos de Campo 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

502 

 

 

Fotografia 7 - Aspecto de uma ravina situada nas proximidades das                         

cabeceiras de drenagem do Jardim Nardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, teve fim o primeiro trabalho de campo, de cunho 

exploratório, onde se verificou diferentes pontos do Conjunto Habitacional 

Turística, e se constatou a existência de importantes equipamentos urbanos, a 

execução inadequada de cortes em setores retilíneos de vertentes e da área 

representada pelo aterro da planície de inundação do córrego tributário do 

Córrego Inocêncio de Souza, que percorre a área do referido loteamento. 

O segundo trabalho de campo ocorreu nos dias 14 e 15/01/2007, tendo 

como objetivo agora, a coleta de pontos por GPS, ao longo da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza, pelos quais se pôde observar o estado da 

qualidade dos recursos hídricos da área de estudo, assim como os aspectos 

gerais do meio físico, buscando-se, dessa forma, outras evidências que 

Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 8 

Os Trabalhos de Campo 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

503 

 

denunciassem elementos desestabilizadores dos processos morfodinâmicos 

atuantes na área da sub-bacia em questão. 

O início dos trabalhos do 2º campo ocorreu no Parque Estadual do 

Jaraguá, através da ajuda do monitor ambiental Fábio Soares. Percorreu-se a 

Trilha da Bica, cujo acesso leva ao cume do Pico do Jaraguá. Nesse percurso 

avaliou-se a situação dos recursos hídricos, coletando-se pontos de GPS para 

verificação visual da qualidade da água do córrego que percorre seu trajeto. A 

Trilha da Bica, justamente por atravessar uma região de muitas nascentes do 

Parque Estadual do Jaraguá deve ser desativada, como se pôde ver pela 

entrevista dada pelo diretor da unidade de conservação, para impedir possíveis 

pressões à qualidade dos recursos hídricos dessa região. Ao longo do percurso 

da Trilha da Bica foi-se avaliando as características físicas do local, 

encontrando-se destaque a inúmeros blocos de quartzito e paredões verticais de 

quase 90°, nas proximidades do cume do Pico do Jaraguá, o que denuncia, 

segundo Ab’Saber (1953) a forte inclinação existente entre as camadas 

quartzíticas que compõem o Pico do Jaraguá. 
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Fotografia 8 - Aspecto de um paredão vertical situado na Trilha da Bica nas                         

proximidades do cume do Pico do Jaraguá            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcançado o cume do Pico do Jaraguá, observou-se a compartimentação 

topográfica regional, sendo nítida a diferenciação entre o Planalto Paulistano e 

seu revestimento terciário na forma de colinas e morros baixos e as unidade de 

morros altos e espigões locais representadas pelos relevos formados pelo Grupo 

São Roque. Verificou-se, também, nas proximidades da rodovia dos 

Bandeirantes a existência de grandes áreas de cortes efetuadas para a instalação 

dessa rodovia, ilustrando, portanto, o nível das interferências antropogênicas na 

elaboração de novas formas do relevo. Foi avistado também o alinhamento 

topográfico (800 a 835 m) produzidos pelos morros que compõe o divisor da 

sub-bacia estudada, justamente nas proximidades da Rodovia dos Bandeirantes 

(Vila Ferrão, Vila Nova Jaraguá e Santa Mônica), constituídos de anfibolitos e 

Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 
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outras metamórficas (metagabros, metadiabásios e metabasitos) e de ígneas 

(granitos e granodioritos). 

 

Fotografia 9 - Panorâmica dos divisores da porção leste da área de estudo (Vila                         

Santa Mônica) a partir do cume do Pico do Jaraguá.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após algumas caracterizações do meio físico local, desceu-se em direção 

ao sopé do Pico do Jaraguá, através da Trilha do Pai Zé. Foram observados 

seixos e cascalhos trabalhados pelo Córrego Inocêncio de Souza, cuja nascente 

se situa perto do começo da referida trilha. Também se observou os campos de 

altitude situados perto do cume do Pico do Jaraguá. Na descida da trilha 

verificou-se algumas formas indicativas de desestabilização de processos 

morfodinâmicos, como sulcos e pequenas ravinas na trilha, já indicadas por 

Leonardo (2005), em seu trabalho de graduação individual, e que também 

mereceram especial atenção na elaboração do Plano de Manejo do Parque 

Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 
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Estadual do Jaraguá. Em terço inferior da cabeceira representada pelas 

nascentes do Córrego Inocêncio de Souza se coletou ponto de GPS e avaliou-se 

a situação da qualidade dos recursos hídricos. 

 

Fotografia 10 - Aspecto dos Campos de Altitude nas proximidades das cabeceiras                         

do Córrego Inocêncio de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorreu-se, dessa forma o resto da extensão da trilha do Pai Zé, 

finalizando-se as atividades de campo dentro dos limites do Parque Estadual do 

Jaraguá. Logo em seguida, agora sem a presença de monitor ambiental, segui-se 

em direção do Conjunto Habitacional Turística, para realização de visita nas 

áreas públicas do loteamento e nos limites do divisor situado na parte noroeste 

deste local. 

 

 

Autor: Edson A. Filho, novembro de 2006. 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 8 

Os Trabalhos de Campo 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

507 

 

 

Fotografia 11 - Vista Geral da Praça Principal do Conjunto Habitacional Turística 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de domínio público representada pela praça central do Conjunto 

Habitacional Turística encontra-se com cobertura de gramíneas e capim alto 

dentro do leito e nas margens do córrego cujas nascentes estão dentro do citado 

loteamento. Não foi, portanto, aplicada, conforme salientou Sakamoto (2004), a 

exigência que solicitava a cobertura dos espaços públicos com espécies 

remanescentes da vegetação que recobre o entorno, ou seja, com espécies da 

Mata Atlântica Pluvial de Planalto encontrada no Parque Estadual do Jaraguá. 

Seguindo-se em direção ao divisor localizado na porção noroeste do 

loteamento, pela Rua 28, observou-se a execução de cortes em perfil 

provavelmente de argissolos, tamanho reduzido das calçadas, em desacordo ao 

Código de Obras e a legislação que define os padrões urbanísticos para 

habitações de interesse social, ausência de arborização das ruas e o grande 

desnível topográfico permitido pela seção longitudinal da Rua 14, elemento 

Autor: Edson A. Filho, setembro de 2007. 
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facilitador de fluxos hiperdispersores de águas pluviais, representando, 

portanto, desafio ao sistema de drenagem local. 

 Ao se chegar ao divisor local, verificou-se, mais uma vez, a grande 

extensão de superfície exposta da área, com cobertura de capim barba-de-bode 

e solo bastante arenoso, resultado da exposição da área à retirada de cobertura 

pedológica devido à falta de proteção da mesma. Por fim, desceu-se novamente 

em direção ao acesso de entrada do Conjunto Habitacional Turística (Rua 13) 

verificando-se nas proximidades da praça central do loteamento, estágio 

avançado de deteriorização do asfalto, ocasionado pela passagem de linha de 

ônibus no local (dimensionamento e uso de material asfáltico inadequado a esse 

tipo de uso) ou provavelmente pela passagem de fluxos hídricos sob a forma de 

enxurradas, que também contribui para a deteriorização desse material. 

 

Fotografia 12 - Rachaduras do asfalto na Rua 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Edson A. Filho, setembro de 2007. 
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No entroncamento entre a Rua 11 e a Estrada Turística do Jaraguá foi 

possível observar o padrão de uso e ocupação do solo dos condomínios Vista 

Verde e Santa Mônica (condomínios vertical e horizontal, respectivamente) de 

médio a alto padrão construtivo. Logo em seguida, em trecho posterior da 

Estrada Turística do Jaraguá, observou-se grande corte executado em estrada, 

sobre o qual havia sido removida, há pelo menos um ano, uma favela, situada, 

portanto, em área de risco. Prossegui-se, em seguida, pela Estrada Turística do 

Jaraguá, em curso estabelecido pela planície fluvial do Córrego Inocêncio de 

Souza, observando-se a qualidade das águas superficiais. Foi feita marcação de 

ponto de GPS para aferição desta categoria no mapa ambiental urbano. 

Em parada já situada no curso do Ribeirão Vermelho, foi feita nova 

verificação da qualidade dos recursos hídricos e estado das condições das 

moradias, situadas em trecho de alta fragilidade ambiental, morfologia 

antropogênica e de alto comprometimento da qualidade ambiental, segundo as 

categorias mapeadas pelos mapas ambientais urbanos da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza. 

Em seguida, observou-se o padrão de uso e ocupação do solo e as áreas 

de comprometimento da qualidade ambiental situadas em divisor na Vila 

Jaguari (acesso pela Rua Coronel José Venâncio Dias). Neste local, os topos e os 

setores côncavos das cabeceiras e vertentes são ocupados por moradias de baixo 

padrão construtivo. Logo nas proximidades do CEU Vila Atlântica, as nascentes 

dos córregos da região também se encontram ocupados por habitação de baixo 

padrão. Deu-se fim às atividades de campo do dia 14/01/2007. 
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Fotografia 13 - Aspecto de uma cabeceira de drenagem situada no Jardim                            

Nardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades do dia 15/01/2007 foram retomadas no mesmo ponto de 

observação do dia anterior (divisor situado no Jardim Nardini, nas 

proximidades do CEU Vila Atlântica). Nessa região, observou-se mais uma vez 

grande extensão de ravinamentos nos topos e ao longo de superfícies planas 

(modificações causadas na morfologia da área) mapeadas nesse local, 

indicando, portanto, indícios de desestabilização de processos morfodinâmicos, 

e dessa forma, alterações ambientais na área de estudo. Logo após esse trecho, 

faz-se menção a uma área de cabeceira que apresenta um padrão de cobertura e 

ocupação bem especifico, pois parte da cabeceira de drenagem foi preservada 

por cobertura arbórea e a outra parte aparece ocupada por habitação de baixo 

padrão construtivo, situada no Jardim Nardini. 

Em continuidade ao percurso do trabalho de campo, desceu-se pelo 

divisor de águas mencionado através da Rua Coronel José Venâncio Dias, 

Autor: Edson A. Filho, setembro de 2007. 
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voltando-se novamente em direção à área da planície fluvial do Ribeirão 

Vermelho. Passou-se, novamente a verificar a qualidade das águas superficiais, 

a partir de ponto de observação situado em ponte na entrada da Empresa 

Combustol (metalúrgica), no Jardim Jaraguá. Nesse trecho o curso do Ribeirão 

Vermelho encontrasse canalizado à céu aberto e totalmente poluído por esgoto 

doméstico e comercial. 

Por fim, em verificação de campo da porção oeste dos divisores de água 

e planícies fluviais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, chegou-se à 

foz da referida área, mais precisamente na confluência do Ribeirão Vermelho 

com o Córrego Anhanguera, situada no limite dos municípios de São Paulo e 

Osasco (Rodovia Anhanguera), onde se tomou mais um ponto de GPS para 

verificação da qualidade das águas superficiais, constatando-se, mais uma vez, 

as péssimas condições desse recurso, que se encontra poluído, como se verificou 

pelas descrições acima, nos trechos dos cursos d’água que se encontram fora do 

perímetro do Parque Estadual do Jaraguá. A partir dessa confluência, o 

Ribeirão Vermelho segue pelo município de Osasco, atravessando importantes 

bairros (Rochdalle, Jardim Platina e Jardim Santa Fé) até a localização de sua foz 

junto ao Rio Tietê em ponto localizado em frente à estação Osasco da CPTM, 

constituindo-se, dessa forma, em importante tributário da margem direita do 

Rio Tietê. 
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Fotografia 14 - Córrego Anhanguera nas proximidades da confluência com o                           

Ribeirão Vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se verificar os pontos plotados em conjunto de cartas topográficas da 

área de estudo, notou-se a necessidade de verificar a região onde se encontram 

os divisores da porção leste da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, sendo 

necessário para se ter acesso a essas localidades, uso de linha de ônibus 

municipal, vide as grandes extensões do percurso do trabalho de campo 

percorridas à pé. 

Retomou-se o percurso de campo em ponto do divisor de águas da parte 

leste da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza situado na Vila Chica Luiza, 

observando-se a partir daí, o padrão de uso e ocupação do solo, 

predominantemente de baixo e médio padrão construtivo. Em seguida, 

caminhou-se pela Avenida Alexios Jafet em direção à Vila do Ferrão, 

verificando-se setores de vertentes, cuja morfologia encontra-se semi-

preservada. Logo em seguida, em percurso feito à ônibus, chegou-se  porção do 

Autor: Edson A. Filho, setembro de 2007. 
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divisor de águas situado na Avenida Guilherme Mankel, próximo a EEEM. 

Agenor Couto de Magalhães, onde é possível avistar o Pico do Jaraguá. 

 

Fotografia 15 - Vista do Pico do Jaraguá a partir de divisor situado no Jardim Regina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, seguiu-se em direção das avenidas Agenor Couto de Magalhães 

e Mutinga, para verificação do padrão de uso e ocupação do solo, verificando-se 

aí regiões de comércio mais desenvolvido e uso residencial em condomínios 

verticais. O trecho final de observações desse segundo trabalho de campo 

contemplou a Rua Ribeirão Vermelho, que faz a ligação entre esse trecho leste 

dos divisores da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza com a Estrada 

Turística do Jaraguá (planície fluvial do Ribeirão Vermelho), no bairro Santa 

Mônica. 

Autor: Edson A. Filho, setembro de 2007. 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 8 

Os Trabalhos de Campo 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

514 

 

O último trabalho de campo realizado na área de estudo, no dia 

01/09/2007, teve por objetivo fazer um pequeno levantamento fitossociológico 

da vegetação situada no contato borda/fragmento da divisa entre o Conjunto 

Habitacional Turística e o Parque Estadual do Jaraguá. A justificativa e dados 

coletados, além do tratamento estatístico, como referido anteriormente, estão na 

tabela 19, do anexo C.  

Por fim, a partir dos dados básicos de PAP e através da identificação dos 

indivíduos, obteve-se alguns parâmetros fitossociológicos e índices, referentes à 

três parcelas localizadas em transepto de sentido borda/fragmento (Conjunto 

Habitacional Turística / Parque Estadual), localizados na tabela supracitada. 

Segue-se agora, para a apresentação dos resultados da pesquisa.
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“As Ciências tem raízes amargas, porém os frutos são doces” (Aristóteles)  
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9. Apresentação dos Resultados 

 

De acordo com os objetivos gerais estabelecidos para este trabalho de 

graduação, que é o de realizar uma análise ambiental urbana da área de influência do 

Conjunto Habitacional Turística, através do uso de um intervalo têmporo-espacial 

que levou em consideração os estágios de pré-perturbação e pós-perturbação da área 

delimitada pela Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza e do quadro 02 (anexo A), 

acerca das cadeias técnicas desenvolvidas nesta pesquisa, passa-se agora a apresentar 

os resultados alcançados. 

Como objetivos específicos se colocaram a necessidade de caracterizar os 

estágios da sucessão ecológica na porção borda/fragmento, representada pelo 

Conjunto Habitacional Turística e o Parque Estadual do Jaraguá.  

Soma-se a esse objetivo específico a consideração dos efeitos da urbanização 

na área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, através do conhecimento do 

volume escoamento superficial direto representado pela impermeabilização dessa 

área e também, da necessidade de se discutir os aspectos legais envolvidos na 

mudança de zoneamento em parte da área de estudo que permitiu a instalação de 

um conjunto habitacional de interesse social em área lindeira a um Parque Estadual, 

mediante a compreensão dos aspectos envolvidos nos parâmetros urbanísticos 

utilizados pela legislação municipal e de como se processa, no plano sócio-espacial, a 

implantação das habitações de interesse social, a qual coloca em debate os limites do 

planejamento ambiental-urbano dentro de nossas grandes cidades. 

Pelos desdobramentos suscitados acima, passa-se a apresentar os resultados 

obtidos pelos produtos cartográficos elaborados a fim de que se alcançassem os 
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objetivos gerais traçados para este trabalho de graduação. Dessa forma, apresentam-

se os resultados obtidos pelos dois mapas ambientais urbanos elaborados para a área 

da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza: 

 

a) Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986): as 

justificativas em relação aos princípios teóricos e à metodologia utilizada na sua 

confecção já foram expostas anteriormente.  

O que se pretende é demonstrar os resultados através da elaboração de alguns 

gráficos que expressem as áreas ocupadas por cada uma das categorias mapeadas a 

partir da legenda proposta, para que depois se discuta, em item seguinte, os 

resultados encontrados. 

 O gráfico 2 abaixo representa a área ocupada por cada uma das categorias 

mapeadas para o Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza (1986): 
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Gráfico 2 - Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986) 
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Fonte: Mapa Ambiental Urbano (1986) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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    A partir dele pode-se observar que na categoria Fragilidade dos Ambientes 

Naturais, a classe que retrata o grau de fragilidade alta é a que possui a maior 

representação por área (4.680.151,907 m2 ou 4,680 Km2). Quando se observa a 

distribuição dessa classe no referido mapa ambiental urbano (Mapa 09, anexo A), 

percebe-se que ela acompanha as duas porções dos divisores de água da área de 

estudo. O divisor da porção ocidental é representado pelas áreas mais elevadas do 

Parque Estadual do Jaraguá e de alguns morros situados no Jardim Jaraguá. Pelo 

divisor oriental, essa classe aparece representada principalmente nas áreas mais altas 

da Vila Nova Jaraguá, como também nos morros que apresentam importante 

cobertura de mata preservada (Vila do Ferrão, Jardim Regina, Santa Mônica e Vista 

Alegre). 

Para a classe de Fraco Grau de Fragilidade, a segunda em maior representação 

por área (4.169.326,138 m2 ou 4,169 Km2) esta já aparece localizada nos terços 

inferiores das vertentes em ambas as regiões de divisores, como também ao longo 

das planícies fluviais do Córrego Inocêncio de Souza e Ribeirão Vermelho.  

Por fim, a classe de Fragilidade Muito Alta, a qual apresenta a menor área da 

categoria de Fragilidade dos Ambientes Naturais (1.614.863,061 m2 ou 1,614 Km2) 

ocorre principalmente junto das porções mais baixas da planície fluvial do Córrego 

Inocêncio de Souza e Ribeirão Vermelho, e também da parte mais baixa da planície 

fluvial do curso d’água sem nome, cujas nascentes se situam na Vila Santa Mônica. 

Acrescenta-se também como áreas representadas por essa classe, os setores de 

declividades mais acentuadas dos morros situados na Vila do Ferrão e Vila Nova 

Jaraguá (porção oriental dos divisores de água), assim como do divisor imediato 

onde estão localizadas as antenas do Pico do Jaraguá e áreas de nascentes e setores 

mais declivosos da porção ocidental da sub-bacia. 
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Em relação à Categoria Grau de Risco à Moradia, a classe de maior 

representação espacial, conforme o gráfico acima, é a de Alta Possibilidade de Risco à 

Moradia (79.148,425 m2 ou 0,079 Km2) cuja distribuição fica submetida a dois trechos 

dos cursos do Córrego Inocêncio de Souza e Ribeirão Vermelho (o primeiro situado 

em frente ao Conjunto Habitacional Turística e o outro se estende das proximidades 

do Conjunto Residencial Vista Verde até a foz da referida sub-bacia).  

Outra região de menor expressão de localização dessa classe encontra-se em 

uma nascente nas proximidades da Rua Dr. André da Costa. A classe de Média 

Possibilidade de Risco à Moradia (65.306,429 m2 ou 0,065 Km2), a de segunda maior 

representatividade, aparece pulverizada pela área de estudo, apresentando trechos 

que vão desde áreas da porção norte e leste dos divisores de água (Vila Chica Luiza, 

Vila do Ferrão e Vila Santa Mônica) até trechos situados nas proximidades do 

Conjunto Residencial Vista Verde e também de trechos próximos às ruas João 

Florêncio Pereira e Coronel José Venâncio Dias (Jardim Nardini).  

