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RESUMO 
 

 

 ALMEIDA, V. S. Infraestrutura verde urbana na subprefeitura da Capela do 

Socorro (São Paulo – SP): redes de espaços conservados em áreas de mananciais para 

sustentação da paisagem, da biodiversidade e suas funções socioambientais. 2015. 250f. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental, Instituto 

de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

A subprefeitura da Capela do Socorro fica na Zona Sul de São Paulo, entre as represas 

Guarapiranga e Billings e o rio Jurubatuba. Tem 600 mil habitantes e ocupações 

diversas, desde bairros residenciais de médio ou alto padrão e áreas industrias a 

loteamentos irregulares, favelas, clubes náuticos e áreas rurais. Essa paisagem vem 

sendo transformada por dinâmicas urbanas como projetos de ampliação de 

infraestrutura, reurbanização de favelas, construção de parques e, recentemente, pela 

forte retomada do crescimento descontrolado, marcado por invasões e desmatamentos. 

Nesse contexto, esta pesquisa fez um levantamento e um diagnóstico dos espaços que 

devem ser conservados por diferentes estratégias e diretrizes para a garantia de uma 

infraestrutura verde, isto é, uma rede de sustentação da biodiversidade, da produção de 

água, de atividades humanas ao ar livre e de processos ecológicos e paisagísticos em 

geral. Foram identificados e diagnosticados 155 espaços potenciais, com diferentes 

características de cobertura vegetal, hidrografia, relevo, uso e ocupação e degradação 

ambiental. A distribuição desses espaços favorece a criação de uma infraestrutura verde 

constituída pelos seguintes tipos de rede: (1) bases de sustentação ecológica, incluindo 

as grandes manchas de vegetação nas áreas rurais ao sul; (2) eixos de estruturação do 

arco verde, compostos pelos corredores principais formados nas várzeas e margens das 

represas Guarapiranga e Billings, do rio Pinheiros/Jurubatuba e do ribeirão Cocaia, 

circundando as áreas urbanizadas; (3) eixos de integração regional, compostos por 

extensos corredores descontínuos de importância secundária localizados entre os eixos 

de estruturação; (4) eixos de integração local, com as menores redes que se distribuem 

ao longo dos bairros. Para garantir e potencializar essa configuração, definiram-se cinco 

diretrizes estratégicas para um plano de infraestrutura verde: (a) preservação e 

conservação das 39 unidades com cobertura vegetal e características ecológicas mais 

significativas, inclusive ocupações como parques naturais, parques urbanos e sítios, (b) 

manejo e enriquecimento de 45 espaços como clubes, equipamentos públicos, campi e 

chácaras, onde a arborização é mais esparsa e a restauração de florestas é mais limitada, 

(c) contenção e integração de espaços que têm áreas desocupadas com menor valor 

ecológico, que poderiam ser parcialmente destinadas a projetos de desenvolvimento 

urbano, (d) aproveitamento criativo de 15 espaços com potencial ecológico e 

paisagístico relevante, mas com características de uso e propriedades especiais e 

limitadas como ferrovias, linhas de transmissão de energia e o autódromo de Interlagos 

e (e) recuperação e restauração de 33 espaços com alta degradação ou fragmentação, 

que demandam intervenções urbanísticas e ambientais urgentes para garantir suas 

funções potenciais na paisagem. Foram também definidas sete grandes redes de espaços 

não construídos que pertencem a outras subprefeituras e municípios e que se 

conectariam a essa infraestrutura verde e ao cinturão verde da cidade. Assim, a 

paisagem estudada tem um grande número de espaços potenciais para a formação de 



 
 

 
 

uma infraestrutura verde integrada em escala de bairros, distritos, subprefeitura e 

metrópole, mas que, se não for urgentemente reconhecido, esse potencial será cada vez 

mais comprometido em curto e longo prazo.  

Palavras-chave: 1. Infraestrutura Verde ; 2. Mananciais ; 3. Planejamento territorial 

urbano 4. Proteção ambiental 5. Biodiversidade. 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA, V. S. Urban green infrastructure in the Subprefecture of Capela do 

Socorro (São Paulo City – São Paulo State, Brazil): networks of conserved spaces in 

Fountainhead Areas for the conservancy of landscape, biodiversity and their 

environmental and social functions. 2015. 250f. Dissertação (Mestrado) – Programa de 

Pós-graduação em Ciência Ambiental, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The Subprefecture of Capela do Socorro is located in the South zone of São Paulo city, 

between Guarapiranga and Billings reservoirs and Jurubatuba river, it has 600,000 

inhabitants and diverse occupations, ranging from medium or high standard residential 

neighborhoods, industrial areas, irregular land parcelings, slums, yacht clubs to rural 

areas. This landscape has been transformed by urban dynamics such as projects for 

infrastructure expansion, slum reurbanization, construction of parks, as well as the 

recently reinstated processes of uncontrolled urban growth, marked by land invasion 

practices and deforestation. Within this context, this study conducted a survey and 

diagnosis of spaces to be preserved by different strategies and directives for ensuring a 

green infrastructure, that is, a network for sustaining biodiversity, water production, 

outdoor human activities as well as ecological and landscape processes as a whole. One 

hundred fifty-five potential spaces with different vegetation coverage, hydrography, 

relief, use and occupancy, and environmental degradation characteristics were identified 

and diagnosed. The distribution of these spaces favors the creation of a green 

infrastructure constituted by the following types of network: (1) ecological support 

bases, including the large vegetation patches in the Southern rural areas; (2) green arch 

structuring axes, composed of the main corridors formed along the floodplains and 

riverbanks of Guarapiranga and Billings reservoirs, Pinheiros and Jurubatuba rivers, and 

Cocaia stream, surrounding the urbanized areas; (3) regional integration axes, composed 

of vast discontinuous corridors of secondary importance located between the structuring 

axes; (4) local integration axes, with the smallest networks that are distributed 

throughout the neighborhoods. To ensure and potentize this configuration, five strategic 

guidelines for a green infrastructure plan were defined: (a) preservation and 

conservation of the thirty-nine units with most significant vegetation coverage and 

ecological characteristics, including occupations such as natural parks, urban parks, and 

ranches, (b) management and enrichment of forty-five spaces such as clubs, public 

facilities, campi and small farms, where arborization is more sparse and forest 

restoration more limited, (c) containment and integration of spaces with unoccupied 

areas of lower ecological value, that could be partially allotted for urban development 

projects, (d) creative use of fifteen spaces with relevant ecological and landscaping 

potential, but with special and limited properties of use and conservation , such as 

railways, power transmission lines, and the Interlagos Circuit, and (e) recovery and 



 
 

 
 

restoration of thirty-three spaces with high degradation or fragmentation, that require 

urgent urban and environmental interventions to ensure their potential roles in the 

landscape. Seven large networks of open spaces belonging to other subprefectures and 

municipalities and that would be connected to this green infrastructure and to the city’s 

green belt were also defined. Thus, the Capela do Socorro has a large number of 

potential areas for the formation of an integrated green infrastructure on a scale of 

neighborhoods, districts, borough, and green belt of the city, but, if such potential is not 

urgently recognized, it will be increasingly threatened in the short and long terms. 

 

Keywords: 1. Green Infrastructure; 2. Fountainhead Areas; 3. Territorial Urban 

Planning 4. Enviromental Protection  5. Biodiversity.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A crise ambiental evidenciou uma grande necessidade de revisão do modelo de 

produção, consumo e organização de nossa sociedade cada vez mais globalizada. As ciências 

tradicionais e as instituições modernas, que trouxeram à sociedade capitalista a sua 

capacidade de dominar e explorar a natureza, mostraram-se limitadas para compreenderem e 

tratarem as incertezas crescentes em relação aos problemas sociais e ambientais globais 

(BECK, 2006; FUNTOWICZ e RAVETZ, 2000; SANTOS, 1988; ZANIRATO et al, 2011; 

MORIN, 2006).  

Um avanço significativo a respeito da compreensão da crise ambiental ocorreu na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - CNUMAD 

em 1992. Centenas de países reconheceram que questões ambientais locais são um ponto 

chave para compreensão e gestão dos problemas ambientais globais (UNOSD, 1992). Neste 

contexto, e considerando que a maior parte da população do planeta vive em cidades, as 

questões ambientais urbanas ganham relevância e demandam profundas investigações no 

campo da  Ciência Ambiental. 

Como exemplo de relação entre urbanização e conflitos socioambientais, podemos 

citar as chamadas “Áreas de Mananciais” da Região Metropolitana de São Paulo, que formam 

um “cinturão verde” fundamental ao abastecimento público e à sustentabilidade da metrópole.  

A partir da década de 1970, essas áreas tornaram-se alvo de um processo precário e predatório 

de expansão urbana, gerando bairros formados em grande parte por loteamentos irregulares e 

favelas com forte déficit de infraestrutura e, consequentemente, sem condições adequadas de 

urbanidade para a população. O padrão de urbanização predominante conduziu  ao 

desmatamento das florestas, à impermeabilização excessiva do solo e à degradação dos cursos 

d’água e das represas da região. 

 A subprefeitura de Capela do Socorro, localizada ao sul do município de São Paulo, 

tem 94% de sua área total situada em Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais - 

APRM. Possui o segundo maior território entre as subprefeituras da capital, de 133 km²,  uma 

população comparável a de uma grande cidade, com 549.000 habitantes (INFOCIDADE, 

2012) e está situada entre dois importantes mananciais: as represas Guarapiranga e Billings.

 Diante dos conflitos e das questões socioambientais que se observam nessa região, 

verifica-se que há uma demanda por novas abordagens de planejamento, projetos e políticas 
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públicas e isto vem sendo almejado desde as últimas décadas com foco específico, relacionar 

urbanização e proteção dos mananciais de abastecimento público. Apesar de haver um 

histórico de crescimento periférico, a Capela do Socorro possui ainda, e este aspecto é muito 

importante no contexto deste trabalho, um patrimônio ambiental significativo que precisa ser 

conservado e recuperado. Mais do que fonte de água que abastece cerca de 1/3 da cidade de 

São Paulo, os mananciais são áreas estratégicas para a proteção da biodiversidade e para a 

qualidade de vida da população paulistana. Esta pesquisa se propõe a avaliar os potenciais 

ecológicos da paisagem delimitada pela subprefeitura da Capela do Socorro, utilizando o 

conceito de Infraestrutura Verde e os fundamentos e princípios que o acompanham. 

Uma Infraestrutura Verde é uma rede de espaços, estruturas e elementos planejados de 

forma integrada para a conservação, recuperação e enriquecimento de múltiplas funções 

bióticas, abióticas, culturais, sociais e/ou econômicas desejadas para uma dada paisagem. 

Assim, o planejamento da Infraestrutura Verde é uma forma de garantir melhores condições 

de desenvolvimento sustentável em um território, sendo a sustentabilidade entendida nesta 

pesquisa não apenas como o atendimento das necessidades das gerações presentes sem 

comprometer as gerações futuras, mas também a como a busca por manter e recuperar as 

condições que sustentam  todos os seres vivos e as sociedades humanas de forma integrada 

(BOFF, 2012). 

 Os espaços e estruturas de interesse na formação de Infraestruturas Verdes variam 

conforme a escala de análise e planejamento, geralmente compostos por redes de manchas e 

corredores. Em nível nacional ou regional, a Infraestrutura Verde equivale às redes de 

unidades de conservação e grandes manchas e corredores de biomas. Em nível urbano, 

equivale à rede de espaços vegetados ou permeáveis como parques, parques lineares, várzeas, 

rios, hortas urbanas, clubes privados, terrenos vazios, quintais ou chácaras que podem ser 

integrados para múltiplas finalidades como conservação da biodiversidade, melhoria da 

relação da cidade com os processos e eventos naturais e ampliação das interações humanas ao 

ar livre e seus benefícios para a qualidade de vida. Em nível de projeto, a Infraestrutura Verde 

corresponde a tetos, paredes verdes, biovaletas, jardins de chuva, lagoas pluviais e outras 

técnicas que integrem vegetação ao espaço construído (ASLA, 2011). 

Esta pesquisa se alinha com a temática relacionada à Infraestrutura Verde em área 

urbana. Foi investigado e identificado, na Subprefeitura de Capela do Socorro, um conjunto 

de espaços entendidos como estratégicos para a criação de uma rede infraestrutural de funções 

socioambientais.  
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As três funções a seguir, em ordem de importância, foram selecionadas como 

prioritárias para este estudo da paisagem:  

1-  Sustentação de uma rede de habitats e corredores de biodiversidade;  

2-  Garantia de uma rede de espaços voltados às interações e atividades humanas ao 

ar livre e na natureza, principalmente onde são social e economicamente mais 

necessárias;  

3- Conservação do sistema produtor hídrico dos mananciais contidos na paisagem.  

 

 

Objetivos, hipótese, e justificativa 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o potencial de configuração de uma 

Infraestrutura Verde na Capela do Socorro a partir da análise de seus Espaços Potenciais.  

 Foram definidos como objetivos específicos: 

  Identificar e mapear as potenciais manchas e corredores relevantes na escala de 

paisagem definida – 1:90.000. 

 Diagnosticar as características socioambientais e territoriais das Unidades de Espaços 

Potenciais a partir da integração de dados espaciais em Sistemas de Informações 

Geográficas – SIGs, e de observações de campo. 

 Mapear os potenciais de integração desses espaços em redes formadas desde a escala 

regional – 1:200000; de subprefeitura – 1:90000, e de distrito – 1:45.000.  

 Discutir as diretrizes, isto é, as questões prioritárias para orientação de um Plano de 

Conservação e Integração dessas redes, conforme as três funções prioritárias 

definidas. 

 Propor uma Infraestrutura Verde para a Subprefeitura de Capela do Socorro 

representada em um mapa síntese final, no qual cada espaço esteja identificado em 

uma classe de diretriz adequada para sua conservação.  

 Propor diretrizes para as políticas públicas voltadas à conservação e desenvolvimento 

da paisagem estudada. 

 

Hipótese 
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A hipótese inicial desta pesquisa, cujo projeto foi elaborado em 2011, era de que a 

Subprefeitura de Capela do Socorro possuía um amplo arranjo de espaços que estão 

distribuídos de forma estratégica para configuração de uma rede infraestrutural de múltiplas 

funções socioambientais. Entre os anos de 2013 e 2014, as dinâmicas urbanas na Capela do 

Socorro foram sofrendo alterações, sobretudo com a retomada do processo de invasões de 

terrenos vazios e/ou conservados e de espraiamento urbano em áreas de mananciais. Neste 

sentido, buscou-se observar como esses processos também poderiam afetar negativamente os 

potenciais de conservação dessa rede.  

No Mapa 1 – Unidades de Espaços Potenciais no Território da Capela do Socorro,  é 

possível visualizar o território da Subprefeitura de Capela do Socorro em uma imagem obtida 

pelo satélite Landsat no ano de 2014, com destaque para as 155 Unidades de Espaços 

Potenciais identificadas nesta pesquisa e que configuraram a  infraestrutura verde proposta. A 

leitura do mapa auxilia a compreensão da importância da pesquisa e visualização das 

informações quando mencionados os espaços identificados pelo número de registro no banco 

de dados. O Mapa 1 – Unidades de Espaços Potenciais no Território da Capela do Socorro, 

pode ser visualizado abaixo. 
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Mapa 1: Unidades de Espaços Potenciais no território da Capela do Socorro. Elaboração própria  em 

Arcmap™ 10.3 e delimitações desenhadas no formato shape em QuantumGis com uso do “plugin” OpenStreet 

Layer; Imagem LANDSAT 8 do ano de 2014, criada pela composição RGB das bandas 6, 5 e 4 e fusão com a 

banda pancromática 8, com uso da ferramenta Pansharpening permitindo a visualização de pixels com 15 

metros.  
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Justificativa 

 

O conceito de Infraestrutura Verde envolve fundamentos e princípios de planejamento 

e gestão que se relacionam com a Ciência Ambiental, merecendo ser apropriada por este 

campo científico. Entre esses fundamentos está a necessidade de planejamento multi e 

interdisciplinar, participativo e multissetorial, que exigem abordagens comprometidas com a 

governança da crise ambiental, além dos aspectos da conservação e recuperação ambiental 

entendidas como práticas estratégicas para o desenvolvimento social. No caso específico do 

nosso objeto de estudo, a Subprefeitura de Capela do Socorro, esta pesquisa fornece conceitos 

e diretrizes úteis à construção de políticas, planos e programas para o desenvolvimento e 

proteção ambiental dos mananciais 

Deve-se ressaltar, de toda forma, que as contribuições, conhecimentos e propostas 

abordadas estão limitados dentro da formação de gestor ambiental deste autor e poderiam ser 

enriquecidos dentro de um trabalho integrado de arquitetos, urbanistas, economistas, biólogos 

e outros especialistas.  

 

 

1.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esta  pesquisa deu ênfase à elaboração de dados primários construídos a partir de 

visitas de campo e mapaementos territoriais. Sua elaboração envolveu cinco fases principais, 

conforme apresentamos a seguir:  

I- Revisão da literatura – permitiu a acumulação de conhecimentos sobre o 

tema de pesquisa e seus conceitos, sobre a Capela do Socorro e o contexto de 

sua paisagem e, acima de tudo, formulou uma base de orientação para 

identificação de questões,  informações e métodos utilizados nas demais 

fases. Envolveu, portanto, dados secundários. 

II- A produção de mapas - Levantamento de dados e informações territoriais 

da Subprefeitura de Capela do Socorro – envolveu o uso de ferramentas 

de Sistemas de Informações Geográficas – SIGs,  e de Sensoriamento 

Remoto (APÊNDICE B); A maioria dos dados utilizados nesta etapa foram 
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secundários, porém os mapas finais foram de elaboração própria, tornando-

se assim dados primários com algumas fontes secundárias. 

III- Identificação e Cadastramento das unidades de manchas, corredores e 

corredores descontínuos – permitiu a identificação do universo de Espaços 

Potenciais” e seu mapeamento em sistema georreferenciado (SIG). Esta 

tarefa foi complementada com visitas de campo a todos os espaços 

identificados, gerando dados essencialmente primários. 

IV- Conjugação de dados territoriais – Foi realizada por meio da integração dos 

dados do mapeamento e cadastramento com as informações territoriais 

levantadas, produzindo assim os dados primários principais da pesquisa.  

V- Desenvolvimento da Dissertação -  síntese e descrição das informações 

elaboradas. Envolveu a síntese e descrição dos itens acima mencionados . 

 

Também contribuiu para a realização desta pesquisa a acumulação de experiências do 

autor e seus conhecimentos relevantes sobre objeto de pesquisa, entre os quais se destacam: 

 a) A realização de estágio durante dois anos completos no Programa de Arborização 

Urbana da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo - SVMA, 

incluindo principalmente o desenvolvimento deste programa na Subprefeitura de Capela do 

Socorro e região Sul do município (2009-2011);  

b) A realização do Projeto de Formatura de curso  de Bacharel em Gestão Ambiental 

na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que teve como tema a implantação de 

Parques Lineares na Subprefeitura de Capela do Socorro (ALMEIDA e SANTOS, 2011);  

c) A experiência durante dois anos e meio no Departamento de Gestão de Parques e 

Áreas Verdes – DEPAVE 5, como gestor de parques lineares, sobretudo dos parques Linear 

Nove de Julho (2012-2014), Linear Castelo (2014), Linear Cantinho do Céu e Jardim Prainha 

(2014-2015);  

d) A participação em conselhos, fóruns da Agenda 21 e debates ambientais na região, 

incluindo a participação como representante da Sociedade Civil no Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz (CADES) da Subprefeitura de Capela do 

Socorro (2011-2012).  

e) O acompanhamento do processo de formulação do Plano de Metas do Município e 

do Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014, incluindo a participação em diversas 
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audiências públicas sobre temas como Meio Ambiente, Instrumentos de Política Urbana, 

Habitação e Zona Sul de São Paulo e Capela do Socorro, todas entre 2013 e 2014.  

 

A seguir, são detalhadas as fases II, III e IV da pesquisa: 

 

Fase II - A produção de mapas - O Levantamento de Dados e Informações Territoriais 

da Subprefeitura de Capela do Socorro 

 

Esta etapa enfatizou a produção e interpretação de mapas com informações 

territorializadas sobre temas que fornecem um diagnóstico ambiental e descrição da 

Subprefeitura de Capela do Socorro e permite posteriormente uma integração com os dados 

de mapeamento dos espaços de interesse para realização de diagnóstico desses espaços. 

O levantamento de dados para espacialização demandou pesquisa bibliográfica 

específica sobre: a) Dados ambientais como fauna, flora, hidrografia e geologia; b) Dados e 

informações administrativas, históricas e socioeconômicas; c) Condicionantes legais, entre os 

quais destancam-se as Leis de Proteção aos Mananciais, além de planos e programas 

municipais voltados ao disciplinamento territorial e à conservação. 

A produção de mapas  recorreu a técnicas de sensoriamento remoto e integração de 

dados geográficos. O Sensoriamento Remoto pode ser definido como “[...] A arte e ciência de 

obter informação sobre um objeto sem estar em contato físico direto com ele [...]” (JENSEN, 

2009).  Pode ser usado para monitorar e mensurar importantes características físicas, 

biológicas e de atividades humanas na Terra através de imagens produzidas pela interação da 

radiação eletromagnética emitida pelos sensores com as matérias da superfície da Terra, tais 

como vegetação, solo, rocha, água e infraestrutura urbana. 

A descrição dos softwares, bases de informações, técnicas utilizadas e critérios 

adotados pode ser conferida no APÊNDICE B desta pesquisa. 

 

PRODUTOS FINAIS DA FASE II: 

 

Foram produzidas as seguintes imagens: 

 Mapa da localização da Subprefeitura de Capela do Socorro na RMSP, Município de 

São Paulo e nas APRMs Billings e Guarapiranga. 
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 Mapas da Subprefeitura de Capela do Socorro e dos distritos de Socorro, Cidade Dutra 

e Grajaú. 

 Mapas de Relevo, classes de declividade, hidrografia. 

 Mapa de Classe de Uso e Ocupação do Solo. 

 Mapas do Zoneamento Estadual, segundo as Leis Específicas das Áreas de Proteção e 

Recuperação aos Mananciais e Zoneamento Municipal, segundo o Plano Diretor 

Estratégico de 2014. 

 Mapa de Parques e Unidades de Conservação implementadas e previstas. 

 

 

Fase III - Levantamento dos espaços de interesse ecológico na Capela do Socorro - 

Identificação e Cadastramento das unidades de manchas, corredores e corredores 

descontínuos 

 

Essa fase permitiu a identificação do universo de Espaços Potenciais e seu 

mapeamento em sistema georreferenciado (SIG). Esta tarefa foi complementada com visitas 

de campo a todos os espaços identificados, gerando  dados essencialmente primários. 

Segundo Mittlestaedt (2001), um plano de Infraestrutura Verde é essencial para 

prevenir o aumento da impermeabilização do solo, através do levantamento, zoneamento e 

proteção de espaços livres permeáveis existentes, seus elementos ecológicos (como rios, 

solos, várzeas, florestas e nascentes) e suas potenciais conexões. Desse modo, a etapa inicial e 

uma das mais importantes de sua construção, segundo o autor, é o levantamento de todos os 

espaços não construídos em uma região (MITTLESTAEDT, 2001). Esse levantamento é o 

primeiro passo para determinar quais os locais que podem ser protegidos e conectados. 

Deve-se considerar que, embora todas as manchas e corredores tenham seu papel mais 

ou menos significativo na paisagem, os recursos são sempre limitados e a demanda por 

espaços livres concorre com outras formas de uso do solo (HARNIK, 2010). Por isso, 

hierarquizá-los faz parte de um esforço de compreensão da funcionalidade dessas áreas na  

paisagem e do grau de pressão que os espaços livres sofrem (WEBER et al. 2006).  

No Quadro 1 são demonstrados critérios utilizados na avaliação ambiental da 

Infraestrutura Verde do estado norte-americano de Maryland. 
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Quadro 1: Parâmetros de classificação de importância de manchas e corredores em uma 

Infraestrutura Verde 

Parâmetros de Mancha Parâmetros de Corredor 

 Proporção de cobertura natural  Valores das manchas que são conectadas 

pelo corredor 

 Área de floresta interior  Versatilidade das conexões (terrestre, 

aquática, alagados) 

 Área de alagados naturais  Largura dos corredores 

 Áreas de ocorrência de espécies sensíveis  Número de interrupções do corredor 

 Declividade  Presença de avenidas 

 Número de corpos hídricos   Presença de trilhos de trem 

 Largura dos corpos hídricos dentro de 

fragmentos 

 Proporção de cobertura natural 

 Número de conexões com outras áreas 

verdes 

 Tipos de cobertura do solo ao redor do 

corredor. 

 Tipo de cobertura ao redor da mancha  

 Forma das conexões   

Fonte: Adaptado de WEBER e WOLF (2000). Elaboração própria. 

 

Essa avaliação da paisagem é facilitada pelo surgimento de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs) e por metodologias e ferramentas de informática para o processamento 

digital de imagens de satélite ou de fotos aéreas para sensoriamento remoto. 

 O cadastramento das Unidades de Espaços Potenciais  envolveu cinco etapas:  

a) A identificação de potenciais manchas, corredores e corredores descontínuos 

visualizados no Mapa de Usos de Classe da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

b) Identificação das Unidades de Espaços Potenciais e identificação e seleção desses 

espaços em imagens de alta resolução Digital Globe disponíveis no programa Google 

Earth™; 

c) Vistoria em todas as unidades com máquina fotográfica e ficha de cadastramento de 

dados e observações. 

d) Lançamento e tabulação de todos os dados em uma planilha de cadastramento das 

Unidades de Espaços Potenciais. 

e) Elaboração de mapa das Unidades de Espaços Potenciais por meio do software de 

SIG QuantumGis integrado ao banco de imagens de alta resolução do Google Earth 

com uso do plugin ou ferramenta adicionada denominada “Open Layers”. 

 

 As vistorias para cadastramento de todas as Unidades de Espaços Potenciais    da 

Subprefeitura de Capela do Socorro foram realizadas durante os meses de janeiro e fevereiro 
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de 2014, especialmente nos dias: 05, 11, 12, 14, 15,  18, 19, 21, 23 24,  28, 30 e 31 de janeiro 

e nos dias 03 e 04 de fevereiro.  

Foi criada e aprimorada ao longo das visitas uma “planilha de campo” baseada nos 

conceitos de Ecologia da Paisagem e na adaptação de critérios utilizados nos diagnósticos de 

Infraestrutura Verde do estado de Maryland – Estados Unidos, diagnósticos estes que deram 

contribuições históricas a aplicação do conceito de Infraestrutura Verde (WEBER e WOLF, 

2000; WEBER, 2006).  

As informações observadas foram organizadas a partir dos 6 (seis) parâmetros 

descritos a seguir, sendo que algumas ainda são aferidas, completadas ou revisadas, após 

verificação com outros mapas em SIG: 

1- Dados de Identificação: Número de identificação; Apelido (Ex: “Mancha do Parque 

da Barragem”); Localização (Endereço/Delimitação); Coordenada UTM (Retirado do 

Google Earth);  Propriedade e/ou Uso Principal. 

2- Caracterização Interna: Área; Tipologia (Mancha, Corredor ou Corredor 

Descontínuo/Stepping Stone); Largura Máxima; Largura Mínima (gargalos); 

Declividade; Número de Represas, Rios e Ribeirões; Número de Córregos e Riachos; 

Número de Nascentes e Veios D’água; Tipos de Cobertura Vegetal. 

3- Caracterização da Matriz e Conectividade: Ocupação do Entorno;  Arborização do 

Entorno; Conexões Diretas; Conexões Imediatas (até 20 metros de distância); 

Conexões Indiretas (Entre 20 a 200 metros de distância);  Alcance Final (ou rede 

formada);  

4- Importância social: Acesso (restrito ou aberto); Tipos de interações ao ar livre 

(contemplação, caminhada, etc); Atividades ambientais (manejo de floresta, 

agricultura, extração); Equipamentos esportivos e recreativos; Todos os tipos de 

ocupações presentes. 

5- Fatores de Degradação/Fragmentação vs Proteção Ambiental: Proteção existente 

(Zoneamento, Parque, Unidade de conservação); Projetos de proteção previstos 

(Futuro Parque Linear); Fatores de degradação ou fragmentação (ex: Ponto viciado de 

descarte de entulho, local invadido). 