Por fim, a classe de Baixa Possibilidade de Risco à Moradia, a de menor 

representatividade espacial (28.988,548 m2 ou 0,028 Km2) aparece distribuída em três 

trechos. O primeiro, em trecho de curso d’água aos fundos de residências situadas na 

rua Dr. André Costa e do Campo de Futebol Society do Clube Sul-Rio-Grandense, 

apresentando proteção das margens com cobertura por mata ciliar. Um segundo 

trecho fica situado nas nascentes próximas à Avenida Mutinga e em fundo de 

residenciais e prédios que reservaram áreas com proteção de mata ciliar para esses 

cursos d’água. Por fim, o último trecho fica localizado em confluência de cursos 

d’água na proximidade do cruzamento das ruas Fragoso Campos e Itamoji, sendo 

classificada nessa classe por não apresentar moradias nas proximidades da margem 
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do curso d’água que por ali passa (córrego sem nome), sendo encontrada em seu 

lugar uma superfície exposta. 

Em relação à Categoria Qualidade das Águas Superficiais, para seu 

levantamento, como já se relatou, foram tomados pontos de GPS distribuídos ao 

longo dos cursos d’água que percorrem a área da sub-bacia, avaliando-se 

visualmente a presença de poluentes.  

Para a avaliação da qualidade das águas superficiais no ano de 1986, 

escolheram-se pontos cujas áreas urbanas já existiam neste ano, tomando-se o 

cuidado de interrogar de forma informal os moradores cujas casas se situam ao longo 

desses cursos d’água e se estes se encontravam poluídos ou não naquele período. 

Para os pontos coletados dentro do Parque Estadual do Jaraguá foram interrogados 

os funcionários mais antigos. Assim, foram coletados um total de 12 pontos, sendo 

que 4 apresentam ausência de poluentes, todos, situados no interior do Parque 

Estadual do Jaraguá.  

Os 8 pontos que apresentam poluentes estão localizados ao longo dos cursos 

do Córrego Inocêncio de Souza (em frente ao Conjunto Habitacional Turística) e 

Ribeirão Vermelho (desde a confluência com o referido córrego até a foz da sub-bacia 

(Jardim Monte Alegre e Jardim Vista Verde) e também ao longo de córregos sem 

nome cujas nascentes estão localizadas nos Jardins Nardini e Jaraguá. 

Como se sabe, a Categoria Modificações Criadas na Morfologia indica as 

alterações feitas na morfologia para receber as edificações e demais instalações 

reservadas às atividades urbanas. Essa categoria apresenta no Mapa Ambiental 

Urbano de 1986 duas classes: degraus de corte e superfícies planas. Os degraus de 

corte apresentam um total de 108 ocorrências (15.406,458 m ou 15, 406 km) 
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localizadas principalmente ao longo do trajeto da Rodovia dos Bandeirantes existente 

na área de estudo.  

No entanto, outras ocorrências são significativas nos conjuntos residenciais 

horizontais e verticais existentes na área da sub-bacia (Conjunto Residencial Santa 

Mônica e Vista Verde), ao longo de galpões industriais no Jardim Jaraguá, em 

desníveis representados por áreas côncavas onde foram instaladas residências e 

prédios (Vila Santa Mônica) e, por fim, em um galpão industrial localizado já na foz 

da sub-bacia (Rodovia Anhanguera).  

A classe das superfícies planas apresenta um total de 36 ocorrências 

(504.808,009 m2 ou 0,504 Km2), distribuídas em sentido longitudinal na área de 

estudo. Começam a aparecer já na porção norte da sub-bacia, em região onde está 

localizada a empresa Bombril (em terreno lindeiro ao Parque Estadual do Jaraguá), 

como também em uma transportadora localizada em frente à entrada principal do 

Parque Estadual do Jaraguá.  

Somam-se a essas áreas, as ocorrências mapeadas ao longo da Estrada 

Turística do Jaraguá (Empresa Gafor e Conjunto Residencial Santa Mônica), das áreas 

onde foram instalados os galpões industriais na sub-bacia e, por fim, em região de 

morfologia côncava, na Vila Santa Mônica na qual se instalaram residências e alguns 

prédios. 

Para a Categoria Comprometimento da Qualidade Ambiental foram 

mapeadas duas classes: uso residencial em cabeceiras de drenagem e uso residencial 

em fundos de vale e ao longo de cursos d’água. Essas classes representam 

transgressões à legislação urbano-ambiental que tem fundamental peso na qualidade 

ambiental de uma determinada área.  
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A classe Uso Residencial em Cabeceiras de Drenagem soma um total de 33 

ocorrências (685.396,375 m2 ou 0, 685 Km2) espalhadas, como se espera, ao longo das 

cabeceiras de drenagem. No entanto, a quase totalidade das manifestações 

concentram-se na porção oriental da sub-bacia, tendo início as ocorrências na porção 

norte dessa região, em cabeceiras situadas na Vila Chica Luiza e setor de residências 

de médio padrão na Vila Nova Jaraguá.  

Seguem as ocorrências ao longo de área bastante comprometida junto às 

cabeceiras do córrego sem nome, situado na Vila Santa Mônica e de cabeceiras 

situadas ao longo do Conjunto Residencial Vista Verde. Por fim, aparecem poucas 

ocorrências na porção ocidental da área de estudo, localizadas em cabeceiras 

próximas ao Conjunto Habitacional Turística (Jardim Nardini e Vila Jaguari) e uma 

grande cabeceira de drenagem situada na Vila Nova Jaraguá, nas proximidades da 

foz da sub-bacia. Já a classe Uso Residencial em Fundos de Vale e ao longo de Cursos 

D’água apresenta um total de 12 ocorrências (313.753,628 m2 ou 0, 313 Km2) situados 

nas porções média e inferior da sub-bacia, principalmente ao longo do Ribeirão 

Vermelho e de curso d’água sem nome cujas nascentes situam-se na Vila Santa 

Mônica.  

Por fim, a última categoria mapeada no Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia 

do Córrego Inocêncio de Souza refere-se à Intervenção Humana Segundo a 

Morfologia.  

A primeira classe dessa categoria é da Morfologia Antropogênica, que ocupa a 

maior área da sub-bacia estudada (2.671.791,126 m2 ou 2,671 Km2). Essa classe, como 

já relatado, corresponde às regiões cujas intervenções humanas na morfologia 

alteraram por completo as feições originais do relevo, seja por elementos lineares ou 

areolares.  
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Na área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza essa classe aparece em 

pequenas manchas na porção norte (Vila do Ferrão e Vila Nova Jaraguá) para depois 

se apresentar de modo contínuo a partir da Vila Clarice e do Conjunto Habitacional 

Turística, indo em direção à foz da referida área. Em relação à classe Morfologia 

Original Semi-Preservada (2.767.561,254 m2 ou 2, 767 Km2) esta aparece na forma de 

corredores interligando algumas manchas de maior concentração.  

Esses corredores correspondem aos terrenos lindeiros à Rodovia dos 

Bandeirantes, nas proximidades do Jardim Regina e Vila Santa Mônica, os quais 

ainda não haviam sido ocupados para a construção de casas e conjuntos residenciais, 

exibindo, em seu lugar, feições de morros vegetados.  

Esses corredores se unem a uma mancha maior, situada na porção norte da 

área de estudo que corresponde a um morro de vegetação preservada até os dias 

atuais localizado na Vila Nova Jaraguá.  

Na porção sul, essa mancha é representada por terrenos situados nas 

proximidades da Rodovia dos Bandeirantes, entre o Jardim Regina e a Vila Santa 

Mônica. Na porção ocidental da área de estudo, em região situada do centro para o 

sul, a partir da região onde se situa atualmente o Conjunto Habitacional Turística, 

aparece importante mancha da referida classe, significativa de alguns morros outrora 

florestados existentes no Jardim Nardini, Vila Jaguari e Jardim Jaraguá.  

Por fim, a classe Morfologia Original Preservada é a que apresenta a menor 

área entre as classes mencionadas (2.436.038,963 m2 ou 2,436 Km2), reservando-se 

principalmente a área circunscrita basicamente a área do Parque Estadual do 

Jaraguá, mas também, de uma mancha representativa cujo avistamento pode ser feito 

pela Rua Mar Alto e representa importante área de nascentes da Vila Nova Jaraguá.  
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Outra mancha representativa corresponde a uma zona de cabeceira situada na 

Vila Jaguari (nas proximidades do Conjunto Habitacional Turística), cujo acesso é 

feito pela Rua Coronel Venâncio Dias. 

 O gráfico 3 abaixo representa a área ocupada por cada uma das categorias 

mapeadas para o Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza (2002), apresentando-se, portanto, os resultados encontrados nos objetivos 

gerais deste trabalho de graduação. 
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Gráfico 3 - Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002) 
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A primeira categoria representada pelo gráfico acima é a da Fragilidade dos 

Ambientes Naturais, composta por três classes: muita alta, alta e fraca. A classe alta é 

a que apresenta a maior representatividade espacial (4.680.151,907 m2 ou 4,680 Km2). 

Essa classe aparece distribuída pelos terços médio e inferior das vertentes situadas no 

Parque Estadual do Jaraguá, assim como na área dos morros da Vila do Ferrão, Vila 

Nova Jaraguá e Vila Santa Mônica, do lado oriental dos divisores de água, e da Vila 

Jaguari, Jardim Nardini e Vila Nova Jaraguá, na porção ocidental. A área delimitada 

pelo Conjunto Habitacional Turística apresenta essa classe distribuída nas regiões 

noroeste, oeste e sudeste, predominantemente em trechos de vertentes retilíneas e 

côncavas, situadas nas porções mais elevadas do referido loteamento. 

    A segunda classe da categoria Graus de Fragilidade dos Ambientes 

Naturais de maior representatividade espacial é a de fraco grau de fragilidade 

(3.145.586,237 m2 ou 3,145 Km2). Aparece localizada numa faixa em sentido 

longitudinal à área da sub-bacia, acompanhando os terços inferiores das vertentes e 

das regiões localizadas logo abaixo das principais cabeceiras de drenagem, onde se 

iniciam as planícies fluviais dos cursos d’água. A porção sul da sub-bacia também é 

representada por essa classe, principalmente nos terços inferiores das vertentes da 

Vila Santa Mônica e Jardim Jaraguá. Em relação ao Conjunto Habitacional Turística, 

essa classe aparece nos terços médio e inferior das vertentes retilíneas e côncavas. 

Por fim, a classe que designa Grau de Fragilidade Muito Alta (1.614.863,061 m2 

ou 1,614 Km2) aparece circunscrita aos setores mais declivosos do Parque Estadual do 

Jaraguá, setores de vertentes côncavas e cursos d’água da porção ocidental da sub-

bacia (Vila Jaguari e Jardins Nardini e Jaraguá) e, na porção oriental, onde se situam 

os setores mais declivosos das vertentes dos morros da Vila do Ferrão e Vila Nova 

Jaraguá, e cursos d’água cujas nascentes localizam-se na Vila Santa Mônica.  
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Na porção central, o eixo representado pelos cursos do Córrego Inocêncio de 

Souza e o Ribeirão Vermelho finalizam a representação dessa classe na área de 

estudo. Por fim, para área representada pelo Conjunto Habitacional Turística essa 

classe é mapeada nos setores ao longo do curso d’água que atravessa esse 

loteamento. 

De acordo com o gráfico 03, a segunda categoria apresentada é de Grau de 

Risco à Moradia, que apresenta três classes: alta possibilidade de risco à moradia, 

média possibilidade de risco à moradia e baixa possibilidade de risco à moradia. A 

classe de maior representatividade espacial é a de alta possibilidade de risco à 

moradia (79.195,235 m2 ou 0,079 Km2) localizada em trecho do Córrego Inocêncio de 

Souza em frente ao Conjunto Habitacional Turística e ao longo do curso do Ribeirão 

Vermelho indo em direção à foz da sub-bacia. Acrescenta-se também um trecho de 

curso d’água sem nome localizado junto à Rua Viçosa (Jardim Nardini). 

Em relação à classe de média possibilidade de risco à moradia (63.499,900 m2 

ou 0,063 Km2), a segunda em representatividade espacial na Categoria Grau de Risco 

à Moradia, apresenta-se dispersa pela área de estudo. Um primeiro trecho é 

encontrado na porção norte da sub-bacia, nas proximidades da Avenida Chica Luiza, 

junto de alguns barracos de uma favela ali existente.  

Esse trecho tem essa classificação, pois as cabeceiras do curso d’água que 

passam por essa área são preservadas por vegetação. Um segundo trecho se localiza 

nos fundos da olaria existente na rua Dr. André Costa, onde existem poucas 

residências e as cabeceiras onde está localizado o curso d’água que passa nessa 

localidade também se encontram preservadas por vegetação (área de morfologia 

original semi-preservada).  
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Um terceiro trecho encontra-se junto aos cursos d’água que atravessam os 

residenciais Santa Mônica e Vista Verde, apresentando essa classificação, pois são 

deixados recuos significativos de áreas livres entre as margens do referido córrego e 

as edificações.  

Por fim, o último trecho pelo qual é representada essa classe encontra-se junto 

aos cursos d’água cujas cabeceiras se situam no Jardim Nardini (proximidades do 

CEU Vila Atlântica) e também de trecho de córrego que atravessa a Rua Valentino 

Cardoso (Jardim Monte Alegre) onde também se percebem recuos das edificações em 

relação aos cursos d’água, sendo as margens apenas preservadas por superfícies 

expostas. 

A última classe apresentada pela Categoria Grau de Risco à Moradia é a de 

baixa possibilidade de risco à moradia (41.350,625 m2 ou 0,041 Km2).  

Essa classe aparece em apenas três trechos na área de estudo.  O primeiro 

localiza-se, assim como no Mapa Ambiental Urbano de 1986, nos fundos da quadra 

de futebol society do Clube Sul-Rio-Grandense, sito à rua Dr. André Costa.  

A segunda localidade mencionada corresponde aos trechos de cursos d’água 

nas proximidades das ruas Flor do Cardeal e Maria Lúcia Duarte, ambas com 

vegetação ciliar funcionando como proteção às margens e respeitados os recuos em 

relação às edificações. O último trecho dessa classe encontra-se junto do cruzamento 

entre a Estrada Turística do Jaraguá e a rua Ana Madalena Ferreira, em terreno sem 

edificações e preservado na forma de superfície exposta. 

A terceira categoria revelada pelo gráfico 03 é a da Qualidade das Águas 

Superficiais. Para o referido Mapa Ambiental Urbano (2002) da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, percorreu-se os principais trechos dos cursos d’água da área em 

questão, verificando-se visualmente a existência ou não de poluentes no decorrer 
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desses trechos. Foi verificado um total de 14 pontos, sendo que destes, 10 apresentam 

poluentes e apenas 4 não. Em relação a estes últimos, ficam concentrados dentro dos 

limites do Parque Estadual do Jaraguá.  

Para os 10 pontos que apresentam poluentes, estes se apresentam espalhados 

em três regiões: uma primeira, no quadrante norte da sub-bacia, fica junto ao córrego 

que atravessa a favela da Vila Chica Luiza. A segunda região está localizada junto ao 

córrego que atravessa o Conjunto Habitacional Turística, tendo como uma das fontes 

de poluição as residências que acompanham esse córrego e aí depositam seus 

esgotos. Por fim, a terceira região concentra-se na porção sul da referida sub-bacia, 

em trecho que se estende da porção do curso do Córrego Inocêncio de Souza 

localizado em frente ao Conjunto Habitacional Turística até a foz da área de estudo, 

onde se localiza a confluência entre os ribeirões Anhanguera e Vermelho. 

A categoria Modificações Criadas na Morfologia apresenta três classes, a 

saber: degraus de corte, superfícies planas e rampas de aterro. A primeira classe, 

degraus de corte (32.013,829 m ou 32,013 km), encontra-se disseminada por toda a 

área de estudo.  

Merecem menção, nesse aspecto aos degraus de corte provenientes da 

instalação da Rodovia dos Bandeirantes, mas também daqueles que representam 

importante desnível entre as edificações e a rua Mar Alto. A partir desse trecho a 

distribuição dos degraus de corte pela área de estudo se concentram em posição que 

vai do centro da sub-bacia em direção ao sul, sendo consideráveis as representações 

mapeadas dentro da área do Conjunto Habitacional Turística, ao longo das 

edificações dos conjuntos residenciais existentes, em setores de moradia de baixo 

padrão ao longo das cabeceiras situadas no Jardim Nardini e Vila Jaguari e por fim, 
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ao longo das edificações de galpões industriais localizados próximos à Rodovia 

Anhanguera. 

A classe das superfícies planas (675.586,205 m2 ou 0,675 Km2) encontra-se bem 

disseminada por toda a área de estudo. Inicia-se na porção norte da sub-bacia, em 

trechos que correspondem à empresa Bombril e ao nivelamento feito no terreno para 

a instalação de algumas casas na Vila Nova Jaraguá e de um condomínio residencial 

ali existente (rua Dona Gertrudes Jordão).  

Essa classe tem sua distribuição continuada na porção central da área de 

estudo, em trechos de algumas chácaras existentes dentro do Parque Estadual do 

Jaraguá e trecho inicial da Estrada Turística do Jaraguá, como também em galpões de 

estabelecimentos comerciais em trecho intermediário da Estrada Turística do Jaraguá 

(Empresa Gafor) e na Vila Clarice (Rua Anhanguera). Verificam-se, nesse mesmo 

trecho algumas superfícies planas em área residencial do Jardim Regina (Avenida 

Guilherme Mankel e Rua Benedito Lacerda).  

Na porção que vai do centro para o sul da área de estudo merecem menção, as 

superfícies planas executadas para a instalação dos conjuntos residenciais horizontais 

e verticais ali existentes, assim como uma série de intervenções feitas para a 

instalação do CEU Vila Atlântica e setores de galpões comerciais e de indústrias 

(porção ocidental da área de estudo).  

Por fim, aparecem na porção oriental da área de estudo, superfícies planas 

correspondentes a equipamentos urbanos localizados na Vila Santa Mônica e de 

galpões industriais (já na região sul perto da Rodovia Anhanguera) encontrados no 

Jardim Jaraguá. 

A última classe apresentada pela categoria Modificações Criadas na 

Morfologia é a das rampas de aterro (115.835,500 m2 ou 0,115 Km2). Essa classe 
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apresenta distribuição em duas regiões distintas. Uma primeira acompanha a 

distribuição verificada para os degraus de corte, ao longo de trecho estabelecido pela 

Rodovia dos Bandeirantes, constituindo-se, portanto, em procedimento comum para 

o tratamento dos terrenos onde se instalam grandes obras de engenharia.  

Nesse procedimento se retira terra através dos cortes e o material resultante 

dessa operação acaba por servir para suavizar as irregularidades dos terrenos 

situados em regiões próximas ou mesmo em pontos inferiores onde são executados 

esses cortes. Em relação a essa primeira região onde se concentram as rampas de 

aterro, estas também aparecem distribuídas ao longo de alguns equipamentos 

urbanos existentes na Vila Santa Mônica, como escolas, praças e equipamentos 

esportivos. Por fim, a segunda região onde se distribui a referida classe aparece no 

setor ocidental da sub-bacia estudada, ao longo dos divisores próximos ao Conjunto 

Habitacional Turística (área de aterro da Empresa Cetenco) e das áreas onde se 

localiza o CEU Vila Atlântica e galpões comerciais e industriais do Jardim Jaraguá.  

A categoria de Comprometimento à Qualidade Ambiental é representada no 

Mapa Ambiental Urbano (2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza pelas 

classes Uso Residencial em Cabeceiras de Drenagem e Uso Residencial em Fundos de 

Vale e ao longo dos Cursos D’água.  

A primeira classe apresenta área de 860.092,729 m2 ou 0,860 Km2, distribuídas 

de modo mais expressivo, ao longo das cabeceiras existentes na porção oriental dos 

divisores da sub-bacia.  

Uma porção menor aparece nas cabeceiras ocupadas por habitação de baixo 

padrão construtivo no Jardim Nardini (logo depois do Conjunto Habitacional 

Turística) e cabeceiras da porção sul da área de estudo, localizadas no Jardim 

Jaraguá.  
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A segunda classe, que se refere ao uso residencial em fundos de vale e ao 

longo de cursos d’água (335.853,989 m2 ou 0,335 Km2) se distribui na porção do 

centro para o sul da região estudada, ocupando trechos de cursos d’água tanto na 

porção oriental quanto na porção ocidental da sub-bacia e também ao longo do curso 

d’água representado pelo Ribeirão Vermelho.  

A penúltima categoria demonstrada pelo gráfico 03 refere-se às Intervenções 

Humanas segundo a Morfologia, e traz, como já visto, como suas classes: morfologia 

antropogênica, morfologia original semi-preservada e morfologia original 

preservada. A primeira classe apresenta área de 4.045.486,396 m2 ou 4,045 Km2 e 

apresenta grande distribuição ao longo de toda área da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza, sendo inexistente apenas na área representada pelos limites do 

Parque Estadual do Jaraguá e de pequenos corredores existentes em áreas de 

cabeceiras de drenagem preservadas e de morros com cobertura vegetal significativa. 

A classe referente à Morfologia Original Semi-Preservada (1.284.802,200 m2 ou 

1,284 Km2) encontra-se disposta em duas faixas de conformação praticamente 

latitudinal. Uma primeira faixa, localizada na porção norte da sub-bacia representa 

setores de vertentes localizadas dentro do Parque Estadual do Jaraguá onde existem 

algumas perturbações no terreno, como loteamentos de chácara e a passagem da 

Estrada Turística do Jaraguá.  

Já fora dos limites desse parque aparece uma importante área representada 

por uma cabeceira de drenagem preservada (Vila do Ferrão) e de um morro com 

cobertura vegetal preservada (Vila Nova Jaraguá). A segunda faixa em sentido 

latitudinal e representativa da classe morfologia original semi-preservada encontra-

se na porção centro-sul da área de estudo, e corresponde a algumas cabeceiras 
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preservadas (Jardim Jaraguá e Vila Santa Mônica) e também por regiões de fundos 

de vale com cobertura de mata ciliar (Jardim Jaraguá). 

Por fim, a classe referente à Morfologia Original Preservada (2.053.434,049 m2 

ou 2,053 Km2) encontra-se circunscrita à área do Parque Estadual do Jaraguá que se 

encontra dentro da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 

A última categoria apresentada pelo gráfico 03 é a de Elaboração de Novas 

Formas do Relevo e se constitui em duas classes: ravinas e sulcos. As duas classes 

tem pequena manifestação espacial (a primeira, 1.067,227 m2 ou 0,001 Km2 e a 

segunda, apresentando manifestação linear de 408,876 m ou 0,408 km) e estão 

localizadas junto ao divisor de água da porção noroeste do Conjunto Habitacional 

Turística, em área de aterro da Empresa Cetenco e pequena superfície exposta de 

terreno vago ao lago do Conjunto Residencial Vista Verde. 

Ao se apresentar os resultados dos objetivos gerais, passa-se então à 

apresentação dos objetivos específicos deste trabalho de graduação individual. 

Como primeiro objetivo específico, colocou-se a necessidade de compreender 

os efeitos da urbanização na área de estudo, mediante a consideração da 

impermeabilização subjacente a este processo, seja pela evolução da urbanização na 

área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, ou pelos efeitos trazidos pela 

implantação do Conjunto Habitacional Turística. Dessa forma, tem-se como 

apresentação de objetivo específico mencionado, o resultado: 

 

b) Cálculo da Chuva Excedente (CN) ou Escoamento Superficial Direto da Área da 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza e Conjunto Habitacional Turística, 

baseado, como já mencionado, em Nakamura (2006), no qual se utilizou metodologia 
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desenvolvida pela Soil Conservation Service baseada em parâmetros de classificação 

hidrológica de cobertura do solo. 

O gráfico 4 apresenta a variação dos volumes de escoamento superficial direto 

e da capacidade potencial de retenção do solo calculado para a área da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza, levando-se em consideração dois intervalos temporais: 

 

Gráfico 4 - Variação dos Volumes (m3) do Escoamento Superficial Direto (Chuva Excedente) 

e Capacidade Potencial de Retenção do Solo na Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

(1986/2002). 
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Fonte: Cálculo do Escoamento Superficial Direto e Capacidade Potencial de Retenção do Solo da 

             Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008 
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No ano de 1986, como se pôde observar no gráfico acima para a Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza, o volume de chuva excedente atinge 261.908 m3, 

enquanto no ano 2000 esse valor salta para 267.483 m3. Em relação à capacidade 

potencial de retenção do solo, no ano de 1986, esse valor atingiu 407.823,754 m3, 

encontrando-se, para o mesmo caso, no ano 2000, um valor de 395.850,47 m3. 

Como se demonstrou, a instalação do Conjunto Habitacional Turística ocorreu 

em importante área de drenagem da referida sub-bacia (micro-bacia de 3ª ordem) 

apontando a necessidade de se verificar os possíveis efeitos da impermeabilização 

causada por esse empreendimento na área de estudo, e tendo-se, como ponto de 

partida, a indicação no Plano Diretor Regional da Subprefeitura Pirituba/Jaraguá da 

possibilidade de construção de um piscinão em frente a esse empreendimento de 

interesse social. Dessa forma, o gráfico 5 abaixo apresenta os cálculos de escoamento 

superficial direto e de capacidade potencial de retenção do solo, efetuados para a 

área compreendida pelo Conjunto Habitacional Turística. 
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Gráfico 5 - Variação dos Volumes (m3) do Escoamento Superficial Direto (Chuva Excedente) 

e Capacidade Potencial de Retenção de Chuva no Conjunto Habitacional Turística 

(1986*/2002) 
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A partir do gráfico acima se pode observar que na projeção feita para a data de 

1986, anterior, portanto, à instalação do Conjunto Habitacional Turística, o volume 

de chuva excedente representada pela área do referido conjunto é de 5.410,692 m3, 

enquanto a capacidade potencial de retenção do solo de é de 252.938,808 m3. No ano 

de 2002, esses valores atingem um total de 15.877,917 m3, para o valor de chuva 

excedente (escoamento superficial direto), e de 272,16 m3 para a capacidade potencial 

de retenção do solo. 

m3 
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Capacidade Potencial 

de Retenção do Solo 
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Capacidade Potencial 
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*Obs. Os valores de Chuva Excedente e Capacidade Potencial de Retenção do Solo foram calculados 

para esta data em virtude da cobertura original (Mapa de Uso e Ocupação do Solo – 1986) observada 

na área. Esta data é, portanto, anterior à implementação do Conjunto Habitacional Turística. 
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Ao se dar prosseguimento à apresentação dos resultados específicos, 

demonstrou-se acima a necessidade de caracterizar do ponto de vista 

fitossociológico, os estágios sucessionais das espécies existentes no contato 

borda/fragmento representado pelo Conjunto Habitacional Turística / Parque 

Estadual do Jaraguá. Para tal, realizou-se um transcepto de 100 metros perfazendo o 

sentido mencionado acima, no qual foram realizadas 3 parcelas com eqüidistâncias 

aproximadas (33 metros). Dessa forma, são apresentados os resultados: 

 

c) Parâmetros Fitossociológicos das Parcelas do Transcepto (Borda/Fragmento) 

Conjunto Habitacional Turística / Parque Estadual do Jaraguá: calculados conforme 

Martins (1993) e Pielou (1975), cujos procedimentos metodológicos foram essenciais 

para a verificação do estágio de sucessão ecológica encontrados nas três parcelas 

realizadas. Assim, foram calculados os índices: Dominância Relativa, Dominância 

Relativa por Área Basal, Freqüência Absoluta, Freqüência Relativa e Índice de Valor 

de Importância. Para verificação da similaridade florística entre as parcelas 

realizadas, calculou-se o índice de Jaccard (Pielou op. cit). 
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Gráfico 6 - Parâmetros Fitossociológicos (%) das Parcelas do Transcepto localizado no sentido (Borda/Fragmento) Conjunto Habitacional Turística / 

Parque Estadual do Jaraguá 
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Ao se observar o gráfico 6 acima, desconsiderando-se a distribuição das espécies 

coletadas em suas parcelas originais e cada um dos parâmetros fitossociológicos em 

separado, são notáveis as ocorrências de 13 espécies principalmente: Guarea macrophylla, 

Psychotria suterella, Cupania oblongifolia, Endlicheria paniculata, Miconia ibaguensis, Sloanea 

monosperma, Ocotea iaxa, Myrcia rostrata, Nectandra oppositifolia, Matayba elaeagnoides, 

Persea americana e Cyathea delgadii. 

O quadro 01 abaixo apresenta a ecologia e o estágio sucessional dessas espécies:. 

 

Quadro 2 - Ecologia e Estágio Sucessional das espécies de maior valor percentual                         

entre os Parâmetros Fitossociológicos considerados. 

 

 

 

Pelo demonstrado no quadro acima, que desconsidera a ocorrência dessas 

espécies mais comuns em relação às parcelas das quais se originam, verifica-se 

Espécie Ecologia Estágio Sucessional 

Guarea macrophylla Heliófita Estágio Secundário Inicial 

Psychotria suterella Ciófita Estágio Secundário Avançado 

Cupania oblongifolia Heliófita Estágio Secundário Intermediário 

Endlicheria paniculata Ciófita Estágio Secundário Tardio 

Miconia ibaguensis Heliófita Estágio Secundário Inicial 

Sloanea monosperma Ciófita Estágio Secundário Avançado 

Ocotea iaxa Ciófita Estágio Secundário Tardio 

Myrcia rostrata Heliófita Estágio Secundário Inicial 

Nectandra oppositifolia Ciófita Estágio Secundário Tardio 

Matayba elaeagnoides Heliófita Estágio Secundário Inicial 

Persea americana Ciófita Espécie Clímax (Exótica) 

Cyathea delgadii Ciófita Estágio Secundário tardio 

Fonte: Trabalho de Campo realizado no dia 01/09/2007 e Lorenzi (1992). 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008 
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uma distribuição destas em todos os estágios sucessionais. No entanto, para a 

verificação do efeito de borda e sua seqüência gradativa de estágios sucessionais, 

é necessário verificar como essas espécies de maior ocorrência se distribuem 

entre as três parcelas realizadas. 

Na parcela 1, realizada junto ao limite do Conjunto Habitacional Turística 

com o Parque Estadual do Jaraguá, das espécies que apresentam os maiores 

valores percentuais entre os parâmetros fitossociológicos apresentados e que 

ocorrem em maior freqüência na parcela são: Endlicheria paniculata, Matayba 

elaeagnoides e Myrcia rostrata. A primeira, popularmente conhecida como canela-

frade é uma espécie de estágio sucessional secundário tardio. A segunda, 

conhecida pelo nome de camboatá-branco, é indicativa de estágio sucessional 

secundário inicial, e por fim, a terceira, conhecida como guamirim-de-folha-fina, 

é indicativa de estágio sucessional secundário. 

Na parcela 2, com distância de 33 metros da primeira, das espécies de 

maior percentual demonstrados pelos diferentes parâmetros fitossociológicos, as 

que ocorrem com maior freqüência nesta parcela são: Cupania oblongifolia, 

Psychotria suterella e Sloanea monosperma. A primeira, popularmente conhecida 

como pau- negro é uma espécie indicativa de estágio sucessional intermediário. 

A segunda, com nome popular de grandiúva é característica de estágio 

sucessional avançado, e por fim, a terceira espécie, conhecida como sapopema, 

também indica estágio sucessional secundário avançado. 

E por fim, na terceira parcela, situada em terreno bastante declivoso, das 

espécies de maior percentual entre os diferentes parâmetros fitossociológicos, 

Guarea macrophylla e Ocotea iaxa são as espécies que mais ocorrem nessa parcela. 

A primeira tem como nome popular café-bravo e é indicativa de estágio 
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sucessional secundário inicial e a segunda espécie, conhecida como canela-

pimenta indica estágio sucessional secundário tardio. 

Além dos parâmetros fitossociológicos mencionados no gráfico 06 foi 

calculado o Índice de Similaridade Florística ou Índice de Jaccard entre as 

parcelas do transcepto mencionado. O gráfico 7 abaixo, apresenta os valores 

encontrados: 

 

Gráfico 7 - Índice de Jaccard Total e Comparação Feita aos Pares para as espécies das 

parcelas do transcepto localizado no sentido (Borda/Fragmento) Conjunto Habitacional 

Turística / Parque Estadual do Jaraguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 26 

0, 38  
0, 41  

0, 33  

Índice de Jaccard 

Fonte: Trabalho de Campo realizado no dia 01/09/2007 e Lorenzi (1992). 

Elaboração: Edson A. Filho, 2008 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 9 

Apresentação dos Resultados 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

542 

 

Ao se dar continuidade à apresentação dos resultados dos objetivos 

específicos, colocou-se como um destes, a necessidade de discutir os aspectos 

legais envolvidos na mudança de zoneamento ocorrido em parte da área de 

estudo, pela qual se pode permitir a instalação do Conjunto Habitacional 

Turística em área lindeira a do Parque Estadual do Jaraguá.  

Embora essa discussão tenha sido feita nos itens de revisão bibliográfica 

deste trabalho, a cartografia, enquanto linguagem gráfica de comunicação 

monossêmica, é um importante instrumento utilizado pela Geografia e pode 

fornecer um apoio imprescindível à leitura de todos esses aspectos de cunho 

sócio-espacial e também legal (ligados ao Planejamento Urbano-Ambiental do 

Município de São Paulo) que já foram discutidos em momento oportuno. 

Ao se observar as classes do Mapa de Zoneamento da área de estudo, 

demonstradas pelo Mapa 18, anexo A, verifica-se que a classe que possui a maior 

representatividade espacial é a ZM – 1/01, uma Zona Mista de Baixa Densidade 

com coeficiente de aproveitamento máximo de 1,00 e taxa de permeabilidade 

mínima de 0,15. Também se destaca em relação à área da sub-bacia, a ZEP 01, 

uma Zona Especial de Proteção, para qual, segundo o Plano Diretor Regional da 

Subprefeitura Pirituba/Jaraguá, deve ser definido os padrões urbanísticos a 

serem seguidos através do estudo de cada caso (implantação de residenciais e 

daquelas já existentes) pelo poder executivo. A ZEIS 01/N38 também apresenta 

grande representatividade (0,861 km2) e também seus parâmetros urbanísticos 

são definidos em análise de casos, definidos por decreto municipal, conforme cita 

o Plano Diretor Estratégico Municipal (Lei nº 13.430, de 2002). 

Em relação às classes de zoneamento cuja manifestação é linear, as Zonas 

ZCPa 02 (Zona de Centralidade Polar) e ZCLa 03 (Zona de Centralidade Linear) 
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são as mais significativas. Ambas admitem coeficiente de aproveitamento 

máximo de 2,00 e taxa de permeabilidade mínima de 0,15. 

Os resultados deste trabalho de graduação individual, derivados de seus 

objetivos gerais e específicos foram apresentados nas linhas acima. Porém, faz-se 

necessário recuperar as hipóteses contidas nos objetivos, discutindo suas 

validades e recuperando dentro da revisão bibliográfica feita os conceitos 

necessários para justificar esses resultados. É o que se fará no item que segue.       
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“A ignorância afirma ou nega veementemente. A Ciência duvida”. (Voltaire) 
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10. Resultados e Discussões 

 

Ao se ter em vista, portanto, os produtos temáticos elaborados para atingir 

os objetivos gerais e específicos deste trabalho de graduação individual e o de 

discutir, tendo como elemento norteador tanto os resultados em si, como os 

fundamentos teórico-metodológicos escolhidos, é que se discutirem os resultados 

apresentados acima. 

Nesse sentido, expõem-se as discussões principais que foram pensadas 

quando da verificação dos resultados do: 

 

a) Mapa Ambiental Urbano (1986) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza e 

Mapa Ambiental Urbano (2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza.  

De acordo com Ross (1995) quando se abordam diversos temas da 

natureza e da sociedade de forma integrada, se realizaria uma análise ambiental 

ou estudo ambiental. Nesse mesmo sentido, os mapas ambientais como já 

relatado, trabalham com as co-evoluções existentes entre os sistemas físicos e os 

sistemas sociais, demonstrando nessa abordagem, através do uso de uma 

cartografia, quando possível, de síntese, as potencialidades e restrições das áreas 

cujos atributos devem ser preservados ou das áreas alteradas que merecem 

requalificação em virtude dos estágios avançado das alterações ambientais 

provocadas pelo homem.  

Assim, os mapas ambientais ao fornecerem informações tanto de 

características da sociedade quanto da natureza, pelo uso de sensores remotos ou 

outras fontes e metodologias, são um instrumento para se avaliar, em último fim, 

a qualidade ambiental urbana. Tendo em mente os postulados acima, serão 

apresentadas comparações entre as categorias mapeadas nos dois mapas 
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ambientais urbanos assinalados e verificadas os locais em que as transformações 

entre as duas datas foram mais significativas, apresentando possíveis 

justificativas para esses fatos. 

Em relação à Categoria Fragilidade dos Ambientes Naturais, na 

comparação entre as duas datas (gráficos 08 e 09, anexo D), é possível verificar 

uma diminuição na classe de Fraca Fragilidade entre os anos de 1986 e 2002 (de 

41% do total da área, para 33%), assim como conseqüente aumento das demais 

classes, ou seja, da classe de Alta Fragilidade (aumento de 46% em 1986, para 

50% em 2002) e de Muito Alta Fragilidade (aumento de 13% em 1986, para 17% 

em 2002). Quando visualizada essa alteração em comparação entre os dois mapas 

ambientais urbanos, as alterações mais visíveis se encontram nas vertentes 

situadas da porção sul de morro situado no Jardim Jaraguá e de alguns setores de 

vertentes localizados no Jardim Regina. Essas duas áreas eram desocupadas em 

1986 e passaram a receber em 2002 respectivamente, habitação de baixo e médio 

padrão construtivo. Em relação à área do Conjunto Habitacional Turística, essa 

categoria não apresenta modificações para essa área. 

Em relação à categoria Graus de Risco à Moradia, os gráficos 12 e 13, 

anexo D apresentam as áreas ocupadas (em porcentagem) pelas classes 

mapeadas. A comparação entre os dois períodos, para essa categoria, em termos 

percentuais não varia muito, devido à pequena área ocupada pelas diferentes 

classes. No ano de 1986, as classes de alta possibilidade e média possibilidade de 

risco à moradia conservam 1% da área em relação às demais categorias. Esses 

mesmos valores se repetem no ano de 2002. A única exceção é a classe de baixa 

possibilidade de risco à moradia que tem sua área diminuída de 1% em 1986 para 

0,1% em 2002. Em termos absolutos, as diferenças entre os períodos ficam mais 

evidente: a área da classe de alta possibilidade de risco de moradia salta de 0,079 
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Km2 em 1986 para 0,091 Km2 em 2002. A classe de média possibilidade de risco à 

moradia tem pequena redução de 0,065 Km2 em 1986 para 0,063 Km2 em 2002. 

Por fim, a classe de baixo risco à moradia tem redução de 0,28 km2 em 1986 e 

atinge 0,25 Km2 em 2002.  

Na comparação visual dessa categoria verificada entre os dois mapas 

ambientais urbanos, o trecho de maior representatividade de alterações fica 

localizado junto a Rua Maria Lucia Duarte (Pirituba). Esse trecho apresenta alto 

risco à moradia, pois perdeu cobertura por mata ciliar em relação ao período de 

1986, apresentando, em 2002, ocupação das margens de um córrego sem nome 

que passa nas imediações dessa rua, por uso urbano de médio padrão 

construtivo e condomínios residenciais verticais. 

A categoria Qualidade das Águas Superficiais apresenta apenas maior 

número de pontos em 2002 (14 pontos) em relação a 1986 (12 pontos), pois foi 

possível aferir com maior certeza a qualidade da água nos pontos, uma vez que 

para o ano de 1986 os mesmos foram classificados através de entrevistas com os 

moradores mais antigos. 

Em relação à categoria Modificações Criadas na Morfologia, os gráficos 14 

e 15, anexo D apresentam as áreas ocupadas entre as classes dessa categoria em 

relação aos anos de 1986 e 2002. Assim, em relação à classe Degraus de Corte, 

houve aumento da extensão desse tipo de modificação do total de 51% em 1986 

para 68% em 2002, em comparação com o Perímetro da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza.  