6- Observações e propostas: Um modelo de planilha física consta no “APÊNDICE A” e 

a planilha final com todos os dados cadastrados pode ser verificada em arquivo 

gravado na mídia digital que acompanha esta pesquisa. 
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Os procedimentos de seleção das manchas, corredores e corredores 

descontínuos/stepping stone são detalhados junto à apresentação os dados de quantidade, 

distribuição e tamanho das unidades no Capítulo 4, item 4.2.1. 

 

PRODUTO FINAL DA FASE III: 

 

 Mapa das Unidades de Espaços Potenciais da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

 

A partir da elaboração do Mapa de Unidades de Espaços Potenciais  da Subprefeitura 

de Capela do Socorro, chega-se à quarta fase da pesquisa descrita resumidamente a seguir.

  

 

Fase IV- A integração dos dados do mapeamento com as informações territoriais 

levantadas e classificação final dos dados 

 

Os trabalhos descritos no item III, acima, finalizam  com a elaboração de um mapa das 

Unidades de Espaços Potenciais da Subprefeitura de Capela do Socorro. Esse mapa é 

desenhado com uso do software Quantumgis 2.4 Chugiak – QGIS no formato vetorial shape – 

.shp sistema de projeção WGS84_UTM_23S. O QGIS possui um complemento ou plugin que 

permite a visualização de imagens de alta resolução Digital Globe extraídas do Google 

Earth™. Essas imagens não possuem dados multiespectrais e não podem ser editadas e, por 

isso, não servem para processamento de dados de sensoriamento remoto, mas permitem uma 

resolução muito mais alta do que a das imagens Landsat, com pixels de 1m² de resolução, 

sendo útil ao desenho manual de mapas. Assim, o mapa foi desenhado primeiramente sem 

projeção geográfica e depois reprojetado para o sistema citado. 

Com o mapa dessas unidades em formato Shape, foi possível integrar suas 

informações geográficas aos mapas territoriais da Subprefeitura de Capela do Socorro, 

permitindo uma complementação e revisão da planilha de cadastramento. 

Com a planilha concluída, todos os dados foram comparados entre si, revisados e 

adaptados para a formulação de classes em diferentes temas. As unidades foram classificadas 

e/ou avaliadas nos aspectos de: Valor ecológico da cobertura vegetal; Complexidade do 

relevo e declividade; Perfil de conectividade; Perfil de matriz do entorno; Importância social 
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em termos de interações humanas ao ar livre proporcionadas; Padrões de pressão, ameaça e 

degradação ambiental, e Padrões de proteção esperada. 

Um esquema simplificado do processo de cadastramento à avaliação pode ser 

visualizado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Síntese dos procedimentos de visualização, identificação, observação em campo, 

cadastramento, mapeamento, integração, finalização e avaliação final realizados na 

pesquisa. Fonte e elaboração própria. 
 

PRODUTOS FINAIS DA FASE IV 

 

 Por fim, com todo o mapeamento e avaliação dos espaços da Subprefeitura de Capela 

do Socorro finalizados, os dois últimos procedimentos adotados foram:  

1) Definição de “Redes Ecológicas Potenciais de Integração Regional” – REPIRS: 

Foram definidas as “REPIRs”,  que seriam potenciais redes de espaços não 

construídos que continuariam para além da Subprefeitura de Capela do Socorro. Essas 

redes foram definidas a partir da integração do Mapas de Classes de Ocupação do Solo 

com o Mapa de Parques e Unidades de Conservação, em uma escala de 1:200.000.  
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2) A definição de redes e sub-redes dessas unidades e suas diretrizes de 

configuração:  

Foram elaborados mapas das Redes formadas por diferentes conjuntos de espaços que 

possuem proximidade e contexto territorial similar. Essas redes foram definidas em 

escala de Distrito: 1:45.000, desenhadas em Arcmap 10.3. 

 

No Capítulo 2, a seguir, inicia-se a apresentação das principais questões, 

conhecimentos e conceitos levantados a partir da revisão da literatura.  
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2. INFRAESTRUTURA VERDE E DESENVOLVIMENTO URBANO: 

INTEGRANDO INFRAESTRUTURA E NATUREZA 

 

 

2.1 URBANIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE 

 

 

Este capítulo apresenta as características e as consequências socioambientais do modo 

em que o processo de expansão urbana tem se dado na maior parte das cidades do mundo no 

último século. 

 Os temas aqui abordados, em especial o padrão disperso de expansão urbana, são 

frequentemente mencionados pela literatura de Infraestrutura Verde ao se buscar uma nova 

forma de gestão da paisagem urbana. Portanto, aqui se discutem desafios socioambientais 

dentro dos centros urbanos que justificam a seguinte questão: Por que precisamos discutir 

novos conceitos de planejamento territorial para as cidades? 

As grandes cidades são frequentemente associadas a ambientes onde a qualidade de 

vida tende a ser menor, pois nelas diversos problemas afetam diretamente a população, como 

enchentes, congestionamentos, poluição atmosférica e estética, ou até mesmo a questão da 

violência, apenas para citar alguns.  Na Figura 2,  apresentamos um resumo dos principais 

aspectos e impactos ambientais relacionados aos ambientes urbanos: 
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Figura 2: Diagrama de aspectos e impactos ambientais negativos tipicamente vinculados à 

urbanização. Elaboração própria, baseado em Sukopp e Werner, (1991, apud Nucci 2008); Benedict e 

Mchanon (2002; Whitford et al. (2001); Lombardo, (1985); Tucci, (2003).  

 

 A impermeabilização do solo, por exemplo, está ligada à redução da cobertura vegetal 

e diminuição das interações entre o solo e a atmosfera, que geram ou agravam problemas 

como os descritos a seguir. Segundo Arnold e Gibbons (1996), a degradação de um corpo 

hídrico pode ser iniciada quando apenas 10% de sua bacia hidrográfica é impermeabilizada, 

processo que se agrava com mais de 30% de impermeabilização. Essa degradação é explicada 

pela poluição difusa carregada pelas águas de chuva que “lavam” as superfícies urbanas e 

carregam substâncias e detritos para dentro dos rios e córregos. O processo de ocupação de 

várzeas, fundos de vale a encostas também acelera o assoreamento dos corpos hídricos (ROY 

et al., 2008). 

 Em relação a questões de saúde e qualidade de vida humana, o incentivo ao uso de 

transporte individual nas grandes cidades leva a um grave quadro de surgimento e 

agravamento de doenças causadas por poluição atmosférica, afetando principalmente crianças 

e idosos (MIGRALIA et al., 2005). 

A poluição sonora, visual, atmosférica e os congestionamentos estão também entre os 

principais fatores que fazem com que um indivíduo entre em um estado de estresse 

acumulado e fadiga mental (KUO e SULLVAN, 2001). Pessoas que vivem nessas condições 

tornam-se mais propensas à agressão verbal ou física e enfrentam maiores dificuldades de 

concentração, entre outros efeitos nocivos ao bem-estar.  
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Outro fenômeno ambiental urbano típico das grandes metrópoles é a geração de ilhas 

de calor. Uma das causas deste fenômeno está na canalização de rios e córregos e supressão 

de vegetação, que reduzem a evapotranspiração e dificultam a transferência de calor para a 

atmosfera (LOMBARDO, 1995). Materiais como o concreto dos prédios e o asfalto do 

sistema viário contribuem para retenção de calor na superfície, enquanto as atividades 

humanas, como o uso de automóveis, também liberam energia térmica. Como consequências, 

podem ser citadas a intensificação de ondas de calor extremo e a alteração da dispersão de 

poluentes atmosféricos, como os óxidos nitrosos e o ozônio (SARRAT, 2005). 

Segundo Gomes e Soares (2004), a qualidade de um ambiente urbano está associada a 

fatores subjetivos e objetivos. Fatores subjetivos estão relacionados à percepção e 

sensibilidade da população ou dos segmentos populacionais de uma cidade. Fatores objetivos 

estão ligados a questões como poluição física, química e estética da paisagem urbana, bem 

como sua própria organização espacial, isto é, a relação entre a distribuição e a interação dos 

elementos naturais e construídos.  

Portanto, a discussão sobre a qualidade ambiental não deve se pautar na existência ou 

não de urbanização, mas sim nos padrões de expansão urbana. No seguimento desta 

revisão, percebe-se que o padrão disperso de expansão urbana envolve questões complexas, 

que vão desde a influência dos modos de produção e organização social da sociedade 

moderna até a visão dos arquitetos, engenheiros e outros técnicos que dela fizeram ou fazem 

parte.  

 

 

2.1.1 PADRÃO DISPERSO DE EXPANSÃO URBANA 

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência do acelerado ritmo de crescimento 

populacional e da industrialização mundial, os espaços urbanos das grandes cidades entraram 

em um processo de transformação profunda. Surge o fenômeno denominado urban sprawl, 

que pode ser traduzido como “espraiamento” ou “dispersão urbana”, mas cujo significado 

original teria relação com a ideia de expansão descontrolada (JAKOB, 2002).  

Segundo autores como Galster (et al., 2001), a urbanização dispersa é um fenômeno 

de difícil definição, podendo ser analisada por oito características definidoras: densidade, 

continuidade, concentração, agrupamento, centralidade, nucleariedade, diversidade de usos e 

proximidade. Quanto menores esses valores, maior seria o grau de dispersão na expansão 
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urbana. Em outras palavras, a cidade cresce como gotas de tinta que caem em uma folha de 

papel: concentram-se em centros – onde ocorrem as atividades econômicas e fica a maior 

parte dos serviços e equipamentos públicos; espalham-se em direção às extremidades, onde o 

uso do solo principal é o residencial, que se expande de maneira indefinida pela especulação 

imobiliária ao longo de eixos de trânsito.  

 Pode-se simplificar, com a seguinte representação do que configura atualmente o 

padrão de urbanização dispersa: cidades compostas de espaços fragmentados por uma grande 

abundância de eixos de trânsito que conectam áreas de uso relativamente homogêneo 

(TACHIEVA, 2010). Tachieva ainda complementa que este padrão está ligado “[...]a um 

aumento de poluição da atmosfera e da água; emissão de gases estufas; perda de espaços 

abertos e habitats naturais; e a uma demanda por infraestrutura que cresce 

exponencialmente[...]” (p.1 Tradução própria). 

Tendo em vista a importância econômica e a influência política das indústrias 

automobilísticas no século XX, Overman et al. (2006) e Schrinem (2000) explicam que as 

políticas urbanas passaram a focar na construção de um sistema viário que priorize o 

transporte individual. Outro setor econômico determinante nessas políticas é o imobiliário, 

que se tornou tão ou mais politicamente influente que o automobilístico. O sistema viário em 

expansão em direção às periferias cria os eixos de desenvolvimento imobiliário, nos quais o 

mercado busca suprir bem a habitação de média e alta renda, restando para as camadas mais 

pobres as áreas menos servidas por infraestrutura e serviços e mais distantes dos empregos.  

Nas cidades menores e principalmente nos centros urbanos, até a metade do século XX 

havia maior possibilidade de emprego, lazer, moradia e convívio dentro de um mesmo bairro, 

o que pode ser caracterizado como vida comunitária. Tachieva (2010) menciona como 

exemplo os antigos subúrbios americanos onde a vida comunitária concentrava-se em torno 

das estações de trem, que eram pequenos centros de dinâmica econômica e social espalhados 

pelo território. 

A urbanização dispersa é marcada pelo fortalecimento de desigualdades entre centros-

periferias. O emprego, por exemplo, fica distante da moradia, criando assim os movimentos 

pendulares onde os trabalhadores, principalmente aqueles com menor poder aquisitivo, 

precisam se locomover por grandes distâncias para trabalhar (MEYER et al., 2004).  

Alguns autores apontam que as cidades foram perdendo por diversos motivos seus 

lugares de brincadeiras, discussões e reflexões e tornaram-se locais de fragmentação não só 

ambiental, como econômica e social (TACHIEVA, 2010; AKBARI et al., 2001; HARNIK, 
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2010; BARBOSA e NASCIMENTO JUNIOR, 2009). As vias urbanas, que antes serviam 

como espaço de lazer e convívio, tornaram-se ambientes hostis voltados apenas para o trânsito 

rápido de automóveis. Os mercados, antes mais abertos e diversificados, deram lugar aos 

grandes shoppings centers servidos por imensos estacionamentos. As poucas áreas vegetadas 

tornam-se logo alvo dos crescentes condomínios privados. Bairros ou regiões inteiras 

tornaram-se estritamente residenciais e sem vida comunitária. Enfim, o espaço público perdeu 

valor e função na paisagem. 

Todo esse processo atualmente ainda tem gerado uma massiva impermeabilização do 

solo, acompanhado da perda de praças, parques, canteiros e terrenos, muitas vezes 

sacrificados para ampliação do sistema viário ou para sanar outras demandas mais 

valorizadas. Como há uma separação dos usos do solo, há também uma indução de maior 

consumo de matéria e energia per capita, visto que a população precisa se locomover de 

automóvel para atender às suas necessidades e atividades (CONDON e MUIR, 2001).  

 A conservação de áreas verdes e outros espaços abertos, portanto, não é tratada pelo 

planejamento tradicional das cidades como um elemento essencial ao desenvolvimento 

urbano (FRISCHENBRUDER e PELLEGRINO, 2006). A persistência de manchas verdes e 

espaços vazios dificilmente se dá por interesse legítimo em mantê-las, mas sim por 

dificuldades topográficas, conflitos de propriedade e outros fatores que acidentalmente adiam 

a ocupação daquela área.    

É ambientalmente significativa também a desvalorização dos corpos hídricos enquanto 

elementos da paisagem urbana que passam a ser tratados como mera fonte de problemas 

sanitários ou limitadores da expansão. Em diversas metrópoles, como no caso de São Paulo, 

políticas e práticas urbanísticas  favoreceram a ocupação de fundos de vale, com obras de 

canalização e retificação de rios e córregos (BORBA, 2009; BAPTISTA, 2005; 

TRAVASSOS, 2004).  Dentro dessas práticas também se destaca a construção de piscinões 

como solução para os problemas de enchentes. 

Desse modo, tais intervenções de drenagem convencional são apoiadas em 

conhecimentos científicos para dominação da natureza, gerando drásticos impactos na 

paisagem (TUCCI e COLLISCHONN, 1998). Obras como piscinões, canalização e 

retificação de córregos, além de necessitarem de altos custos de manutenção – as constantes 

dragagens são exemplos – acabam viabilizando mais impermeabilização do solo, tornando-se 

medidas contraditórias no combate às enchentes. 
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2.1.2 PADRÃO PERIFÉRICO DE EXPANSÃO URBANA 

 

 

Nos países em desenvolvimento, o crescimento disperso favorece de forma mais 

intensa a segregação social e as autoridades preocupam-se pouco com as condições de vida 

dos mais pobres, gerando o padrão periférico de expansão urbana (UNHABITAT, 2010). No 

padrão periférico, a população mais pobre é levada a ocupar áreas mais distantes do que a 

cidade planejada, muitas vezes construindo favelas sobre beiras de rio, topo de morros ou 

áreas de conservação. Assim, cria-se uma cidade informal e com deficiência de infraestrutura 

e de acesso a serviços e que ainda produz intensos problemas ambientais. 

Segundo a Agência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos – 

UNHABITAT, atualmente 32,7% da população urbana mundial vive em favelas que crescem 

em seis milhões de habitantes todos os anos.  

Muitos são os problemas urbanos contemporâneos e suas consequências ambientais. 

Dessa revisão é necessário entender principalmente que não se trata apenas de visões técnicas 

de planejamento, mas principalmente sobre quais interesses e princípios que a expansão das 

cidades deve atender.  

O espaço urbano é mais do que um ambiente estratégico para o consumo e produção 

dentro do sistema capitalista globalizado e é necessário resgatar suas funções como local de 

convívio e para se viver bem. Também é preciso reduzir os impactos ambientais dos sistemas 

urbanos não só na qualidade de vida humana, como na conservação da biodiversidade e seus 

ecossistemas. 

Enfim, é necessária a apropriação desses temas ambientais urbanos por parte da 

Ciência Ambiental, visto que esta se situa dentro de um paradigma de ciência pós-normal ou 

pós-moderna. Esse paradigma é caracterizado pela busca da redução dos problemas 

socioambientais, com os quais a abordagem científica convencional é incapaz de lidar, por seu 

caráter analítico, autoritário e fragmentador de saberes (MORIN, 2006; ZANIRATO et al. 

2011; FUNTOWICZ e RAVETZ, 2000).  

Se o planejamento urbano tradicional também é marcado por essa visão científica 

moderna, quais são as bases que podem contribuir para um planejamento mais sustentável? 

No item a seguir, apresenta-se uma revisão bibliográfica relacionada ao Planejamento 

Ecológico da Paisagem, que possui características de ciência pós-moderna que contribuíram 

para o surgimento do conceito de Infraestrutura Verde, conforme são abordadas adiante.  
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2.2 PLANEJAMENTO ECOLÓGICO DA PAISAGEM 

 

 

O Planejamento Ecológico da Paisagem pode ser um campo de estudo promissor da 

Ciência Ambiental para a compreensão da relação entre produção do espaço com a  

harmonização das interações entre homem e natureza. Segundo Pellegrino (2000), esta 

dimensão do  planejamento busca formular princípios e projetos de intervenção na paisagem 

para compatibilizar as atividades e necessidades humanas com as capacidades de suporte dos 

ecossistemas. Propõe uma visão holística das ações do homem por considerar que essas não 

apenas transformam a dimensão econômica e social, mas também as físicas e biológicas 

(MCHARG 1992; SOUZA, 2009).  

Este planejamento requer uma abordagem multidisciplinar, mas tem como uma de 

suas principais bases os princípios e conhecimentos formulados pela Ecologia da Paisagem. 

A Ecologia da Paisagem é a ciência que “[...] enfatiza as interações entre padrões espaciais e 

processos ecológicos, isto é, as causas e consequências da heterogeneidade espacial ao longo 

de diferentes escalas[...]” ( Turner et al., 2001, p.2, tradução própria). Portanto, ela busca 

compreender os efeitos causados pela fragmentação de habitats e pela alteração de processos 

ecológicos na manutenção da biodiversidade e da sustentabilidade local (PERSON E 

MCALPINE, 2010). 

A paisagem para essa ciência pode ser definida como “[...]Mosaico heterogêneo 

formado por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um 

fator, segundo um observador e numa determinada escala de observação. [...]” (METZGER, 

2001 p.4). Este mosaico heterogêneo seria composto de uma estrutura de matriz, manchas e 

corredores, conceitos que podem ser aplicados em diversas escalas e contextos espaciais, 

desde uma grande região amazônica a um pequeno distrito urbano.  

A paisagem é também composta de um funcionamento, isto é, por processos e 

mecanismos pelos quais ela se mantém através do tempo e do espaço (AHERN, 2007). Esses 

processos podem estar relacionados a dinâmicas naturais como o ciclo hidrológico, os 

incêndios naturais, os ciclos de nutrientes e os fluxos de espécies ou ações antrópicas, como o 

desmatamento, a impermeabilização e a construção de estradas e barragens.  
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A conectividade é fundamental para este funcionamento, sendo definida como a 

capacidade que cada paisagem tem de facilitar fluxos de matéria, energia e de espécies - 

fluxos biológicos - dentro dela. A conectividade dos fluxos biológicos pode ser estudada sob 

o ponto de vista estrutural, que está relacionado à distribuição e características de manchas, 

corredores e da matriz, como também sob o ponto de vista funcional, que está relacionado ao 

comportamento, instinto e resposta das espécies em relação à conectividade estrutural.  

 Os estudos da conectividade estrutural são orientados pelo modelo mancha-corredor-

matriz de Forman e Gordon (1986), no qual a matriz é geralmente definida como área de não 

habitat, isto é, espaços ocupados pelas áreas urbanas ou pelas plantações agrícolas. Porém, 

num sentido estrito, elas dizem respeito à unidade de ocupação predominante na paisagem 

(METZGER, 2001). Cada matriz possui uma capacidade de permeabilidade, isto é, de 

favorecer ou não dentro dela a conectividade ecológica da paisagem. 

 A matriz urbana é marcada pela fragmentação drástica causada por corredores hostis 

como ruas, estradas e avenidas (AHERN, 2007). Por sua vez, a permeabilidade ecológica 

desse tipo de matriz varia principalmente conforme a presença de vegetação no sistema viário, 

nos quintais domésticos, nos lotes industriais e comerciais e da existência de outros micro-

habitats (SZACKI et al., 1994 apud YOUNG, 2001). 

 As manchas ou fragmentos são áreas homogêneas e não lineares que se distinguem da 

matriz (METZGER, 2001). Na paisagem urbana, manchas podem ser áreas como parques, 

campos esportivos, várzeas, praças, jardins públicos e privados, cemitérios, chácaras, lotes 

vazios e campi de universidades (AHERN, 2007). Segundo Forman (1995), as grandes 

manchas tendem a ser os habitats nucleares da paisagem, por terem a melhor capacidade de 

abrigar as espécies e protegê-las da matriz, atuando como base principal da biodiversidade. 

 Os corredores são manchas que apresentam disposição espacial linear (METZGER, 

2001). Eles podem ser contínuos, isto é, corredores “convencionais”, como nas matas ciliares 

ao longo dos rios. Também podem ser descontínuos, geralmente chamados de stepping stones 

ou trampolins ecológicos, que seriam corredores de manchas pequenas próximas umas das 

outras, mas não diretamente conectadas. 

 Uma das funções primordiais dos corredores é de servirem como elementos 

condutores dos fluxos da água e da vida na paisagem. Os corredores ripários e as áreas de 

várzeas em geral também têm papel de acomodar cheias, reduzir a erosão das margens dos 

rios, filtrar nutrientes e sedimentos que seriam levados para os corpos hídricos, e como local 

de alimento e reprodução de pássaros e peixes (NAIMAN e DECAMPS, 2004; MARBLE, 
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1992). Em áreas urbanas, pequenas praças, quintais arborizados e terrenos baldios podem 

formar trampolins ecológicos, enquanto canteiros e calçadas arborizadas continuamente 

também formam corredores.  

Porém, corredores ecológicos planejados pelo homem nem sempre têm a eficiência 

desejada nos fluxos ecológicos (HOBBS, 1992; PROCHE et al., 2005; LAURANCE, 2004). 

São áreas mais vulneráveis aos riscos da matriz, além do fato de que podem também ser 

utilizados como rota para o trânsito de espécies invasoras, para a dispersão do fogo ou de 

outros elementos negativos. Porém, de maneira geral, a reconstituição de corredores 

ecológicos tende a ser uma atividade que impacta positivamente a paisagem, se bem planejada 

(CANDIA-GALLARDO, 2010; GILBERT-NORTON et al., 2010). 

Há também um quarto elemento na paisagem chamado de borda, que seria a área de 

transição entre duas unidades diferentes, como entre uma mancha ou um corredor e a matriz. 

Nestas áreas de transição ocorrem efeitos de borda, como a maior incidência de luz solar e 

maiores temperaturas, entre outras interferências que modificam dinâmicas ecológicas. 

Espécies exóticas e invasoras, por exemplo, são muitas vezes beneficiadas pelas 

características das bordas, nas quais a maior incidência de luz solar em relação ao interior do 

fragmento facilita o processo de invasão dessas espécies nas manchas e corredores. 

 Nas bordas entre manchas e matrizes urbanas, geralmente há maior poluição sonora, 

química ou física e também maior presença de animais domésticos, entre outros fatores que 

inibem ou prejudicam as espécies mais ecologicamente sensíveis (JOHNSTON e DON, 1990; 

FORMAN, 1995; METZGER, 1997; TABARELLI et al.,1999). 

A característica mais importante para a efetividade de um corredor é a sua largura por 

esta ser um fator que interfere no alcance dos efeitos de borda (HOBBS, 1992; LAURANCE, 

2004; METZGER, 2010). Algumas espécies de aves ecologicamente sensíveis estudadas na 

Mata Atlântica requerem corredores de no mínimo 30 a 60 metros de largura para transitarem 

(CANDIA- GALLARDO, 2010). Segundo Primack e Rodrigues (2001), os efeitos de borda 

impactam de maneira significativa em até 35 metros nessa faixa de transição, enquanto para 

outros autores os efeitos são significativos nos primeiros 200 metros (TEMPLE e CARY, 

1988) ou até 600 metros (WILCOVE et al., 1986). Na restauração de corredores é importante 

garantir condições de atratividade para a fauna, com manejo que favoreça o plantio de 

espécies naturais e a provisão de alimentos, abrigos e esconderijos na melhor diversidade 

possível (CHURCH, 2012; RILLEY, 1998; OTTO, 2004). 
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Enfim, todos esses conceitos são fundamentais para embasar um planejamento que 

contemple questões de biodiversidade dentro da proposta de desenvolvimento sustentável. 

Segundo Luck et al. (2003), a biodiversidade é um componente chave para a provisão de uma 

ampla gama de serviços ecossistêmicos. A conservação e restauração de redes de habitat e 

dispersão biológica pode ser o modelo mais eficiente de política de proteção ambiental 

(OPDAM et al., 2006).  

Segundo Ahern (2005), este planejamento pode ter como foco múltiplos propósitos, 

que ele define como funções “ABC” – Abióticas, Bióticas e Culturais da paisagem.   As 

funções abióticas teriam relação com a manutenção da qualidade do ar, do solo, da água, bem 

como com a acomodação de eventos extremos e outras funções resultantes de processos 

físicos e químicos. As funções bióticas têm relação principalmente com a diversidade e 

abundância de espécies e com a produtividade primária e são resultado dos processos que 

interferem nesses fatores. As funções culturais têm relação com os usos e explorações que 

uma população pode obter de determinado ecossistema, ou seja, dos serviços ecossistêmicos 

providos pela paisagem e que podem contribuir para o desenvolvimento econômico e social 

da sociedade. 

O conceito de “Infraestrutura Verde” se ancora no  questionamento do planejamento 

tradicional e na revisão dos padrões de ocupação do solo vigentes, entendido como 

insustentáveis. Esse conceito busca novos paradigmas de planejamento que tenham como 

pressuposto o desenvolvimento da sociedade em consonância com a manutenção da vida em 

suas diversas dimensões. 

 

 

2.3 INFRAESTRUTURA VERDE, REDES E FUNÇÕES 

 

 

A palavra “Infraestrutura” pode ser definida como a estrutura ou fundação essencial 

para a sustentação ou crescimento de uma sociedade (BENEDICT e MCHANON 2002). A 

infraestrutura tradicional, ou também chamada de “cinza”, pode ser exemplificada por: ruas e 

avenidas; ciclovias; pelas redes de abastecimento, coleta e tratamento de água; energia 

elétrica; telecomunicações, e outros sistemas essenciais para o suporte de uma comunidade. 

O conceito de “Infraestrutura Verde” introduz novas variáveis,  reconhecendo  que as 

funções desempenhadas pelos elementos e processos naturais existentes na paisagem também 
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são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Ainda, o termo “infraestrutura” é 

utilizado no sentido de se preservar redes de ecossistemas, já que todo tipo de infraestrutura é 

uma rede ou sistema interligado. 

A primeira definição de Infraestrutura Verde surgiu de um plano de conservação de 

greenways - parques lineares ou corredores verdes - no estado norte-americano da Flórida, 

em 1994. Na época, tal definição se referia à “[...]abundância e distribuição de elementos 

naturais na paisagem, como florestas, várzeas e rios[...]” (WEBER et al., 2006, p.94, tradução 

própria). Uma das propostas do plano de conservação era reconhecer tanto as manchas de 

vegetação prioritárias para conservação quanto os corredores que as conectavam.  

Com o tempo, a ideia de uma “rede” de espaços e elementos essenciais para a 

manutenção de funções ecológicas passou a ser replicada e estudada em diferentes contextos 

de paisagem e escalas espaciais.  Ahern (2007) reconhece então como Infraestrutura Verde 

uma abordagem de planejamento sustentável da paisagem que integra tanto elementos 

naturais quanto construídos em diversas escalas complementares. Em escala nacional ou 

regional, a Infraestrutura Verde equivale às redes de unidades de conservação e grandes 

manchas e corredores de vegetação. Em escala urbana, equivale às florestas e águas urbanas 

e às estruturas que as suportam, como os parques, parques lineares, praças e canteiros. Ainda, 

em escala de projeto, equivalem a tetos verdes, paredes verdes, lagoas pluviais e trincheiras 

de infiltração e outras técnicas que integrem a vegetação ao espaço construído. O que todas 

essas tipologias têm em comum é a prestação de diversos serviços ecológicos, econômicos e 

sociais (ASLA, 2011). 