Esse acréscimo verificado está associado à consolidação da urbanização na 

área de estudo, sobretudo pela existência de áreas de baixo padrão construtivo 

nos Jardins Nardini e Jaraguá e Vilas Chica Luiza e Jaguari. Nesses locais são 

comuns habitações precárias em cabeceiras de drenagem e ao longo de setores 



DGEO 

 

 CAPÍTULO 10 

Resultados e Discussões 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística 

– São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

547 

 

declivosos das vertentes. Também apresentou aumento de degraus de corte as 

regiões da Vila Santa Monica e Jardim Regina, onde se instalaram alguns 

condomínios residenciais verticais e horizontais. 

Já em relação à classe das Superfícies Planas e Rampas de Aterro, o que se 

verificou é demonstrado pelos gráficos 16 e 17, anexo D. A partir desses dois 

gráficos é possível perceber um aumento de 2% em relação à área ocupada pelas 

superfícies planas (eram 5% do total da área ocupada por todas as categorias em 

1986, e passou a representar 7% do total em 2002).  

As rampas de aterro só passaram a ser mapeadas em 2002, devido à escala 

de maior detalhamento utilizada e se concentra principalmente ao longo dos 

cortes realizados para a implantação da Rodovia dos Bandeirantes e ao longo de 

cortes que foram realizados para a instalação de alguns galpões industriais 

situados no Jardim Jaraguá. Sendo assim, o grande acréscimo notado em relação 

à execução de superfícies planas, entre os dois períodos analisados, deve-se à 

instalação de novos condomínios residenciais na área de estudo (Vila Santa 

Mônica), assim como do acréscimo verificado nos galpões industriais, que 

necessitam desse tipo de modificação na morfologia original dos terrenos para se 

instalarem. 

Para a Categoria Comprometimento da Qualidade Ambiental, talvez a que 

melhor demonstre o estágio de maior modificação e degradação da área de 

estudo, as áreas ocupadas pelas diferentes classes são apresentadas nos gráficos 

18 e 19, anexo D, nos dois períodos analisados. Na comparação entre os dois 

gráficos dessa categoria, percebe-se que o Uso Residencial em Cabeceiras de 

Drenagem tem participação aumentada no total de área ocupada pelas classes 

dos mapas ambientais urbanos de 7% para 9%. Esse aumento fica localizado 

principalmente em regiões situadas na Vila Chica Luiza e Vila Jaguari, as quais 
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receberam ocupações recentes por habitação de baixo padrão construtivo 

(favelas), contribuindo, assim, para esse quadro de comprometimento da 

qualidade ambiental.  

Para a classe Uso Residencial em Fundos de Vale e ao longo de Cursos 

D’água, o aumento em relação a 1986 é pequeno, salta de 3% para 4%, localizado 

junto de fundos de vale e cursos d’água da Vilas do Ferrão e Jaguari, cuja 

ocupação por habitação precária também é recente.  

A categoria Intervenção Humana Segundo a Morfologia tem as áreas de 

suas classes apresentadas nos gráficos 10 e 11, anexo D. Na comparação entre as 

classes dessa categoria, o que se verifica é justamente o efeito da urbanização 

sobre a área da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza no período 

considerado.  

Conforme se consolidou a ocupação da área, sobretudo nos anos 90, 

diminuíram as áreas de morfologia original preservada e semi-preservada, 

cedendo lugar, portanto, às regiões de morfologia antropogênica. A área de 

Morfologia Original Preservada teve redução de 35% em 1986 para 28% em 2002, 

restringindo-se atualmente, basicamente à área compreendida pelo Parque 

Estadual do Jaraguá.  

Para a área de Morfologia Original Semi-Preservada, a redução foi de 17%, 

pois a área de classe, em 1986, correspondia a 34% do total da área de estudo, 

caindo para 17% em 2002, concentrada, nesse último período, ao longo de 

vertentes inclinadas das Vilas Nova Jaraguá e Santa Mônica. Por fim, a classe de 

Morfologia Antropogênica tem sua área aumentada de 31% em 1986, para 55% 

do total em 2002. 

Por fim, a última categoria apresentada pelos mapas ambientais urbanos 

refere-se à elaboração de novas formas do relevo. As áreas ocupadas por essas 
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classes são insignificantes, quando se leva em conta o percentual ocupado em 

relação à área total da sub-bacia (0,001%). No entanto, quando se tem em mente 

as alterações ambientais causadas à área de estudo, estas classes representam um 

importante indício de desestabilização dos processos morfodinâmicos atuantes 

nessa região, denunciando o estágio de comprometimento ambiental da zona 

referente aos divisores de água situados na porção ocidental da sub-bacia, nas 

proximidades do Conjunto Habitacional Turística, e onde se situa uma área de 

aterro da Empresa Cetenco. 

Pelo exposto acima, pode-se perceber que as regiões da Vila Santa Mônica 

e dos Jardins Jaraguá e Nardini concentram áreas onde a ocupação de cabeceiras 

de drenagem, ocupação de fundos de vale e residências junto a cursos d’água, 

execução de cortes, aterros e superfícies planas são mais significativas. 

Na região da Vila Santa Mônica a consolidação da urbanização é antiga 

(data de 1974, Mapa 13, anexo A), no entanto, a instalação de favelas junto ao 

curso d’água de um córrego sem nome que atravessa essa região demonstra as 

interferências recentes no quadro de comprometimento da qualidade ambiental.  

Os principais impactos ambientais encontrados nessa área podem ser 

visualizados no mosaico de fotografias abaixo: 
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Fotografia 16 - Mosaico de Fotos dos principais Impactos Ambientais                             

encontrados na Região da Vila Santa Mônica e Jardim Regina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 

Legenda: 

Foto 1: Área com Condomínios Verticais e Habitação de Médio Padrão 

Construtivo (Jardim Regina), executados ao longo de superfícies planas 

e com execução de degraus de corte. 

Foto 2: Ocupação por Favela ao longo de córrego sem nome – Vila Santa 

Mônica 

Foto 3: Qualidade ruim (presença de poluentes) das águas superficiais 

em córrego sem nome – Vila Santa Mônica 

Foto 4: Condomínio Vertical Santa Mônica implantado sob superfície 

            plana e com execução de degraus de corte 

 

Autor: Edson A. Filho, 2008. 

 

 

 

Autor: Edson A. Filho, 2008 
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Em relação à região dos Jardins Jaraguá e Nardini, a maior parte dos terrenos 

foram ocupados já em 1974 (Mapa 13, anexo A), no entanto, nos trechos de cabeceiras de 

drenagem, onde se verifica comprometimento da qualidade ambiental, a ocupação é 

mais recente, datada da década de 80, e em trechos destinados à implantação de galpões 

industriais, a ocupação data da década de 90. Os principais impactos ambientais 

encontrados nessa área podem ser visualizados no mosaico abaixo: 

 

Fotografia 17 - Mosaico de Fotografias dos principais Impactos Ambientais                      

encontrados na Região dos Jardins Jaraguá e Nardini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Foto 1: Ravina localizada junto a divisor de água nas proximidades do 

Conjunto Habitacional Turística, em área de aterro promovido pela 

empresa Cetenco 

Foto 2: Área de Cabeceira de Drenagem (Vila Jaguari) ocupada, em um 

trecho, por habitação de baixo padrão construtivo e preservada, em 

outro trecho, por gramíneas e eucaliptos. 

Foto 3: Ravinas vegetadas por capim barba-de-bode em área de aterro 

executada para a instalação do CEU Vila Atlântica 

Foto 4: Qualidade ruim (presença de poluentes) das águas superficiais 

do curso do Ribeirão Vermelho – Jardim Monte Alegre 

 

 

 

 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 

Autor: Edson A. Filho, 2008. 
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Pelo exposto através dos mosaicos de fotos e do Mapa Ambiental Urbano 

(2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, os processos resultantes da 

instabilização da morfodinâmica da área de estudo, assim como as intervenções 

antrópicas resultantes na instalação de importantes condomínios e áreas 

industriais e de comércio apresentam grande representatividade espacial, assim 

como tem sido sentidos ao longo de um grande período de tempo, conforme se 

pode perceber pelo histórico de ocupação da área (Mapa 13, anexo A). De acordo 

com Freitas et. al. (2001), quando um determinado fenômeno decorrente de 

processos desestabilizadores do meio físico ocorrem de modo significativo e 

prolongado, há um impacto ambiental, que, portanto necessita de medidas 

mitigadoras. 

Quando observadas às ponderações supracitadas em relação à área 

ocupada pelo Conjunto Habitacional Turística, percebe-se que são existentes 

impactos ambientais localizados, não menos por isso, importantes.  

Como já assinalado por Sakamoto (2004), foram executados cortes e 

aterros em algumas porções dos lotes para adequar a dimensão destes à 

morfologia do terreno da área. Embora, como visualizado no Mapa de 

Morfologia de Vertentes da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (Mapa 14, 

anexo A), a maior parte das vertentes do referido loteamento seja retilínea, 

concentrando em sua maior parte trechos de declividades de até 20%, indicadas à 

construção de casas, na execução do projeto da área são encontrados os erros 

localizados de projeto, já mencionados por outros trabalhos. Foram 

desconsideradas também as áreas de fragilidade muito alta, referente aos graus 

de fragilidade dos ambientes naturais, localizados na várzea ocupada pelo 

córrego sem nome que atravessa o loteamento, mesmo sendo feita reserva de 

F

oto 3 
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mata conforme Lei Nº. 31.601/9263, cuja área foi aterrada. As residências da 

quadra localizada junto à Rua 15 estão totalmente localizadas em área de alta 

fragilidade ambiental, sendo necessário que se tivesse tomado outra medida para 

essa região, quando da execução do projeto do loteamento.  

O princípio que guia os projetos de habitações de interesse social é a 

construção de residências que aproveitem o máximo coeficiente de 

aproveitamento possível, não se considerando nesse caso, portanto, as 

fragilidades e potencialidades de outros usos para áreas situadas em locais, como 

se demonstrou nos mapas ambientais urbanos, estão bastante comprometidas. 

Um dos critérios de avaliação do meio físico levados a cabo nos processos de 

regularização fundiária de habitações de interesse social são, como já citado 

anteriormente, são as Cartas Geotécnicas.  

No entanto, no caso referente à aprovação do projeto do Conjunto 

habitacional Turística só se considerou como parâmetros a serem considerados 

na classificação das áreas em relação às limitações construtivas do meio físico as 

categorias Geologia e Declividades, assim como descrições genéricas do 

comportamento geotécnico dos tipos de solos encontrados. Não é, desse modo, 

que uma área, por apresentar declividades pouco acentuadas, em alguns trechos, 

e por possuir, em maior importância, solos que do ponto de vista geotécnico são 

                                                           
63 Esse episódio, mesmo se considerando á observância do projeto do Conjunto Habitacional 

Turística em relação ao respeito das áreas de reserva legal de mata, demonstram quão 

arbitrários são os indicies urbanísticos, que tentam estabelecer um padrão de salubridade 

ambiental de seus projetos. Essa área de reserva legal poderia ter sido espalhada ao longo das 

áreas de drenagem do referido loteamento ou mesmo ter sido executada ao longo das 

margens do córrego que passa pela área do loteamento, preservando a mata ciliar existente no 

local em 1986. A definição de uma área non aedificandi nesse local não foi suficiente para 

impedir a ocupação das margens do córrego. 
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adequados à ocupação que podem ser consideradas exímias para a instalação de 

programas de habitação de baixa renda. Outros parâmetros devem ser 

considerados, pois juntos, como se demonstrou pelos mapas ambientais urbanos, 

podem fornecer um diagnóstico mais completo da situação geográfica de uma 

determinada área. 

 

Figura 92 - Detalhe do Conjunto Habitacional Turística no Mapa Ambiental Urbano 

(2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 

 

            

 

 

 

A figura acima demonstra as principais restrições e impactos ambientais 

causados pelo Conjunto Habitacional Turística. A concepção que envolveu a 

confecção dos Mapas Ambientais Urbanos demonstra que o critério geotécnico, 

como demonstrado pelo processo de regularização fundiária deste loteamento 

Superfícies Planas 

Uso Residencial ao 

longo de Curso D’Água 

Comprometimento das 

Águas Superficiais por 

lançamento de esgoto 

em curso d’água 

Área Alagável 

Aterrada 

Fragilidade Ambiental 

Muito Alta 

Uso Residencial 

em Cabeceiras de Drenagem 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano (2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

Elaboração: Edson Alves Filho, 2008. 
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não é suficiente para indicar áreas adequadas à instalação de conjuntos 

habitacionais de interesse social. As declividades moderadas e presença de solos 

desenvolvidos mascaram o quadro maior dessa área, que é sua situação 

geográfica, onde a existência de matas representativas da Floresta Ombrófila 

Densa d Domínio Fitogeográfico das Matas Atlânticas são atributos de 

inestimável valor, além da existência de importantes nascentes, cuja 

impermeabilização da área promoveria o aumento das enxurradas à jusante. 

Ao se observar o zoneamento da área de estudo (Mapa 18, anexo A), 

verifica-se que a maior parte da área da sub-bacia é definida como Zona Mista de 

Baixa Densidade, onde se permite coeficiente de aproveitamento64 de 1,00, 

bastante elevado e taxa de permeabilidade mínima65 de 0,15, reduzida.  

Esse zoneamento, no entanto, refere-se ao Plano Diretor Estratégico de 

2002, e como, ainda não foram emitidos os títulos de propriedade dos terrenos 

aos moradores do Conjunto Habitacional Turística, suas ruas, embora com 

nomes, não constam no cadastro oficial do município, e dessa forma, o limite da 

ZEIS referente a este loteamento não foi atualizado, permanecendo, portanto, um 

zoneamento que desconsidera a implementação desse conjunto habitacional. 

Ao se observar os padrões urbanísticos seguidos pelas demais ZEIS 

definidas para a área de estudo, e como já mencionado anteriormente, acerca de 

Lei Nº 31.601/92 (Lei Municipal que define os padrões urbanísticos e o conceito 

de habitação de interesse social), verifica-se que o coeficiente de aproveitamento 

permitido é de 1,2, maior do que o verificado na zona mista de baixa densidade. 

                                                           
64

  O coeficiente de aproveitamento é a relação entre a projeção da área ocupada pela edificação e 

a área total do terreno. 

65  Taxa de Permeabilidade é um percentual expresso pela relação entre a Área do lote sem 

pavimentação impermeável e sem a construção no subsolo, e a área total do terreno. 
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 Esse valor alto, que se justificaria pelo fato de reduzir os custos de obra, 

permitindo alto aproveitamento da área dos terrenos, diminui também a taxa de 

permeabilidade dos lotes, o que em uma área onde existem nascentes e cursos 

d’água, que mesmo, de certa forma, preservados por canalização através do uso 

de canaletas que permitem a dissipação da água da chuva, tem que ter seus 

projetos de drenagem sempre revistos, para que se evitem sub-

dimensionamentos. Foi justamente esse erro o apontado por Sakamoto (2004), em 

seu trabalho final de curso. 

Em medição realizada em planta, através das curvas de nível constantes 

na Base Cartográfica Digital da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, 

percebeu-se que a maior via coletora do loteamento, Rua 14, possui uma 

declividade de 13%, maior que o limite recomendado pelos manuais técnicos, 

que sugerem declividades do eixo longitudinal das vias de até 10%, sob o risco, 

caso não seja seguida essa recomendação, de que não se dissipe a energia 

potencial das águas pluviais, o que pode causar deteriorização do solo e risco de 

enxurradas.  

O desrespeito a esses limites, dentro do projeto do Conjunto Habitacional 

Turística, aliado ao sub-dimensionamento do sistema de drenagem pluvial pode 

explicar, o fato visualizado em trabalho de campo, na porção final dessa 

importante via coletora, da existência de rachaduras no asfalto. 

Para a concepção dos projetos das residências e vias, não se permite 

construções em áreas com declividades superiores a 50% ou em trechos sujeitos à 

inundação. Em relação às vias, a largura mínima aceitável é de 8 metros. Com 

valores menores do que isso se dificulta o projeto de circulação e a largura das 

calçadas.  
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A maior parte das vias do Conjunto Habitacional Turística se situa, 

conforme Sakamoto (2004) em um intervalo de larguras que vai de 6 a 8 metros, 

abaixo, portanto, do padrão desejável, justificada, mais uma vez pela necessidade 

de aproveitamento máximo do coeficiente de aproveitamento dos lotes. Com 

isso, a principal conseqüência é o tamanho reduzido das calcadas, que mal 

ultrapassam os 60 cm na maioria dos trechos.  

Trechos de vias com larguras reduzidas induzem ao escoamento 

concentrado, sendo necessário, na definição dos projetos de habitação de 

interesse social, que se respeite o limite das linhas de drenagem, através, 

principalmente da manutenção da vegetação ciliar, que dissipa a energia 

potencial da água. De acordo com Moretti (1993), é permitida a canalização 

subterrânea, mas em áreas de baixa declividade ou nas quais os cursos d’água 

são intermitentes.  

As declividades mais freqüentes na área desse loteamento, como já dito, se 

situam num intervalo de até 20%, o que não apresenta riscos tanto à ocupação 

como para efeito de obras de canalização subterrânea de córregos. No entanto, as 

áreas das nascentes desses córregos que atravessam o Conjunto Habitacional 

Turística situam-se em áreas mais elevadas, onde as declividades se situam entre 

30% a 50% (Mapa 16, anexo A), o que ensejaria o desejo de proteção dessas áreas 

com matas originais.  

As nascentes do córrego que passa junto à Rua 15 estão preservadas, pois 

se situam dentro do limite do Parque Estadual do Jaraguá (Clube dos Escoteiros 

do Brasil), no entanto, o curso desse córrego situado junto aos limites do 

Conjunto Habitacional Turística e do Parque Estadual do Jaraguá sofre com 

poluição e assoreamento, denunciando o nível de interferência antropogênica 

nos processos morfodinâmicos que ocorrem na área de estudo.  
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Quando se analisa a área de nascentes situada próximo a Rua Dom 

Manuel Aguire, esta se encontra em área de declividade de 30% e o curso d’água 

dessa região está totalmente canalizado, o que desperta, portanto, atenção em 

relação à opção de não ter sido feita proteção dessa região com vegetação ciliar. 

Todas essas falhas de execução relativas ao sub-dimensionamento do 

projeto de drenagem pluvial merecem especial atenção, sobretudo quando se 

verificou que a contribuição do Conjunto Habitacional Turística em relação ao 

escoamento superficial direto de toda a Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

é de 5,93% e que a sua não implantação faria com que esse mesmo escoamento 

superficial direto diminuísse em 2,02%. Portanto, quando se volta à atenção ao 

referido Mapa de Zoneamento e Parâmetros Urbanísticos da Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza, alerta-se para o fato muito comum no planejamento 

das cidades brasileiras que é a de não dimensionar os custos da instalação das 

obras, recorrendo-se depois, a contratação e execução de outras obras, onerosas, 

com efeito de remediar os erros realizados anteriormente.  

Em gestão ambiental, um dos primeiros passos a serem tomados é o de 

identificar os problemas ambientais do entorno onde um determinado 

empreendimento será implantado, analisando-se riscos, susceptibilidades e a 

avaliação das potencialidades da área para outros usos. Como tanto 

demonstrado pelos resultados dessa pesquisa, esses riscos foram 

desconsiderados, fruto, talvez, das necessidades ainda imperantes nas cidades 

brasileiras da confusão estabelecida, pela falta equacionamento em relação às 

demandas sociais, e junto destas, do respeito aos espaços ambientalmente frágeis, 

tendo como conseqüência a grande lista de erros cometidos no planejamento 

urbano-ambiental de nossas cidades.  
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A solução para esse impasse é o aprofundamento das conquistas 

democráticas da sociedade, o que se alcança aos poucos, com a melhora da 

distribuição dos rendimentos econômicos e dos investimentos em massa na 

requalificação dos espaços urbanos. Assim, quem sabe não se reavalie, de 

maneira mais aprofundada, os usos a serem dados a áreas vizinhas às unidades 

de conservação, considerando nessas análises, o desejo de enfrentamento do 

déficit habitacional tão volumoso de nossa cidade, mas aliado à imperante 

necessidade de resguardar os tão já exíguos espaços verdes de áreas 

ambientalmente frágeis, indispensáveis na melhoria da qualidade de vida de 

todos os paulistanos.   
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“Só se conhece o que se pratica”. (Montesquieu) 
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11. Considerações Finais 

 

A análise ambiental, por sua natureza, tem como pressuposto, a 

necessidade de se trabalhar com uma grande gama de informações, aliadas tanto 

ao eixo dos fenômenos e processos ligados à natureza, como aqueles situados 

dentro da dinâmica de produção do espaço pela sociedade. Nesse ensejo, a 

Cartografia Ambiental traz como paradigma o conceito de que os espaços 

terrestres são produzidos pelo homem, e, portanto, assim devem ser analisados. 

Embora os sistemas ambientais tenham suas temporalidades e escalas de 

manifestação, muitas das quais dissociadas do tempo de reprodução dos 

sistemas econômicos, o atual estágio das forças produtivas consegue demonstrar 

as co-evoluções desses sistemas, onde uma interferência promovida pelo homem 

resulta em uma alteração das taxas e balanços dos processos naturais percebidos 

dentro do intervalo de uma vida humana. 

Dessa maneira a natureza, embora imperiosa, tem que conviver com as 

modificações causadas pelo homem e uma cartografia do ambiente que tenha 

como principio apenas inventariar ou mostrar coleções de variáveis do meio 

físico torna-se cada vez menos condizente com o desafio já visualizado a partir 

dos anos 60 da necessidade de reavaliação dos sistemas produtivos para que se 

alcance a sustentabilidade nos processos econômicos.  

A reprodução do espaço cujas causas se baseiam nas ações que os homens 

mantém entre si em sociedade, esbarram nos limites postos pela capacidade de 

depuração dos ambientes naturais, cujas conseqüências, não são apenas reajustes 

e desarranjos das taxas, variações e tendências de processos naturais. A crise 

ambiental, dessa forma tem causa social e conseqüência social, colocando o 

homem como o maior interessado no conhecimento das intervenções que estão 
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ocorrendo da natureza e na busca de soluções que minimizem esses efeitos. 

Mesmo a manutenção dos estoques genéticos de biodiversidade ou valorização 

dos potenciais geoecológicos e paisagísticos, quando pensados com uma 

mentalidade puramente ecológica tem ganhado outro significado, pois pra que se 

busque esses objetivos, é por que eles significam melhorias na qualidade de vida 

dos cidadãos. Dessa forma, o ambiente não pode ser tratado como um fato 

meramente biológico, colocando os estudos geográficos como essenciais no trato 

dessas questões, pois os conceitos de paisagem e território se demonstram mais 

adequados no trato dessas questões. 

A cartografia ambiental retrospectiva que se mostrou aqui tentou, dessa 

forma, através de experiências já aplicadas em estudos de cunho geográfico 

contribuir, de alguma forma, na tentativa de dar um tratamento mais adequado a 

uma questão que longe de ser meramente ambiental, retrata um processo atual 

da produção do espaço geográfico da realidade da maioria das cidades 

brasileiras.  

Poderia-se ter escolhido o tratamento que foi feito à análise do processo de 

regularização fundiária do Conjunto Habitacional Turística dentro de um escopo 

guiado pela Geografia Urbana mais tradicional e das interlocuções que são 

possíveis de se estender ao urbanismo, cujos conceitos, para o bem o para o mal, 

ajudam a regular o processo, que de forma mais geral, é promovido pelos 

agentes econômicos hegemônicos. No entanto, a riqueza da abordagem 

geográfica dos problemas ambientas é que elas não reduzem o espaço geográfico 

a um ambientalismo puro, nem aproximam o entendimento feito do 

funcionamento do espaço urbano perto de um sociologismo que não vê que o 

espaço é condição e instrumento da materialização da dimensão social da 

realidade humana. 
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A sociedade se torna complexa, assim como as causas de seus problemas, 

sendo necessário que o holismo seja aplicado como fio condutor dos estudos, 

considerando e ponderando as diferentes causas dos problemas ambientais. 

O objetivo geral que se pretendeu foi o de realizar uma análise ambiental 

urbana cujo recorte têmporo-espacial considerou as fases de pré-perturbação e 

pós-perturbação eventualmente ocasionadas pela implantação do Conjunto 

Habitacional Turística. Os mapas ambientais urbanos confeccionados para 

atingir esse objetivo trouxeram como fundamento norteador de suas legendas a 

necessidade de avaliação das modificações morfodinâmicas causadas pelo 

homem no ambiente através da execução das obras necessárias para sua 

reprodução social e econômica nas cidades. No entanto, também se considerou 

nessa legenda o nível das interferências ligadas à legislação municipal que regula 

o espaço urbano, essencial também para compreender como se processam os 

níveis de interferências permitidos dentro das cidades. Apontaram-se as 

susceptibilidades e fragilidades dos ambientes naturais mediante a relação 

existente pelos usos urbanos já realizados dentro da área de estudo. Dessa forma, 

a cartografia ambiental utilizada considerou o tratamento das questões 

ambientais dentro de um escopo que parte primeiro da compreensão das ações 

humanas e suas conseqüências aos sistemas ambientais, apontando como 

conseqüências ou dos indicativos dessas alterações, formas (geomorfológicas) 

que denunciam esses processos e que também resultam em deseconomias e 

riscos à sociedade. 

Os resultados contidos nessa cartografia ambiental tomaram a reafirmar as 

alterações ambientais localizadas quando se tem em mente a área do Conjunto 

habitacional Turística, mas significativas em duas outras áreas vizinhas a esse 

empreendimento. No entanto, como o ambiente é recortado por uma infinidade 
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de sistemas e subsistemas, as conseqüências de intervenções de uma área são 

sentidas nas demais e vice-versa, sendo necessária a análise de toda área através 

de um recorte que leve em consideração a manifestação dos processos atuantes 

nos sistemas naturais, mas que também envolvam os limites territoriais 

estabelecidos pelo homem, através do planejamento oficial que usa os limites 

estaduais, municipais, distritais e já incorpora os limites físicos no tratamento das 

questões ligadas à gestão de cidades. 

Quando se verificam os resultados permitidos pelos objetivos específicos 

deste trabalho de graduação é que se percebeu de modo mais enfático as 

conseqüências trazidas pela implantação do Conjunto Habitacional Turística, 

através da impermeabilização de uma importante área contribuinte do sistema 

fluvial e hidrológico de toda uma região e dos riscos potenciais trazidos pelo 

aumento do escoamento superficial direto, já dimensionados para essa região, 

quando da elaboração do Plano Diretor Regional Estratégico da Subprefeitura 

Pirituba/Jaraguá, que prevê a construção de um Reservatório de Contenção de 

Cheias em área a ser desapropriada por direito de preempção em frente ao 

referido conjunto habitacional. 

Por outro lado, a implantação do Conjunto Habitacional Turística 

contribuiu para a fragmentação da vegetação do entorno do Parque Estadual do 

Jaraguá, removendo áreas continuas de mata e de vegetação de várzea que 

acompanhava os córregos que atravessam o limite desse conjunto, fato, portanto, 

verificado pelas parcelas do transcepto realizado entre essas duas áreas, 

indicativas de espécies de diferentes estágios de sucessão ecológica, mas que 

apontam estágios mais iniciais nas proximidades dos limites do referido 

conjunto. 
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A visualização através das normas que são aplicadas para a regulação do 

espaço urbano permitam conhecer os limites postos entre a necessidade de 

atendimento de demandas sociais e da preservação de áreas frágeis do ponto de 

vista ambiental, pois trazem nesse mesmo processo o modo como a sociedade 

urbana vem sendo construída no Brasil, desrespeitando-se os limites de auto-

depuração desses sistemas ambientais e colocando dentro dos índices que 

regulam o espaço urbano variáveis insuficientes ou que não levam em 

consideração a situação geográfica dos lugares, permitindo adensamento em 

regiões bastante drenadas ou que reduzam a cobertura vegetal em áreas 

próximas a unidades de conservação.  

Por isso, por um lado, apresentou-se uma discussão mais longa acerca do 

planejamento urbano-ambiental do Município de são Paulo e de como se 

processa a definição da ação dos movimentos sociais de luta por moradia, pois os 

mapas ambientais não capazes de dar cabo de demonstrar o complexo jogo de 

forças sociais e políticas existente nas cidades. No entanto, mesmo assim, eles 

apontam algumas incongruências que podem ser melhoradas, pois não se pode 

prescrever uma mesma solução urbanística para todas as áreas da cidade, mesmo 

que sejam essas regiões destinadas à habitação de interesse social.  

As variáveis ambientais no trato de questões tão amplas como esta são 

muitas, recaindo-se aqui no risco de não ter levado a cabo nos mapas ambientais 

urbanos, outras tão importantes.  

O conhecimento das alterações ambientais necessita de ser melhor 

qualificado, extraindo-se as causas realmente antrópicas desses processos e a 

partir daí, elencar novos dispositivos legais que possam contribuir para melhoria 

da qualidade ambiental urbana de nossos municípios. Essa tarefa é árdua e 

necessita, como dito, da ponderação de outras variáveis que também denunciam 
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o estágio de comprometimento ambiental em áreas urbanas, apresentando-se, de 

certa forma como um complemento a aplicação dos tradicionais índices 

urbanísticos que regulam as cidades. 

O desejo, por fim, é que se alcance num futuro próximo uma quantidade 

maior de conhecimentos acerca dos fatores que determinam a qualidade 

ambiental urbana em nossas cidades, apresentando melhores diagnósticos dessas 

áreas, dentro de um escopo que também leve em consideração a conservação dos 

recursos genéticos dos espaços territorialmente protegidos, o que levará, 

portanto ao avanço dos resultados aqui apresentados a serem enriquecidos em 

níveis mais elevados do árduo, mas belo e profícuo processo de formação 

acadêmica e intelectual.             
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Mapa 11 – Mapa Ambiental Urbano (1986) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 12 – Mapa Ambiental Urbano (2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Quadro 3 - Fluxograma com as Cadeias Técnicas Desenvolvidas a partir dos materiais utilizados – Derivações para os Procedimentos Metodológicos.  
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Mapa 13 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo (1986) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 14 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo (2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 15 - Mapa de Expansão Urbana (1974 - 2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 16 - Mapa de Morfologia de Vertentes da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Figura 93 - Modelo Digital de Terreno da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 17 - Mapa Hipsométrico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 18 - Mapa Clinográfico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 19 - Mapa de Orientação de Vertentes da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 20 - Mapa de Zoneamento Urbano (Sub-Prefeitura Pirituba/Jaraguá) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2004). 
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Mapa 21 - Mapa Topográfico da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 22 - Mapa de Fragilidade dos Ambientes Naturais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 
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Mapa 23 - Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimentos de até ½  salário-mínimo – Sub-Bacia do 

Córrego Inocêncio de Souza (2000). 
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Mapa 24 - Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimentos de 2 a 3 salários-mínimos –  

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2000). 
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Mapa 25 - Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes com Rendimentos de 5 a 10 salários-mínimos  – Sub-Bacia 

do Córrego Inocêncio de Souza (2000). 
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Mapa 26 - Mapa de Distribuição dos Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permanentes Alfabetizados – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza 

(2000). 
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Mapa 27 - Mapa de Distribuição dos Domicílios do Tipo Casa em outra condição de terreno (nem próprio, nem cedido) – Sub-Bacia do Córrego Inocêncio 

de Souza (2000). 
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Mapa 28 - Mapa de Distribuição dos Domicílios com Lixo jogado em Rio, Lago ou Mar - Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2000). 
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Mapa 29 - Mapa de Distribuição dos Domicílios com Abastecimento de Água- Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2000). 
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Mapa 30  – Mapa de Hierarquia de Drenagem da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Mapa 31 - Mapa de Trajeto e Pontos de Observação e Coleta de Dados dos Trabalhos de Campo realizados na Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 
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Tabela 12 - Padrões de Exatidão Cartográfica dos Produtos Temáticos. 

Produto 

Temático 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P

10 

P

11 

P

12 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Residual 

+ Desvio 

Padrão 

Erro 

Quadrático 

Médio 

(metros) 

Padrão de 

Exatidão 

Cartográfica 

Compatibilidade  

do PEC 

Mapa Geológico 
0

0,84 

0

0,89 

0

0,34 

0

0,85 

1

1,64 

1

1,12 

1

1,69 

0

0,87 

1

1,31 

1

1,48 

2

2,09 

2

2,38 

 

0,5886 

 

1,4286 

 

0,84 

 

B 

 

1:1.000 

Mapa 

Geomorfológico 

1

1,22 

0

0,74 

1

1,17 

0

0,92 

2

2,32 

0

0,67 

1

1,29 

0

0,43 

0

0,67 

0

0,82 

1

1,03 

1

1,22 

 

0,4844 

 

1,7044 

 

1,22 

 

B 

 

1:2.000 

Unidades 

Climáticas 

Naturais 

0

0,56 

0

0,68 

2

2,42 

3

3,22 

0

0,29 

0

0,56 

0

0,47 

1

1,32 

1

1,45 

0

0,57 

0

0,32 

1

1,85 

 

0,9366 

 

1,4966 

 

0,56 

 

B 

 

1:1.000 

Unidades 

Climáticas 

Urbanas 

0,62 0,72 1,29 2,32 0,46 0,69 1,25 1,09 1,92 0,64 0,51 2,03 0,6457 1,2657 0,62 B 1:1.000 

Mapa Pedológico 1,42 1,64 0,45 0,39 0,57 1,53 1,23 1,16 0,36 1,32 1,69 1,42 0,5093 1,9293 1,42 B 1:2.000 

Orientação de 

Vertentes 

1

1,26 

2

2,34 

0

0,75 

5

5,76 

3

3,25 

0

0,42 

2

2,69 

0

0,29 

4

4,25 

0

0,76 

5

5,02 

2

2,36 

 

1,8454 

 

3,1054 

 

1,26 

 

B 

 

1:2.000 

Fonte: Arquivos TIFF dos Mapas de Tarifa & Azevedo (2001) e Leonardo (2005), Lei Nº. 89.817/84 e Relatórios de Erro Residual do Software 

Geomedia 6.0 
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Tabela 13 - Padrões de Exatidão Cartográfica dos Overlays dos Mapas Ambientais Urbanos (1986 e 2002). 

 

Produto 

Temático 

 

Mapa 

Ambiental 

Urbano 

(1986) 

P

P1 

 

P2 

 

P3 

P

P4 

P

P5 

P

P6 

P

P7 

P

P8 

 

P9 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Residual 

+ Desvio 

Padrão 

Erro 

Quadrático 

Médio 

(metros) 

Padrão de 

Exatidão 

Cartográfica 

Compatibilidade 

do PEC 

FX-115 

F-35 

2

8,39 

 

4,10 

 

8,40 

3

4,10 

8

8,06 

8

8,64 

2

1,66 

2

3,57 

 

5,41 

 

11,1740 

 

39,5641 

 

28,39 
B 1:50.000 

FX -116 

F-34 

2

8,20 
21,27 19,81 

1

1,84 

1

1,54 

1

15,75 

1

2,87 

2

4,60 

 

14,97 

 

7,8834 

 

36,0835 

 

28,20 
B 1:50.000 

FX-117 

F-35 

4

1,42 
11,17 12,00 

8

7,63 

1

13,04 

1

18,25 

3

0,96 

1

3,66 

 

13,44 

 

25,0206 

 

66,4406 

 

41,42 
C 1:50.000 

FX-117 

F-36 

1

8,46 

 

20,09 

 

34,19 

7

7,85 

1

13,06 

2

3,14 

1

5,03 

1

1,54 

 

14,63 

 

7,7513 

 

26,2113 

 

18,46 
B 1:25.000 

 



 Anexo A – Mapas Ambientais Urbanos, Produtos Temáticos,  

Padrões de Precisão Cartográfica e Padrões de Exatidão Posicional. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional Turística – São Paulo/SP –  

Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

DGEO 

 

616 

 

FX-118 

F-37 

 

11,08 

 

12,06 

 

12,04 

1

4,57 

 

15,07 

 

7,80 

 

14,20 

 

16,92 

 

4,04 

 

3,9831 

 

15,0632 

 

11,08 

 

A 

 

1:25.000 

FX-119 

F-36 

 

10,33 

 

5,90 

 

11,52 

1

5,33 

 

47,59 

 

15,04 

 

27,42 

 

11,83 

 

12,19 

 

12,7310 

 

23,0610 

 

10,33 

 

A 

 

1:25.000 

Mapa 

Ambiental 

Urbano 

(2002) 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

 

P6 

 

P7 

 

P8 

 

P9 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Residual 

+ Desvio 

Padrão 

Erro 

Quadrátic

o Médio 

(metros) 

Padrão de 

Exatidão 

Cartográfica 

Compatibilidade 

do PEC 

FX-11 

F-0004 

 

10,90 

 

13,46 

 

16,77 

 

7,36 

 

6,34 

 

10,13 

 

5,81 

 

11,58 

 

11,97 

 

3,5506 

 

14,4506 

 

10,90 

 

A 

 

1:25.000 

FX -11 

F-0006 

 

88,17 

 

22,60 

 

23,89 

 

3,04 

 

8,79 

 

64,27 

 

7,73 

 

5,43 

 

25,07 

 

19,0724 

 

27,2424 

 

8,17 

 

C 

 

1:10.000 

FX-11 

F-0128 

 

10,22 

 

13,26 

 

17,79 

 

9,29 

 

11,70 

 

1,58 

 

8,29 

 

10,08 

 

17,80 

 

4,9785 

 

15,1986 

 

10,22 

 

A 

 

1:25.000 

FX-71 

F-19 

 

24,50 

 

40,96 

 

65,74 

 

42,03 

 

55,75 

 

65,21 

 

23,07 

 

32,95 

 

43,53 

 

15,8656 

 

40,3656 

 

24,50 

 

B 

 

1:25.000 

FX-71 

F-21 

 

54,65 

 

40,87 

 

39,77 

 

66,88 

 

44,43 

 

23,63 

 

32,45 

 

56,12 

 

25,39 

 

14,5381 

 

69,1881 

 

54,65 

 

B 

 

1:100.000 
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FX-71 

F-23 

 

35,01 

 

31,02 

 

25,92 

 

12,02 

 

23,02 

 

13,94 

 

28,82 

 

32,63 

 

17,26 

 

8,3780 

 

43,3881 

 

35,01 

 

B 

 

1:50.000 

FX-71 

F-25 

 

5,10 

 

17,04 

 

2,36 

 

4,36 

 

6,91 

 

2,86 

 

7,68 

 

9,77 

 

5,10 

 

4,4921 

 

9,5922 

 

5,10 

 

A 

 

1:10.000 

FX -71 

F-27 

 

2,17 

 

11,36 

 

6,70 

 

1,78 

 

0,38 

 

14,24 

 

8,45 

 

14,42 

 

13,69 

 

5,6612 

 

7,8301 

 

2,17 

 

A 

 

1:10.000 

FX-73 

F-18 

 

32,19 

 

15,38 

 

5,44 

 

17,30 

 

8,83 

 

10,93 

 

26,78 

 

25,35 

 

18,89 

 

8,8906 

 

41,0806 

 

32,19 

 

B 

 

1:50.000 

FX-73 

F-20 

 

16,35 

 

26,80 

 

11,21 

 

6,43 

 

15,57 

 

5,76 

 

18,53 

 

8,05 

 

8,51 

 

6,9127 

 

23,2628 

 

16,35 

 

B 

 

1:25.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Overlays das Fotos Centrais dos Mapas Ambientais Urbanos (1986, 2002) da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza, Lei Nº. 89.817/84 e 

Relatório de Erros Residuais do Software Geomedia 6.0 
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O produto temático Uso e Ocupação do Solo (1986) têm o mesmo padrão 

de exatidão posicional que o verificado na Tabela 11 acima, acerca do Mapa 

Ambiental Urbano (1986), pois foram utilizados os mesmos pontos de controle 

no procedimento de georreferenciamento deste mapa. Em relação aos produtos 

temáticos Mapa de Uso e Ocupação do Solo (2002) e Mapa de Morfologia de 

Vertentes, verifica-se o mesmo   

O padrão de exatidão posicional demonstrada na tabela supracitada, 

acerca do Mapa Ambiental Urbano (2002), pois se utilizou dos pontos de controle 

deste último para o procedimento de georreferenciamento desses dois produtos. 