Na Figura 3, pode ser visualizada a rede de parques, parques lineares e bulevares 

“Emerald Necklace”, que foi inaugurada nas cidades de Bóston e Brooklin (Estados Unidos) 

em 1896. Sua configuração seria um exemplo de Infraestrutura Verde em escala urbana:  
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Figura 3: Diferentes representações e perspectivas do sistema de parques Emerald Necklace. Fonte: 

Emerald Necklace (2012); FOPG (2012).  Elaboração própria. 

 

 Nas Figuras 4 e 5 estão ilustrados, respectivamente, exemplos de biovaletas e canteiros 

pluviais, que seriam dois tipos de trincheiras de infiltração, definidas como estruturas 

construídas em depressões topográficas para drenar águas de chuva de maneira sustentável 

(ROTERMUND, 2012; CONDON e MUIR, 2001). A biovaleta é uma trincheira linear que 

pode ser implementada no lugar de valetas convencionais. Os canteiros pluviais são 

trincheiras compactas que drenam águas de chuva do seu entorno. Um terceiro tipo de 

trincheira de infiltração são os jardins de chuva, que são semelhantes aos canteiros pluviais, 

mas ocupam uma área maior, localizados geralmente em praças, canteiros do sistema viário 

ou na saída de calhas, telhados e outras tubulações de águas pluviais (COMIER e 

PELLEGRINO, 2008).  
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Figura 4: Exemplo de biovaleta. Fonte: Comier e Pellegrino (2008) 

 

 
Figura 5: Exemplo de canteiros pluviais. Fonte: Comier e Pellegrino 

(2008) 

 

 A proposta dessas estruturas é funcionar como parte de um sistema de drenagem que 

colabore não só com o controle do escoamento de águas de chuva, mas também com a 

geração de outros benefícios, como criação de micro habitats, de filtros naturais e com o 

embelezamento da paisagem. O processo de planejamento de uma trincheira é criterioso e 

essencialmente multitemático ou multidisciplinar (COMIER e PELLEGRINO, 2008), 

envolvendo desde conhecimentos e técnicas de engenharia hidráulica aos de manejo 

biológico.  

Outro caso típico de Infraestrutura Verde em escala de projeto são as lagoas pluviais, 

também chamadas em muitos casos de wetlands. As lagoas pluviais se diferenciam das 

trincheiras de infiltração pela dimensão maior e funcionam como pequenos “piscinões”, mas 

possuindo ao mesmo tempo um ecossistema típico de várzea. Os wetlands são todos os tipos 
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de ambientes com solos sob forte influência de regimes hidrológicos, sejam naturais, como 

brejos, várzeas e mangues, ou construídos, como as lagoas pluviais (MARBLE, 1992). 

  Portanto, Infraestrutura Verde é tratada tanto como um objeto – uma infraestrutura 

concreta – quanto como abordagem que busca produzir essa infraestrutura. Nesta pesquisa, 

considera-se que ambas as associações são corretas, mas que a definição precisa partir do 

objeto. Assim, pode-se evoluir a partir da proposta de Rotermund, que contempla os tipos de 

estruturas, as funções que devem atender e enfatiza a sua abordagem de construção: 

“[...] Uma rede de espaços, naturais ou não, preservados ou implantados 

para prover os múltiplos serviços ecossistêmicos necessários à 

sustentabilidade do meio urbano ou rural e a qualidade da vida humana e 

da biodiversidade que ali habita. Para tal, esta rede de espaços deve ser 

planejada, desenvolvida e mantida ativamente [...]” (ROTERMUND, 2012, 

p.30)  

 

Simplificando, nesta pesquisa será tratada como Infraestrutura Verde uma rede 

ativamente conservada e desenvolvida de espaços, elementos e estruturas da paisagem 

integrados para o desempenho de funções ecológicas, econômicas e culturais desejáveis à 

busca da sustentabilidade. 

Nesta definição, o termo “sustentabilidade” segue a proposta de Boff (2012), que 

considera que não só devemos atender às necessidades das gerações presentes e futuras, como 

também garantir a recuperação das condições que sustentam todos os seres vivos. Neste 

último aspecto, a Infraestrutura Verde é mais fundamental. 

A inserção do termo elementos em conjunto com o termo estrutura busca facilitar na 

especificação do que é a Infraestrutura Verde e o que são seus componentes. Elementos são 

os componentes que dão às estruturas as funcionalidades pretendidas, sejam eles naturais,  

como florestas, rios e a biodiversidade em si, ou construídos, como ciclovias, trilhas e outros 

equipamentos de lazer, recreação ou controle ambiental. Estrutura refere-se basicamente aos 

tipos de espaços que suportam esses elementos, desde parques, praças e canteiros de avenidas 

até tetos e canteiros pluviais em uma escala de projeto.  

Para exemplificar, numa paisagem urbana, um parque municipal pode ser uma 

estrutura importante, mas depende de uma série de elementos para integrar estrategicamente 

uma Infraestrutura Verde. Se for um parque composto unicamente de quadras e equipamentos 

de esporte e lazer, totalmente impermeabilizado, contribuirá pouco para funções abióticas e 

bióticas da paisagem. 
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Da mesma forma, elementos como cisternas e pavimentos permeáveis chegam a ser 

tratados por alguns autores como Infraestrutura Verde em escala de projeto (ROTERMUND, 

2012; COMIER e PELLEGRINO, 2008). Seria mais preciso considerar que estes são apenas 

elementos que podem ser adicionados em uma estrutura de determinada tipologia. 

 

 

2.3.1 Construindo redes: Áreas Verdes, Espaços Abertos, Arborização Urbana e Florestas 

Urbanas 

 

 

 Infraestrutura Verde não é o tema mais antigo em termos de discussão de ecologia e 

conservação em ambientes urbanos e também não é o único tema atualmente pesquisado 

como tal. Existem outros tipos de conceitos com diferentes enfoques que, embora não tenham 

sido adotados como base conceitual desta pesquisa, foram importantes para uma ampliação da 

literatura pesquisada de utilidade para o tema  Infraestrutura Verde.  

A princípio, empregava-se o conceito de área verde, definindo-o como espaço livre 

ocupado predominantemente por vegetação e solo permeável (LLARDENT, 1982 apud 

NUCCI, 2008; GUZZO et al. 2006).  Uma calçada, portanto, pode conter árvores, porém não 

pode ser chamada de área verde, por ser predominantemente pavimentada. Canteiros centrais, 

rotatórias, parques, praças e quintais podem ser áreas verdes, desde que sejam bem 

arborizados. O Índice de Áreas Verdes ainda é um dos indicadores mais utilizados para 

mensurar a proporção de áreas verdes por habitantes de uma população. 

 Posteriormente surgiu o conceito de espaço aberto, que é mais utilizado na literatura 

de Infraestrutura Verde como em Weber (2003), Ahern (2007), Firehock (2010) e Benedict e 

Mchanon (2002). Praticamente na maior parte das publicações sobre Infraestrutura Verde em 

escala urbana, a “rede de espaços abertos” é um conceito-chave. 

 “Espaço aberto” inicialmente foi tratado apenas como sinônimo de áreas livres, isto é, 

aquelas sem edificação. Porém seu uso na literatura foi paulatinamente sendo vinculado 

principalmente à descrição de espaços não edificados de utilidade pública, geralmente 

regulados por órgãos e agências governamentais (NUCCI, 2008; FRANCIS, 2003; HARNIK, 

2010). Francis (2003) define que espaços abertos urbanos são geralmente variações das 

seguintes tipologias: parques públicos, largos e praças, memoriais e sítios de trânsito, feiras, 

vias de trânsito, playgrounds, hortas comunitárias, parques lineares, orlas e praias e uma 
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categoria denominada urban wilderness. Esta última não possui equivalente na literatura 

portuguesa, mas faz referência aos terrenos baldios, beiras de rios e outros espaços abertos 

que não são oficialmente parques, mas que são adotados e utilizados pelas comunidades como 

áreas de lazer. 

 Apenas citando a categoria de parques, cada vez mais diferentes tipos de espaços vêm 

sendo incorporados a sistemas de gestão de espaços abertos (HARNIK, 2010). Espaços como 

tetos de grandes prédios públicos e hospitais têm sido transformados em pequenos parques. 

Wetlands ou várzeas estão se tornando espaços de interesse, sendo protegidos ou restaurados 

para propósito de retenção e filtração natural de águas de chuva ou como embelezador e 

amenizador da paisagem urbana. Campos e áreas esportivas, passarelas, ciclovias, prados, 

jardins, mirantes, áreas de piqueniques, bulevares ou até cemitérios muitas vezes são 

incorporados e integrados ao sistema de parques, como demonstra Harnik, ao revisar 

programas municipais recentes nos Estados Unidos.  

 Harnik classifica os diferentes tipos de espaços abertos conforme a orientação de uso 

predominante, como demonstrado no Quadro 2. 

. 

Quadro 2 : Classes de Espaços Abertos.  

 

Classe de 

planejamento Características Exemplos 

Custo de 

manutenção 

E
S

P
A

Ç
O

S
 A

B
E

R
T

O
S

 

Homem/Homem 
Foco em usos 

humanos 

Campos esportivos, 

quadras, pistas de 

skate, playgrounds, 

pátios e a maioria das 

praças e vias de 

trânsito 

Maior 

Homem/Natureza 

Concilia usos 

humanos e 

conservação 

Parques, trilhas, 

greenways, campos de 

piquenique e hortas 

comunitárias 

Médio 

Natureza/Natureza 

Proíbe ou restringe 

fortemente usos 

humanos no seu 

interior 

Florestas, várzeas e 

outras áreas 

integralmente 

protegidas 

Menor 

Fonte: Adaptado da classificação de Harnik (2010). Elaboração própria.. 

 

 Espaços abertos do tipo Homem/Natureza e Natureza/Natura são os mais propícios a 

serem integrados em uma Infraestrutura Verde. Porém os espaços abertos do tipo 

Homem/Homem também devem ser reconhecidos como estruturas que podem ser modificadas 

para desempenhar funções ambientais diversas. Uma rua excessivamente larga, com calçadas 

estreitas e precárias, pode ganhar um canteiro central, uma ciclovia lateral, calçadas com 
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faixas vegetadas ou até biovaletas e trincheiras de infiltração. É um exemplo de como 

qualquer espaço aberto é de interesse para um estudo de Infraestrutura Verde. 

 Aqui se considera então que espaços abertos são áreas com predominância de áreas 

não edificadas, relevantes no contexto de paisagem e que contenham elementos de utilidade 

pública para a comunidade do seu entorno, com uso direto ou não dessa. Desta forma, aqui 

são considerados espaços abertos não apenas áreas de uso público ou comum, mas também os 

seus equivalentes de propriedade privada que desempenhem funções bióticas, abióticas e 

culturais relevantes na paisagem. O uso do conceito de espaço aberto deve ser acompanhado, 

portanto, do adjetivo de “uso público”, nos casos como parques, trilhas ou pistas de skates, ou 

de “uso privado”, no caso de clubes, fazendas e sítios. 

 Outro conjunto de conceitos que também são amplamente utilizados na literatura 

relacionada ao tema de Infraestrutura Verde está relacionado aos temas “arborização urbana”, 

“silvicultura urbana” e “florestas urbanas”.  

 Nem todo o verde urbano era abarcado pelo conceito de área verde, quando este era o 

predominantemente utilizado na literatura. Árvores e arbustos do sistema viário ou dos 

pequenos quintais e áreas livres particulares ficavam excluídos, quando se faz uma gestão 

baseada neste conceito, ou quando se pensa apenas nos espaços abertos.  

Inicialmente a árvore era muitas vezes vista como único elemento vegetal importante 

para a paisagem, de forma que o conceito de Arborização Urbana foi um dos primeiros a ser 

introduzido no Brasil nas práticas de conservação dentro de cidades (MAGALHÃES, 2006). 

Esse conceito, segundo Rotermund (2012) e Magalhães (2006), ainda está em voga quando se 

refere à prática de arboricultura, isto é, plantio e manutenção de árvores individuais ou em 

pequenos grupos nas praças, vias de trânsito, canteiros e jardins. 

Outra prática que passou a desempenhar um papel importante na conservação do verde 

urbano é a silvicultura. Esta é voltada para a gestão de árvores inseridas em comunidades 

mais integradas, como dentro de parques e outros espaços abertos e nos limites da cidade 

(MILLER, 1997; KONIJNEDIK et al., 2006). 

Atualmente existe o conceito de Floresta Urbana, que se refere a toda a vegetação 

arbórea e não arbórea dentro e ao redor das cidades (ROTERMUND, 2012; NOWAK et al., 

2010). É um conceito promissor por não só abranger os componentes arbóreos, mas também 

as vegetações herbáceas e arbustivas, que cada vez mais são incorporadas às estruturas 

diversas como nas hortas urbanas, tetos verdes, nas várzeas e nas trincheiras de infiltração. 

Segundo Rotermund, a gestão da floresta urbana engloba tanto a arborização urbana e a 
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silvicultura urbana quanto práticas complementares e tem como foco a melhoria ecológica da 

paisagem em espaços públicos e privados. 

Nesta pesquisa, entretanto, os conceitos de floresta urbana e de silvicultura urbana 

foram utilizados como referencial teórico complementar, mas não como conceitos 

fundamentais. Embora a cobertura vegetal e cobertura arbórea sejam dois atributos 

considerados de grande importância na elaboração desta pesquisa, eles não são diretamente o 

tema principal, como nas pesquisas de florestas urbanas e silvicultura urbana. 

Ainda na questão de conceitos, inicialmente se pretendeu utilizar o conceito de espaço 

aberto adotado como definidor dos espaços de interesse. Entretanto os espaços abertos podem 

envolver áreas totalmente impermeáveis, que não seriam de interesse da pesquisa. O objeto de 

interesse da pesquisa são espaços que formam manchas, corredores ou corredores 

descontínuos de áreas permeáveis identificáveis nas escalas de paisagem adotadas de 

1:90.000. Além disso, verificou-se que esses espaços de interesse são formados por 

combinações de diferentes tipos de ocupação e propriedades complexas e que podem envolver 

espaços abertos ou outros tipos de espaços conjuntamente como lotes vagos, depósitos 

particulares, escolas e pequenas chácaras. 

Desta forma, foi definido que os conceitos de mancha, corredor e corredor 

descontínuos formados por cobertura vegetal e/ou áreas permeáveis são suficientes para a 

pesquisa e que o conjunto dessas três tipologias pode ser chamado de “Unidades de Espaços 

Potenciais ” na etapa de cadastramento e avaliação dos mesmos. 

De toda forma, com contribuições dos referenciais teóricos de Áreas Verdes, Espaços 

Abertos, Arborização Urbana e Floresta Urbana, foi realizada uma revisão das funções que 

uma Infraestrutura Verde pode desempenhar na paisagem. 

 

 

2.3.2 Esclarecendo Funções: Abióticas, Bióticas, Culturais, Sociais e Econômicas 

 

 

Conforme foi descrito no item 2.1 deste capitulo, os padrões de expansão urbana estão 

associados à perda de biodiversidade e de qualidade de vida nas cidades. No item 2.2, foi 

mencionado que o Planejamento Ecológico da Paisagem, no sentido de buscar modificar as 

relações entre desenvolvimento territorial e meio ambiente, pode planejar com foco na 

manutenção e obtenção de funções da paisagem, que Ahern (2005) sintetiza como “Funções 
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ABC”, isto é, Abióticas, Bióticas e Culturais. No Quadro 3, o autor cita as principais funções 

ABC reconhecidas em uma paisagem que possua uma Infraestrutura Verde mantida e 

conservada.  Algumas dessas funções são comentadas com dados complementares de estudos 

de impacto positivos de áreas verdes, espaços abertos e florestas urbanas na paisagem.  

 

Quadro 3 - Funções Abióticas, Bióticas e Culturais (ABC) da Infraestrutura Verde Urbana 

Abiótica Biótica Cultural 

Interações entre água de superfície 

e subterrâneas 

Habitat para espécies generalistas Experiências diretas de 

ecossistemas naturais 

Processo de desenvolvimento dos 

solos 

Habitat para espécies especialistas Recreação física 

Manutenção dos regimes 

hidrológicos 

Rotas e corredores para 

movimento de espécies 

Experiência e interpretação da 

histórica cultural 

Acomodação de regimes de 

distúrbios 

Manutenção de distúrbios e 

regimes sucessionais 

Provisão do senso de solitude e 

inspiração 

Enriquecimento dos ciclos de 

nutrientes 

Produção de biomassa Oportunidades para interações 

sociais positivas 

Sequestro de carbono e outros 

gases estufas 

Provisão de reservas genéticas Estímulos à expressão 

artística/abstrata 

Regulação de eventos climáticos 

extremos 

Suporte para interações entre flora 

e fauna 

Educação Ambiental 

Fonte: Ahern, 2007. Elaboração do autor, tradução própria. 

 

 Em termos de funções abióticas, um dos benefícios obtidos pela conservação de uma 

Infraestrutura Verde tem relação com o impacto da cobertura vegetal no conforto térmico e a 

qualidade do ar de seu entorno, por sombreamento, transpiração e redução da velocidade dos 

ventos (NOWAK, et al., 2010). Por tais impactos, estima-se que nos Estados Unidos a 

existência de mais de 100 milhões de árvores urbanas desenvolvidas no país pode garantir 

uma economia de até cinco bilhões de dólares por ano com gastos domiciliares com 

condicionadores de ar (AKBARI et al., 2001). Os rios e lagos também contribuem para essas 

mesmas funções, como no caso do município de São Paulo, onde foram constatadas 

diferenças de até 8°C entre o centro urbanizado e as regiões mais conservadas do entorno das 

represas Billings e Guarapiranga (SVMA, 2002). Indiretamente, a redução de uso de energia 

contribui também para a redução de impactos ambientais de sua geração e consumo. 

 Outra estimativa realizada a partir de calculados baseados na cobertura vegetal total 

dos Estados Unidos afirma que 784 toneladas de poluentes do ar são removidos do país graças 

à essa cobertura (NOWAK et al., 2006). O processo de captura e estoque de carbono pela 
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fotossíntese também poderia ser responsável pela remoção de 770 milhões de toneladas de gás 

carbônico da atmosfera, segundo outro estudo com base em dados nacionais norte americanos 

(NOWAK e CRANE, 2002) 

 A Infraestrutura Verde também vem sendo planejada em bacias hidrográficas urbanas 

como um sistema alternativo e multifuncional de drenagem. A proteção e recuperação de 

espaços abertos e cobertura vegetal, principalmente ao longo de corpos d’água e várzeas, 

combinadas com a implantação sistemática de Infraestrutura Verde em escala de projeto, 

tornam os ambientes urbanos menos agressivos aos recursos hídricos e mais resilientes às 

inundações. 

Neste sentido, as matas ciliares podem remover até 90% do nitrato que seria escoado 

para dentro dos rios (LOWRENCE, 1997). A eficiência na retenção de nitrato é notável até 

mesmo em matas ciliares com apenas três metros de largura (BORING e BIGON 2002). As 

trincheiras de infiltração ainda podem reduzir grande parte das substâncias carregadas pelas 

águas de chuva para dentro dos rios, como o Chumbo, a Amônia, o Nitrogênio Total e o 

Zinco, que são removidos em até 80% (BEDAN e CLAUSEN, 2009). Tais benefícios podem 

diminuir custos de tratamento de água pela infraestrutura cinza. 

Um sistema de drenagem sustentável composto por essas estruturas ainda busca 

favorecer o armazenamento, a retenção temporária, a infiltração e/ou a evapotranspiração das 

águas pluviais de maneira a reduzir a vazão de águas pluviais despejadas à montante da bacia. 

A eficiência dessa redução pode chegar a até 50% durante pequenas ou médias tempestades 

(SELBIG e BANNERMAN, 2008). Uma estimativa realizada após uma histórica inundação 

que ocorreu em 1986 na cidade de Dayton, localizada no estado norte-americano de 

Oklahoma, indicou que a existência de uma boa cobertura arbórea nesse município contribuiu 

para reduzir em 7% o escoamento de águas pluviais (SANDERS, 1986). Todas essas funções 

de redução de escoamento superficial e melhoria da qualidade de água contribuem, 

indiretamente, para a proteção dos ecossistemas aquáticos e para redução de perdas 

econômicas e impactos sociais causados pelas inundações por meio da proteção e recuperação 

dos rios, matas ciliares e várzeas (MEDINA et al., 2011). 

A criação de uma Infraestrutura Verde em uma cidade, por meio de seus espaços 

abertos e de sua floresta urbana, pode enriquecer a qualidade de fragmentos e melhorar a 

conectividade entre eles, contribuindo para a conservação de espécies nativas (CROCCI et al. 

2008). Fragmentos urbanos, segundo Croci et al., podem conter até 50% das espécies 

existentes no ecossistema original circundante à cidade analisada. Essa biodiversidade urbana 
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enriquecida pode servir como indicador de qualidade ambiental (VANDRUFF et al. 1995) e 

gerar prazer ou admiração nos habitantes humanos que com ela convivem (AHERN, 2007). 

 As funções culturais de espaços abertos de uso público como parques e parques 

lineares começam pelo acesso público e gratuito. São lugares que geralmente possuem praças 

de exercícios para os adultos e ao lado playgrounds infantis para seus filhos. São ainda locais 

propensos à socialização, seja através do compartilhamento de um banco, na admiração 

simultânea de uma paisagem, em uma esbarrada na caminhada, no revesamento de um 

equipamento de exercício ou na prática de esportes em time. Enfim, eles criam mais 

possibilidades de interações sociais de maneira mais acessível do que seus concorrentes 

privados, como clubes e academias (HARNIK, 2010). 

 O que se observa é que as funções da Infraestrutura Verde não se limitam aos efeitos 

Bióticos, Abióticos e Culturais causados diretamente na paisagem, mas também geram uma 

série de impactos indiretos na economia e na sociedade, resgatando aquilo que foi perdido 

com a urbanização dispersa. Alguns impactos econômicos e sociais indiretos são descritos no 

item abaixo. 

 

 

PARA ALÉM DO “ABC”: OUTROS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

INDIRETOS OU RELACIONADOS 

 

 

 Primeiramente deve-se esclarecer que a Infraestrutura Verde é também abordada por 

uma corrente de pensamento do urbanismo chamada de “Smart Grow”, ou “crescimento 

inteligente”, que busca reduzir problemas gerados pela dispersão urbana por meio do 

planejamento urbano focado em comunidades (KIM e KAPLAN, 2004). Esse planejamento 

busca garantir que as comunidades tenham um melhor acesso a diferentes tipos de uso e 

ocupação em seu interior, como, por exemplo, empregos, serviços, moradia e espaços abertos 

de lazer próximos uns aos outros e por isso também é chamado de “desenvolvimento 

compacto”. O redesenho dos bairros busca também o favorecimento da vida comunitária, em 

que a Infraestrutura Verde está associada à provisão dos espaços de lazer, convívio, qualidade 

de vida e também com rotas alternativas de transporte não motorizado.  

 Neste sentido, um plano de bairro participativo realizado em East Clayton (Carolina 

do Norte, Estados Unidos) voltado para o desenvolvimento compacto e com configuração de 
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Infraestrutura Verde em uma comunidade de 13.000 habitantes estimou beneficios que 

variam desde a redução gradual de até 40% do uso de automóveis, a consequente redução de 

poluição atmosférica e até mesmo ao aumento da população de salmões nos rios, favorecendo 

a dinâmica da pesca local (CONDON e MUIR, 2001). A redução de custos de manutenção de 

infraestrutura cinza no bairro também foi estimada em até 50%, devido principalmente à 

redução de área impermeável, melhoria do sistema de drenagem voltado à redução de 

escoeamento superficial e tratamento de água, e aumento de durabilidade dessa infraestrutura 

tradicional devido à  redução das ilhas de calor que afetam, por exemplo, a durabilidade do 

asfalto. 

De maneira semelhante ao caso de  East Clayton, Benedict e Mchanon (2002) 

consideram que, em paisagens rurais e de exploração turística, as funções ABC da 

Infraestrutura Verde tendem a garantir uma maior estabilidade econômica por meio do 

aumento da resiliência ecológica das atividades agrícolas e da garantia de qualidade da água 

em áreas naturais usadas para recreação aquática (BENEDICT e MCHANON, 2002). Nas 

áreas urbanas, os espaços abertos possuem também importância como locais que são 

utilizados para atividades culturais como eventos de música, teatro, dança, exibição de arte, 

artesanatos, além de inúmeros tipos de experiências físicas e sensoriais que, além de gerarem 

benefícios sociais diretos, também estimulam atividades econômicas relacionadas, como o 

turismo.  

No aspecto de impacto econômico de criação de uma Infraestrutura Verde, um caso 

muito emblemático foi o da criação do Central Park, em Nova York, no século XIX, na época 

uma das mais caras obras urbanas da história. Segundo Harnik (2010), o arquiteto da 

paisagem que planejou a obra, Frederick Law Olmsted, já estimava que a valorização 

imobiliária gerada pagaria por sua construção em poucos anos. Dez anos após o 

acontecimento, as propriedades do entorno do parque já estavam valendo até quatorze vezes o 

valor inicial e os impostos que geravam passaram a corresponder a cerca de 1/3 da 

arrecadação total do município. Neste mesmo sentido, o autor registra que já existem grandes 

corporações que usam a qualidade ambiental de uma paisagem urbana como um critério de 

influência na escolha de cidades para sediarem seus negócios. Deve-se ter, de toda forma, 

cautela para que os benefícios econômicos da criação de uma Infraestrutura Verde para 

determinados grupos não sejam malefícios para os grupos mais vulneráveis. A valorização 

imobiliária, especialmente, pode ter esse viés negativo. 
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Uma Infraestrutura Verde com espaços abertos interligados por redes de ciclovias, 

pistas de caminhadas e trilhas pode formar uma rede de itinerários como parques, reservas, 

cachoeiras, mirantes, museus e outros pontos turísticos em espaços urbanos e periurbanos. O 

contato com uma paisagem mais natural e aprazível nas ciclovias e trilhas é considerado por 

diversos atores como uma das questões fundamentais para garantir o uso de ciclovias e 

pedestrianismo como meio de transporte alternativo, permitindo assim a redução dos 

automóveis (HARNIK, 2010; PIKORA et al, 2003; KIM e KAPLAN, 2004). 

A Infraestrutura Verde pode ser também mais valorizada se for entendida como um 

tema de grande importância para políticas públicas voltadas à promoção da saúde pública e do 

bem-estar social. Tzoulas et al. (2007) fez uma revisão de artigos que relacionam o termo 

Infraestrutura Verde ou semelhantes (como espaços verdes ou arborização urbana, por 

exemplo) e saúde em periódicos como Landscape and Urban Planning, The Journal of 

Enviromental Psychology, Enviroment and Behaviour, Ecosystem Health, The Brith Medical 

Journal e Preventive Medicine. O estudo verifica que abordagens em relação à Infraestrutura 

Verde e saúde podem considerar até sete componentes interativos: Infraestrutura Verde, 

Serviços e Funções Ecossistêmicos, Saúde Ecossistêmica, Saúde Socioeconômica, Saúde 

Física e Saúde Psicológica, conforme esquema e benefícios ilustrados na Figura 6: 

 

 
Figura 6: As interações entre Infraestrutura Verde, Serviços e Funções Ecossistêmicas e Sociedade 

com enfoque na saúde. Fonte  e elaboração: Tzoulas et al. 2007. Tradução própria. 

 

No esquema apresentado, todos os setes componentes podem interagir direta e 

indiretamente entre si. De maneira simplificada, a Infraestrutura Verde garante serviços 

ecossistêmicos e saúde ecossistêmica ou ambiental que podem impactar a saúde comunitária, 
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física ou psicológica e também a saúde socioeconômica. O conceito de saúde para o autor não 

é apenas a presença ou ausência de doença, mas sim o bem-estar socioeconômico, biológico e 

psicológico do indivíduo. Os sete componentes interagem direta ou indiretamente, pois, 

segundo o autor, o estado ambiental de uma paisagem em termos de qualidade, quantidade, 

configuração e variabilidade das funções e serviços ecossistêmicos prestados interfere no 

estilo e qualidade de vida das pessoas e até mesmo na resiliência das atividades humanas, 

contribuindo para a “saúde socioeconômica”. 