Os valores referentes aos erros quadráticos dos dois mapas ambientais 

urbanos acima se encontram com valores incompatíveis às escalas dos 

documentos dos quais foram retirados devido ao fato de terem sido restituídos 

através de procedimento de fotointerpretação com o uso de modelo stereo-

triplet, o qual, como se sabe, só conserva a escala verdadeira da foto, uma 

pequena região situada próxima do centro da mesma.  

No entanto, as informações mapeadas nesses dois produtos possuem 

consistência cartográfica, pois se utilizou de pontos de apoio para corrigir as 

distorções (Cartas 1:10.000, Fotografias Aéreas em Escala de 1:5.000 e imagem 

Ikonos com resolução de 1 metro). 

Para os overlays georreferenciados os valores se tornaram elevados pois 

no procedimento de georreferenciamento são lançados pontos espalhados por 

toda a foto e o software de geoprocessamento utilizado, espalha esse erro de 

georreferenciamento por todo o documento, o que fez, portanto, o erro 

quadrático médio ficar elevado. Ressalta-se, portanto, que essas distorções foram 

adequadas com o uso de outros documentos de referência. 
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Tabela 14 - Padrões de Exatidão Cartográfica definidos pela Lei Nº. 89.817 

 

Padrões de Exatidão Cartográfica definidos pela Lei Nº. 89.817 de 20/06/1984 

 Erro Padrão Máximo permitido (em planta) ou Erro Quadrático 

 PEC em diferentes escalas (m) 

Classe de 

Exatidão 

Posicional 

Erro em 

Planta (mm) 
1:1.000 1:2.000 1:5.000 1:10.000 1:25.000 1:50.000 1:100.000 

A 0,5 mm 0,5 m 1,0 m 2,5 m 5,0 m 12,5 m 25 ,0 m 50,0 m 

B 0,8 mm 0,8 m 1,6 m 4,0 m 8,0 m 20,0 m 40,0 m 80,0 m 

C 1,0 mm 1,0 m 2,0 m 5,0 m 10,0 m 25,0 m 50,0 m 100,0 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lei Nº. 89.817/84 
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Anexo B - História da Evolução dos SIG, Chave de Interpretação dos Mapas 

de Uso do Solo, Matrizes de Identificação das Unidades de Paisagem, 

Matrizes de Identificação das Categorias de Fragilidade Ambiental, Relação 

de Geoindicadores, Valores das Curvas CN – Uso do Solo (1986) e (2002) e 

Classificação dos Fluxos Hídricos Superficiais. 
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Quadro 4 - História do Desenvolvimento dos SIG no século XX. 

 

Ano Realização 

1912 

MANING realiza estudo na cidade de Billerica (Massachusetts – EUA) e 

consegue a geração de 4 mapas e um mapa síntese com recomendações e 

mudanças para o padrão de estradas e de uso da terra. 

BAGEL (Dusseldorf, Alemanha) obtém a produção de mapas na mesma escala 

sobre o desenvolvimento de cidades num período de 1874 até 1912 com 

operações de sobreposição. Calculou o estilo de crescimento das cidades e a 

resposta às pressões das áreas de entorno frágil. 

1922 

(Doncaster, Inglaterra) – ABERCOMBRIE E JOHNSON realizam um primeiro 

esforço de Planejamento regional da Cidade de Doncaster dando enfoque na 

circulação e no comportamento das rotas principais e secundárias. Fizeram 

Estudos, também, da Paisagem Natural, através da descrição das curvas de nível 

e recomendações, devido à localização das áreas mais elevadas, para o uso e 

ocupação do solo. Soma-se a este esforço, a produção de mapas na mesma 

escala, com os principais temas sobrepostos. 

1929 

(Nova York, EUA) – Realização do Plano Regional de Nova York através da 

realização de levantamentos regionais de cidades, com análises por intervalos 

temporais, conforme a densidade da população. 

1955 

(Detroit, EUA) – Região Metropolitana de Detroit encomenda um estudo sobre o 

tráfego de veículos para subsidiar o planejamento de futuras rotas alternativas 

de circulação da frota da região. 

1962 

(Tonlinson, Canadá) – Canadian Land Inventory desenvolve o Sistema de 

Informações Geográficas Canadense (Canadian Geographic Information System 

– CGIS), considerado o primeiro SIG da era contemporânea, sendo o pioneiro na 

capacidade de atendimento de mais de uma aplicação específica. Possui 

também, grande capacidade de armazenamento e recuperação de dados, 
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reclassificação de atributos, mudança de escala de apresentação, superposição 

entre polígonos, criação de novos polígonos, etc). 

1964 

(Divisão de Suprimento de Água e Controle de Poluição do Serviço de Saúde 

Pública – EUA) – Criação do STORET (Storage and Retrieval) com capacidade 

de normatização de dados gerados por diferentes agências privadas e 

governamentais. A criação de bancos de dados deste SIG fornecia respostas à 

determinadas perguntas formuladas, com entrada e saída de dados na forma de 

tabelas. 

1964 

(EUA) – Surgimento do MIADS, voltado à problemas relacionados aos recursos 

naturais. Além da capacidade de armazenagem e recuperação de atributos e 

produção de operações de superposição e operações matemáticas, era capaz de 

gerar gráficos e atualizar bancos de dados de maneira simples. 

1969 

(Atlanta, EUA) – Ian McHarg publica o artigo Design With Nature, 

formalizando um conceito de SIG para o estudo da aptidão de uso da terra, que 

permitia combinar e comparar tipos de dados variados, capazes de produzir 

saídas gráficas. Como mapas, os quais permitiriam dar suporte para 

planejamentos globais. A partir deste artigo, em 1988, McHarg lança o SIG SCA 

(Suitability / Capability Analysis). 

1972 

Surgimento das primeiras imagens de satélite que logo se tornaram fontes de 

informações para os SIG. Assim, os Sistemas de Informação Geográfica 

começaram a incluir em suas operações, o processamento digital de imagens. 
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1973 

A INTERGRAPH produz um sistema gráfico, atendendo a interesses militares, 

capaz de produzir mapeamentos automáticos interativos, para atender 

administrações governamentais. O SIG criado chama-se NASHVILLE. 

1980 

Popularização dos SIG para diversos setores da sociedade, graças à evolução da 

tecnologia de informática. Tem-se o aparecimento da Plotagem Eletrostática, do 

Scanner e das Estações de Trabalho.  

A ESRI (Earth System Research Institute) desenvolve um banco de dados 

comercial do tipo hierárquico. 

Final da 

Década 

de 80 

Evolução da arquitetura dos Sistemas e Ligações de Periféricos e aplicativos em 

rede, permitindo o estabelecimento quase definitivo das funções de SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2003) 
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Quadro 5 - Chave de Interpretação utilizada no Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986). 

 

Classe 
Chave de Interpretação 

Características Padrão na Fotografia Pancromática 

Mata e Capoeira 

Correspondem às formações 

florestais em diversos estágios 

sucessionais apresentando 

cobertura fechada à aberta na 

forma de campos. 

Aspecto rugoso (mata) a liso 

(transição entre capoeiras e campos) 

com tonalidades que variam do cinza 

médio ao cinza escuro. Os extratos 

são perceptíveis na formação de 

matas, sendo observáveis indivíduos 

emergentes. Nas capoeiras os extratos 

são pouco desenvolvidos, sendo em 

muitos casos imperceptíveis. 

Loteamento 

de Chácara 

Correspondem ao uso urbano em 

áreas rurais ou periurbanas 

identificados através de seu uso 

recreativo e destinado à 

atividades de lazer, não 

apresentando arruamento 

adensado ou equipamentos 

típicos de loteamentos 

consolidados. 

São visíveis edificações não muito 

numerosas seguidas de 

equipamentos como piscinas, 

pequenos galpões, quadras poli 

esportivas. São mantidas 

significativas porções de vegetação 

do tipo arbórea à arbustiva no 

interior dos lotes. As tonalidades 

variam de cinza claro à cinza médio e 

em alguns trechos em cinza escuro, 

devido à resposta espectral 

notabilizada pelas edificações. 
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Movimento de 

Terra 

Correspondem às modificações 

criadas na morfologia original 

com finalidade de preparação do 

terreno, em áreas urbanas, para 

receber construções dos mais 

diversos tipos (industriais, 

residências, entre outros). 

Textura lisa com tonalidade de cinza 

claro a branco situado em ao longo de 

rodovias e lotes urbanos. São visíveis 

remanejamentos de terra e acúmulo 

de material forma de aterros e cortes, 

comportando-se como superfícies 

planas nos topos dessas 

movimentações. 

Equipamento 

Urbano 

Correspondem aos equipamentos 

tanto de uso público como 

particular, destinados ao 

desempenho das funções urbanas 

(creches, escolas, praças, clubes 

recreativos, igrejas, etc.). 

Edificações apresentando formas 

geométricas, com diferentes padrões 

e tamanhos no interior das áreas 

urbanas. Tonalidades variam do 

cinza médio ao cinza escuro. 

Área Urbana 

Correspondem ao conjunto de 

áreas destinadas às funções 

urbanas, compreendendo o 

arruamento, as edificações, 

quadras e lotes urbanos desde que 

não desempenhem função de 

destaque que o individualize nas 

categorias de equipamentos 

urbanos, indústrias, áreas vagas e 

quadras vagas e parcialmente 

vagas. 

Texturas com padrões diversos, 

encontrando-se deste elementos 

geométricos (arruamentos, quadras e 

edificações) ao padrão rugoso (áreas 

de baixo padrão construtivo). São 

interrompidas em suas áreas internas 

por coberturas vegetais como 

capoeiras em alguns equipamentos 

urbanos à coberturas herbáceas e 

arbustivas no interior dos lotes, onde 

a tonalidade varia de rugosa a lisa, 

com tons de vão do cinza claro ao 

escuro.  



DGEO 

 

 Anexo B – História da Evolução dos SIG, Chave de 

Interpretação dos Mapas de Uso do Solo, Matrizes de Identificação 

das Unidades de Paisagem, etc. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

 

 

DGEO 

 

626 

 

Indústria 

Correspondem ao conjunto de 

áreas de grandes à médias 

extensões apresentando 

características bastante peculiares 

como páteos, galpões cobertos e 

estacionamentos, desempenhando 

uma função industrial dentro da 

área urbana. 

Áreas com formatos geométricos com 

cobertura em nos que vão do cinza 

médio ao cinza claro. Acompanham 

grandes bolsões de estacionamentos e 

outros equipamentos urbanos 

associados, como estradas, rodovias. 

São perceptíveis cobertura herbácea e  

até arbórea dentro dos terrenos, 

assim como cortes e aterros. 

 

 

Quadro 6 - Chave de Interpretação utilizada no Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Sub-

Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002). 

Classe 
Chave de Interpretação 

Características Padrão na Imagem Ikonos Mata e Capoeira 

Sub-Classe 

Subclasse: Mata Atlântica 

Pluvial de Planalto 

Corresponde às formações 

florestais em diversos estágios 

sucessionais apresentando 

cobertura fechada 

Textura Rugosa com cor verde em 

diferentes tonalidades – verde escuro 

à médio com incursões de tons 

acinzentados correspondendo a 

indivíduos emergentes entre os 

extratos 

Subclasse: Campos de 

Altitude 

Correspondem à formação 

florestal aberta sem presença de 

extratos, controlados 

principalmente pela altitude, 

inclinação das vertentes e 

radiação. 

Textura Lisa em cor marrom em 

tonalidades médias e escuras 

seguindo áreas de afloramentos 

rochosos e mata fechada 

Fonte: Edson Alves Filho (2008) 
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Classe: Loteamento de Chácara 

/ Aldeia Indígena 

Características Padrão na Imagem Ikonos 

Sub-Classe: Chácara 

Corresponde ao uso urbano em 

áreas rurais ou periurbanas 

identificados através de seu uso 

recreativo e destinado à 

atividades de lazer, não 

apresentando arruamento 

adensado ou equipamentos 

típicos de loteamentos 

consolidados. 

Padrão de textura diversificado. 

Tamanho dos objetos variados 

apresentando formas geométricas 

(edificações). Telhado das edificações 

de médio a alto padrão. Presença de 

Piscinas, Quadras e pequenos 

galpões. 

Subclasse: Aldeia Indígena 

Guarani 

Corresponde às ocupações 

isoladas com edificações 

mantendo-se concêntricas em 

relação a uma edificação 

principal. Área de reserva 

fundiária e de proteção integral 

sob responsabilidade da FUNAI. 

Padrão de textura diversificado. 

Coloração entre cinza escuro e 

marrom, com pequenas áreas 

esverdeadas. Área central da aldeia 

ocupada por edificação isolada sob 

grande páteo em superfície exposta. 

Alguns telhados das edificações 

apresentam médio padrão 

construtivo. Presença de cobertura 

herbácea nos páteos    

Classe: Movimento de 

Terra/Afloramento Rochoso 
Características Padrão na Imagem Ikonos 

Subclasse: Superfície Exposta 

Corresponde às áreas sem 

cobertura edáfica, localizadas em 

fundos de lotes, na forma de 

quintais e movimentos de terra. 

Textura lisa com cor que varia entre o 

marrom, marrom esverdeado e 

vermelho 
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Subclasse: Afloramento 

Rochoso 

Corresponde às áreas de 

exposição área das rochas, 

localizadas em áreas de grande 

declividade ou ao longo de 

equipamentos urbanos 

importantes (ferrovias e rodovias) 

Textura rugosa com cores que variam 

do marrom médio ao escuro com 

intercalações de cinza claro ao escuro 

e áreas com coloração de cinza 

escuro. 

Classe: Área Vaga / Quadra 

Vaga ou Parcialmente Vaga 
Características Padrão na Imagem Ikonos 

Subclasse: Vegetação 

Herbácea Degradada 

Corresponde às áreas de 

cobertura de gramíneas de 

pequena altura, sem a presença de 

extratos, e em péssimo estado de 

conservação. Acompanha 

geralmente setores de vertentes 

inclinadas ao longo de áreas 

residenciais e ao longo do sistema 

viário principal. São comuns 

também ao redor de superfícies 

expostas. 

Textura rugosa à lisa. Apresenta em 

alguns locais formatos geométricos. 

Coloração de marrom médio 

intercalado por verde-escuro, o que 

ajudou a diferenciar esta categoria da 

de vegetação herbácea. 

Esse tipo de vegetação acompanha 

também setores de vertentes 

antropogênicas, perturbadas por 

cortes e aterros e alguns fundos de 

lotes e quintais. 

Subclasse: Vegetação 

Herbácea 

Corresponde às áreas de 

cobertura de gramíneas de 

pequena altura, inferior a 1 metro, 

sem a presença de extratos, em 

bom estado de conservação. 

Acompanham setores de 

vertentes conservadas da 

atividade antropogênica, além de 

áreas ajardinadas de 

Apresenta textura lisa e coloração 

que varia de tons de verde médio à 

claro  e tons de marrom claro. 

Localizado também ao longo de 

algumas áreas institucionais. Em 

alguns locais apresenta formas 

geométricas, como em áreas de 

acompanhamento viário. 
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acompanhamento viário e fundos 

de lotes e quintais. 

Subclasse: Vegetação Arbórea 

Degradada 

Correspondem às áreas de 

cobertura de indivíduos vegetais 

com altura superior a 1 m em 

ocorrência de manchas 

pulverizadas pela área de estudo. 

Diferencia-se das matas e 

capoeiras por estar inserida 

dentro da área urbana e por 

apresentar pouca estratificação. O 

espaçamento entre indivíduos 

também é maior. Apresenta 

péssimo estado de conservação. 

Apresenta textura rugosa e tons que 

variam de verde escuro à marrom 

escuro, característica utilizada para a 

diferenciação desta categoria da de 

vegetação arbórea. Encontram-se 

imediatamente ao lado de áreas de 

vegetação herbácea degradada ao 

longo de áreas vagas, fundos de lotes 

e de algumas áreas institucionais. 

Subclasse: Vegetação Arbórea 

Correspondem às áreas de 

cobertura de indivíduos vegetais 

com altura superior a 1 m em 

ocorrência de manchas 

pulverizadas pela área de estudo. 

Diferencia-se das matas e 

capoeiras por estar inserida 

dentro da área urbana e por 

apresentar pouca estratificação. O 

espaçamento entre indivíduos 

também é maior. Apresenta bom 

estado de conservação. 

Apresenta textura rugosa e cor verde 

escura. Situa-se ao longo de vertentes 

com morfologia semi-preservada, ao 

longo do acompanhamento viário e 

em alguns fundos de lotes e 

equipamentos urbanos. 
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Classe: Equipamento Urbano Características Padrão na Imagem Ikonos 

Subclasse: Equipamento de 

Lazer 

Corresponde às áreas particulares 

e públicas com fins de lazer e 

recreação. Destaca-se pelos 

diversos equipamentos existentes 

em seu interior como piscinas, 

tobo-águas, campos de futebol, 

entre outros 

Apresenta textura variada e formas 

geométricas. A coloração também é 

variada, apresentando-se o azul 

celeste que reflete o azulejo das 

piscinas, cinza médio à escuro de 

estruturas de concreto e marrons 

médio e escuro de áreas vagas como 

campos e demais equipamentos. 

Subclasse: Equipamentos 

Esportivos 

Corresponde à áreas como 

campos de futebol e demais 

equipamentos esportivos 

(quadras poli esportivas) situados 

dentro de áreas institucionais ou 

de outros equipamentos urbanos 

Apresenta textura lisa e coloração 

que varia do marrom médio ao 

escuro e tons de cinza escuro quando 

da presença de pequenas estruturas 

como bancos de cimento. Estão 

situadas dentro da área urbana, ao 

longo de seus equipamentos. 

Subclasse: Equipamentos 

Urbanos 

Correspondem aos equipamentos 

tanto de uso públicos como 

particulares destinados ao 

desempenho das funções urbanas 

(creches, escolas, praças, clubes 

recreativos, igrejas, etc.). 

Edificações apresentando formas 

geométricas, com diferentes padrões 

e tamanhos no interior das áreas 

urbanas. Tonalidades variam do 

cinza médio, verde e azul. 

Subclasse: Estabelecimento 

Comercial 

Corresponde a equipamentos 

destinados a funções comerciais 

diversas situadas ao longo de 

estradas e ruas que desempenham 

centralidade linear importante, 

Apresentam texturas e formas dos 

objetos diversificados, sendo estas 

últimas geométricas devido às 

edificações e telhados que 

acompanham esses equipamentos. A 
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como é o caso da Estrada Turística 

do Jaraguá. 

coloração é variada, indo de cinza 

médio a escuro, que representa o 

concreto das edificações, à cinza 

claro, representando os telhados. 

Ocorrem também tons de verde 

médio e escuro, referentes à 

cobertura herbácea e arbórea dos 

lotes desses equipamentos, assim 

como marrom médio referente às 

superfícies expostas encontradas em 

áreas livres (quintais e páteos). 

Subclasse: Rodovia Estadual 

Corresponde a equipamento 

urbano, embora faça a 

interligação de diversas regiões 

urbanas ao longo do seu percurso. 

Acaba por funcionar como 

equipamento urbano da cidade 

pelo fato da mancha urbana se 

situar ao longo de seu percurso, 

servindo de local de acesso entre 

os diferentes bairros. Esse 

equipamento corresponde à rede 

estrutural do sistema viário da 

Região Metropolitana de São 

Paulo. 

Apresenta textura lisa e tons de cinza 

escuro e cinza claro referente ao 

asfalto e à sinalização sobre este. Esse 

equipamento é acompanhado de 

cobertura herbácea e arbórea, 

correspondendo ao acompanhamento 

viário. 