Na questão da saúde comunitária, o Estudo de Kim e Kaplan (2004) determina que a 

Infraestrutura Verde é importante por garantir espaços de interações sociais e favorecer 

também o senso de pertencimento de um indivíduo à sua paisagem, devido aos seus 

elementos estéticos aprazíveis e pelas experiências sensórias que nela podem ser vivenciadas. 

Harnik (2010) menciona o quanto espaços abertos como hortas comunitárias também podem 

fomentar o senso de coesão e organização comunitária. Desta forma, a Infraestrutura Verde 

tende a ser beneficiada de volta, pois quanto maior o vínculo individual das pessoas com a 

paisagem, maior tende a ser o interesse em conservá-la.  

A saúde psicológica pode ser beneficiada tanto indiretamente, pela saúde comunitária 

e saúde física, quanto diretamente, pela presença de vegetação e espaços ao ar livre. Existe, 

inclusive, uma correlação entre paisagens urbanas mais arborizadas e ricas em elementos 

naturais e menores índices de violência bem reconhecida na literatura internacional 

(KAPLAN, 1995; FREIRE, 2005; KUO e SULLIVAN, 2001). A vegetação e a paisagem 

aprazível, segundo Kaplan (1995) e Kuo e Sullivan (2001), estão associadas a menores 

índices de poluição sonora e estética que contribuem para o estresse e também fomentam a 

vivência de “experiências restaurativas”. De maneira simplificada, essas experiências 

acontecem quando o indivíduo fica mais imerso nas experiências sensoriais, sejam físicas ou 

contemplativas, em um estado de atenção involuntária que permite o descanso mental. Desta 

forma, o estudo de Kaplan concluiu que em bairros de Chicago, Estados Unidos, o uso de 

violência física e verbal era 25% menos incidente nas populações residentes em áreas mais 

arborizadas do que em relação a residências em áreas menos arborizadas e com o mesmo 

perfil de arquitetura, vantagens e dificuldades socioeconômicas. Outras contribuições que 

merecem ser ressaltadas são de estudos que mostram efeitos significativos na presença de 

vegetação e natureza nos locais de brincadeira ou nas residências na melhoria da capacidade 

de atenção de crianças (FABER-TAYLOR et al., 2001; WELLS, 2000).  
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 O estudo de Vries et al (2003) cruzou dados georreferenciados de três indicadores de 

saúde distribuídos geograficamente em áreas urbanas e rurais dos municípios dos Países 

Baixos com índices de vegetação e distribuição de rios e lagos também espacializados. Os 

indicadores de saúde selecionados foram: 1- Número de sintomas sentidos nos últimos 

quatorze dias; 2- Saúde geral percebida, considerada em cinco escalas diferentes que vão de 

“muito mal” a “muito boa”; 3- Nota no Questionário Geral de Saúde Holandês, que engloba 

também questões relacionadas à morbidade psiquiátrica.  

 O estudo concluiu que a piora dos três indicadores estava fortemente associada à taxa 

de urbanização dos municípios. Porém, segundo análises de regressão linear da pesquisa, a 

quantidade de vegetação presente nos municípios mostrou-se mais importante que o grau de 

ocupação urbana deles. Quer fosse em áreas rurais ou urbanas, a presença de espaços verdes e 

de corpos hídricos mostrou-se fundamental, principalmente para grupos da população como 

idosos, donas de casa e crianças que vivem a maior parte do dia em sua própria comunidade e 

que principalmente desfrutam, por exemplo, dos parques locais.  

 Os efeitos psicológicos e sociais positivos da Infraestrutura Verde para a população 

também contribuem de maneira significativa para a melhora do bem-estar físico da população. 

Por exemplo, os efeitos relaxantes da contemplação de paisagens naturais contribuem para a 

redução da pressão sanguínea e da tensão muscular (ULRICH et al., 1987).  

 Enfim, com essa revisão foi possível compreender por que a Infraestrutura Verde 

pode ser considerada uma base fundamental para o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

considerando ainda os aspectos de ecologia da paisagem que garantem maior proteção à 

biodiversidade.  A presença de redes integradas de manchas, corredores e uma maior 

permeabilidade da matriz pode ser, portanto, fator de garantia de uma paisagem 

ecologicamente mais equilibrada e também de uma melhor distribuição espacial de elementos 

que ajudam a garantir uma sociedade com maior bem-estar. 

 A partir do item a seguir, são descritas e discutidas as estratégias e métodos de 

implantação da Infraestrutura Verde.  
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2.4 O PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA VERDE 

 

 

   Benedict e Mchanon (2002), ao elencarem os princípios de planejamento de 

Infraestrutura Verde, apresentam uma forte crítica às políticas de conservação tradicionais 

que tendem a proteger manchas e corredores apenas de forma reativa e aleatória. Entende-se 

que a conservação tradicional protege espaços de interesse olhando para os mesmos de 

maneira individual, sem consideração da relação dos mesmos com a paisagem e as 

potencialidades e dinâmicas desta. Geralmente esses espaços conservados individualmente 

são aqueles de menor interesse econômico, ou que sejam alvo da pressão de determinado 

movimento da sociedade civil.  

O planejamento da Infraestrutura Verde, em contrapartida, deve ser, segundo estes 

autores:  

 

a) Menos reativo e mais proativo nos seus objetivos; 

b) Menos desordenado e aleatório, mais sistemático e planejado na sua distribuição; 

c) Multifuncional e não buscando apenas uma ou duas funções; 

d) Aplicado em larga escala, não apenas em pequena, 

e) Melhor integrado com os esforços para permitir crescimento econômico e o 

desenvolvimento, ao invés de tratar a infraestrutura verde como obstáculo ao 

progresso. 

 

A questão-chave está em entender que “[...]da mesma forma que as comunidades em 

processo de desenvolvimento precisam melhorar e expandir sua infraestrutura construída, 

elas também precisam continuadamente melhorar e expandir sua Infraestrutura Verde [...]” 

(BENEDICT e MACHANON, 2002). Assim, o conceito de Infraestrutura Verde trata a 

conservação não só como amenidade para as comunidades, mas também como necessidade 

para elas. 

Desta forma, a Infraestrutura Verde deve ser planejada de forma integrada ao 

desenvolvimento do território, sendo uma ferramenta útil ao estabelecimento de limites 

ambientais para a ocupação humana, ou mesmo ao reordenamento territorial. Além disso, 

funções como gerenciamento de águas de chuva, melhoria da qualidade de ar, provisão de 

áreas de lazer e enriquecimento estético da paisagem tendem a gerar tanto benefícios sociais 
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quanto econômicos para uma comunidade (FIREHOCK, 2010). Da mesma forma, a redução 

de área impermeável diretamente significa menores gastos de manutenção com infraestrutura 

cinza e indiretamente reduz a temperatura média da superfície urbana, o que aumenta a 

durabilidade de materiais como o asfalto, ou leva a menores gastos com climatização artificial 

em ambientes fechados.  

 A Infraestrutura Verde pode e deve ser desenvolvida de maneira integrada com a 

infraestrutura cinza. Os projetos de sistemas viários podem reservar espaços adequados para 

uma boa arborização urbana, da mesma forma que o sistema de drenagem e controle de 

enchentes pode reservar espaços para recuperação de várzeas e incorporação de solos de alta 

permeabilidade e com cobertura vegetal. 

Na questão de integrar esforços, é fundamental que a Infraestrutura Verde seja 

planejada e gerenciada de maneira participativa, intersetorial e multidisciplinar (AHERN, 

1995; AHERN 2005; BENEDICT e MCHANON, 2002). Isto significa que é dada uma ampla 

ênfase à literatura de Infraestrutura Verde e que o sucesso de um plano de conservação 

depende da participação de diferentes especialistas, setores de governos e das comunidades 

relacionadas em geral. 

 O planejamento de Florestas Urbanas também possui princípios importantes para 

contraposição ao modelo tradicional de conservação do verde urbano que podem ser aplicados 

no planejamento da Infraestrutura Verde. Tais princípios podem ser visualizados no Quadro 

4. 

 

Quadro 4: Atual modelo de gestão da floresta urbana comparado ao modelo proposto pela 

Georgia Forestry Comission.  

Modelo tradicional de conservação do 

verde urbano  

 Modelo de conservação segundo os 

princípios de Floresta Urbana  

Árvores têm baixa prioridade Árvores têm prioridade equivalente 

Árvores como ornamento Árvores como infraestrutura 

Árvores individuais Maciços arbóreos 

Árvores ornamentais e pequenas Árvores de copas extensas 

Pavimentação impermeável Cobertura vegetal de solo 

Manejo de árvores Manejo de floresta 

Desenho baseado na estética 
Desenho de base ecológica e no contexto 

ambiental 

Fonte: Georgia Forestry Comission (2001). Elaboração e tradução Rotermund (2012 p.45). 
 

 No modelo tradicional, as árvores recebem pouca prioridade, isto é, decide-se 

facilmente por removê-las para execução de qualquer tipo de obra. No meio urbano, mudas de 

árvores levam anos ou décadas para se desenvolverem e atingirem capacidade plena de 
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desempenho de suas funções ambientais. Um estudo realizado na Subprefeitura de Capela do 

Socorro (SÃO PAULO – SP) constatou que, dentre 7.338 mudas plantadas no ano de 2010, 

cerca de 2.270 foram perdidas até 2011 (ROTERMUND et al. 2012), a maior parte por 

vandalismo. Má adaptação às condições desfavoráveis do solo urbano, que é compactado e 

sufocado pelo asfalto e concreto, rebaixamento de calçadas para construção de garagens, 

ampliação de avenidas e entre tantas outras obras públicas e privadas também são alguns dos 

fatores que ameaçam constantemente as árvores urbanas (NUCCI, 2008; STALEY, 2009). 

Por isso é necessário maior reconhecimento e prioridade para preservação das florestas 

urbanas como elemento importante para a qualidade ambiental do espaço urbano e para 

funcionamento da Infraestrutura Verde.  

 No modelo de gestão de florestas urbanas, há uma valorização das árvores de grande 

porte, por essas terem copas maiores e mais biomassa, o que resulta em maior taxa de 

fotossíntese, sombreamento, absorção de águas e outras funções ambientais. Este fato não 

exclui a importância de espécies medianas ou pequenas de árvores ou até arbustos e 

herbáceas; a questão principal é plantar não só o que ocupa menos espaços e supostamente 

incomoda menos apenas por questões estéticas. 

Nos espaços abertos como parques e praças (homem/natureza), as florestas fechadas e 

a vegetação arbustiva e herbácea muitas vezes inspira insegurança na população, que tende a 

preferir paisagens mais “limpas” e bucólicas, com jardins, gramados e árvores espalhadas. 

Entretanto se pode buscar um melhor equilíbrio e integração entre o desenho ecológico, 

funcional e estético conforme cada tipo de contexto. Os parques podem ser pensandos como 

manchas e corredores mais preservados que envolvem áreas ajardinadas, que por sua vez 

envolvem os equipamentos de uso comunitário. As praças são ecologicamente mais limitadas, 

mas podem conter funções de stepping stones urbanos através da manutenção de árvores, 

arbustos e herbáceas preferencialmente nativos e atrativos para a fauna silvestre.  

Nos espaços de funções mais antrópicas (homem/homem) como ginásios e vias 

urbanas, o desenvolvimento das florestas urbanas pode se dar pela arborização urbana 

tradicional ou por estratégias mais criativas e ousadas. A cidade de Portland, localizada no 

Estado de Oregon (Estados Unidos), em 2009 possuía cerca de 700 ruas verdes, tipologia 

onde as calçadas possuem canteiros verdes contínuos e arborizados e trincheiras de infiltração 

que coletam águas de chuva vindas do asfalto.  
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Na Figura 7 pode ser visualizada uma rua verde onde o canteiro, entre tantas funções, 

também atua como barreira de separação entre a calçada e o leito carroçável, protegendo 

assim os pedestres (PORTLAND, 2010):  

 

 
Figura 7: Ruas verdes de Portland são exemplos de como espaços 

abertos de uso urbano tão intenso podem considerar a floresta 

urbana e fazer parte da Infraestrutura Verde. Fonte: Fotografado 

por Webb (2011). 

 

 Em algumas cidades, entre 80 e 90% da cobertura vegetal urbana está distribuída em 

propriedades privadas (SAMPSON et al., 1992 apud KONIJNEDIK et al., 2006). Desta 

forma, políticas e planos voltados à conservação do verde urbano precisam considerar 

também os espaços privados como áreas estratégicas para a manutenção e aumento de 

cobertura vegetal. Com o desenvolvimento de novas tipologias de Infraestrutura Verde em 

escala de projeto, como no caso de tetos e paredes verdes, mais espaços estratégicos podem 

ser considerados nas políticas ambientais. 

No item abaixo são discutidas formas estratégicas de configuração de uma 

Infraestrutura Verde na paisagem.  

 

 

2.4.1 As Estratégias de Configuração de uma Infraestrutura Verde 

 

 

 De maneira geral, quanto mais alterada, antropizada e degradada ambientalmente for 

uma paisagem, maiores serão os desafios de implementar uma Infraestrutura Verde 

(ROTERMUND, 2012). Ahern (2007), adaptando princípios de planejamento de greenways 
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(AHERN, 1995), classifica as estratégias de criação de uma Infraestrutura Verde em quatro 

classes: protetivas, defensivas, ofensivas e oportunas/criativas. 

 A estratégia protetiva é aquela que tem como objetivo garantir a manutenção integral 

de um espaço aberto ou outra estrutura de interesse na paisagem. Essa abordagem contribui 

para a prevenção da fragmentação, sendo útil, portanto, em paisagens mais conservadas. 

Segundo Ahern (2007), a estratégia protetiva geralmente requer a aquisição de terras para 

atingir a configuração espacial pretendida. 

 No caso de paisagens que já estão em processo de fragmentação acelerado, a 

estratégia defensiva pode ser apropriada. Nela, um fragmento, corredor ou rede de interesse é 

dividido em zonas de núcleo e zonas de amortecimento. Ela, portanto, não protege 

integralmente um espaço aberto, mas foca na conservação das áreas mais importantes 

enquanto estabelece zonas de transição em suas bordas.  

 A estratégia ofensiva é necessária quando se tem como objetivo alcançar uma 

configuração da paisagem que é diferente daquela existente no presente. Ela é fortemente 

pautada na restauração ecológica, a partir da criação de novas áreas verdes e na 

renaturalização de rios. Tal estratégia requer maiores esforços de planejamento, bem como 

um significativo fundo de financiamento. Em ambientes urbanos, ela só é possível através da 

remoção de ocupações existentes, ou seja, um processo que enfrenta dificuldades econômicas, 

sociais e jurídicas. 

 Para Ahern, a última estratégia, definida como oportuna ou criativa, seria aquela mais 

alinhada com o conceito de Infraestrutura Verde. Ela é um tipo de estratégia ofensiva que 

busca estruturas e condições existentes na paisagem que possam ser aproveitadas, isto é, mais 

facilmente convertidas para a criação de uma nova configuração desejada.  Deste modo, 

novos tipos de áreas podem ser considerados em um plano de transformação ambiental, como, 

por exemplo: a) áreas onde são previstas requalificações urbanas; b) infraestruturas cinzas 

excessivas como ruas e avenidas largas ou linhas de trem desativadas; c) áreas livres e/ou 

grandes terraços de edificações públicas e privadas; d) aterros desativados; e) piscinões; f) 

diques; g) cemitérios, h) jardins e hortas comunitárias. Segundo Harnik (2010), todos esses 

espaços listados estão sendo incorporados a sistemas de gestão de parques urbanos em 

municípios norte-americanos onde há déficit de áreas verdes. Como exemplo, o autor cita que, 

no país, mais de 20.000 quilômetros de ferrovias desativadas ou subutilizadas tornaram-se 

parques lineares nos últimos anos.  
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2.4.2 MECANISMOS DE CONSERVAÇÃO E INTERVENÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Uma vez que um plano de Infraestrutura Verde tenha encontrado os espaços e 

elementos prioritários e definido as estratégias necessárias para construção do cenário de 

conservação desejada, o passo seguinte é estabelecer as formas de sua realização. Para isso, é 

necessário entender quais são os tipos de intervenção na paisagem e de ferramentas ou 

mecanismos legais que possibilitam aplicar as estratégias de conservação desejadas.  

A criação de parques e parques lineares em um ambiente urbano seria provavelmente 

o tipo de intervenção mais desejável para preservação ambiental. Porém ela requer geralmente 

desapropriações e aquisições de terras, mecanismos que, se forem utilizados como única 

abordagem de conservação, podem ter que depender de custos econômicos não financiáveis e 

produzir impactos sociais significativos. 

Segundo Harnik (2010), do ponto de vista social, as comunidades que mais precisam 

de parques são aquelas nas quais a população possui piores condições de acesso aos seguintes 

equipamentos: áreas de lazer e de promoção de saúde, como clubes e academias; transporte e 

mobilidade para outras regiões da cidade; e espaços bem arborizados, relaxantes e de convívio 

social. Ironicamente, segundo o autor, essas são justamente as comunidades que não recebem 

a atenção das autoridades nas construções de parques.  

Na década de 1980, em momento de discussão internacional de modelos de Unidades 

de Conservação e de alternativas a políticas de conservação baseadas apenas em proteção 

integral, o Department of Interior (DOI) dos Estados Unidos publicou um guia com outras 

quatro categorias de instrumentos de conservação:  a) educativos ou voluntários; b) 

alternativos à aquisição de terras; c) regulatórios, e d) incentivos ficais (DOI, 1982). 

Abordagens educativas seriam aquelas que geram como benefício a colaboração 

espontânea e voluntária dos proprietários de terras e têm como vantagem a alta aprovação dos 

mesmos, porém são menos efetivas na conservação a longo prazo do que mecanismos 

permanentes e coercitivos (WASHINGTON, 2009). 

As alternativas à aquisição de terra remetem a mecanismos compensatórios, como 

outorga onerosa, transferência do direito de construir, cobranças por melhoria e outros que 

podem ser fontes alternativas de financiamento de um plano de Infraestrutura Verde. A 

servidão ambiental também é uma alternativa, sendo útil quando assinada em caráter de 

duração permanente (WASHINGTON, 2009). A servidão é prevista pela Lei Federal n° 
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6.938/1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), e os demais 

mecanismos pela Lei Federal n° 10.257/2001, que institui o Estatuto da Cidade (BRASIL, 

2001), embora em poucos municípios eles estejam regulamentados.  

As Abordagens Regulatórias consistem em instrumentos de disciplinamento de uso do 

solo, como leis de zoneamento e parcelamento. Esses mecanismos não demandam aquisição 

de terras e são de extrema importância na definição dos padrões de ocupação do solo, porém 

podem ser modificados ou extintos com novas leis ou revisões. Outros tipos de abordagens 

regulatórias são leis de proteção de fauna e flora, como o Código Florestal brasileiro. Outro 

aspecto desses mecanismos é a inexistência de custos iniciais ao estado para implementação, 

porém requerem estrutura de fiscalização a longo prazo.  

Os mecanismos de incentivos são instrumentos criativos que buscam dar 

oportunidades e diferenciações que fomentem a colaboração voluntária de proprietários 

(WASHINGTON, 2009). É uma abordagem útil quando um plano busca a conservação de 

uma região para além das metas definidas pelos marcos regulatórios restritivos. São 

convidativos aos proprietários, porém não garantem adesão permanente.  

Na terceira parte desta pesquisa, que se inicia no Capítulo 3, a seguir, são descritas as 

características urbanas, socioeconômicas, ambientais e de zoneamentos da Subprefeitura de 

Capela do Socorro. A partir dessa caracterização, pretende-se obter não somente um 

diagnóstico socioambiental da área de estudo, como também levantar dados e questões 

institucionais e territoriais que são aproveitadas no estudo dos espaços potenciais para 

configuração de uma infraestrutura verde.  
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CAPÍTULO 3 

PERIFERIAS NA CAPELA DO SOCORRO: ENTRE A CIDADE, OS 

LAGOS E A FLORESTA 

 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

  

A Capela do Socorro está localizada na Zona Sul de São Paulo, que por sua vez está 

contida na “Região Metropolitana de São Paulo” – RMSP. 

A RMSP é uma unidade regional do território estadual instituída pela Lei 

Complementar Federal n° 14 de 1973 (BRASIL, 1973) e regulamentada pela Lei 

Complementar Estadual n° 1139 de 2011 (ESTADO DE SÃO PAULO, 2011A). É constituída 

por 39 municípios, formando uma das maiores aglomerações urbanas do mundo e uma das 

economicamente mais importantes do Brasil.  

Capital do Estado de São Paulo e município mais importante economicamente da 

RMSP, São Paulo está localizada nas Coordenadas Geográficas de 23°32’51’’S, 46°38’10’’W 

com altitude média de 860 metros, possuindo cinco regiões administrativas (centro, norte, sul, 

leste e oeste), 31 subprefeituras e 96 distritos (INFOCIDADE, 2012). A população do 

município de São Paulo é de 11.253.503 habitantes. Seu Produto Interno Bruto – PIB total em 

2009 era de 389 bilhões de reais, equivalendo a mais de 10% do total do PIB brasileiro. 

Apesar de ter o maior PIB entre os municípios brasileiros, seu Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH está na posição de n° 28 (IBGE, 2010). 

No Mapa 2, é apresentada a localização da Subprefeitura de Capela do Socorro no 

Municipio de São Paulo e RMSP. 

O mapa contém ainda as rodovias estaduais e federais e os principais eixos viários e de 

transporte público ferroviário que cortam a região, além da delimitação das Áreas de Proteção 

e Recuperação aos Mananciais das represas Billings e Guarapiranga e da Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP.  
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MAPA 2: Localização da Subprefeitura de Capela do Socorro na RMSP, Município de São Paulo e nas APRMs Billings e Guarapiranga. Elaborado no programa Arcmap™ 10.3 

com imagens LANDSAT TM de 2011 e base de arquivos SHAPE fornecidos pela Seção Técnica de Produção de Bases Digitais para Arquitetura e Urbanismo (CESAD) da FAU-

USP, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (ESTADO DE SÃO PAULO, 2013), do portal Gestão Urbana (SÃO PAULO, 2014) e desenho em SIG. 

DATUM: WGS 84_UTM_23S     Projeção: Universal Transverse  Mercator 
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Segundo o Atlas Ambiental do Município de São Paulo (SVMA, 2002), no ano de 

2000 a cobertura vegetal de São Paulo era de cerca de 76 mil hectares, o que equivale 

aproximadamente a 633 Parques do Ibirapuera, o espaço aberto de uso público mais famoso 

da cidade.  Mesmo considerando que tal cobertura passou nos últimos 100 anos por um 

intenso processo de redução, fragmentação e degradação de sua floresta urbana (SILVA 

FILHO, 2005), ela ainda ocupa 49% de todo o território do município. Tal cobertura vegetal é 

composta atualmente principalmente de florestas em estágio secundário de regeneração e está 

muito mal distribuída, concentrando-se principalmente ao longo dos mananciais da Represa 

Guarapiranga e Billings, no Parque Estadual da Serra do Mar (Zona Sul), na Serra da 

Cantareira (Zona Norte) e em manchas isoladas como nas APAs do Carmo e Iguatemi (Zona 

Leste). Em menor proporção, também pode ser encontrada em parques municipais, praças, 

clubes, quintais e na arborização viária muitas vezes escassa (SVMA, 2002). 

 A Subprefeitura de Capela do Socorro é a segunda maior subprefeitura da cidade, com 

133,3 km² ou 13.330 hectares de área. Esta unidade administrativa faz divisa com quatro 

subprefeituras: M’boi Mirim – oeste, Santo Amaro – noroeste, Cidade Ademar – leste, 

Parelheiros – Sul. Seu território é delimitado ao norte pelo canal do Rio Guarapiranga e do 

Rio Jurubatuba/Pinheiros; a oeste, pela Represa Guarapiranga; a leste, pela Represa Billings, e 

ao sul pela ferrovia desativada contínua à Linha 9 da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM e por um córrego afluente do Ribeirão Caulim, que deságua na 

Represa Guarapiranga, e pelo Ribeirão Taquaquecetuba, que deságua na Represa Billings. 

Esta delimitação geográfica bem demarcada por elementos naturais e físicos contribui para o 

delineamento da paisagem estudada, demarcando um formato de “pulmão” entre dois grandes 

reservatórios. 

Por estar entre as Represas Guarapiranga e Billings, cerca de 94% do território da 

Subprefeitura de Capela do Socorro está em duas Áreas de Proteção e Recuperação aos 

Mananciais – APRMs, sendo uma região de grande importância para a conservação de 

córregos e nascentes que abastecem estes reservatórios urbanos. Essas áreas especiais foram 

primeiramente instituídas em 1970 pelas Leis Estaduais n°898 de 1975 e n°72 de 1976 e 

atualmente são regulamentadas pelas Leis Estaduais n°9866 de 1997, que definem as APRMs, 

e pelas chamadas “Leis Específicas” da APRM Guarapiranga e APRM Billings que 

complementam essa regulamentação (ESTADO DE SÃO PAULO, 1975; 1976; 1997).  A 

APRM Guarapiranga é abrangida pela área do Subcomitê da Bacias Hidrográficas Cotia-

Guarapiranga e é regulamentada pela Lei Estadual n° 12.333/2006, e seu Decreto Estadual de  
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n°51.686/2007 (ESTADO DE SÃO PAULO, 2006; 2007). Já  a APRM Billings está 

localizada em área do Subcomitê Billings-Tamanduateí e é regulamentada pela Lei Estadual 

n°13.579 de 2009 e seu Decreto de n°55.342/2010 (ESTADO DE SÃO PAULO, 2009; 2010). 

Ambos os subcomitês e bacias fazem parte da área do Comitê de Bacias Hidrográficas do 

Alto Tietê – CBH-AT. 

No item a seguir, são descritas as características geográficas e históricas da 

Subprefeitura de Capela do Socorro. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS URBANAS 

 

3.2.1 PAISAGEM DA PERIFERIA NA ZONA SUL E CAPELA DO SOCORRO 

 

A ocupação urbana na Subprefeitura de Capela do Socorro se intensificou e se alterou 

fortemente  nas últimas décadas. Se, inicialmente, a ocupação relacionava-se diretamente  

com os atributos naturais de sua paisagem, a expansão da mancha urbana no sentido sudoeste 

do município introduziu novas dinâmicas urbanas, como será abordado neste item. 

Até a década de 1930, a região atual de Capela do Socorro fazia parte do extinto 

Município de Santo Amaro. Santo Amaro era considerado o “celeiro de São Paulo”, com 

marcantes ocupações de sítios e chácaras voltados para a produção agrícola. Impactou 

inicialmente a região a construção das duas represas necessárias para a produção de energia 

para a metrópole que se industrializava: a Represa Guarapiranga, inaugurada em 1906 pela 

São Paulo Tramway and Light Company – Light, e a Represa Billings, inaugurada em 1927 

(SUBPREFEITURA DE CAPELA DO SOCORRO, 2012). 

A Light foi uma empresa fundamental na implantação de projetos de geração de 

energia elétrica no Estado de São Paulo, além de redes de bondes para transporte coletivo. 

Ambas as represas assumiram em períodos posteriores a dupla função, de produção energética 

e de abastecimento público, prevalecendo esta última finalidade como uso prioritário. 

A Guarapiranga foi construída inicialmente como um reservatório de controle da 

vazão do Rio Pinheiros, que contribuía com o volume de água levado ao Rio Tietê, que gera 

energia elétrica na Usina Hidrelétrica Edgar de Souza em Santana do Parnaíba – SP. Já a 

represa Billings tinha como finalidade reservar água para a geração de energia em duas usinas 

que aproveitam os cerca de 500 metros de desnível da Serra do Mar – as Usinas de Henry 
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Border e de Cubatão. Com o crescimento urbano e industrial de São Paulo, a Guarapiranga 

passou a ser usada para o abastecimento público em 1929 e hoje abastece cerca de 1/3 da 

população da cidade. Já a Represa Billings possui um braço mais limpo chamado “Braço do 

Rio Grande”, que por ser menos poluído foi isolado do restante do reservatório e tem sido 

utilizado para ao abastecimento de Diadema, São Bernardo e Santo André desde 1958. 

Após a inauguração das represas, teve início uma nova vocação para o extremo sul da 

cidade: o turismo e a recreação, que logo chamou atenção de empreendedores de clubes, 

marinas, náuticas e loteamentos (DPH, 2009). 

 Em 1937, o engenheiro Louis Romero Sason, presidente da antiga e poderosa 

Autoestrada S/A, contratou o urbanista Alfred Agach e juntos idealizaram o projeto “Cidade 

Satélite Interlagos”, dando início a uma série de empreendimentos nesta região “entre dois 

lagos”. Entre esses empreendimentos estão a construção do Autódromo José Carlos Pace, em 

1940, - o Autódromo de Interlagos -, a inauguração de eixos e acessos viários de grande 

importância, - como a Avenida Interlagos e a Ponte Jurubatuba,- a criação de praias na 

Guarapiranga com areias trazidas da baixada santista e a realização de importantes projetos 

imobiliários, como a de bairros-jardins e bairros voltados para a classe operária. Entre os 

bairros-jardins, de alto padrão, estão o Bairro de Interlagos, o Jardim Represa e o atual 

condomínio do Clube de Campo Castelo. Entre os bairros voltados para a classe operária, 

atualmente de padrão médio, estão a Cidade Dutra e o Jardim Satélite. A ocupação destes 

loteamentos só se consolidou após a década de 1970.  

 Posteriormente, com o surgimento do centro industrial que se consolidava na região de 

Santo Amaro e Avenida Nações Unidas, dezenas de empresas se instalaram no atual distrito 

de Socorro, principalmente ao longo do Rio Jurubatuba. O eixo industrial de Santo Amaro 

aumentou a demanda por moradia para a classe trabalhadora na Zona Sul de São Paulo e 

novas dinâmicas urbanas se instalaram com a reprodução de loteamentos ilegais e favelas. 

 Na seção a seguir, descreve-se o padrão periférico e predatório de expansão urbana no 

território. 

 

 

3.2.2 Padrão Periférico e Predatório de Expansão Urbana em Área de Proteção aos 

Mananciais Sul. 
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O padrão periférico de expansão urbana é impulsionado pela reprodução de 

loteamentos irregulares, ilegais – clandestinos -, além de favelas, processo que adquire maior 

intensidade a partir da década de 1970, no qual dois atributos se destacam nos territórios 

assim constituídos: a ilegalidade e a precariedade urbana e urbanística, associadas também a 

uma condição de desigualdade social e omissão do poder público na provisão de habitação, 

infraestrutura urbana adequada e serviços públicos para a crescente classe trabalhadora na 

cidade, conforme desenvolvido por Grostein (1987).  

A expansão histórica da metrópole em direção aos mananciais pode ser ilustrada 

conforme a Figura 8, adaptada a partir de um mapa da RMSP produzido por Meyer et al. 

(2004). 

 

 
Figura 8: Evolução da mancha urbana da atual RMSP entre 1905-1997. Fonte e elaboração: Meyer et al. 

2004. Adaptação própria.  

 

Na Subprefeitura de Capela do Socorro, este processo foi muito intenso 

principalmente entre as décadas de 1970 até o final dos anos 1990. Embora muitos bairros 

tenham passado por regularização, a Cidade Dutra ainda possui 36 núcleos de favelas, 

correspondendo a 11,4% de seus domicílios (NOSSA SÃO PAULO, 2012). Já o Distrito do 

Grajaú tornou-se, nos últimos 30 anos, o mais populoso da cidade e aquele com maior número 
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de favelas (76 núcleos).   

O crescimento periférico, quando ocorre em área de mananciais, pode ser também 

denominado como crescimento predatório (MEYER et al. 2004; GROSTEIN, 2001), 

principalmente pela supressão de florestas e nascentes que dão lugar a bairros altamente 

adensados formados muitas vezes em áreas ambientalmente sensíveis, como encostas e beiras 

de rio. Tais ocupações, carentes de acesso ao saneamento básico, passam a ser produtoras de 

efluentes domésticos que contribuem para a poluição dos mananciais. Atualmente, na 

Subprefeitura de Capela do Socorro, apenas 32% do esgoto é coletado e tratado (NOSSA 

SÃO PAULO, 2012), acarretando a degradação acelerada das Represas Billings e 

Guarapiranga. 

Foram  promulgadas, na década de 1970, as primeiras leis estaduais de proteção aos 

mananciais que buscavam restringir a expansão urbana  na região. A legislação da época, 

porém, contribuiu  para a desvalorização das terras, o que favoreceu a ocupação clandestina 

para moradia de pessoas de baixa renda (MEYER et al. 2004; GROSTEIN 1987; 2004). A 

revisão da lei de mananciais em 1997, a partir do novo enquadramento dado  pela Política 

Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual n°9866 de 1997), reconhece a irreversibilidade 

das ocupações existentes e estabelece parâmetros para recuperação dessas áreas. Ao definir 

como áreas de Proteção e Recuperação aos Mananciais, pretende por um lado proteger essas 

áreas e não permitir mais avanços descontrolados, e por outro recuperar e  requalificar os 

espaços consolidados do ponto de vista urbano e ambiental, indicando remoções apenas nas 

ocupações em situações mais críticas, como nas beiras de córregos, encostas e nas margens 

das represas. 

Na Figura 9 pode ser visualizada uma favela construída em braço assoreado da 

Represa Billings, na saída do Ribeirão Cocaia. 
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Figura 9: Favela no braço assoreado do Ribeirão Cocaia – Represa Billings “Unidade 50”.  A favela 

também está  em área de declividade muito íngrime. Autoria própria, fotografada em 21/01/2014 com 

câmera Sony Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  
 

As periferias, de maneira em geral, possuem um aspecto urbanístico muito importante: 

são ambientes em constante transformação (MAUTNER, 1999). A partir dos processos de 

expansão urbana mencionados, surgem também  subcentros econômicos regionais, geralmente 

próximos a equipamentos públicos como terminais de ônibus, estações de trem e eixos de 

trânsito principais (MEYER et al., 2004). 

Esse processo de consolidação e transformação das ocupações periféricas da Capela 

do Socorro ganhou força na década de 1990. O distrito de Grajaú, por exemplo, cresceu nesta 

época 6% em termos de tamanho populacional. Na década seguinte (2000-2010), porém, o 

crescimento teve uma forte queda e foi de apenas 0,76%, sendo que nos distritos de Cidade 

Dutra e Socorro, no período, houve respectivamente acréscimo populacional de 0,26% e 

decréscimo de 0,23% em dez anos. Verifica-se que o crescimento populacional acelerado se 

deslocou para a Subprefeitura de Parelheiros, mais ao sul, que cresceu 2,29%. 

Junto dessa redução da taxa de crescimento populacional na Capela do Socorro, 

acompanhou-se uma redução da taxa de desemprego de 22,30% para 13,91% entre os anos de 

2004 e 2010 e um aumento da renda média mensal proveniente do trabalho de R$ 772,00  

para R$ 1.064,00 entre os anos de 2006 e 2010. Diversos equipamentos de serviços e 

infraestruturas também foram implementados entre os anos de 2002 e 2012 na subprefeitura: 

escolas, postos de saúde, centros de educação unificada (CEUs), estações de trem, terminais, 

corredores de ônibus e parques municipais. 

Um fato, surpreendente e grave, foi o ressurgimento em 2013 das invasões no interior 

de áreas de proteção aos mananciais, promovidas por movimentos de moradia e especuladores 
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que avançam sobre terrenos vazios, muitos dos quais previstos para construção de habitação 

de interesse social e/ou parques municipais. Essas novas invasões retomaram a prática de 

desmatamento intenso dessas áreas seguido pela instalação de acampamentos, barracas para 

demarcação de lotes e, por fim, as construções em alvenaria. Também se observa, como está 

apresentado adiante, uma intensificação da produção e adensamento de loteamentos 

irregulares.  

Na Figura 10 pode-se visualizar uma ocupação realizada por movimentos de moradia 

em área pertencente ao Parque Linear Aristocrata, não inaugurado. O parque teve seu 

processo de implantação iniciado em 2010 e tinha inauguração prevista para 2012, porém as 

obras foram paralisados pela prefeitura e moradores do entorno organizavam uma ocupação 

simbólica para pressionar a conclusão do projeto. A ocupação, porém, acabou modificando 

sua pauta prioritária, trazendo a questão da moradia e foi um dos primeiros casos registrados 

no decorrer desta pesquisa desse fenômeno no território da Capela do Socorro. 

Diferentemente  das outras áreas, no caso da ocupação “Povo Unido Para Vencer” não foram 

registrados desmatamento e construção em alvenaria até o início de 2015. 

 . 

 
Figura 10: Ocupação na “Unidade 64” – Parque Aristocrata. O lema dos 

movimentos de moradia estampado na bandeira preta é “quando morar é um 

direito, ocupar é uma obrigação”. Autoria própria, fotografada em 

24/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e finalização em Photoshop 

CS6.  
 

 No próximo item estão descritas algumas características atuais de ocupação e 

dinâmica urbana da Subprefeitura de Capela de Socorro e seus três distritos.  
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3.2.3 A SUBPREFEITURA DE CAPELA DO SOCORRO E DINÂMICAS URBANAS 

 

 A população atual da subprefeitura é de cerca de 595 mil habitantes (INFOCIDADE, 

2012) dividida entre os distritos de Socorro, Cidade Dutra e Grajaú. Os dados demográficos e 

de Índice de Desenvolvimento Humano - IDH dos três distritos podem ser visualizados na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1: Dados de área, população e IDH por distritos da Capela do Socorro.  

Distrito: Socorro Cidade Dutra Grajaú Total Capela 

Área (km²) 12 28,10 93,20 133,3 

População (2012)¹ 37.783 196.360 360.787 594.930 

IDH (2007)² 0,896 (Elevado) 0,815 (Elevado) 0,754 (Médio) 0,787 (Médio) 

Fontes: ¹Infocidade (2012); ²Município de São Paulo (2007). Elaboração própria. 

 

O distrito de Socorro, localizado no extremo norte da Subprefeitura, possui a menor 

extensão territorial e tamanho populacional e, em contrapartida, a ocupação urbana mais 

antiga, consolidada e regular. A predominância de espaços construídos regularmente, como as 

indústrias da década de 1970, os bairros de médio e alto padrão no entorno de Interlagos e 

uma quantidade menor de favelas e loteamentos irregulares, faz deste distrito o melhor da 

subprefeitura em termos de IDH, com 8 núcleos de favela, versus 36 do Distrito de Cidade 

Dutra e 78 do Grajaú. 

 O Distrito de Cidade Dutra fica na região centro-norte da Capela do Socorro e possui  

a segunda maior população dentre os três distritos, com 196.360 habitantes e um IDH 

elevado, porém mais baixo que o de Socorro. Ao norte deste distrito predominam bairros de 

médio e alto padrão, porém nas faixas do centro ao sul e principalmente no entorno da 

Represa Billings aparecem com maior intensidade as ocupações originadas em loteamentos 

irregulares e favelas, consolidadas ou não. 

O distrito de Grajaú é o mais populoso de toda a cidade e também aquele que possui a 

maior quantidade de favelas (INFOCIDADE, 2012). Com a maior extensão territorial dos três 

distritos, possui também o mais baixo IDH devido ao seu processo de ocupação urbana ter 

sido o mais marcado pelo crescimento periférico e predatório, já em franco processo de 

consolidação e desenvolvimento há mais de uma década.  Cerca de metade do território do 

distrito de Cidade Dutra está em área com características rurais, com um total de 4.115 

domicílios.  
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É possível visualizar no Mapa 3  a localização dos distritos, sua infraestrutura  de 

transporte, além de 27 bairros para fins de referência. 
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Mapa 3: Subprefeitura de Capela do Socorro, elaborado em software Arcview ™ 10.3 com base em Imagem LANDSAT 

8 do ano de 2014 criada pela composição RGB das bandas 6, 5 e 4 e fusão com a banda pancromática 8 com uso da 

ferramenta Pansharpening permitindo a visualização de pixels com 15 metros. Base SHAPE fornecida pelo CESAD – 

FAU USP, portal Gestão Urbana (SÃO PAULO, 2014) e elaboração própria, com edição final em Photoshop™ CS6. 

DATUM: WGS 84_UTM_23S     Projeção: Universal Transverse  Mercator 
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 Os quatro acessos viários principais à Subprefeitura de Capela do Socorro são as 

pontes do Socorro, Jurubatuba, Vitorino Goulart e do Canal Guarapiranga, todas ao norte, nos 

distritos de Socorro e Cidade Dutra. A Ponte do Socorro é onde a Avenida Washington Luiz, 

principal via de conexão com o centro de São Paulo, termina e se conecta com a Estrada do 

Guarapiranga, a Avenida Atlântica e Avenida Rio Bonito. Na Ponte Jurubatuba passa a 

Avenida Interlagos, que também vai desde a Avenida Washington Luiz, próximo ao 

Aeroporto de Congonhas, até o inicio da Avenida Senador Teotônio Vilela, no encontro com 

a Avenida Atlântica. A ponte Vitorino Goulart, inaugurada em 2008, conecta a Avenida 

Miguel Yunes, continuação da Avenida Nações Unidas com o corredor das Avendias Jair 

Ribeiro da Silva, Gregório Bezerra, Matias Beck e Manoel Alves Soares, onde ficam duas 

estações de trem da CPTM – Autódromo e Primavera-Interlagos. Na ponte do Canal da 

Guarapiranga continua a Avenida Guarapiranga para dentro da Subprefeitura de M’boi 

Mirim. 

 As avenidas Atlântica, Rio Bonito e Senador Teotônio Vilela possuem importantes 

corredores de ônibus estruturados que se conectam com os terminais do “Passa Rápido do 

Rio Bonito”, Varginha, Grajaú e Parelheiros. A Avenida Senador Teotônio Vilela é a maior 

em extensão dentro da Subprefeitura de Capela do Socorro e continua pela Subprefeitura de 

Parelheiros, onde recebe o nome de Sadamo Inoue e segue até o município de Embu-Guaçu. 

Outras duas vias urbanas de grande importância são a Avenida Paulo Guilguer Reimberg, que 

conecta a Avenida Senador Teotônio Vilela aos bairros do extremo sul da Capela do Socorro, 

e a Avenida Dona Belmira Marin, a mais congestionada via urbana da subprefeitura, que dá 

acesso a inúmeros bairros do Distrito do Grajaú e vai até a chamada “Primeira balsa”,  que faz 

transporte gratuito para o bairro da Ilha do Bororé,  localizado em uma península da Represa 

Billings.  

  Ao leste da Ilha do Bororé há ainda a chamada “Segunda balsa”, que faz transporte 

gratuito para o município de São Bernardo do Campo. 

  A ferrovia da Companhia de Trens Metropolitanos – CPTM conecta três estações de 

trem - Autódromo, Primavera-Interlagos e Grajaú - com a rede ferroviária e metroviária do 

município. A partir da estação Grajaú, em direção a Parelheiros, a ferrovia está sem operação 

desde o final da década de 1990. A ferrovia desativada seguia por Parelheiros até o encontro à 

Ferrovia Sorocabana, que vem do interior de São Paulo, passa por Embu-Guaçu, Marsilac e 

de lá vai em direção ao município de Santos. 

 Todos esses eixos, terminais e estações são de grande importância não só para 

compreender o sistema de mobilidade da população ali residente, mas também por 



77 
 

 
 

funcionarem como os principais eixos de centralidade da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

É nesses eixos que se concentram os centros locais de comércios e serviços, principalmente 

nas avenidas Senador Teotônio Vilela, Dona Belmira Marin e Estrada do Guarapiranga. 

 A Subprefeitura de Capela de Socorro é cortada ainda pelo trecho sul do Rodoanel 

Mario Covas, que atravessa o distrito do Grajaú.  Essa rodovia de classe 0 não possui acesso à 

Subprefeitura devido a uma condicionante de sua licença ambiental de instalação e operação 

que busca prevenir o processo de especulação imobiliária e ocupação urbana descontrolada 

que poderia ser  gerado, caso fosse feito um acesso ao Rodoanel. 

 No Mapa 4 é possível visualizar o distrito de Socorro. 

 

 
Mapa 4: Distrito de Socorro. Elaboração própria em Arcmap™ 10.3, com edição final em 

Photoshop™ CS6. 
  

Dentro do Distrito de Socorro, especialmente nos bairros de Socorro e Veleiros, 

concentra-se uma ocupação heterogênea do solo, marcada principalmente por antigas 

indústrias, além de comércios, serviços, bairros residenciais de médio padrão e uma crescente 

verticalização fora dos limites da APRM Guarapiranga. Cerca de 1% dos empregos de toda a 

cidade está neste distrito. 
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No entorno do bairro de Interlagos, a ocupação é mais residencial, grande parte de 

médio e alto padrão horizontal. Há também nessa região uma concentração significativa de 

casas noturnas, bares, restaurantes, clubes náuticos e parques recém-construídos distribuídos 

ao longo da Avenida Atlântica, margeando a Represa Guarapiranga. São exemplos os 

tradicionais São Paulo Yatch Club - SPYC, São Paulo Atletic Club - SPAC, Yatch Club Santo 

Amaro - YCSA, a Marina Atlântica, o Clube ADC e os Parques da Barragem, Praia do Sol e 

Pôr-do-Sol (final de execução). Um trecho da Avenida Atlântica, margeando o gradil do 

Parque Praia do Sol, pode ser visualizado na Figura 11, com destaque para uma ciclovia que 

abrange grande parte da avenida, mas está incompleta, além da sua cobertura arbórea bem 

desenvolvida. 

 

 
Figura 11: Avenida Atlântica, no bairro de Interlagos, 

margeando o Parque Praia do Sol – importante eixo viário e 

corredor arbóreo - cadastrado como “Unidade 6”. Autoria 

própria, fotografada em 19/01/2014 com câmera Sony 

Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  
 

No Bairro de Interlagos, nas áreas residenciais de alto padrão, há uma forte 

arborização, enquanto nas áreas industriais e comerciais ao norte de Socorro a arborização 

chega a níveis escassos.  

No Mapa 5 é possível visualizar também em escala menor um Mapa do Distrito de 

Cidade Dutra. 
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Mapa 5: Distrito de Cidade Dutra, elaboração própria em software Arcview ™ 10.3 com edição final em 

Photoshop™ CS6. 
 

Há no Distrito de Cidade Dutra um bairro de mesmo nome, localizado logo no início 

da Avenida Senador Teotônio Vilela, onde se encontra o principal centro de comércios e 

serviços de toda a Subprefeitura de Capela do Socorro. Ao seu norte, beirando a Avenida 

Interlagos, próximo ao Rio Jurubatuba, está o Autódromo de Interlagos. Ao redor desses 

elementos centrais predominam bairros residenciais de médio padrão, além de conjuntos 

habitacionais da Cohab e Cingapura e, mais ao norte do autódromo, há favelas próximas da 

margem do Rio Jurubatuba, como a “comunidade da Vila da Paz”. 

Neste distrito também ocorrem bairros de alto padrão no eixo contínuo ao do Distrito 

do Socorro, incluindo uma continuação do bairro-jardim de Interlagos, além de outros 

similares, como o Jardim Represa, o Condomínio do Clube de Campo Castelo e parte da Vila 

São José. Da mesma forma, A Avenida Atlântica também atravessa a Cidade Dutra, com sua 

ocupação especial relacionada à margem da Represa Guarapiranga, incluindo marinas, os 
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Parques Lineares Castelo-Dutra, Nove de Julho e São José e dois “Clubes de Campo”, do 

Castelo e de São Paulo.  

É possível visualizar na Figura 12 uma fotografia aérea da paisagem do entorno da 

Represa Guarapiranga com vista da região da Cidade Dutra em direção ao extremo sul do 

município. Na imagem, pode-se também observar a existência de uma mancha verde contínua 

ao longo da margem da Represa Guarapiranga, que vai até as áreas mais conservadas ao 

fundo, na região da Subprefeitura de Parelheiros e Município de Embu-Guaçu. 

 

 
Figura 12: Fotografia aéraea da Represa Guarapiranga.  A fotografia foi tirada 

a partir de Cidade Dutra, abrangendo a área de deságue do córrego do Rio das 

Pedras, o Parque Nove de Julho, além dos bairros arborizados de alto padrão 

doJardim Represa, Jardim Sertãozinho e Vila São José nas áreas próximas às 

margens do reservatório. Fotografia de João Benedetti, cedida para a pesquisa 

pelo autor, tirada em 29/07/2011.     
 

Ainda na Cidade Dutra, há presença marcante de bairros com ocupações residenciais 

originadas em loteamentos irregulares e/ou favelas, mas que hoje já estão em condições mais 

desenvolvidas e com padrão médio-baixo ou médio, como o Jardim Guanhembu, Jardim 

Graúna e grande parte da Vila São José.   

Os bairros do Jardim Iporanga e Várzea Paulistinha são exemplos de áreas mais 

carentes, onde tanto convivem as ocupações residenciais de padrão médio-baixo e médio, 

como também grandes ocupações de favelas consolidadas em áreas de declividade alta e/ou 

margens de córrego. 

No Mapa 6 é possível visualizar o Distrito do Grajaú. 
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Mapa 6: Distrito do Grajaú, elaboração própria em Arcview ™ 10.3. 

 

No Distrito do Grajaú, ao longo das avenidas, sobretudo na Avenida Dona Belmira 

Marin, predominam centros de comércio e serviços variados como bancos, lan-houses, 

farmácias e lojas de móveis. Na Figura 13 pode ser visualizado um trecho da Avenida Dona  

Belmira Marin próximo ao Terminal Grajaú,  com destaque a um desses centros de maior 

importância na Capela do Socorro, além do aspecto caótico combinado de suas calçadas, 

fachadas e fiações degradadas e com baixa arborização. 
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Figura 13: Trecho da Avenida Dona Belmira Marin, na região 

do bairro do Grajaú. O adjetivo “caótica” aparece no 

imaginário de quem conhece a avenida. Autoria própria, 

fotografada em 22/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e 

finalização em Photoshop CS6.  
 

Neste distrito há bairros como Grajaú, Residencial Cocaia, Cantinho do Céu, Jardim 

Progresso e Três Lagos, onde predominam ocupações residenciais construídas a partir de 

loteamentos irregulares precários e com alta densidade urbana e baixa permeabilidade 

ecológica. O processo de desenvolvimento socioeconômico da última década e ações de 

reurbanização têm transformado parte de bairros como Cantinho do Céu, Jardim Gaivotas e 

Jardim Prainha, que antes eram completamente precários e hoje podem ser considerados, em 

grande parte, bairros de padrão médio-baixo a médio de ocupação. Há, porém, ainda uma 

grande quantidade de favelas por toda a mancha urbana do Grajaú, incluindo as margens da 

Represa Billings, na região do bairro Conjunto Residencial Cocaia, e nas áreas do Jardim 

Varginha, Jardim Noronha e em áreas de encosta do Cantinho do Céu e Jardim Gaivotas. 

Os bairros  entre a matriz urbana e a matriz de característica mais rural, como Chácara 

do Conde, Jardim Varginha, Jardim Ellus, ao redor da Rua Agenor Knausser e em parte do 

Jardim Shangrilá, são áreas onde o processo de expansão por construção em loteamentos 

irregulares e, sobretudo, o processo de adensamento urbano são mais intensos. O Jardim São 

Noberto tem origem na área urbana de Parelheiros, mas se expande para dentro da área rural 

do Grajaú, sendo a ocupação urbana precária que mais cresce no território. 

O bairro do Jardim Shangrilá é o único do Distrito do Grajaú marcado por residências 

de padrão médio-alto, possuindo chácaras com grandes casas, quintais arborizados e piscinas. 
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Na região mais rural, como nos bairros da Chácara Santo Amaro e Ilha do Bororé, 

predominam espaços permeáveis  com chácaras, pesqueiros, florestas e agricultura. Porém há 

também nestes bairros diversos pequenos núcleos urbanos com chácaras e ocupações de baixo 

padrão que vão aumentando por meio de “puxadinhos” e construções irregulares, criando 

adensamento e expansão urbana gradual. A maior parte dessa região rural está inserida na 

Área de Proteção Ambiental – APA Bororé-Colônia,  unidade de conservação de 

desenvolvimento sustentável municipal instituída pela Lei Municipal nº 14.162, de 24 de 

maio de 2006 (SÃO PAULO, 2006). Entre os anos de 2009 e 2010, a região foi fragmentada 

para a construção do trecho sul do Rodoanel, obra realizada pela empresa de economia mista 

Desenvolvimento Rodoviário SA - DERSA. A compensação ambiental está sendo utilizada 

para construção de Parques Naturais nas principais manchas de florestas próximas ao 

rodoanel e nos fragmentos existentes entre essas manchas em um raio linear de 300 metros ao 

redor da estrada. Na Figura 14 pode ser visualizado um exemplo de núcleo urbano precário 

em região rural da APA Bororé-Colônia, próximo ao bairro de Varginha. 

 

 
Figura 14: Exemplo de pequenos núcleos urbanos precários 

no território rural da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

Autoria própria, fotografada em 31/01/2014 com câmera 

Sony Cybershot 16mp. 
  

No item abaixo são descritas e discutidas características ambientais da Subprefeitura 

de Capela do Socorro, iniciando-se com o Mapa 7, que contém uma representação do relevo 

da Subprefeitura de Capela do Socorro, introduzindo a descrição das características físicas. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

 

3.3.1 ASPECTOS FÍSICOS 

. 

 Na Capela do Socorro, as altitudes mínimas estão entre 720 e 745 metros nos pontos 

mais baixos encontrados nos reservatórios e principalmente no Rio Pinheiros, enquanto as 

altitudes máximas ocorrem nas morrarias mais ao centro e sul do território, entre 820 e 870 

metros. O relevo é mais suave e regular no Distrito do Socorro e ao noroeste do distrito de 

Cidade Dutra, marcados pela planície aluvial do antigo Rio Guarapiranga, conforme pode ser 

observado no Mapa 7¹. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

O Mapa 7 consiste de uma representação de relevo construído a partir de um Modelo Digital de Terreno - MDT, 

ou seja, uma representação de uma superfície terrestre por meio de pontos de coordenadas x,y constantes no 

mapa de altimetria com cotas de 5 em 5 metros fornecido pelo CESAD – USP. O método para elaboração deste 

MDT foi de Rede de Triângulos Irregulares ou Triangle Irregular Network – TIN. Um mapa em TIN desenha 

polígonos na forma de triangulos para criar a representação da superfície como um mapa de classes de altitude 

“rugoso”. 
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Mapa 7: Relevo da Subprefeitura de Capela do Socorro, com classes de altitude. Elaborado em software Arcview ™ 10.3 

com base em mapa de Altimetria da Emplasa com cotas de 5 em 5 metros elaborado em 2005 e fornecido em formado 

Shape pelo CESAD – FAU USP, utilizando a ferramenta “3d analyst – Create TIN”, criando assim um Modelo Digital de 

Terreno do Tipo Redes de Triângulos Irregulares. Com camadas de elaboração própria e edição final em Photoshop™ 

CS6. 

DATUM: WGS 84_23_UTM_23S 

Projeção: Universal Transverse Mercator 
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 No Mapa 7 também podem ser visualizadas as áreas de fundo de vale onde se formam 

afluentes da represa Guarapiranga e Billings, que aparecem como braços de faixas de altitudes 

mais baixas e regulares. Entretanto, predomina na Subprefeitura de Capela do Socorro um 

relevo fortemente irregular com presença marcante de morrarias típicas do Planalto Paulista e 

do Complexo Embu (SVMA, 2002), que ocorrem principalmente no distrito do Grajaú. 

A unidade climática da Subprefeitura de Capela do Socorro é afetada pela sua 

proximidade com a Serra do Mar e com a presença dos dois reservatórios e pode ser 

classificada como Tropical Úmido de Altitude do Planalto Atlântico sob influência do Clima 

Sub-oceânico Super Úmido da Serra do Mar (TARIFA e ARMANI, 2001). Nesta unidade, a 

temperatura média anual varia entre 19,6% à 19,3%, com pluviosidade total média de 1250-

1400 mm, dividida em estação seca - abril a setembro - e chuvosa - outubro a março. As 

represas, por serem grandes corpos hídricos de superfície plana, também favorecem a 

absorção de radiação solar com geração de calor diurno e frio mais intenso durante as noites, 

sendo comum a formação de nuvens de neblina nessas condições. Em um mesmo dia, a 

diferença de temperaturas registradas no Centro de São Paulo, altamente seco e 

impermeabilizado, e a região entre a Represa Billings e Guarapiranga, mais conservada e 

úmida, pode chegar até 9ºC (SVMA, 2002). 