Classe: Área Urbana Características Padrão na Imagem Ikonos 

Subclasse: Olaria 
Corresponde a estabelecimentos 

situados na área urbana, 

Textura diversificada. Apresentam 

formas geométricas, como páteos 
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responsáveis pela produção de 

tijolos. São esparsas e geralmente 

apresentam grandes páteos para 

armazenamento de tijolos e 

alguns galpões com maquinários 

retangulares.  

As cores são variadas, apresentando 

tons de marrom escuro na área de 

superfície exposta representada pelo 

páteo e de cinza médio a escuro na 

cobertura dos galpões onde se 

encontram os maquinários das 

olarias. 

Sublcasse: Uso Residencial – 

Condomínio Horizontal 

Corresponde às áreas residenciais 

de domínio privado sob a forma 

de casas geminadas térreas ou de 

no máximo dois pavimentos. 

Apresentam textura variada e 

formatos geométricos que 

acompanham as curvas de nível, em 

alguns casos. A coloração é variada, 

apresentando tons de vermelho para 

os telhados e tons de cinza claro, 

médio e escuro para as edificações. 

Apresentam tons de verde e marrom 

médio para as coberturas arbórea e 

herbácea, além de superfícies 

expostas que correspondem aos 

fundos de lotes. 

Subclasse: Uso Residencial – 

Condomínio Vertical 

Corresponde às áreas residenciais 

privadas sob a forma de prédios 

com mais de três pavimentos, 

incluindo áreas de uso comum, 

como estacionamentos e 

equipamentos de lazer correlatos. 

Apresentam textura variada e 

formatos geométricos 

correspondendo às edificações.  

A coloração predominante situa-se 

em tons de cinza escuro referente ao 

concreto das edificações. São raros 

tons de verde escuro e marrom 

referentes às coberturas arbóreas e 
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herbáceas além de superfícies 

expostas representando quintais e 

fundos de lotes. 

Subclasse: Uso Residencial – 

Habitação de Interesse Social 

Correspondem às áreas de 

domínio público referentes à 

programas de habitação popular 

(empreendidos por movimentos 

populares de habitação em 

associação com o Estado), em fase 

de concessão de direito de 

propriedade privada. 

Corresponde à área do Conjunto 

Habitacional Turística. 

Apresenta textura lisa e formas 

geométricas referente às habitações e 

aos equipamentos de uso público. As 

colorações são variadas, indo de tons 

de cinza claro, escuro e da cor branca 

para as edificações, à tons de cinza 

médio e marrom médio para as áreas 

de domínio público e nas superfícies 

expostas referentes à lotes 

desocupados. O padrão construtivo 

dessa subclasse corresponde ao da 

autoconstrução. 

Subclasse: Uso Residencial de 

Baixo Padrão Construtivo 

Corresponde à áreas residenciais 

de domínio privado na forma de 

áreas legalizadas ou não, com 

domínio de padrão de 

autoconstrução apresentando 

padrão construtivo no qual se 

verificam telhados na maior parte 

das casas, existência de recuos, 

áreas livres e institucionais, além 

de estarem servidas por diversos 

equipamentos urbanos. As 

quadras apresentam-se 

homogêneas. 

Apresenta texturas variadas e formas 

de diversos tipos. Os tamanhos das 

residências são reduzidos 

encontrando-se geralmente muito 

próximas uma das outras, pela pouca 

disponibilidade de áreas livres entre 

os lotes. As colorações são variadas, 

indo de tons de cinza escuro em áreas 

de ocupação irregulares (favelas), a 

tons de cinza médio nas demais 

construções. São raras as edificações 

com tons de vermelho, referente às 

casas que apresentam cobertura por 
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telhados. Apresentam algumas 

regiões com coloração verde escura e 

marrom médio referente às 

coberturas arbóreas e herbáceas e de 

superfícies expostas, ambas 

representantes de áreas institucionais 

e quintas e demais fundos de lotes. 

Subclasse: Uso Residencial de 

Médio Padrão Construtivo 

Correspondem às áreas 

residenciais de domínio privado, 

apresentando padrão 

construtivo no qual se verificam 

telhados na maior parte das 

casas, existência de recuos, áreas 

livres e institucionais, além de 

estarem servidas por diversos 

equipamentos urbanos. As 

quadras apresentam-se 

homogêneas. 

Apresentam texturas variadas e 

objetos com tamanhos equivalentes. 

As colorações são variadas: as 

residências exibem telhados nas 

colorações cinza escuro (telhados 

do tipo “brasilit”, materiais mais 

baratos) e avermelhados (telhas de 

melhor qualidade). Apresentam 

também colorações de verde escuro 

e marrom médio referentes à 

coberturas arbóreas e herbáceas, 

além de superfícies expostas 

representando quintais e fundos de 

lote. 

Subclasse: Uso Residencial de 

Alto Padrão Construtivo 

Corresponde às áreas residenciais 

de domínio privado, 

apresentando padrão construtivo 

no qual se verificam telhados com 

materiais de boa qualidade em 

quase todas as casas. É comum a 

ocorrência de piscinas. As áreas 

Apresentam texturas variadas e 

objetos com tamanhos equivalentes. 

As colorações são variadas, com as 

residências exibindo telhados, em sua 

quase totalidade em tons 

avermelhados. As residências 

possuem formas geométricas 
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livres e recuos são significativos e 

o distância entre os lotes maior do 

quando comparado com as áreas 

residenciais de médio padrão 

construtivo. As quadras são 

bastante homogêneas e servidas 

por uma grande quantidade de 

equipamentos urbanos. 

 

 

bastante definidas e exibem coloração 

em cinza médio. São comuns tons de 

azul referente à reflexão pela água. 

dos azulejos das piscinas. Em 

algumas residências aparecem 

equipamentos de lazer como quadras 

poli esportivas e campos de futebol. 

As colorações com tons de verde 

escuro e marrom médio e escuro se 

referem às coberturas arbórea e 

herbácea, além se de superfícies 

expostas referentes a quintais de 

fundos de lotes. São comuns 

equipamentos institucionais como 

praças, escolas e demais melhorias 

urbanísticas. 

Subclasse: Indústria 

Correspondem ao conjunto de 

áreas de grandes à médias 

extensões apresentando 

características bastante peculiares 

como páteos, galpões cobertos e 

estacionamentos, desempenhando 

uma função industrial dentro da 

área urbana. 

Áreas com formatos geométricos com 

cobertura em nos qe vão do cinza 

médio ao cinza claro. Acompanham 

grandes bolsões de estacionamentos e 

outros equipamentos urbanos 

associados, como estradas, rodovias. 

São perceptíveis cobertura herbácea e 

até arbórea dentro dos terrenos. 

 

 

 

 

 

Elaboração: Edson Alves Filho (2008) 
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Tabela 15 - Intervalos das Classes Clinográficas segundo Ross (1994). 

 

Classes Clinográficas 
Graus de Fragilidade dos Ambientes 

Naturais (a partir da Declividade) 

Até 6% Muito Fraca 

De 6% a 20% Fraca 

De 20% a 30% Média 

De 30% a 50% Forte 

Acima de 50% Muito Forte 

 

 

 

Quadro 7 - Matriz de Composição das Unidades de Paisagem da Sub-Bacia do                      

Córrego Inocêncio de Souza. 

 

Unidade Classe/Atributo 

Nº 
Cobertura 

Pedológica 
Geologia 

Unidades 

Morfoesculturais 

Unidades 

Climáticas 

Urbanas 

Uso e 

Ocupação do 

Solo (2002) 

1 
Latossolos 

Vermelhos 

Filitos e/ou 

Metassiltitos, 

Filonitos em 

Zonas de 

Movimentação 

Tectônica 

Intensificada. 

Dc33 IIB1a 

Uso Residencial 

de Alto Padrão 

Construtivo 

2 
Latossolos 

Vermelhos 

Anfibolitos, 

Metabasitos 

(Metadiabásio, 

Dc34 IG1b 

Uso Residencial 

de Alto Padrão 

Construtivo 

Fonte: Leonardo (2005) 
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Metagabro) 

3 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

ou porfiróides 

Dc34 IG1b 

 

 

Uso Residencial 

de Alto Padrão 

Construtivo 

4 

 

 

Latossolos 

Vermelhos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

Dc24 IG1b 

Uso Residencial 

de Alto Padrão 

Construtivo 

5 

 

 

 

Latossolos 

Vermelhos 

Filitos e/ou 

Metassiltitos, 

Filonitos em 

Zonas de 

Movimentação 

Tectônica 

intensificada 

 

 

 

Dc33 

 

 

 

IIB1a 

 

 

Uso Residencial 

de Médio 

Padrão 

Construtivo 

6 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

 

Anfibolitos, 

Metabasitos 

(Metadiabásio, 

Metagabro) 

Dc34 IIB5 

 

Uso Residencial 

de Médio 

Padrão 

Construtivo 

 

 

7 

 

 

Latossolos 

Vermelhos 

Filitos e/ou 

Metassiltitos, 

Filonitos em 

Zonas de 

Dc33 IIB1a 

 

Uso Residencial 

de Médio 

Padrão 
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Movimentação 

Tectônica 

Intensificada 

 

Construtivo 

 

8 

Neossolos 

Flúvicos em 

associação com 

Gleissolos 

Aluviões 

Fluviais: argila, 

areia e cascalho 

Da34 IG1b 

Uso Residencial 

de Médio 

Padrão 

Construtivo - 

Estabeleciment

o 

Comercial 

9 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

 

Dc34 

 

IG1b 

Uso Residencial 

de Médio 

Padrão 

Construtivo 

 

10 
Latossolos 

Vermelhos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

Dc24 IG1b 

Uso Residencial 

de Médio 

Padrão 

Construtivo 

 

 

11 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

Dc24 IG1b 

 

Uso Residencial 

de Médio 

Padrão 

Construtivo 

 

12 Argissolos Granitos a Dc24 IG1b Uso 
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em associação 

com 

Cambissolos 

háplicos 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

Residencial de 

Baixo Padrão 

Construtivo 

 

13 

 

 

Latossolos 

Vermelhos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

Dc24 IB2a 

 

 

Uso Residencial 

de Baixo 

Padrão 

Construtivo 

 

 

14 

 

Latossolos 

Vermelhos 

Meta-

conglomerados 

de baixo grau 

metamórfico 

Dc33 IG1b 

Uso 

Residencial de 

Baixo Padrão 

Construtivo 

 

15 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

 

Dc34 

 

IG1b 

 

 

Uso 

Residencial de 

Baixo Padrão 

Construtivo 

 

 

16 

 

Latossolos 

Vermelhos 

Filitos e/ou 

Metassiltitos, 

Filonitos em 

Zonas de 

Movimentação 

 

Dc33 

 

 

IIB1a 

 

Uso Residencial 

de Baixo 

Padrão 

Construtivo 
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Tectônica 

intensificada 

 

17 

 

Latossolos 

Vermelhos 

 

 

Meta-

conglomerados 

de baixo grau 

metamórfico 

 

Dc33 

 

IG1b 

 

Uso Residencial 

de Baixo 

Padrão 

Construtivo 

 

18 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

Dc34 IG1b 

 

 

Uso 

Residencial de 

Médio Padrão 

Construtivo 

 

 

19 

 

Latossolos 

Vermelhos 

 

Filitos e/ou 

Metassiltitos, 

Filonitos em 

Zonas de 

Movimentação 

Tectônica 

intensificada 

 

Dc33 

 

IIB1a 

Uso Residencial 

-  

Condomínio 

Horizontal 

20 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

Dc34 IG1b 

 

Uso Residencial 

de Médio 

Padrão 

Construtivo 



DGEO 

 

 Anexo B – História da Evolução dos SIG, Chave de 

Interpretação dos Mapas de Uso do Solo, Matrizes de Identificação 

das Unidades de Paisagem, etc. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

 

 

DGEO 

 

641 

 

 

21 

 

 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

 

 

 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

 

 

Dc34 IG1b 

Uso 

Residencial 

Condomínio 

Horizontal 

 

 

22 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

 

 

Dc34 

 

 

IG1b 

 

Uso 

Residencial 

Condomínio 

Vertical 

23 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Anfibolitos, 

Metabasitos 

(Metadiabásio, 

Metagabro) 

Dc24 IG1b 

 

Uso 

Residencial 

Condomínio 

Horizontal 

 

 

 

24 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Meta-Arenitos 

(Meta-Arcósios e 

Metagrauvacas) 

de baixo grau 

metamórfico 

 

 

Dc34 

 

 

IIB5 

 

Mata 

Atlântica 

Pluvial de 

Planalto 

 

 

25 

 

Latossolos 

Vermelhos 

 

 

 

Quartzito 

 

 

Dc33 

 

 

IIB5 

Mata 

Atlântica 

Pluvial de 

Planalto 

26 Argissolos Filitos e/ou Da34 IIB5 Mata 
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em Associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Metassiltitos, 

Filonitos em 

Zonas de 

Movimentação 

Tectônica 

intensificada 

Atlântica 

Pluvial de 

Planalto 

27 

Argissolos 

em Associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Quartzito Da34 IIB5 

 

Mata 

Atlântica 

Pluvial de 

Planalto 

 

28 

Neossolos 

Litólicos e 

Afloramentos 

Rochosos 

Quartzito Dc34 IIB5 

Mata 

Atlântica 

Pluvial de 

Planalto 

 

 

29 

Argissolos 

em Associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Granitos a 

Granodioritos 

normais ou em 

parte gnáissicos, 

eqüigranulares 

 

Dc24 

 

IG1b 

 

Indústria 

 

 

30 

Argissolos 

em Associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

 

Meta-

conglomerados 

de baixo grau 

metamórfico 

 

 

Dc33 

 

 

IG1b 

 

 

Vegetação 

Herbácea 

31 Argissolos Meta- Dc33 IG1b Indústria 
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em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

conglomerados 

de baixo grau 

metamórfico 

 

 

 

 

32 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Anfibolitos, 

Metabasitos 

(Metadiabásio, 

Metagabro) 

Dc34 IIB5 
Vegetação 

Herbácea 

 

 

33 

Argissolos 

em associação 

com 

Cambissolos 

Háplicos 

Anfibolitos, 

Metabasitos 

(Metadiabásio, 

Metagabro) 

 

 

Dc34 

 

 

IIB5 

 

 

Vegetação 

Arbórea 

 

 

34 

 

Neossolos 

Flúvicos em 

associação com 

Gleissolos 

 

Aluviões 

Fluviais: argila, 

areia e cascalho 

 

 

Da34 

 

 

IIB5 

 

Equipamento 

de Lazer – 

Clube 

Recreativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Edson Alves Filho (2008) 
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Quadro 8 - Fragilidade dos Solos segundo Ross (1994). 

 

Classe de Fragilidade Tipos de Solos 

1 – Muito Baixa 
Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho Escuro e 

Vermelho Amarelo textura argilosa 

2 - Baixa 
Latossolo Amarelo e Vermelho- Amarelo 

textura média / argilosa 

3 – Média 

Latossolo Vermelho – Amarelo, Terra Roxa, 

Terra Bruna, Podzólico Vermelho-Amarelo 

textura média / argilosa 

4 – Forte 

 

Podzólico Vermelho-Amarelo textura média 

/ arenosa, Cambissolos 

5 - Muito Forte 
Podzolizados com cascalho, Litólicos e 

Areias Quartzosas. 

 

 

 

Quadro 9 - Organização das Classes do Mapa Pedológico da Sub-Bacia do Córrego                      

Inocêncio de Souza em função da Fragilidade dos Solos segundo Ross (1994). 
 

Classe de Fragilidade Tipos de Solos 

1- Baixa Latossolos Vermelhos 

2 - Forte Argissolos em Associação com Cambissolos 

3 – Muito Forte 

Neossolos Flúvicos em Associação com 

Gleissolos 

Neossolos Litólicos e Afloramentos 

Rochosos 

 

 

 

Fonte: Leonardo (2005) 

Elaboração: Edson Alves Filho (2008) 
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Quadro 10 - Organização das Classes do Mapa de Uso e Ocupação do Solo (2002) da                      

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza em função dos Graus de Proteção do Solo 

segundo Ross (1994). 

 

Graus de Proteção Tipo de Uso e Ocupação do Solo (2002) 

1 – Muito Alta 

Equipamento de Lazer, Equipamento Urbano 

Equipamento Esportivo, Estabelecimento 

Comercial, Indústria, Rodovia Estadual, Uso 

Residencial – Condomínio Horizontal, Uso 

Residencial – Condomínio Vertical, Uso 

Residencial – Habitação de Interesse Social, 

Uso Residencial de Baixo Padrão 

Construtivo, Uso Residencial de Médio 

Padrão Construtivo, Uso Residencial de Alto 

Padrão Construtivo, Vegetação Arbórea, 

Mata Atlântica Pluvial de Planalto. 

2- Baixa 

Chácara, Olaria, Campos de Altitude, 

Vegetação Herbácea, Vegetação Arbórea 

Degradada 

3 – Muito Baixa 

Área Indígena – Aldeia Indígena Guarani, 

Superfície em Exposição, Vegetação 

Herbácea Degradada, Afloramento Rochoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Edson Alves Filho (2008) 



DGEO 

 

 Anexo B – História da Evolução dos SIG, Chave de 

Interpretação dos Mapas de Uso do Solo, Matrizes de Identificação 

das Unidades de Paisagem, etc. 

Análise Ambiental Urbana da Área de Influência do Conjunto Habitacional 

Turística – São Paulo/SP – Trabalho de Graduação Individual em Geografia 

 

 

 

 

 

DGEO 

 

646 

 

Tabela 16 - Organização das Classes do Mapa Clinográfico da Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza em função dos Intervalos Clinográficos segundo Ross (1994) 

 

Grau de Fragilidade Declividades 

Fraca 
Até 6% 

de 6% a 20% 

Alta 
de 20% a 30% 

de 30% a 50% 

Muito Alta acima de 50% 

 

 

 

Tabela 17 - Matriz de Correlação das variáveis utilizadas na definição dos Graus de                      

Fragilidade dos Ambientes Naturais da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza. 

 

 Categorias / Graus de Fragilidade 

Classes de 

Fragilidade 

 

Declividades Solos 
Uso e Ocupação do 

Solo (2002) 

1 – Fraca 

(111, 112, 121, 

211) 

1 -Fraca (até 20%) 
1 - Fraca (Latossolos 

Vermelhos) 

1 – Fraca 

(Equipamento de 

Equipamento Urbano  

1 – Fraca 

(111, 112, 121, 

211) 

1 -Fraca (até 20%) 
1 - Fraca (Latossolos 

Vermelhos) 

Equipamento 

Esportivo, 

Estabelecimento 

Comercial, Indústria, 

Rodovia Estadual, 

Uso Residencial – 

Condomínio 

Horizontal, Uso 

Fonte: Leonardo (2005) 
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Residencial – 

Condomínio Vertical, 

Uso Residencial – 

Habitação de 

Interesse Social, Uso 

Residencial de Baixo 

Padrão Construtivo, 

Uso Residencial de 

Médio Padrão 

Construtivo, Uso 

Residencial de Alto 

Padrão Construtivo 

2- Alta 

(113, 122, 131, 132, 

212, 221, 222, 231, 

232, 311, 312, 321, 

322, 331) 

2 - Alta (até 50%) 

2 - Alta (Argissolos 

em Associação com 

Cambissolos 

Háplicos). 

2 – Alta (Chácara, 

Equipamento de 

Lazer, Equipamento 

Urbano, Olaria, 

Campos de Altitude, 

Vegetação Herbácea, 

Vegetação Arbórea 

Degradada).  

3 – Muito Alta 

 

(123, 133, 213, 233, 

313, 323, 332, 333) 

3 - Muito Alta 

(> de 50%). 

3 - Muito Alta 

(Neossolos Flúvicos 

em Associação com 

Gleissolos 

Neossolos). 

3 - Muito Alta (Área 

Indígena – Aldeia 

Indígena Guarani, 

Superfície Exposta, 

Vegetação Herbácea 

Degradada, 

Afloramento 

Rochoso) 

 
Elaboração: Edson Alves Filho (2008) 
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Quadro 11 - Geoindicadores: influências naturais X influências humanas (Canil, 2007) 

apud Berger (1996). 