As formações geológicas predominantes na Subprefeitura, segundo o Atlas Ambiental 

do Município de São Paulo são: 

 Filitos e, subordinadamente,  seritacitos e micaxistos, que fazem parte do  Complexo 

Embu: O complexo agrupa as rochas mais antigas da cidade (pré-cambriano). Nas 

áreas de formação de micaxistos e filitos, há uma capacidade de formação e 

compactação de solo menor, sendo propícios os escorregamentos de aterros lançados 

em encostas. 

 Suítes graníticas indiferenciadas: São agrupamentos de granitos, granodioritos, 

monzogranitos e granitoides indiferenciados: Formam solos vulneráveis ao processo 

de ravinamento, se expostos, e apresentam potencial médio para deslizamentos, 

agravados em declividades superiores a 60%. 

 Depósitos Aluviais e Formação Resende: Sedimentos cenozoicos e conglomerados 

formados em planícies aluviais de rios entrelaçados. Formações de depósitos aluviais 

são mais propícios a se encontrar lençol freático raso e tendem a ser mais vulneráveis 

à inundação. 
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O estudo da declividade é importante para se ter um diagnóstico das áreas mais 

suscetíveis à inundação, aquelas mais adequadas à ocupação e as que são mais suscetíveis aos 

processos erosivos e desmoronamentos. Além disso, geralmente é importante para verificar se 

o relevo e declividade é um fator que impede ou favorece a ocupação urbana.  

Áreas com declividade inferior a 5% tendem a apresentar menor capacidade de 

escoamento e lençol freático mais próximo à superfície, prejudicando assim a infiltração das 

águas de chuva, sendo locais onde se deve ter atenção quanto a enchentes e inundações, 

quando em fundos de vale e em margens de córregos e outros corpos d’água (LEITE, 2008). 

As declividades entre 5 a 15% são as mais adequadas para a ocupação, que também é 

recomendada com restrições moderada e alta, com valores entre 15-30%  e 30-45%, 

respectivamente. 

Em termos de legislação, a Lei de Lehman – Lei Federal 6766/79 define as normas 

para parcelamento e uso do solo e não permite o parcelamento acima de 30% de declividade, 

com exceção ao atendimento de exigências técnicas específicas autorizado pelo poder público 

(BRASIL, 1979). O Código Florestal brasileiro, Lei Federal 12.651/2012, considera Áreas de 

Preservação Permanente – APP as encostas, isto é, áreas com 100% de declive, além dos 

topos de morro com 45% de inclinação (BRASIL, 2012). 

As classes de declividade foram denominadas nesta pesquisa como planas (0-5%), 

suaves (5,1-15%), médias (15,1-30%), de declividade alta (30,1-45%), íngreme (45,1-60%), 

fortemente íngreme ou muito alta (60,1-99,9%) e de encosta ou talude vertical (100%). 

A partir do Mapa de Relevo produzido com o método de triangulação, foi utilizado no 

Arcmap a ferramenta Slope, que agrega classes de inclinação da representação triangular do 

relevo, produzindo o Mapa 8.  



88 
 

 
 

Mapa 8: Declividade da Capela do Socorro. Elaborado em software Arcview ™ 10.3 com base em mapa base no 

Mapa de Relevo Anterior, utilizando a ferramenta “3d analyst – Terrain and TIN Management – Surface Slope”, 

criando assim um mapa de classes. Áreas de risco em encostas elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnologicas – 

IPT fornecido por HABISP. Finalização em Photoshop CS6. 
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Foi incluído também no mapa um levantamento de ocupações urbanas construídas 

irregularmente em áreas de fundo de vale, declividades fortemente íngremes e encostas, 

consideradas em situação de risco produzido pelo IPT e disponibilizado pelo Sistema de 

Informações para Habitação – HABISP (HABISP, 2014).  

Do centro oeste do distrito de Cidade Dutra ao norte do distrito de Socorro, 

predominam declividades médias e planas, sobretudo no entono da Represa Guarapiranga e 

do Rio Jurubatuba/Pinheiros. Grande parte da Avenida Atlântica e, consequentemente, dos 

imóveis localizados na margem do reservatório estão dentro ou próximos da cota máxima de 

cheia da represa, embora a EMAE regule o nível da mesma. Áreas planas como no Parque 

Nove de Julho e no Jardim Represa tendem a ter uma dinâmica de recuo e avanço do 

reservatório sobre centenas de metros. Outras faixas planas e inundáveis ocorrem nos fundos 

de vale de afluentes da Guarapiranga e da Represa Billings. O bairro Praia Paulistinha, a 

nordeste do distrito do Grajaú, concentra ocupações construídas praticamente dentro de um 

braço assoreado da Represa Billings ao longo de córregos e pequenos veios d’água, sendo 

uma das áreas de riscos identificadas pelo IPT. Outras áreas de fundo de vale, como no 

Ribeirão Cocaia, principal faixa de declividade plana ao norte do distrito do Grajaú, também 

possuem faixas de ocupações de riscos demarcadas. 

Do Sul da Cidade Dutra e em todo o Distrito do Grajaú, onde predominam as 

morrarias, as faixas de declividades médias e planas são as mais frequentes, porém  há 

também diversas ocorrências de áreas entre declividades altas a encostas. Faixas de encostas  

também ocorrem com frequência nas margens da ferrovia da CPTM, devido ao corte nos 

morros feito para construção da linha de trem. O que é importante constatar é que na mancha 

urbana da Capela do Socorro há uma forte concentração de bairros altamente adensados ao 

longo de áreas de riscos que tendem a ser as áreas mais impermeáveis identificadas no 

território. Tal fato pode ser explicado pelo baixo valor imobiliário de terras em áreas de fortes 

limitações geofísicas e naturais, fator que induz a ocupações dessas áreas. Na Figura 15, é 

possível visualizar ocupações do Jardim Iporanga em áreas de declividade muito forte. 
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Figura 15: Favela do Jardim Iporanga, em área de declividade muito 

forte. Na Capela do Socorro, as regiões de declividades muito altas são 

justamente as de ocupação urbana mais densa. Autoria própria, 

fotografada em 30/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e 

finalização em Photoshop CS6.  
 

No caso das áreas com perfil mais rural, no sul do distrito do Grajaú, há uma faixa de 

cadeia de morros no extremo sul do distrito onde as declividades muito fortes e íngremes 

podem ter contribuído para a preservação. Ao longo dessa cadeia de morros, as faixas de 

declividades altas, médias e suaves tendem a ser ocupadas pela agricultura; os topos planos, 

pelas chácaras, e as encostas por um grande corredor de Mata Atlântica.   

No item abaixo são descritas as características hidrográficas e os principais problemas 

ambientais na Subprefeitura de Capela do Socorro. 

 

 

3.3.2 HIDROGRAFIA 

  

 

. Na Subprefeitura de Capela do Socorro, quanto mais ao sul, maior tende a ser a 

concentração de nascentes, devido à irregularidade crescente do relevo. No Mapa 9, 

apresenta-se uma representação cartográfica das nascentes, córregos e represas da área de 

estudo.  
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Mapa 9: Hidrografia da Capela do Socorro. Elaborado em Arcview ™ 10.3 com base no Mapa de Hidrografia da 

RMSP escala 1:100.000 da Emplasa de 2005 e disponibilizado pelo CESAD – USP.. Finalização em Photoshop 

CS6.  
_____________________________________________________________________________________ 

Contém elementos desenhados manualmente, como contorno das represas e linhas divisórias das represas, além de corpos d’água que 

foram identificados em campo e não constavam no levantamento da Emplasa. Não contempla córregos ocultos. 
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É possível visualizar, no Mapa 9, três sub-bacias hidrográficas diferentes que  

alimentam as Represas Guarapiranga (oeste) e Billings (leste) e também vertem afluentes 

diretamente para o Rio Jurubatuba (norte). A Capela do Socorro possui em seu território 14 

quilômetros de extensão de margem da Represa Guarapiranga, 76 quilômetros de extensão de 

margem da Represa Billings e outros 8 quilômetros de margem dos canais do Rio 

Guarapiranga junto ao Rio Jurubatuba ao norte.  

A Represa Guarapiranga foi formada pelo represamento de um rio de mesmo nome e 

de afluentes como os Rios Embu-Guaçu, Embu-Mirim, Santa Rita, Vermelho, Itaim, Caulim, 

Capivari e Parelheiros. O reservatório foi inaugurado em 1908 com espelho d’água de 26,6 

km², abrangido na maior parte pelo município de São Paulo e em pequenos trechos mais ao 

sul por Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu.  Sua área de drenagem, com 631 km², também 

envolve Embu das Artes, São Lourenço da Serra, Cotia e Juquitiba. 

Dentro da Subprefeitura de Capela do Socorro, cerca de 36,7 km², ou 28% de sua área 

total, corresponde às áreas de drenagem e espelho d’água da Represa Guarapiranga. Nesta 

Subprefeitura ocorrem os seguintes afluentes relevantes no sistema Guarapiranga: o Córrego 

do Ribeirão das Pedras, o Córrego São José, o Córrego Castelo e o Ribeirão Caulim. Todos os 

contribuintes citados possuem microbacias ocupadas por bairros altamente adensados e com 

déficit de coleta e tratamento de esgoto. Somente o Ribeirão Caulim possui área de drenagem 

ainda não totalmente urbanizada, enquanto os demais já são até mesmo parcialmente 

canalizados. 

Segundo os dados do Diagnóstico Socioambiental Participativo da Bacia Hidrográfica 

da Guarapiranga (ISA, 2006) as duas maiores causas de poluição do reservatório são, em 

primeiro lugar, o lançamento de esgotos domésticos e, em segundo lugar,  a poluição difusa. 

Na Subprefeitura de Capela do Socorro verificam-se cerca de três ocupações irregulares ou 

ilegais próximas às margens da Represa Guarapiranga, sendo uma no distrito de Socorro e 

duas no distrito de Cidade Dutra, na margem norte da saída do Rio das Pedras e na saída do 

Ribeirão Caulim. Assim sendo, constata-se que na bacia do Guarapiranga, dentro da Capela 

do Socorro, o problema de ocupação urbana descontrolada ocorreu mais nas margens dos 

córregos contribuintes do que nas margens da represa, diferentemente do que é verificado na 

Represa Billings. Na Figura 16 é possível visualizar uma das poucas áreas de ocupações 

urbanas de origem irregular e clandestina próxima às margens da Represa Guarapiranga, na 

região do bairro Balneário São José, onde deságua o Ribeirão Caulim. 
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Figura 16: Margens de braço assoreado da Represa Guarapiranga, na 

região do Ribeirão Caulim. É possivel visualizar ao fundo ocupação 

irregular consolidada e uma imensa camada de macrófitas como “Erva-

de-Bicho” e “ervilha-d’água”. Autoria própria, fotografada em 

11/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e finalização em 

Photoshop CS6.  
 

As Represas Guarapiranga e Billings possuem distintas formas de uso e ocupação das 

margens e distintos estágios de degradação ambiental. 

 A Represa Billings possui cerca de 106,6 km² de área de espelho d’água e 1560 km² de 

área de drenagem que abrange os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, 

Diadema, Ribeirão Pires, Riacho Grande e São Paulo. Suas áreas somadas de drenagem e 

espelho d’agua dentro da Subprefeitura de Capela do Socorro equivalem a cerca de 88,9 km², 

aproximadamente 66% da área total da subprefeitura. É possível visualizar, na Figura 17, uma 

fotografia retirada no bairro do Jardim Gaivotas, onde se observa na paisagem os dois tipos de 

ocupação mais representativos nas margens da Represa Billings na Subprefeitura de Capela 

do Socorro – os bairros altamente adensados frutos de loteamento irregular e favelas que 

ocorrem do centro ao norte e as regiões rurais mais conservadas que ocorrem mais o sul. 
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Figura 17: Margens da Represa Billings no Jardim Gaivotas. É possivel 

visualizar ocupação de média-baixa renda e baixa renda na APP da represa e 

ao fundo uma região predominantemente rural. Autoria própria, fotografada 

em 22/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e finalização em Photoshop 

CS6.  
 

  Uma característica marcante da Represa Billings, na Subprefeitura, é a sua estrutura 

dentrítica, cujos braços maiores e menores formam pequenas microbacias e recebem águas de 

dezenas de córregos. Os braços mais importantes, de norte a sul, são: 

 Paulistinha, próximo à Usina Elevatória de Piratininga, que já virou uma grande área 

de brejo, devido ao processo de assoreamento. Há diversas ocupações urbanas ilegais 

dentro dessa faixa de leito da represa assoreado. 

 Braço do Ribeirão Cocaia, ocupado de maneira muito densa e irregular, com bairros 

inteiros próximos ou dentro das margens do reservatório, ou mesmo dentro de áreas 

assoreadas e várzeas da represa, semelhante ao caso da Paulistinha. 

 Braço do Ribeirão Bororé, que divide uma península chamada de “Ilha do Bororé”. 

Possui microbacias em regiões de transição entre áreas urbanas e rurais e em áreas 

rurais com pequenos núcleos urbanos irregulares. 

 Braço do Ribeirão Taquacetuba: Circunda a parte de baixo da Ilha do Bororé, também 

fazendo parte da APA citada, com condições mais favoráveis de conservação, mas 

ainda com nascentes e córregos com ocupações irregulares e ilegais, localizadas na 

Subprefeitura de Parelheiros e no Jardim São Noberto. 

 

 É possível visualizar, na Figura 18,  a diferença da situação de um corpo hídrico na 

várzea Paulistinha, ao norte da Subprefeitura de Capela do Socorro, com a de um riacho na 
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área da APA Bororé-Colônia, ambos próximos de seus pontos de deságue na Represa 

Billings. 

 

 
Figura 18: Diferença entre corpos hídricos na Favela do Tubo – próximo da Unidade 3b, no braço 

Paulistinha, e de um afluente do Ribeirão Bororé, no braço Bororé da Represa Billings – Unidade 

99e. O primeiro corpo hídrico tornou-se um esgoto a céu aberto e o segundo se encontra 

preservado. Autoria própria, fotografadas em 15/01/2914 e 04/02/2014 com câmera Sony 

Cybershot 16mp. 
 

 Há um agravante ambiental ainda maior na Billings, que é a reversão do Rio 

Pinheiros/Jurubatuba, realizada na Usina Elevatória de Piratininga pela Empresa 

Metropolitana de Águas e Energia (EMAE). A EMAE é uma empresa de capital misto 

vinculada ao Estado de São Paulo que historicamente surgiu após a nacionalização e 

privatização da antiga Light, empresa que construiu as represa.  

 A reversão teve papel importante no controle do nível de água da represa para geração 

de energia nas usinas de Henry Borden e Cubatão, porém foi proibida em 1992 pelo governo 

estadual por pressão dos movimentos ambientalistas. Atualmente ela só é permitida enquanto 

mecanismo de controle de inundações dos rios Pinheiros e Tietê, sendo ativada em dias de 

fortes chuvas, principalmente no período entre novembro a abril. 

 Com relação à situação de poluição dos corpos hídricos da Capela do Socorro, a 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 

realiza periodicamente análise dos parâmetros de qualidade da água dos principais rios, 

córregos e represas do Alto Tietê. As análises são classificadas por meio do uso do Índice de 

Qualidade Ambiental (IQA) e do Índice de Proteção da Vida Aquática e Comunidades 

Aquáticas (IVA) (CETESB, 2012).  

 O IQA é um parâmetro tradicionalmente utilizado para avaliação da qualidade dos 

recursos hídricos com ênfase no abastecimento público utilizando parâmetros físico-químicos 
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e biológicos tais como: pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Oxigênio Dissolvido, 

Coliformes Fecais, Temperatura e Turbidez. 

 No cálculo do IVA, por sua vez, é dado um maior peso a parâmetros cuja variação 

causa maior impacto na vida aquática, como Oxigênio Dissolvido, pH e concentração de 

substâncias tóxicas, tais como metais pesados, fenóis e surfactantes. Para a realização do 

índice, também é feito um ensaio ecotoxicológico com Cerodaphinia dubia. 

 Os resultados de ambos os índices são classificados pela CETESB como de qualidade 

ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Quanto maior o valor do IQA, melhor é a qualidade do 

corpo d’água (crescente), mas no caso do IVA, quanto maior o índice, pior é a qualidade 

(decrescente).  

 Os resultados dos IQAs e IVAs das Represas Billings e Guarapiranga em pontos 

próximos da Capela do Socorro podem ser visualizados no Quadro 5: 

 

Quadro 5: IQA e IVA das Represas Guarapiranga e Billings.  

ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUAS (IQA)  

Corpo d'água Ponto (referência) Jan. Mar. Mai. Jul. Set. Nov. Média  

Reservatório 

Billings 

Usina Piratininga 51 - 55 52 52 54 53  

Braço Bororé 63 73 63 62 60 70 65  

Taquacetuba 75 86 82 88 92 87 85  

Reservatório 

Guarapiranga 

Parelheiros (Caulim) 64 71 60 54 59 - 60 Legenda: 

Barragem 73 68 81 - 87 79 77 Ótimo 

ÍNDICE DE PROTEÇÃO À VIDA AQUÁTICA (IVA) Bom 

Corpo d'água Ponto (referência) Jan. Mar. Mai. Jul. Set. Nov. Média Regular 

Reservatório 

Billings 

Usina Piratininga 7,4 - 6,2 6,4 6,2 5,4 6,4 Ruim 

Braço Bororé 6,4 - - 5,4 4,2 3,2 5 Péssimo 

Taquacetuba 5,4 - - 3,2 - 4,4 4,3  

Reservatório 

Guarapiranga 

Parelheiros (Caulim) 5,2 - 5,4 6,2 - - 5,6  

Barragem 4,2 - - 3,2 3,2 3,5 3,5  

Fonte: Cetesb 2012. Elaboração própria. 

  

Percebe-se, a partir dos índices apresentados no Quadro 5, que a qualidade das águas 

da Represa Billings é pior quanto mais próximo da Usina Elevatória de Piratininga for o 

ponto de coleta, devido principalmente à reversão do Pinheiros, além da forte urbanização no 

entorno marcada por ocupações precárias e sem coleta ou tratamento de esgoto. Em 

contraposição, o braço Taquacetuba, já muito distante da urbanização, obtém um dos 

melhores resultados das análises realizadas em ambos os reservatórios.. 
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 Na Represa Guarapiranga observam-se resultados melhores na Barragem, situada no 

distrito de Socorro, que é altamente urbanizado, mas possui ocupação mais planejada e com 

menos produção de efluentes para a represa. No ponto do Braço de Parelheiros, onde 

deságuam o Ribeirão Caulim e Parelheiros, há uma piora da qualidade devido à presença 

desses córregos que não são ainda totalmente poluídos, mas estão em processo de degradação.  

 Na Guarapiranga, a eutrofização dificilmente é observada pela presença de coloração 

verde e de odor desagradável, problema crônico da Represa Billings, causado pela 

proliferação excessiva de algas azuis ou cianobactérias. Porém tem crescido em nível 

epidêmico a presença de macrófitas, nome genérico dado a plantas de ambiente aquático ou 

semiaquático (SOS GUARAPIRANGA, 2008). As macrófitas, dependendo do tipo, espécie e 

da quantidade, podem ser benéficas para o corpo hídrico, por serem plantas de várzea. 

Constata-se na Guarapiranga a proliferação de espécies consideradas invasoras, como a 

alface-d’água (Pistia stratiotes), a erva-de-bicho (Polygonum punctatum) e as ervilhas d’água 

(Salvinia sp), que são indicadoras de poluição e contribuem para o desequilíbrio do 

ecossistema aquático como um todo.  

 Apesar da poluição das represas, são comuns atividades como a pesca (esportiva e 

artesanal), a balneabilidade (praias), navegação turística, a prática de esportes náuticos e a 

contemplação. Porém, se a qualidade das águas fosse melhor, haveria uma maior atratividade 

e segurança para usos sustentáveis da bacia, como a pesca esportiva, a piscicultura e o turismo 

sustentável. Percebe-se também que a vida aquática está severamente prejudicada pelos 

índices atuais de poluição de grande parte dos reservatórios e principalmente de alguns de 

seus afluentes. 

 O último corpo hídrico de grande importância na Subprefeitura de Capela do Socorro 

é o Rio Jurubatuba/Pinheiros. O Rio Pinheiros, originalmente, só se formava após o encontro 

do Rio Jurubatuba com o canal do Rio Guarapiranga. Com a construção das represas e das 

avenidas marginais, sua dinâmica hídrica foi totalmente alterada e é grande parte determinada 

por essas intervenções. Na Subprefeitura de Capela do Socorro, cerca de 8,9 km², ou 8.890 

hectares, correspondem à área de drenagem do Rio Pinheiros, o que equivale a 

aproximadamente a 6% da área total da subprefeitura. 

 O relatório da avaliação de qualidade das águas interioranas do Estado de São Paulo 

da CETESB publicado em 2012 demonstra que, historicamente, o Rio Pinheiros/Jurubatuba 

possui um grau de poluição quase tão elevado quanto do Rio Tietê e Tamanduateí, variando 

entre níveis ruins ou péssimos no IQA. Afinal, o Rio Pinheiros recebe poluição difusa e 



98 
 

 
 

pontual de grande extensão da RMSP, poluição esta que acaba sendo lançada na Billings 

durante a reversão. Porém na última análise, de 2011 foi verificado uma melhora no IQA 

realizado próximo à barragem da Usina Elevatória de Piratininga, devido à uma redução das 

reversões naquele ano,  que revolvem os sedimentos acumulados na calha do rio.   

 No próximo item, apresenta-se uma descrição da distribuição de cobertura vegetal na 

Subprefeitura de Capela do Socorro e informações a respeito da diversidade de espécies de 

fauna em seu território.  

 

 

3.3.3 COBERTURA VEGETAL E BIODIVERSIDADE   

 

 A cidade de São Paulo está inserida no bioma Mata Atlântica, que já perdeu no Brasil 

cerca de 84% de sua extensão original e hoje é considerada um dos principais hotsposts do 

planeta, classificação dada a biomas de relevante riqueza biológica em avançado grau de 

ameaça e fragmentação (RIBEIRO et al., 2009). Praticamente toda a vegetação original da 

cidade de São Paulo foi devastada no passado para produção agrícola, incluindo 

principalmente a sua zona sul, que foi extensamente utilizada pela agricultura (SILVA 

FILHO, 2005; SVMA, 2002).  

 Segundo o Atlas Ambiental do Municipio de São Paulo (SVMA, 2002), a cobertura 

vegetal total da Subprefeitura de Capela do Socorro em 1999 era de 7.675,2 hectares, o que 

equivale a praticamente 10% de toda a cobertura vegetal do municipio (INFOCIDADE, 

2012). Os índices calculados pelo estudo para os distritos de Socorro, Cidade Dutra e Grajaú 

são, respectivamente, de 305,91; 1116,18; e 6253,11 hectares. O estudo classifica três tipos de 

coberturas vegetais na subprefeitura: 

 Áreas urbanas com vegetação: bairros urbanos com vegetação (bairros-jardins e 

loteamentos em zona rural); Áreas urbanas periféricas e loteamento em zona rural. 

Incluíram nesta categoria praticamente toda a vegetação nas áreas urbanizadas do 

municipio, mesmo em fragmentos com mais de 30 hectares de vegetação. 

 Floresta ombrófila densa 1: Sere secundária inicial (Capoeira), que equivale a florestas 

em estágio inicial de regeneração, geralmente com dossel em desenvolvimento, 

predominância de espécies pioneiras e secundárias iniciais e sub-bosque com espécies 

arbustivas e herbáceas invasoras; Também inclui nesta classe Bosques e 

Reflorestamento.  
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 Floresta Ombrófila Densa 2: Sere Secundária Tardia (capoeirão), equivale às matas 

que já passaram pelos estágios iniciários e intermediários de regeneração. Ocorre com 

mais frequência somente nas regiões mais preservadas do municipio, como no 

extremo sul da cidade de São Paulo e na Serra da Cantareira. 

No levantamento citado, os distritos de Socorro e Cidade Dutra seriam compostos 

predominantemente por áreas urbanizadas com pouca ou nenhuma vegetação, seguidos por 

áreas urbanas com vegetação e fragmentos de floresta  secundária inicial nas maiores áreas de 

margem da Represa Guarapiranga, com pequenas manchas de Floresta Ombrófila 2 nos 

fragmentos mais preservados dessas áreas. No distrito de Grajaú predominariam, do centro ao 

norte, áreas urbanas sem vegetação e áreas urbanas com vegetação, enquanto na região da 

APA Bororé-Colônia registrava-se Floresta Ombrófila Densa 1, com fragmentos de até 40 

hectares com  manchas de Floresta Ombrófila do tipo 2 imersos dentro dela. 

O levantamento do Atlas Ambiental, porém, possui duas limitações quanto ao uso. A 

primeira limitação se dá pelo fato de ser baseado em imagens landsat 5 e 7 do ano de 1999, 

ultrapassadas em mais de 15 anos. A segunda se dá pois o estudo não classificou 

individualmente fragmentos de florestas em áreas urbanas com menos  de 30 hectares.  

Por este motivo, nesta pesquisa buscou-se elaborar um mapa de classes de ocupação 

do solo e cobertura vegetal como o apresentado no Mapa 10, conforme descrito no 

APÊNDICE B. Nesse mapa, foram utilizadas como base imagens mais atualizadas, datadas de 

08/02/2014, nas bandas 6, 5 e 4 do satélite Landsat 8 lançado ao espaço em Fevereiro de 

2013. A composição utilizada, com pixels de 30 metros, teve aperfeiçoamento radiométrico 

através da fusão com a banda 8 do mesmo satélite, que possui pixels de 15 metros.  

Primeiramente, devido à resolução do sensor multiespectral do satélite Landsat 8, 

denominado Operational Land Imager – OLI, ser equivalente a 900m² por pixels, só foram 

classificados objetos, seja qual for a cobertura, com valores acima desse porte. Outra questão 

é o processo de segmentação realizado antes da classificação da imagem no software 

Ecognition. Para realizar este processo, é necessário selecionar um valor de “parâmetro de 

escala” que determina de maneira abstrata a separação de diferentes tipos de objetos na 

imagem, gerando centenas ou milhares de polígonos de regiões homogêneas espectralmente 

conforme o valor escolhido. Valores muito baixos, como abaixo de 30, exigem uma grande 

capacidade de processamento do computador e uma grande quantidade de tempo e 

sobrecarrega excessivamente a imagem de polígonos, separando diversos tipos de polígonos 

de um mesmo objeto, como, por exemplo, um bairro residencial que é fragmentado em 
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centenas de polígonos para cada tipo de telhado e diferença de concreto utilizado. Como o 

sucesso deste método de classificação depende da classificação manual dos polígonos 

segmentados como procedimento de amostragem, uma precisão muito exigente demandaria 

dias  de trabalho de seleção de amostragem. Por isso, utilizou a escala 30, que permitiu a 

criação de uma classificação muito mais precisa do que as geradas por classificação não 

supervisionada em outros ambientes com entre 100 a 200 metros de cada objeto. Desta forma, 

há uma pequena perda de informação em detalhe, além da perda intrínseca da resolução do 

sensor  OLI do satélite Landsat 8. 

Segue, portanto, o Mapa 10 com uma representação das classes de cobertura do solo e 

distrubuição da vegetação na Subprefeitura de Capela do Socorro. 
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Mapa 10: Classes de cobertura do solo.  Mapa produzido a partir de classificação de Composição RGB das bandas 6, 

5 e 4 do satélite Landsat 8 realizada no Sotware Ecognition Developer 9.0  pelo método Supervisionado na regra de 

“vizinho mais próximo” após segmentação. A imagem base também teve melhoria pela fusão radiométrica com a 

banda 8 pancromática com pixels de 15 metros no Arcmap™ 10.3. Finalizado em Photoshop CS6. 
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 A classe “Floresta” equivale, na verdade, a todas as formas de cobertura arbórea 

detectáveis na imagem Landsat 8 e no processo de segmentação e classificação. São 

abrangidos nesta categoria desde fragmentos de floresta ombrófila densa, bosques, eucaliptais 

ou mesmo arborização de quintais e ruas, desde que formem uma cobertura contínua o 

suficiente para serem detectadas pelo sensor do satélite e pelo processo de segmentação 

utilizado. 

A classe “Urbano” abrange todas as formas de construções e edificações 

impermeáveis, como casas, prédios, estacionamentos, ruas, telhados e avenidas. 

A classe “Campo” equivale às áreas de predominância de cobertura vegetal herbácea 

rasteira, sejam gramados de praças e clubes, áreas de campo limpo – semelhantes a pastos ou 

culturas de hortaliças. 

A classe “Capoeirinha” equivale a áreas de predominância de cobertura vegetal 

arbustiva ou herbácea alta como as capoeirinhas – ecossistemas em estágio inicial de 

regeneração, geralmente com predominância de espécies invasoras e poucas espécies 

arbóreas, como terrenos baldios repletos de “matagal”. Também foram abrangidas nesta 

classe as vegetações de várzeas e brejos com pouca cobertura arbórea e características de 

resposta espectral semelhantes às capoeirinhas. Culturas diversificadas com espécies de maior 

porte como milho e banana podem ter sido classificadas acidentalmente também nesta 

categoria. 

A categoria de “Solo” contempla os locais onde ocorrem atividades de aterros e 

minerações, obras com corte e terraplanagem, além de algumas praias da Represa 

Guarapiranga e terras recentemente revolvidas para a agricultura. 

Por último, a categoria Água abrange tanto os corpos d’água detectáveis – geralmente 

apenas lagoas, açudes, represas e ribeirões de maior porte; quanto os córregos e nascentes do 

Mapa de Hidrografia. 

A Tabela 2 apresenta a proporção de cada classe obtida em cada distrito e o total na 

Subprefeitura de Capela do Socorro. 
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Tabela 2: Proporção das classes de cobertura de solo da 

Subprefeitura de Capela do Socorro em Fevereiro de 2014.  

Classe de 

cobertura % Socorro 

Cidade 

Dutra Grajaú 

APA Bororé 

(Capela) 

Sub 

Capela 

Urbano 50,13 45,14 20,45 5,72 28,41 

"Floresta" 8,71 17,72 37,21 49,66 30,49 

Capoeirinha 9,31 11,97 13,12 13,43 12,53 

Campo 3,59 5,55 5,95 6,44 5,66 

Solo 2,22 1,90 2,42 2,08 2,29 

Água 26,05 17,72 20,85 22,67 20,62 

Fonte: Dados primários e elaboração própria baseado em cálculos 

realizados em Arcmap™ a partir das áreas dos polígonos produzidos 

pelo mapa de classes. 
 

A mancha urbana, equivalente a 28,41% da área total da subprefeitura, aparecendo 

mais frequente e densamente do norte ao centro do território, tornando-se cada vez mais 

fragmentada em direção ao sul e das várzeas dos maiores corpos hídricos. O distrito de 

Socorro aparece como o mais urbanizado em relação à sua área total (50,13%), seguido de 

Cidade Dutra (45,14%) e Grajaú (20,45%), embora este último possua uma área urbana total 

de 1.900 hectares versus 1.309 hectares do segundo e 587 do primeiro.  

 A categoria Floresta está concentrada principalmente nos grandes espaços abertos ao 

centro-sul do Grajaú (37,11%), incluindo áreas como Parques Naturais e mineração, além de 

terrenos vazios, sítios, chácaras e alguns condomínios horizontais que também aparecem 

significativamente mais ao norte na várzea do Ribeirão Cocaia, na ponta da península do 

Jardim Gaivotas e outras áreas às margens da Represa Billings. No Distrito de Cidade Dutra, 

esta categoria aparece em menor quantidade, mas ainda em proporção significativa em relação 

total de sua área (17,12%), podendo ser encontrada em áreas de sítios e chácaras, clubes 

privados e em espaços vazios e de propriedade da EMAE, todos concentrados principalmente 

nas margens das represas. O distrito de Socorro possui a menor taxa de cobertura arbórea da 

subprefeitura de Capela do Socorro (8,75%), que está concentrada principalmente no “bairro-

jardim” de Interlagos e em áreas privadas como condomínios  

A categoria Campo ocupa uma proporção menor do território, com valores que variam 

em aproximadamente 4 a 6% em cada distrito. Foram verificadas áreas de agricultura,  de 

pastos, além de gramados de sítios e chácaras, clubes, praças, condomínios e áreas embaixo 

de linhas de transmissão de energia.  Outro tipo de espaço que também foi classificado na 

imagem como campo são áreas que nesta pesquisa serão chamadas genericamente de “campos 

especiais”, dedicadas a áreas onde ocorrem vegetação campestre diversificada que persiste 
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mesmo sem o manejo do homem. Um grande exemplo são os “campos de várzea” observados 

em áreas como o Parque Nove de Julho, localizado na Represa Guarapiranga, e na várzea do 

Ribeirão Bororé, na área do Parque Natural Varginha. Outro terreno com ocorrência de campo 

peculiar ocorre no bairro “Chácara do Conde” em núcleo previsto ao Parque Linear Ribeirão 

Cocaia. Essas áreas tendem a ser reconhecidas pelos moradores antigos do entorno como de 

“campos naturais” e com significativa diversidade de fauna, como será apresentado no caso 

do Parque Nove de Julho, mais adiante. Não se pode afirmar, entretanto, que são de fato 

campos originais, questão que mereceria ser investigada em estudos específicos. 

A categoria “Capoeirinha” pode ser encontrada em proporções semelhantes entre 9 a 

12% em todos os três distritos da Capela do Socorro, presente principalmente em 1- Áreas de 

várzea e terrenos vazios ao longo das margens da Represa Guarapiranga, Billings, do Rio 

Pinheiros e do Ribeirão Cocaia; 2- Áreas sob linhas de transmissão de energia, onde 

geralmente ocorrem na forma de capoeirinha propriamente dita e/ou plantações diversificadas 

com plantas maiores como milho, banana e cana e capins medicinais; 3- Terrenos vazios, 

áreas não roçadas ou em processo inicial de regeneração. 

Nos distritos de Socorro e Cidade Dutra verifica-se que a classe “Solo”  permite 

identificar manchas com solo exposto, praias da Represa Guarapiranga e áreas que sofreram 

recentemente corte e terraplanagem. No distrito do Grajaú, além de mostrar áreas de corte e 

terraplanagem ou de solo exposto, também indica algumas favelas mais precárias em processo 

de formação ao leste da mancha principal da Várzea do Ribeirão Cocaia e prrincipalmente as 

áreas de mineração e de um aterro de inertes próximos ao Rodoanel, como pode ser 

visualizado na Figura 19. 

  
Figura 19: Aterro de inertes em antigo porto de areia, ao 

norte da APA Bororé. Autoria própria, fotografada em 

31/01/2014.  
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Uma última delimitação territorial utilizada para observação dos dados de 

classificação é do recorte da Área de Proteção Ambiental – APA Bororé-Colônia, unidade de 

conservação de uso sustentável municipal que abrange uma porção noroeste da Subprefeitura 

de Parelheiros e parte do sul do Distrito do Grajaú na Capela do Socorro, abrangendo toda a 

península do Bororé, áreas urbanas e áreas rurais até o extremo sul da cidade, na divisa com a 

APA Capivari-Monos. A delimitação da APA é demonstrada no item 3.3.6, sobre Parques e 

Unidades de Conservação. 

Foram identificados na APA Bororé-Colônia, dentro somente da parte contida na 

Subprefeitura de Capela do Socorro, 369 hectares de área urbana, 3.200 de “Floresta”, 866 de 

“Capoeirinha“ e 415 de “Campo” e 134 de “Solo”. Com esses dados constata-se que 19,4%  

da superfície Urbana do Grajaú está contida na APA, assim como 92,5% da cobertura vegetal 

arbórea e 71% da capoeirinha. Considerando todo a Capela do Socorro, A APA Bororé-

Colônia responde por 80,5% das florestas e 52,5% da categoria “Solo”, devido as minerações, 

aterros e agriculturas com solo exposto. 

Com os dados levantados, é possível concluir que a Capela do Socorro possui uma 

quantidade significativa de espaços permeáveis e cobertura arbórea, mas que esta, porém, é 

distribuída da maneira desigual, concentrada nas áreas rurais no distrito do Grajaú e 

principalmente às margens dos grandes mananciais e rios da região. 

Ainda nesta questão de desigualdade da distribuição de vegetação na Subprefeitura de 

Capela do Socorro, o que pode ser constatado no mapa de classes é a relação de  

homogeneidade/heterogeneidade em regiões da mancha urbana. Quanto mais homogênea for 

uma área da mancha urbana, isto é, quanto menor for a incidência de fragmentos de classes 

como “Floresta” e “Campos”, menor tende a ser também a presença de cobertura arbórea e de 

espaços não construídos na mesma. É possível visualizar, na Figura 20, a diferença entre duas 

áreas urbanas do distrito do Socorro, a primeira no bairro de Interlagos, altamente arborizado, 

e a segunda em uma ocupação em área de encosta no bairro do Jardim Iporanga, altamente 

impermeabilizada.  
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Figura 20: Comparação entre áreas altamente arborizadas vs 

altamente impermeáveis no distrito de Cidade Dutra. 

Elaboração própria baseada no mapa de classificação dos usos 

de solo e em ortofotos da EMPLASA datadas de 2007 

fornecidas pelo CESAD – FAU USP.  
 

Assim como no caso do Jardim Iporanga, são constatadas áreas urbanas mais 

homogêneas e impermeabilizadas em bairros originados em loteamentos irregulares ou 

clandestinos, como nos casos do Jardim Graúna e parte da Vila São José - localizados do 

sudeste ao sudoeste do distrito de Cidade Dutra- e dos bairros Jardim Gaivotas, Residencial 

Cocaia, Grajaú e Jardim São Rafael - localizados no distrito do Grajaú. No distrito de 

Socorro, as áreas urbanas mais impermeabilizadas estão localizadas em sua porção territorial 

noroeste, contidas no interior de ocupações industriais. A classificação dos bairros ao sul da 

mancha urbana do Distrito do Grajaú indica áreas mais heterogêneas, pois devido ao caráter 

de transição com as áreas rurais, há um aumento da presença de espaços construídos como 

sítios, chácaras e terrenos vazios. Verifica-se, entretanto, que os tecidos urbanos destes bairros 

são altamente carentes de arborização viária, praças e outros espaços abertos de uso público. 

Pode ser visualizada na Figura 21 um exemplo de área altamente impermeabilizada e 

de pouca arborização urbana na parte industrial do bairro de Socorro. 
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Figura 21: Área industrial no Distrito de Socorro. Essa região 

apresenta uma das piores condições de permeabilidade e 

cobertura vegetal da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

Autoria própria, fotografada em 30/01/2014 com câmera Sony 

Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  
 

Por fim, pode-se considerar que uma porção significativa de “Campo” e 

principalmente “Capoeirinha” são áreas passíveis de enriquecimento arbóreo que poderia ser 

realizado visando à criação de corredores ecológicos, à restauração de fragmentos ou 

simplesmente ao enriquecimento da floresta urbana. No caso da Classe “Floresta”, áreas de 

floresta secundária inicial – capoeira – poderiam ser conservadas e enriquecidas para garantir 

o aumento da cobertura de floresta secundária tardia. Considerando  que, segundo Ribeiro (et 

al. 2009) apenas 10% dos remanescentes de Mata Atlântica estão em fragmentos maiores que 

50 hectares, a proporção de “Classe Floresta”  e a presença de fragmentos deste porte ou 

maior indicam um grande potencial de trabalho voltado para a conservação biológica na 

Capela do Socorro. Esses apontamentos serão aprofundados adiante, nos Capítulos 4 e 5 desta 

pesquisa.  

No item abaixo, são descritas características da fauna da Subprefeitura de Capela do 

Socorro. 

 

FAUNA 

  

A fauna do município de São Paulo é monitorada pelo DEPAVE 3 – Divisão Técnica 

de Fauna da SVMA, com colaboração de especialistas de universidades e de associações 

voltadas à conservação biológica. O levantamento contínuo teve início em 1993, sendo que 

em sua última versão publicada foram apresentadas cerca de 700 espécies catalogadas no 
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município, incluindo: 2 espécies da Classe Malacostraca (caranguejo e lagostim), 9 da Classe 

Arachnida, 126 da Classe Insecta, 23 da Classe Osteichthyes (peixes), 45 da Classe Amphibia, 

40 da Classe Reptilia, 372 da Classe Aves e 83 da Classe Mammalia. Dentre esse total, foram 

identificadas 128 espécies endêmicas da Mata Atlântica, 30 espécies ameaçadas e 22 quase 

ameaçadas de extinção, utilizando-se como referência listas produzidas em estudos de fauna e 

por organismos internacionais de conservação, como a IUCN - International Union for 

Conservation of Nature e a CITES - Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2010a). 

 Em um levantamento realizado na Subprefeitura de Capela do Socorro, foram 

catalogadas 170 espécies, incluindo 145 aves, 14 mamíferos, 10 anfíbios e 01 réptil. Essas 

espécies foram observadas nos Parques Lineares Nove de Julho e São José, localizados em 

um mesmo trecho da Orla da Represa Guarapiranga em áreas com entorno urbanizado no 

distrito de Cidade Dutra. Deste total, 09 são espécies endêmicas, pelo menos 20 estão em 

risco de extinção e apenas 05 são exóticas. Dentre os  parques municipais, registram-se mais 

espécies somente nos Parques Anhanguera e Ibirapuera, que são de uma grande extensão de 

área (900 e 120 hectares, respectivamente) e possuem postos fixos do DEPAVE 3, ou seja, 

com observação constante e mais antiga da fauna e não eventual e recém-iniciada como no 

caso da Capela do Socorro. 

 Outro levantamento foi realizado no Parque Municipal Shangrilá, localizado na 

Represa Billings em área de transição entre a região urbanizada e rural do distrito do Grajaú. 

Neste ponto foram identificadas 109 espécies, das quais a maioria são de aves (90) e 09 são 

endêmicas. 

 Dos 81 pontos de observação do município, apenas em dezessete deles foram 

identificadas mais de cem espécies até o último levantamento publicado. Desses dezessete, 

oito estão na Capela do Socorro e Parelheiros, sendo a Fazenda Castanheiras, na APA Bororé-

Colônia, o segundo ponto de maior biodiversidade registrada de toda a cidade, atrás somente 

da “Estação Evangelista”, um ponto de coleta na APA Capivari-Monos diretamente no início 

do Parque Estadual do Serra do Mar. Na Fazenda Castanheiras, localizada dentro da área rural 

na península do Bororé, foram encontradas 237 espécies, com destaque a um número maior 

de mamíferos (22), de espécies endêmicas (55) e de espécies ameaçadas (40). 

 São fatores que favorecem a biodiversidade na Subprefeitura de Capela do Socorro: 1- 

A existência de um número significativo de manchas de vegetação e, consequentemente, de 

habitat em diferentes estágios de conservação e regeneração; 2- A presença de dois grandes 
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reservatórios com áreas de várzeas significativas que fornecem água, alimento e abrigo para 

diversas espécies e atraem também aves de hábito migratório; 3- A conexão regional com o 

Parque Estadual da Serra do Mar, que está há menos de 20km do extremo sul Capela do 

Socorro e a conexão com o chamado “Cinturão Verde da Região Metropolitana de São 

Paulo”, o conjunto de áreas rurais, espaços não construídos e unidades de conservação que 

circundam toda a metrópole. Houve, entretanto, um grande empreendimento que hoje exerce 

impacto de fragmentação maior nessa rede de espaços permeáveis - a construção do Rodoanel 

Mario Covas – Trecho Sul, que fragmentou as áreas verdes que conectavam diretamente o 

extremo sul da cidade com a Capela do Socorro (FERREIRA, 2012). 

 De toda forma, o grande potencial de conservação biológica é uma das questões 

fundamentais na discussão de um projeto de Infraestrutura Verde para a Subprefeitura de 

Capela do Socorro o qual esta pesquisa busca avaliar.  

O item 3.3.4, a seguir, descreve as características de proteção e conservação dos 

territórios inseridos nessas bacias hidrográficas segundo a legislação de proteção e 

recuperação dos mananciais do Estado de São Paulo. 

 

 

3.3.4 ZONEAMENTO E AS LEIS ESPECÍFICAS DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AOS 

MANANCIAIS METROPOLITANOS 

 

A publicação da Lei Estadual n° 9.866/1997 modificou as Leis de proteção dos 

mananciais da década de 1970, alterando o conceito de Área de Proteção aos Mananciais – 

APM – para Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais – APRM. No artigo 16° da nova 

lei, foi estabelecido que os comitês e subcomitês de bacias hidrográficas deveriam elaborar 

“leis específicas”, adaptadas às diferentes características de usos e conflitos de cada um dos 

mananciais do Estado. Na APRM Guarapiranga, a legislação específica foi instituída pela 

criação da Lei Estadual n° 12.333/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n°51.686/2007, 

para o qual o órgão protagonista foi o Subcomitê Cotia-Guarapiranga,  acompanhado do 

Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê – CBH AT. Na APRM Billings houve apoio do 

mesmo comitê e protagonismo do Subcomitê Billings-Tamanduateí, criando assim a Lei 

13.579/2009 regulamentada pelo Decreto 55.342/2010. 

As “Áreas de Intervenção” são um dos instrumentos principais de ordenamento 

territorial nas APRMs, previstos pela Lei Estadual n° 9.866 de 1997, que define inicialmente 
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três classes de uso e ocupação do solo principais: Áreas de Restrição à Ocupação – ARO; 

Áreas de Ocupação Dirigida – AOD, e Área  de Recuperação Ambiental – ARA. No Caso da 

APRM Billings, foi adicionada também a classe Área de Estruturação do Rodoanel - AER. As 

área de intervenção estão resumidas no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Áreas de Intervenção das APRMs Billings e Guarapiranga.  

Classe Enfoques principais Objeto de interesse 

ARO Proteção Ambiental 
APPs mais preservadas e áreas com 

vegetação significativa 

ARA 
Regularização urbana e recuperação 

ambiental 

Faixas da bacia hidrográfica em processo de 

degradação por: 1- Ocupações de habitação 

precárias; 2- Áreas contaminadas/degradadas 

por mineração e outras atividades.    

AER 

(Billings) 

Conter a expansão de núcleos urbanos 

e incentiva a implantação de unidades 

de conservação.  

Área de Influência Direta do Rodoanel 

AOD 
Permissão de Usos urbanos e rurais 

sustentáveis 

APPs e áreas com maior interesse social e/ou 

econômico 

Fontes: Leis Estaduais n° 9866/1997 (SÃO PAULO, 1997), n° 12.333/2006 (SÃO PAULO, 

2006) e n° 13.579/2009 (SÃO PAULO, 2009). Elaboração própria. 

 

Na APMR Guarapiranga, os mapas de zoneamento elaborados até janeiro de 2015 não 

definem AROs e ARAs, sendo que nesta última classe há uma dificuldade em lidar com seu 

caráter essencialmente transitório (SÃO PAULO, 2011b).  

A Lei Específica da APRM Billings por ter sido publicada posteriormente em 2009 

contemplou um processo de avaliação das leis específicas anteriores e buscou incorporar a 

construção do “Rodoanel Mario Covas - Trecho Sul”, que estava em fase de implantação 

durante a elaboração do dispositivo.  

Para esta pesquisa, a categoria mais relevante  é a de Área de Ocupação Dirigida – 

AOD, que se desdobra em diversas “subáreas” voltadas à consolidação e controle de usos 

urbanos e rurais que abrangem a área de estudo.   

O Quadro 7 resume as características das diferentes subáreas previstas, separando as 

classes voltadas às áreas mais urbanas e as classes voltadas às áreas mais conservadas. 
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Quadro 7: Subáreas de Ocupação Dirigida das APRMs Billings e Guarapiranga.  

Subárea Enfoques principais Objeto de interesse 

Alta densidade urbana 

SUC 
Ampliação do saneamento ambiental, 

serviços urbanos e equipamentos públicos 

ocupações consolidadas e parcialmente servida de 

infraestrutura  

SUCt 
Conduzir o processo de urbanização 

existente 

Ocupações em processo de adensamento (Billings) e 

que podem ter maior grau de precariedade 

(Guarapiranga) 

SEC 
Redução de riscos ambientais e 

disciplinamento de empreendimentos 

privados 

Áreas de maior importância industrial 

SOE (Billings) 
Implantação de habitação de interesse 

social e equipamentos urbanos e sociais 
Ocupações em situação de maior precariedade. 

Baixa densidade urbana 

SOD 

(Guarapiranga) 

Incentivar empreendimentos privados de 

habitação, educação, lazer e turismo 

ecológico 

Áreas ocupadas predominantemente por condomínios, 

náuticas, clubes com espaços abertos e arborizados 

SER 

(Guarapiranga)/S

CA (Billings) 

Incentivar a preservação de espaços 

abertos preservados com foco na 

biodiversidade (SCA) ou acesso público à 

represa (SER) 

Parques, fragmentos florestais e outros espaços abertos 

ao longo da bacia (Billings) ou no entorno da represa 

(Guarapiranga) 

SBD 
Favorecer o uso sustentável do solo em 

áreas rurais 
Sítios, chácaras, minerações e plantações. 

Fontes: Leis Estaduais n° 9866/1997 (SÃO PAULO, 1997), n° 12.333/2006 (SÃO PAULO, 2006) e n° 

13.579/2009 (SÃO PAULO, 2009). Elaboração própria. 
  

Na Guarapiranga foram instituídas seis Subáreas, definidas como de Urbanização 

Consolidada – SUC, Urbanização Controlada – SUCt,  Especial Corredor – SEC, Ocupação 

Diferenciada – SOD, Envoltória da Represa – SER e de Baixa Densidade – SBD.  Na Billings 

não existem as categorias SEC, SOD e SER, mas foram definidas as Subáreas de Conservação 

Ambiental – SCA e Ocupação Especial – SOE.  

No caso da APRM Guarapiranga, as três primeiras categorias – SUC, SUCt e SECs 

abrangem áreas de ocupação com perfil mais urbano. As Subáreas de Urbanização 

Consolidada - SUCs são espaços urbanizados já consolidados e servidos parcialmente por 

infraestruturas. As Subáreas de Urbanização Controlada - SUCts são áreas urbanas que ainda 

estão em processo de adensamento, cuja ocupação deverá ser planejada e controlada. As 

Subáreas de Especial Corredor - SECs são destinadas aos eixos urbanos onde se concentram 

maior ocupação de empreendimentos econômicos de grande porte, como  eixos industriais. 

As três categorias restantes estão relacionadas às áreas com menor densidade de 

habitantes. As Subáreas de Ocupação Diferenciada - SOD são descritas como áreas onde há 

predominância de espaços abertos e arborizados e cujos usos principais são residenciais, de 

turismo, cultura e/ou lazer.  A categoria Subárea Envoltória da Represa - SER abrange áreas 
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lindeiras às margens da represa, consideradas como espaços vitais para o acesso público, lazer 

e recreação no reservatório e que devem ser valorizados em relação aos seus atributos cênico-

paisagísticos. As regiões de sítios, chácaras e produção agrícola ou mineral foram 

contempladas pela categoria de Subárea de Baixa Densidade - SBD.  

Na APRM Billings, a SOE corresponde às áreas prioritárias para implantação de 

habitação de interesse social e equipamentos públicos, abrangendo essencialmente ocupações 

precárias. Diferem-se das ARAs 1 por não estarem em situação considerada altamente 

vulnerável e degradante ambientalmente.  

Na APRM Billings, as Subáreas de Conservação Ambiental – SCA substituem em 

grande parte as funções das SERs da APRM Guarapiranga, com apenas duas diferenças 

principais: a primeira está no fato de que a SCA possui em seu objetivo de formulação uma 

maior ênfase na proteção e recuperação dos elementos naturais, entendido como prioridade 

principal desta subárea; a segunda diferença está na abrangência espacial, pois a SCA envolve 

não apenas o entorno do reservatório Billings, como também outras manchas e corredores de 

porte significativo ao longo da bacia, incluindo principalmente as matas ciliares de rios e 

córregos tributários. 

 A delimitação deste conjunto de áreas e subáreas, por si só, é um grande avanço na 

proteção ambiental, por considerar uma variedade de padrões de ocupação do solo já 

existentes nas APRMs. No caso das AODs, cada tipo de subárea é limitado por valores 

diferentes de parâmetros de controle da ocupação do solo, como pode ser visualizado na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3: Coeficientes de controle do uso dos lotes dentro das APRMs Guarapiranga 

e Billings.  

  

Aproveitamento 

Máximo Lote Mínimo(m²) 

Permeabilidade 

mínima(%) 

Cobertura 

vegetal(%) 

Categoria Guarap. Billings* Guarap. Billings* Guarap. Billings Billings 

SUC 1 2,5 e 1 250 250 20 15 8 

SUCt 1 2 e 1 250 250 20 20 10 

SEC 1 - 1000 - 20 - - 

SOE - 2,5 - 250 - 15 8 

SOD 0,3 - 1500 - 60 - - 

SER/SCA 0,4 0,2 500 5000 e 7500 60 90 45 

SBD 0,15 0,5 5000 500 e 1000 80 40 20 

*Foram usados os coeficientes respectivos ao Corpo Central I e Braço Taquacetuba da 

APRM Billings.  

Fontes: Incisos I, II e III dos artigos 18, 22, 26, 30, 34 e 38 da Lei Estadual 

n°12.233/2006 (SÃO PAULO, 2006) e Anexo III, Quadro III da Lei Estadual 

n°13.579/2009 (SÃO PAULO, 2009). Elaboração própria. 
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Na Guarapiranga, a verticalização é mais restringida, pois os coeficientes de 

aproveitamento máximo são sempre iguais ou menores do que os definidos na APRM 

Billings. As categorias SUC, SUCt , SEC (Guarapiranga) e SOE (Billings), por serem 

voltadas a usos mais urbanos, restringem menos o uso dos lotes. A SCA foi a categoria mais 

restritiva imposta, com parâmetros mais exigentes do que a as SERs da APRM Guarapiranga. 

Outra categoria que possui semelhanças nas diretrizes, porém grandes diferenças nos 

coeficientes, é a SBD da Billings e da Guarapiranga. Um fator que pode justificar essa 

diferença é que a APRM Billings já conta com uma categoria altamente restritiva, que é a 

SCA, permitindo deixar a categoria SBD mais branda em sua APRM do que é necessário no 

caso da Guarapiranga.  

Enfim, percebe-se que as APRMs possuem tanto semelhanças quanto diferenças legais 

significativas. Na Billings houve ainda a introdução do parâmetro de cobertura vegetal no 

controle do uso do lote. A cobertura vegetal, denominada no art.4°, alínea X da Lei Específica 

da APRM Billings como “Índice de Área Vegetada”, considera tanto espécies arbóreas quanto 

arbustivas e que devem equivaler, no mínimo, à metade da área permeável do lote.  

Ainda nesta APRM, parte da Capela do Socorro foi abrangida por dois 

“Compartimentos Ambientais”, um referente ao “Corpo Central I”, nas áreas mais 

urbanizadas, e outro no compartimento “Bororé-Taquacetuba”, nas áreas de drenagem desses 

dois braços, com características mais rurais. Os Índices de Áreas Vegetadas nesses 

compartimentos deve ser mantido próximo aos valores verificados em 1999, na época de 

discussão inicial da lei,  com valores de 19% de área territorial para o “Corpo Central I” e 

51% para o compartimento “Bororé-Taquacetuba”, conforme Anexo II, Quadro I da Lei 

Estadual n°13.579/2009. 

Na APRM Guarapiranga, em contrapartida, a única meta ambiental geral quantitativa 

existente é a de redução da carga de Fósforo Total afluente ao reservatório. O Artigo 55 do 

decreto 51.686/2007, que regulamenta a lei específica da Guarapiranga, define que a 

vegetação nativa primária e secundária em estágio médio e avanço de regeneração existente 

em Áreas de Restrição à Ocupação deve ser mapeada, cadastrada e monitorada pelo Sistema 

Gerencial de Informações da bacia. No caso da lei específica da Billings, esse registro e 

monitoramento da vegetação deve valer para todas as Áreas e Subáreas de Intervenção.  