 

Geoindicador Influência Natural Influência Humana 

Química e Padrões de 

Crescimento dos Corais 
* * 

Crostas e Fissuras na 

superfície dos desertos 
* + 

Formação e Reativação de 

Dunas 
* + 

Magnitude, Duração e 

Freqüência de tempestades 

de poeira 

* + 

Atividade em Solos 

Congelados 
* + 

Flutuações das Geleiras * - 

Qualidade da água 

subterrânea 
+ * 

Química da água subterrânea 

na zona não saturada 
* * 

Nível da água subterrânea + * 

Atividade Cárstica * + 

Nível e salinidade dos lagos * * 

Nível Relativo do Mar * + 

Seqüência e composição dos 

sedimentos 
* * 

Sismicidade * + 

Posição na linha de costa * * 
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Colapso das vertentes 

(escorregamentos) 
* * 

Erosão dos solos e 

sedimentos 
* * 

Qualidade dos solos + * 

Fluxo fluvial * * 

Morfologia dos canais 

fluviais 
* * 

Acumulação e carga dos 

sedimentos dos rios 
* * 

 

*muito influenciado (a) por, ou útil para; 

+pode ser influenciado (a) por, ou serve para; 

-não é importante ou não tem utilidade. 

 

 

 

Tabela 18 - Classes de Uso do Solo (2002) e seus respectivos CN – Sub-Bacia do                    

Córrego Inocêncio de Souza 

 

Classe de Uso do Solo Área em Km2 Valor de CN 

Mata Atlântica Pluvial de Planalto 2,211 79 

Campos de Altitude 0,027 80 

Chácara 0,241 78 

Aldeia indígena Guarani 0,011 78 

Superfície Exposta 0,292 94 

Afloramento Rochoso 0,078 98 

Vegetação Herbácea Degradada 0,407 81 

Organização: Edson Alves Filho (2008) 
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Vegetação Arbórea 0,967 79 

Equipamento de Lazer - Belvedere 0,011 92 

Equipamento de Lazer – Clube Recreativo 0,077 92 

Equipamento Esportivo 0,031 92 

Equipamento Urbano – CEU Vila Atlântica 0,019 92 

Equipamento Urbano – Escola 0,025 92 

Equipamento Urbano – Hospital Psiquiátrico 0,022 92 

Estabelecimento Comercial 0,266 95 

Equipamento Urbano – Rádio e Televisão 0,004 92 

Equipamento Urbano – Restaurante Rodoviário 0,004 92 

Rodovia Estadual 0,109 98 

Olaria 0,007 94 

Uso Residencial – Condomínio Horizontal 0,138 95 

Uso Residencial – Condomínio Vertical 0,068 92 

Uso Residencial – Habitação de Interesse Social 0,145 95 

Uso Residencial de Baixo Padrão Construtivo 0,665 95 

Uso Residencial de Médio Padrão Construtivo 1,803 95 

Uso Residencial e Alto Padrão Construtivo 0,561 95 

Indústria 0,392 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Edson Alves Filho (2008) 
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Tabela 19 - Classes de Uso do Solo (1986) e seus respectivos CN – Sub-Bacia do Córrego 

Inocêncio de Souza. 

 

Classe de Uso do Solo Área em Km2 Valor de CN 

Mata e Capoeira 5,493 79 

Loteamento de Chácara 0,174 78 

Movimento de Terra 0,019 94 

Área Vaga 0,155 80 

Quadra Vaga ou 

Parcialmente Vaga 
0,256 80 

Equipamento Urbano 0,145 92 

Área Urbana 3,086 95 

Indústria 0,163 93 

 

 

 

Tabela 20 - Classes de Uso do Solo (2002) e seus respectivos CN – Conjunto Habitacional 

Turística. 

 

Classe de Uso do Solo Área em Km2 Valor de CN 

Equipamento Urbano – Praça 
0,007620 

 
80 

Estabelecimento Comercial 
0,008555 

 
95 

Mata Atlântica Pluvial de Planalto 
0,031813 

 
79 

Superfície Exposta 
0,014167 

 
94 

Uso Residencial – Habitação de Interesse Social 0,145369 95 

Elaboração: Edson Alves Filho (2008) 
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Uso Residencial de Baixo Padrão Construtivo 
0,030401 

 
95 

Vegetação Herbácea 
0,032434 

 
80 

Vegetação Herbácea Degradada 
0,000008 

 
79 

 

 

 

Quadro 12 - Classificação dos Fluxos Hídricos Superficiais, de acordo com                       

Colângelo (1996). 

 

FM Perfil Planta Fluxo Resultante 
Domínio 

Hidrodinâmico 

1 CV CV Hiperdispersor 

Dispersão 

2 CV r Mesodispersão 

Longitudinal 

3 CV CC Hipodispersor 

4 r CV Mesodispersão Radial 

5 r r Transição (Neutro) Transição 

6 r CC Mesoconcentração Radial 

Concentração 

7 CC CV Hipoconcentrador 

8 CC r Mesoconcentração 

Longitudinal 

9 CC CC Hiperconcentrador 

FM = Feição Mínima, CV= convexo, r= retilíneo; CC=côncavo;  

 

 

Elaboração: Edson Alves Filho (2008) 

Organização: Edson Alves Filho (2008) 
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Anexo C - Espécies Coletadas nas Parcelas do Transcepto 

Conjunto/Habitacional Turística/Parque Estadual do Jaraguá, Parâmetros 

Fitossociológicos das Espécies Coletadas no Transcepto Conjunto 

Habitacional Turística/Parque Estadual do Jaraguá. 
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A partir dos dados de identificação das espécies coletadas nas três 

parcelas realizadas (com Identificação feita pelo Instituto Botânico) e com seu 

seus respectivos perímetros à altura do peito (PAP) procedeu-se ao cálculo de 

alguns parâmetros fitossociológicos mais comumente utilizados. De acordo com 

Martins (1993) esses índices podem ser expressos por: 

 

 Dominância Relativa: DR= (ni/N*100), onde ni é o número de indivíduos 

amostrados da espécie i; N é o número total de indivíduos amostrados, 

independente da espécie. 

 Freqüência Absoluta: FA= (npi/npt)*100, onde npi refere-se ao número de 

vezes em que ocorre a espécie e npt é o número total de indivíduos 

amostrados, independente da espécie. 

 Freqüência Relativa: FR= (FA/Fat)*100, onde Fat é a soma das freqüências 

absolutas de todas as espécies. 

 Dominância Relativa por Área Basal: DoR= (ABi/ABt)*100, onde Abi é a área 

basal da espécie i e Abt é a área basal total, calculada pela soma da área basal 

de todas as árvores amostradas. 

 

De posse de todos os dados fitossociológicos, calculou-se o Índice de 

Similaridade Florística (Índice de Jaccard) entre as parcelas e o Índice de Valor de 

Importância (IVI). 

A fórmula do Índice de Jaccard é expressa por: Ijac = d /a+b+c, onde d 

corresponde às espécies comuns às parcelas realizadas; a corresponde às espécies 

exclusivas da parcela (1); b corresponde às espécies exclusivas da parcela (2) e c 

corresponde às espécies exclusivas à parcela (3). 
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A fórmula do Índice de Valor de Importância (IVI) é expressa por: IVI= DR 

+ FR + DoR. 

Expressas as fórmulas dos principais parâmetros fitossociológicos 

utilizados, partiu-se, então para o cálculo de cada um desses a partir dos dados 

coletados nas três parcelas realizadas no trabalho de campo do dia 01/09/2007, 

em transepto de 100 metros realizado a partir do contato (borda/fragmento) 

Conjunto Habitacional Turística / Parque Estadual do Jaraguá. 
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Tabela 21 - Parâmetros Fitossociológicos das Parcelas do transcepto localizado no sentido (Borda-Fragmento) Conjunto Habitacional Turística / Parque 

Estadual do Jaraguá 

 

Indivíduo / Espécie 
PAP 

(cm) 

Parcel

a 

Nº de 

indivíd

uos da 

Parcela 

Área Basal 

(Abi = πr2) 

em m2 

npi ni DR% FA% FR% DoR% IVI 

1. Cupania oblongifolia 68 1 33 0,092 1 1 1,429 3,030 0,735 0,292 2,455 

2. Guarea macrophylla 31 1 33 0,203 1 5 7,143 3,030 0,735 0,640 8,518 

3. Miconia ibaguensis 13 1 33 0,483 1 2 2,857 3,030 0,735 1,527 5,119 

4. Sorocea bonplandii 8 1 33 0,785 1 1 1,429 3,030 0,735 2,482 4,645 

5. Psychotria suterella 5 1 33 1,256 1 5 7,143 3,030 0,735 3,970 11,848 

6. Nectandra oppositifolia 5 1 33 1,256 1 3 4,286 3,030 0,735 3,970 8,991 

7. Syagrus sp 56 1 33 0,112 1 1 1,429 3,030 0,735 0,355 2,518 

8. Cupania oblongifolia 31 1 33 0,203 1 5 7,143 3,030 0,735 0,640 8,518 

9. Guarea macrophylla 171 1 33 0,037 1 5 7,143 3,030 0,735 0,116 7,994 

10. Cupania oblongifolia 4 1 33 1,570 1 5 7,143 3,030 0,735 4,963 12,841 
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11. Miconia cf. ibaguensis 7 1 33 0,897 1 2 2,857 3,030 0,735 2,836 6,428 

12. Psychotria suterella 9 1 33 0,698 1 5 7,143 3,030 0,735 2,206 10,084 

13. Campomanesia xanthocarpa 7 1 33 0,897 1 1 1,429 3,030 0,735 2,836 4,999 

14. Psychotria suterella 9 1 33 0,698 1 5 7,143 3,030 0,735 2,206 10,084 

15. Mollinedia sp 9 1 33 0,698 1 2 2,857 3,030 0,735 2,206 5,798 

16. Endlicheria paniculata 3 1 33 2,093 3 5 7,143 9,091 2,205 6,617 15,965 

17. Sloanea monosperma 3 1 33 2,093 1 4 5,714 3,030 0,735 6,617 13,067 

18. Machaerium sp 4 1 33 1,570 2 2 2,857 6,061 1,470 4,963 9,290 

19. Mollinedia sp 4 1 33 1,570 1 2 2,857 3,030 0,735 4,963 8,555 

20. Cupania oblongifolia 28 1 33 0,224 1 5 7,143 3,030 0,735 0,709 8,587 

21. Psychotria suterella 12 1 33 0,523 1 5 7,143 3,030 0,735 1,654 9,532 

22. Andira fraxinifolia 10 1 33 0,628 1 1 1,429 3,030 0,735 1,985 4,149 

23. Cupania oblongifolia 23 1 33 0,273 1 5 7,143 3,030 0,735 0,863 8,741 

24. Cupania oblongifolia 30 1 33 0,209 1 5 7,143 3,030 0,735 0,662 8,540 

25. Psychotria suterella 29 1 33 0,217 1 5 7,143 3,030 0,735 0,685 8,562 

26. Psychotria sp 32 1 33 0,196 2 4 5,714 6,061 1,470 0,620 7,804 
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27. Nectandra oppositifolia 16 1 33 0,393 1 3 4,286 3,030 0,735 1,241 6,261 

28. Philodendron appendiculatum 41 1 33 0,153 1 1 1,429 3,030 0,735 0,484 2,648 

29. Sloanea monosperma 36 1 33 0,174 1 4 5,714 3,030 0,735 0,551 7,001 

30. Sloanea monosperma 11 1 33 0,571 1 4 5,714 3,030 0,735 1,805 8,254 

31. Sloanea monosperma 66 1 33 0,095 1 4 5,714 3,030 0,735 0,301 6,750 

32. Família: Lauraceae 63 1 33 0,100 1 1 1,429 3,030 0,735 0,315 2,479 

33. Alchonea glandulosa 49 2 25 0,128 1 2 2,857 4,000 0,970 0,405 4,232 

34. Endlicheria paniculata 17 2 25 0,369 3 5 7,143 12,000 2,910 1,168 11,221 

35. Endlicheria paniculata 65 2 25 0,097 3 5 7,143 12,000 2,910 0,305 10,359 

36. Matayba elaeagnoides 13 2 25 0,483 1 3 4,286 4,000 0,970 1,527 6,783 

37. Anadenanthera sp 43 2 25 0,146 1 1 1,429 4,000 0,970 0,462 2,860 

38. Heisteria silvianii 13 2 25 0,483 1 1 1,429 4,000 0,970 1,527 3,926 

39. Matayba elaeagnoides 13 2 25 0,483 1 3 4,286 4,000 0,970 1,527 6,783 

40. Persea americana 35 2 25 0,179 2 2 2,857 8,000 1,940 0,567 5,365 

41. Alchornea glandulosa 120 2 25 0,052 1 2 2,857 4,000 0,970 0,165 3,993 

42. Ocotea iaxa 36 2 25 0,174 2 4 5,714 8,000 1,940 0,551 8,206 
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43. Alchornea sidifolia 13 2 25 0,483 1 1 1,429 4,000 0,970 1,527 3,926 

44. Cyathea delgadii 12 2 25 0,523 2 2 2,857 8,000 1,940 1,654 6,452 

45. Psychotria sp. 27 2 25 0,233 2 4 5,714 8,000 1,940 0,735 8,390 

46. Myrcia rostrata 10 2 25 0,628 1 3 4,286 4,000 0,970 1,985 7,241 

47. Psychotria sp. 11 2 25 0,571 2 4 5,714 8,000 1,940 1,805 9,459 

48. Ocotea laxa 11 2 25 0,571 2 4 5,714 8,000 1,940 1,805 9,459 

50. Psychotria sp. 26 2 25 0,242 2 4 5,714 8,000 1,940 0,764 8,418 

51. Calathea sp. 15 2 25 0,419 1 1 1,429 4,000 0,970 1,323 3,722 

52. Myrcia rostrata 92 2 25 0,068 1 3 4,286 4,000 0,970 0,216 5,472 

53. Casearia sylvestris 21 2 25 0,299 1 2 2,857 4,000 0,970 0,945 4,773 

54. Myrcia rostrata 36 2 25 0,174 1 3 4,286 4,000 0,970 0,551 5,807 

55. Machaerium sp 62 2 25 0,101 2 2 2,857 8,000 1,940 0,320 5,118 

56. Família: Poaceae 97 2 25 0,065 1 1 1,429 4,000 0,970 0,205 2,603 

57. Matayba elaeagnoides 71 2 25 0,088 1 3 4,286 4,000 0,970 0,280 5,535 

58. Macfadiena unguis-catis 59 2 25 0,106 1 1 1,429 4,000 0,970 0,336 2,735 

59. Guarea macrophylla 28 3 13 0,224 1 5 7,143 7,692 1,866 0,709 9,717 
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60. Casearia sylvestris 64 3 13 0,098 1 2 2,857 7,692 1,866 0,310 5,033 

61. Ocotea iaxa 58 3 13 0,108 2 4 5,714 15,385 3,731 0,342 9,788 

62. Persea americana 30 3 13 0,209 2 2 2,857 15,385 3,731 0,662 7,250 

63. Nectandra oppositifolia 49 3 13 0,128 2 3 4,286 15,385 3,731 0,405 8,422 

64. Cyathea delgadii 16 3 13 0,393 2 2 2,857 15,385 3,731 1,241 7,829 

65. Ocotea iaxa 51 3 13 0,123 2 4 5,714 15,385 3,731 0,389 9,835 

66. Guarea macrophylla 23 3 13 0,273 1 5 7,143 7,692 1,866 0,863 9,872 

67. Cupania emarginata 48 3 13 0,131 1 1 1,429 7,692 1,866 0,414 3,708 

68. Guarea macrophylla 40 3 13 0,157 1 5 7,143 7,692 1,866 0,496 9,505 

69. Endlicheria paniculata 31 3 13 0,203 3 5 7,143 23,077 5,597 0,640 13,380 

70. Família: Fabaceae 32 3 13 0,196 1 1 1,429 7,692 1,866 0,620 3,914 

 

 

 

 

Organização: Edson Alves Filho (2008) 
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Anexo D – Gráficos das Categorias dos Mapas Ambientais Urbanos.
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Gráfico 8 - Área Ocupada (%) pela Categoria Fragilidade dos Ambientes Naturais em 

relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986)  
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Muito Alta
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Gráfico 9 - Área Ocupada (%) pela Categoria Fragilidade dos Ambientes Naturais em 

relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002). 

50%

33%

17%

Alta Muito Alta Fraca

 

 

 

 

3, 145 Km2 

1, 614 Km2 

4, 680 Km2 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 

 

Área da Sub-Bacia = 9,41 Km2 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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Gráfico 10 - Área Ocupada (%) pela Categoria Grau de Intervenção Humana segundo a 

Morfologia em relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986). 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Área Ocupada (%) pela Categoria Grau de Intervenção Humana segundo a 

Morfologia em relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002). 
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Graus de Intervenção Humana 

Morfologia Original Semi-Preservada 

Morfologia Antropogênica 

Morfologia Original Preservada 

2, 641 Km2 

2, 436 Km2 

2, 767 Km2 

Área da Sub-Bacia = 9,41 Km2 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 

 

Graus de Intervenção Humana 

1, 284 Km2 

2, 053 Km2 
4, 045 Km2 

Área da Sub-Bacia = 9,41 Km2 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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Gráfico 12 - Área Ocupada (%) pela Categoria Grau de Risco à Moradia em relação à 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986). 
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Gráfico 13 - Área Ocupada (%) pela Categoria Grau de Risco à Moradia em relação à 

Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002). 

 

 

 

 

 

 

(0, 079 Km2) 
(0, 028 Km2) 

(0, 065 Km2) 

Área da Sub-Bacia = 9,41 Km2 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 

 

(0, 079 Km2) 
(0, 063 Km2) 

(0, 041 Km2) 

Graus de Risco à Moradia 

Alta Possibilidade 

Média Possibilidade 

Baixa Possibilidade 

Demais Categorias 

Área da Sub-Bacia = 9,41 Km2 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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Gráfico 14 - Área Ocupada (%) pela Categoria Modificações Causadas na Morfologia – 

Degraus de Corte em relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986). 
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Gráfico 15 - Área Ocupada (%) pela Categoria Modificações Causadas na Morfologia – 

Degraus de Corte em relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002). 
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32%

Degraus de Corte

Perímetro da Sub-Bacia

 

 

 

 

15, 406 km 

Modificações Causadas na Morfologia 

Perímetro da Sub-Bacia= 15, 459 km 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 

 

32, 013 km 

Perímetro da Sub-Bacia= 15, 459 km 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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Gráfico 16 - Área Ocupada (%) pela Categoria Modificações Causadas na Morfologia – 

Superfícies Planas em relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986). 

 

95%

5%

Superfícies Planas

Demais Categorias

 

 

 

 

Gráfico 17 - Área Ocupada (%) pela Categoria Modificações Causadas na Morfologia – 

Superfícies Planas e Rampas de Aterro em relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de 

Souza (2002). 
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(0, 504 Km2) 

Modificações Causadas na Morfologia 

Área da Sub-Bacia = 9,41 Km2 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 

 

(0, 675 Km2) 
(0, 115 Km2) 

Área da Sub-Bacia = 9,41 Km2 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 
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Gráfico 18 - Área Ocupada (%) pela Categoria Qualidade das Águas Superficiais em 

relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986). 
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Gráfico 19 - Área Ocupada (%) pela Categoria Qualidade das Águas Superficiais em 

relação à Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002). 
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Qualidade das Águas Superficiais 

Perímetro dos Cursos D’água = 26, 394 km 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (1986).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 

 

4 Pontos  

Amostrados 

4 Pontos  

Amostrados 8 Pontos  

Amostrados 

10 Pontos Amostrados 

Perímetro dos Cursos D’água = 26, 394 km 

Fonte: Mapa Ambiental Urbano da Sub-Bacia do Córrego Inocêncio de Souza (2002).   

Elaboração: Edson A. Filho, 2008. 