O Mapa 11 consiste em uma representação cartográfica das Áreas de Intervenção das 

APRM Billings e Guarapiranga definidas na Subprefeitura de Capela do Socorro. 



114 
 

 
 

Mapa 11: Áreas de Intervenção das APRMs da Represa Billings e Guarapiranga na Subprefeitura de Capela do 

Socorro. Mapa elaborado em Arcmap™10.3 e finalizado em Photoshop CS6. A delimitação das Áreas de Intervenção 

foi obtida em Coordenadoria de Planejamento Ambiental do Estado de São Paulo (2013)  em formato shape. 
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Primeiramente, é possível visualizar, no Mapa 11, que a faixa norte da Subprefeitura 

de Capela do Socorro correspondente à bacia hidrográfica de contribuição direta ao Rio 

Pinheiros não foi incluída em nenhuma das categorias e, portanto, não tem nenhum tipo de 

restrição quanto às leis de proteção aos mananciais.  

A APRM Guarapiranga cobre a maior parte dos distritos de Socorro e Cidade Dutra e 

uma porção noroeste do distrito do Grajaú. A faixa de Subárea Envoltória – SER - abrange a 

margem do reservatório Guarapiranga e suas proximidades, incluindo áreas ocupadas por uma 

significativa heterogeneidade de usos do solo, como parques municipais, clubes, marinas e 

condomínios privados.  

 No caso das SUCs definidas na Capela do Socorro, foram abrangidos os mais diversos 

tipos de ocupação urbana, desde bairros de alto padrão altamente arborizados – Interlagos e 

Jardim Suzano, como diversos bairros de classe média e classe média baixa, além de dezenas 

de favelas e bairros precários, como o Jardim Iporanga e a Vila Rubi. Essas áreas são 

extremamente contrastantes em termos de tamanho, uso do lote e principalmente densidade e 

impermeabilização, o que mereceria estratégias diferenciadas de conservação e recuperação 

ambiental para cada caso. 

 As características das áreas de SUCt e SBD das APRMs Guarapiranga e Billings são 

mais similares na Subprefeitura de Capela do Socorro. 

As SUCts em ambas bacias foram delimitadas em regiões onde o processo de 

adensamento habitacional ainda decorre de forma intensa, localizadas principalmente nos 

limites da ocupação urbana ao sul, como pode ser visualizado na Figura  22. 

 

 
Figura 22: O adensamento urbano em SUCt da região do Jardim 

Varginha – Distrito do Grajaú. Fonte: Imagens da Digital Globe™ 

extraídas do programa Google Earth™ datadas de 2004 e 2012.  
 

Grandes extensões de solo ao longo do distrito do Grajaú foram definidas como 

Subáreas de Baixa Densidade - SBD. Elas incidiram tanto sobre áreas de produção agrícola, 

quanto de mineração e de residências de baixa densidade, incluindo fragmentos de matas 
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inseridos dentro dessas ocupações. Na Figura 23, podem ser visualizadas áreas definidas 

como SBD no Distrito do Grajaú. 

 

 
Figura 23: SBD delimitada em áreas com fragmentos florestais (esquerda) 

na “Ilha do Bororé” e SBD delimitada em bairro residencial de médio/alto 

do Jardim Shangrilá. Fonte: Imagens Digital Globe de 2012 extraídas do 

software Google Earth™. 

 

 Na distribuição de Áreas de Intervenção da APRM Billings na Capela do Socorro é 

possível perceber um zoneamento com maior nível de detalhe e maior consideração à 

heterogeneidade de ocupação do solo. A SUC já não é tão abrangente no caso, envolvendo 

principalmente as ocupações mais regulares do território. Um caso especial que poderia ser 

reavaliado é o dos corredores de transmissão de energia de alta tensão, que foram 

classificados como SUCs e podem ser vistos no mapa como faixas estreitas e lineares ao 

longo do Distrito do Grajaú. Estes são espaços permeáveis e muito utilizados para a 

agricultura urbana, o que mereceria um outro tipo de classificação.  

 Em relação às Subáreas de Ocupação Especial - SOE, é importante verificar que a 

adição dessa classe na legislação específica da Billings permitiu uma diferenciação de tipos de 

ocupação do solo em maior nível de detalhe do que é possível na APRM Guarapiranga. A 

maior parte da faixa urbana da APRM Billings ficou inserida dentro da classe de SOE, 

envolvendo desde bairros irregulares, onde as casas são de alvenaria e as ruas são asfaltadas – 

a maior parte dos casos – até favelas construídas em madeira sobre a margem da represa ou 

em cima de córregos.  

  Muitos fragmentos de vegetação foram envolvidos pelas categorias de SBD ou até 

SUC, porém a maior parte daqueles compostos de matas secundárias foram classificadas 

como Subáreas de Conservação Ambiental – SCA. As SCAs ocupam uma porção 

significativa do território, além de estarem distribuídas de forma relativamente contínua ao 

longo do Distrito do Grajaú. Desta forma, ficou estabelecida uma proteção parcial legal da 

rede de manchas e corredores desse distrito. 
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Por fim, na APRM Billings, a classe de Área Envoltória do Rodoanel - AER abrange 

uma faixa de até 200 metros de largura acompanhando o Rodoanel. Essa faixa na 

Subprefeitura de Capela do Socorro é composta principalmente pelos taludes desta rodovia, 

que não possui conexão com o sistema viário local, além de trechos de Parques Naturais 

implementados em parte como compensação ambiental da obra da Dersa.  

 As leis específicas são recentes e contribuem para a divisão de unidades estratégicas 

de gestão dos espaços e usos heterogêneos existentes na Subprefeitura de Capela do Socorro. 

De certo, a gestão de bacias hidrográficas brasileiras é marcada por conflitos ambientais, 

dificuldades e deficiências marcantes e não poderia ser diferente no caso da paisagem 

analisada. 

 As margens da Represa Guarapiranga ficam definidas como SER, porém sem 

considerar as diferenças entre espaços públicos e privados ali existentes e sem abordar as 

funções ecológicas abióticas e bióticas dessas áreas. As SCAs na Billings estabelecem uma 

rede de áreas verdes, o que já é um grande avanço, ainda que muitas manchas não tenham 

sido contempladas. A questão é avaliar a necessidade de incorporação de novas manchas e de 

desenvolver projetos que fortaleçam o papel de conectividade ecológica dessa rede. 

 O zoneamento da lei específica da Guarapiranga precisa de uma categoria semelhante 

as SOEs da Represa Billings, para ter uma melhor diferenciação entre os tipos de ocupações 

consolidadas na bacia. Também seria um grande avanço se na gestão da bacia hidrográfica da 

Guarapiranga fossem incorporadas metas de cobertura vegetal, como há no caso da bacia 

hidrográfica da Billings. Fica a impressão de que a legislação específica da APRM 

Guarapiranga é mais orientada para a exploração, enquanto a da Billings é para a proteção. 

 Enfim, as leis específicas são insuficientes como instrumento de conservação da rede 

de Espaços Potenciais da Subprefeitura de Capela do Socorro, embora já estabeleçam uma 

proteção significativa dos espaços localizados principalmente do centro ao sul da 

Subprefeitura. No item abaixo é descrito o zoneamento da Subprefeitura de Capela do 

Socorro, segundo o Plano Diretor Estratégico de 2014. Os zoneamentos do Plano Regional 

Estratégico da Subprefeitura de Capela do Socorro estavam em processo de revisão ainda no 

início de 2015 e por essa razão não foram incluídos nesta descrição, embora serão também de 

fundamental importância para questões de conservação e desenvolvimento neste território.  
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3.3.5 ZONEAMENTO E O PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO 2014  

  

 

Foi aprovadada, no ano de 2001, a Lei Federal nº 10.257, que instituíu o “Estatuto da 

Cidade”,  que define as Diretrizes Gerais da Política Urbana Nacional.  O Estatuto, em seu 

artigo 2°, parágrafo I- estabelece a garantia do  

“[...]direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental à infraestrutura-urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações[...]” 

(BRASIL, 2001). 

O Estatuto ainda define o Plano Diretor como instrumento participativo básico de 

planejamento territorial, ambiental e de desenvolvimento urbano para os municípios com mais 

de 20.000 habitantes. 

 Foi realizado, na cidade de São Paulo, um grande processo participativo de revisão do 

Plano Diretor Estratégico iniciado em 2001 e aprovado em 2002 pela Lei n° 13.430 de 2002 

(MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2002), envolvendo a realização de mais de 45 audiências 

públicas em diversas regiões da capital. A aprovação do novo plano, Projeto de Lei n° 688/13, 

deu-se em julho de 2014 pela Câmara Municipal de São Paulo e teve então sanção do poder 

executivo na Lei 16.050 de 2014. A partir da aprovação do novo plano, entrou em revisão a 

Lei n³ 13.885 de 2004, que complementa o PDE, estabelecendo as normas de Zoneamento, 

Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo e definindo os Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras e seus Distritos (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2004b). O Plano Regional 

Estratégico – PRE atualmente vigente na Subprefeitura de Capela do Socorro é o mesmo de 

2004, que se encontrava em processo de revisão até início de 2015. 

 Os mapas e dados utilizados neste item são originados da biblioteca de dados do portal 

“Gestão Urbana SP” (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2014a) site de revisão do Plano Diretor 

Estratégico – PDE de 2014. 

 O novo PDE possui cerca de treze objetivos estratégicos definidos, sendo escolhidos 

como exemplos:  a redução das desigualdades socioterritoriais; o fortalecimento da gestão 

urbana integrada e participativa; a expansão da rede de transporte coletivo de alta e média 

capacidade, incluindo modos não motorizados; a universalização do saneamento básico; e a 

acomodação da expansão urbana em áreas subutilizadas dotadas de infraestrutura e no entorno 

da rede de transporte coletivo (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2014b). Outros seis objetivos 

impactam diretamente questões de paisagem e meio ambiente, como: conter a expansão 
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horizontal no cinturão verde metropolitano; implementar uma política fundiária e de uso e 

ocupação do solo que garanta o acesso à terra para as funções sociais da cidade e proteção dos 

patrimônios ambientais e culturais; ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas verdes 

e permeáveis e a paisagem urbana; proteger as áreas de preservação permanente, as unidades 

de conservação, as áreas de proteção aos mananciais e a biodiversidade; minimizar impactos 

potenciais das mudanças climáticas, e  fomentar atividades econômicas sustentáveis na região 

instituída pelo PDE como Zona Rural, além também da Zona Urbana.  

 O PDE 2014 tem como elemento estruturador das estratégias de ordenamento 

territorial a definição de Macrozonas, Macroáreas e Redes Estruturais diversas, como a Rede 

Estrutural de Transporte Coletivo, a Rede Hídrica Ambiental e a Rede de Estruturação Local. 

Nesta pesquisa, os elementos estruturais definidos como de maior relevância ao estudo são as 

Macrozonas, Macroáreas e a Rede Hídrica e Ambiental 

As Macróareas e Macrozonas são áreas homogêneas que orientam as estratégias e 

objetivos do desenvolvimento urbano e ambiental ao nível de território, incluindo os tipos de 

instrumentos urbanísticos adequados para esses fins. A Rede Hídrica e Ambiental é composta 

pelos parques, espaços abertos, cursos d’água e fundos de vale que desempenham funções 

estratégicas para a sustentabilidade da cidade. 

Segundo o artigo 9º, parágrafo único do PL 688/2013, o município de São Paulo fica 

dividido em duas macrozonas: a “Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana” e a 

“Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental”, com quatro tipos de macroáreas 

previstas para cada uma.  

A primeira Macrozona, de Estruturação e Qualificação Urbana, define os territórios do 

município mais propícios para abrigar os usos e as atividades urbanas. Entre suas 

características principais estão a apresentação de uma grande diversidade de padrões de uso e 

ocupação do solo, incluindo uma urbanização com elevada desigualdade socioespacial. São 

alguns dos objetivos principais desta Macrozona: a promoção da convivência mais equilibrada 

entre urbanização e conservação ambiental; a realização de mudanças estruturais; a 

compatibilização do uso e ocupação do solo com a oferta de transporte coletivo e 

infraestrutura, e a diminuição das desigualdades socioterritoriais. 

Já a segunda Macrozona, de Proteção e Recuperação Ambiental,  é composta por 

regiões com território ambientalmente mais sensível devido à presença de mananciais, 

biodiversidade significativa e de áreas limitadas do ponto de vista geológico e geotécnico. 
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 É possível visualizar, no Mapa 12, as Macrozonas do município de São Paulo e a 

inserção da Subprefeitura de Capela do Socorro dentro delas. O mapa foi elaborado em 

Arcmap™ 10.3 com as macrozonas obtidas em formato shape no portal Gestão Urbana (SÃO 

PAULO, 2014a) e demais camadas de delimitação fornecidas pelo CESAD – FAU USP. 

  

 

 
 Mapa 12: Macrozonas do Municipio de São Paulo e Inserção  da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

Elaborado em Arcmap™ 10.3 com base SHAPE fornecida pelo CESAD – FAU USP, portal Gestão 

Urbana (SÃO PAULO, 2014), com edição final em Photoshop™ CS6. 
  

 Pode ser visualizado no Mapa 12 que a maior parte da Subprefeitura de Capela do 

Socorro está contida na Macroárea de Proteção e Recuperação ambiental da Zona Sul de São 

Paulo, onde se verifica que o limite foi estabelecido para corresponder às APRMs 

Guarapiranga e Billings. Portanto, somente a faixa territorial ao norte da subprefeitura, que 
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faz parte da bacia de drenagem direta do Rio Jurubatuba, está configurada como Macrozona 

de Estruturação e Qualificação Urbana. 

 As Macroáreas existentes na Subprefeitura de Capela do Socorro e alguns elementos 

importantes para compreensão das características de cada uma delas aparecem no Mapa 13. 

 Estão definidas na Subprefeitura de Capela do Socorro seis macroáreas, sendo que as 

duas primeiras listadas fazem parte da  Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e as 

quatro restantes estão contidas na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental, 

conforme a seguir: a) Macroárea de Estruturação Metropolitana; b) Qualificação da 

Urbanização; c) Redução da Vulnerabilidade e Recuperação Ambiental; d) Contenção Urbana 

e Uso Sustentável, e e) Preservação de Ecossistemas Naturais. As duas últimas macroáreas 

configuram também a região que o PDE2014 define como “Zona Rural” do Municipio de São 

Paulo. 

 Para uma melhor compreensão das características de cada macroárea, foram incluídas 

também no Mapa 13 outras informações territoriais relevantes ao tema², conforme se observa 

a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

¹ Elaborado com base de dados em formato shape do portal Gestão Urbana, na delimitação das macroáreas, e no 

portal HABISP no caso dos polígonos que demarcam favelas, ZEIS, núcleos reurbanizados e eixos de 

centralidade polar. 

² Foram incluidas no mapa camadas relativas as Favelas, Núcleos reurbanizados, Loteamentos Irregulares e 

Eixos de centralidade polar/linear, obtidos no portal HABISP e as camadas correspondentes às Zonas Especiais 

de Interesse Social – ZEIS do tipo 1 e do tipo 4 definidas pelo PDE.  
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Mapa 13: Macroáreas da Subprefeitura de Capela do Socorro. Elaboração própria em Arcmap™ 10.3 com base 

SHAPE fornecida pelo CESAD – FAU USP, portal Gestão Urbana (SÃO PAULO, 2014), Sistema de Informações 

para Habitação Social – HABISP (HABISP, 2014) , com edição final em Photoshop™ CS6.  
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Os eixos de centralidade correspondem à rede estrutural de transporte coletivo e às 

vias urbanas ao seu redor, locais que possuem ou adquirem características de rede de  

estruturação local, ou seja, funcionam como centros locais de empregos e serviços.  

As ZEIS são porções do território destinadas, predominantemente, à moradia digna 

para a população da baixa renda. As ZEIS do tipo 1 são voltadas às áreas de favelas, 

loteamentos irregulares, empreendimentos habitacionais de interesse social e assentamentos 

habitacionais populares onde haja interesse do poder público em manter a população 

moradora, sendo áreas voltadas à promoção da regularização fundiária, urbanística e de 

recuperação ambiental.  Já as ZEIs do tipo 4 são glebas ou lotes não edificados situados nas 

APRMs, que podem receber projetos de habitação de interesse social para população residente 

irregularmente em áreas de mananciais, desde que se tenha uma faixa de 2/3 do projeto que 

seja destinada à conservação e manutenção da permeabilidade do solo.  

 A Macroárea a) de Estruturação Metropolitana, abrange porções territoriais do 

chamado “Setor Orla Ferroviária e Fluvial - arco de Jurubatuba” e inclui espaços 

subutilizados, áreas industriais, favelas, além de ser marcado por  um processo inicial e 

crescente de verticalização. Ocorrem nesta macroárea redes de estruturação local, como os 

polos de centralidade da região de Socorro/Veleiros, entre as Avenidas Guarapiranga e 

Atlântica e o polo do entorno da Estação Autódromo da linha de trem da CPTM.  Segundo o 

artigo 11º do PDE 2014, são verificados, nessas macroáreas, processos de transformação 

econômica que afetam os padrões de uso e ocupação do solo, sendo necessária a 

harmonização na relação entre geração de emprego e garantia de moradia nesta dinâmica. 

Dentre os objetivos específicos de desenvolvimento dessa Macroárea estão: promover o maior 

aproveitamento demográfico e implantação de novas atividades econômicas; regulação da 

produção imobiliária, e recuperação da qualidade dos sistemas ambientais existentes, 

especialmente dos rios, córregos e áreas vegetadas. 

A  Macroárea b) de Qualificação da Urbanização abrange na Capela do Socorro, todas 

as áreas fora das APRMs e dos limites e elementos da” Macroárea a)”, reconhecendo áreas de 

ocupação industrial, comercial, residencial de médio a alto padrão, o Autódromo de Interlagos 

e o entorno da Usina de Piratininga na barragem entre o Rio Jurubatuba e a Represa Billings. 

Segundo o artigo 13 do PDE 2014, são características dessa macroárea: o elevado padrão de 

urbanização; a saturação viária; as zonas estritamentes residenciais, e os bairros 

predominantemente residenciais que passam por processo de transformação e verticalização, 

atraindo usos não residenciais, como serviços e comércios.  
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Dentre os objetivos de desenvolvimento para essa macroárea estão listados: a 

contenção do processo de verticalização; o desestímulo às atividades não compatíveis com o 

uso residencial, e a manutenção das áreas verdes significativas. 

 Dentre as macroácreas contidas na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental, 

a Macroárea c) de Redução da Vulnerabilidade e Recuperação Ambiental, é aquela mais 

abrangente na mancha urbana da Subprefeitura de Capela do Socorro, abrangendo desde o 

sudoeste de Cidade Dutra até o início das áreas de características rurais. Estão incluídos nesta, 

os principais núcleos residenciais de baixa à média renda situados no interior da APA Bororé-

Colônia, como no caso de bairros ao sul do Rodoanel, como o Jardim São Noberto, além de 

diversos outros tipos de ocupações como loteamentos irregulares, favelas,  sítios, chácaras e 

minerações, ou até alguns bairros residenciais de padrão médio a alto, como o Jardim 

Shangrilá, na Billings, e o Jardim Represa/Sertãozinho, na Guarapiranga. Verifica-se que a 

maior parte das favelas e dos loteamentos irregulares da Subprefeitura de Capela do Socorro 

está concentrada nesta macróarea, onde as ZEIS do tipo 1 delimitam espaços nos quais as 

ocupações devem ser regularizadas, e as ZEIS do tipo 4 demarcam espaços permeáveis que 

devem ser parcialmente ocupados para moradias e parcialmente reservado para a conservação 

e/ou recuperação ambiental. Caracteristicas marcantes dessa macroárea, segundo o PDE2014, 

são a existência predominante de áreas com baixa qualidade urbana e ambiental e a ocupação 

predominante de população de baixa renda, embora, como foi mencionado, bairros regulares e 

de população de renda mais alta também estão incluídos nesta macroárea.  

Alguns dos objetivos de desenvolvimento para essa macroárea são: promover a 

urbanização e regularização fundiária; garantir a construção de habitação de interesse social; 

minimizar problemas existentes em áreas com riscos de inundação e/ou desabamento; previnir 

que novas ocupações sejam criadas em situações de riscos, e promover a articulação entre 

órgãos e entidades municipais e estaduais para garantia da conservação, preservação e 

recuperação urbana e ambiental. 

 A Macroárea d)  de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental, contempla todo o 

restante da região inserida na mancha urbana da Subprefeitura de Capela do Socorro, sendo 

observada principalmente nos distritos de Socorro e Cidade Dutra. Novamente, uma grande 

diversidade de padrões diferentes de uso e ocupação do solo estão contemplados nesta única 

macroárea, abrangendo desde bairros de alto padrão - como Interlagos-, bairros residenciais 

de médio padrão, centros de comércios e serviços, loteamentos irregulares consolidados e 

favelas, além de áreas de clubes privados, chácaras, sítios, parques e outros espaços nas orlas 
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da Represa Guarapiranga e Billings. Ainda nesta categoria, foram abrangidas até mesmo áreas 

rurais ao norte do Rodoanel, onde estão instaladas atividades de mineração, de aterros de 

resíduos inertes, além de sítios, chácaras e pequenos núcleos urbanos de baixa renda. Segundo 

o artigo 19 do PDE 2014, esta macroárea é composta por territórios com maior potencial para 

a qualificação urbanística e ambiental, bem como para a provisão de habitação, equipamentos 

e serviços e é caracterizada por distintos padrões de ocupação do solo, predominando a 

ocupação horizontal e a presença de vazios intraurbanos, com ou sem cobertura vegetal.  

São alguns dos objetivos de desenvolvimento nesta macroárea: a melhoria das 

condições urbanísticas e ambientais dos bairros existentes; a promoção da urbanização e 

regularização fundiária dos assentamentos urbanos precários e irregulares; a contenção da 

expansão e do adensamento construtivo dos assentamentos precários; a construção de 

habitação de interesse social; o apoio e incentivo à agricultura urbana e periurbana; a 

regulação e apoio às atividades de mineração; a proteção do patrimônio ambiental, histórico e 

cultural, e o incentivo às atividades minerárias. 

 A penúltima categoria de Macroárea corresponde à Macroárea e) de Contenção 

Urbana e Uso Sustentável, uma das duas macroáreas que definem a Zona Rural do Municipio 

de São Paulo onde é proibido o parcelamento do solo para fins urbanos. Estão delimitadas 

nesta macroárea as regiões de sítio, chácaras, pesqueiros, clubes e plantações em áreas de 

características rurais localizadas na APA Capivari-Monos, ao sul do Rodoanel, e na península 

do Bororé. Os principais núcleos de ocupação urbana irregular ou ilegal e os parques naturais 

existentes nessa faixa territorial foram excluídos desta macroárea e contemplados em outras. 

Segundo o artigo 20 do PDE2014, essa macroárea se caracteriza pela existência de 

fragmentos significativos de vegetação nativa, entremeados por sítios, chácaras de recreio, 

além de atividades agrícolas que protegem e/ou impactam a qualidade dos recursos hídricos e 

da biodiversidade. 

 São alguns dos objetivos desta macroárea: a contenção da urbanização do território; a 

proteção da paisagem rural e o desenvolvimento usos sustentáveis, incluindo a agricultura 

orgânica;  a  conservação e recuperação dos fragmentos florestais, corredores ecológicos e 

das áreas de preservação permanente; a gestão integrada de unidades de conservação e terras 

indígenas, e a manutenção e recuperação dos serviços ambientais prestados pelos sistemas 

ambientais existentes, incluindo como exemplos a produção de água, conservação da 

biodiversidade e regulação climática.  
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 Por fim, a última macroárea estabelecida na Zona Rural da Capella do Socorro é a 

Macroárea e) de Preservação de Ecossistemas Naturais, delimitada estritamente nas áreas de 

parques naturais consolidados. Segundo o artigo 21 do PDE2014, essa macroárea é 

caracterizada pela existência de sistemas ambientais cujos elementos e processos ainda 

conservam suas características naturais, onde predominam áreas de remanescentes florestais 

com expressiva distribuição espacial e relativo grau de continuidade e conservação, bem 

como várzeas preservadas e mananciais pouco impactados pelo homem. Entretanto, como 

mencionado, na Subprefeitura de Capela do Socorro somente fragmentos já protegidos por 

parques naturais estão incluídos nesta categoria, enquanto outros de dimensão e grau de 

preservação ainda maiores não estão incluídos, conforme será avaliado nesta pesquisa.  

São objetivos específicos da “Macroárea e)”: a manutenção das condições naturais dos 

elementos e processos que compõem os sistemas ambientais; a proteção das espécies de fauna 

e flora, principalmente as ameaçadas; a criação de novas unidades de conservação de proteção 

integral, e a promoção de atividades ligadas à pesquisa, ecoturismo e educação ambiental. 

Alguns destes objetivos, como ampliação das unidades de conservação integral, só fariam 

sentido, no caso da Subprefeitura de Capela do Socorro, se esta macroárea já não estivesse 

totalmente contida nessas unidades. 

 No item 3.3.6, a seguir, estão descritos brevemente os parques municipais e unidades 

de conservação implantados e previstos na Subprefeitura de Capela do Socorro, bem como 

um histórico resumido da constituição desses.  

 

 

3.3.6 PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

  

 

A Subprefeitura de  Capela do Socorro só foi receber seus primeiros parques 

municipais a partir de 2009, mesmo possuindo o segundo maior território dentre as 

subprefeituras da cidade de São Paulo e uma das maiores e mais ameaçadas coberturas 

vegetais significativas. Até então, as únicas ofertas de espaços abertos para fins de lazer e 

recreação, com equipamentos diversos e oportunidade de contato com a natureza, eram clubes 

privados, sendo o Sesc Interlagos o mais tradicionalmente frequentado por populações de 

renda variada. Havia, também, áreas às margens e praias das Represas Guarapiranga e 
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Billings sem nenhuma estrutura, segurança e  controle de uso, frequentados principalmente 

por população de baixa renda. 

Com a publicação do PDE de 2002, foi instituído em seu artigo 106 o Programa de 

Recuperação Ambiental de Cursos d’água e Fundos de Vale, que inclui no planejamento 

urbano municipal o conceito de parques lineares como “[...]intervenções urbanísticas que 

visam recuperar para os cidadãos a consciência do sítio natural em que vivem, ampliando 

progressivamente as áreas verdes[...]” (SÃO PAULO, 2002, p.91). A visão de parque linear 

constante neste plano objetivava principalmente a proteção das Áreas de Proteção Permanente 

- APPs, o controle de enchentes e a prevenção ou correção da ocupação inadequada dos 

fundos de vale. No PDE 2014, o conceito foi modificado para “[...] Intervenções 

Urbanísticas associadas aos cursos d’água, principalmente aqueles inseridos no tecido 

urbano[...]” e inclui também como objetivos a provisão de áreas de lazer e recreação, a 

proteção e recuperação dos ecossistemas associados às APPs, bem como a proteção, 

conservação e recuperação de corredores ecológicos e conexões entre áreas verdes e espaços 

públicos. 

O PDE 2002 não definiu nenhum projeto de parque para Capela do Socorro, porém, 

com a elaboração do Plano Regional Estratégico de 2004, surgiram 14 projetos preliminares 

de parques para a Subprefeitura. A maioria desses parques seriam lineares, planejados como 

parte da Rede Hídrica Ambiental, sendo que alguns deles jamais foram mencionados em 

programas e projetos dos governos seguintes, como o Linear Jurubatuba, previsto para a 

margem do Rio  Jurubatuba/Pinheiros desde a Barragem da Guarapiranga à Usina Elevatória 

de Piratininga, além dos Parques Lineares Tanquinho, Minerações e Rio Bonito.  

 Outra proposta era a de implantação do que o documento denomina como “Caminhos 

Verdes”. Estes caminhos seriam corredores de arborização de alta densidade no sistema 

viário, voltados para o uso de pedestre. Não podem, porém ser confundidos pela tradução com 

os greenways, que aqui têm sentido de Parques Lineares. 

 Em 2006 foi instituída a Área de Proteção Ambiental (APA) municipal Bororé-

Colônia, criada pela Lei Municipal nº 14.162, de 24 de maio de 2006. A APA também 

abrange Parelheiros e possui uma área total de cerca de 9.000 hectares. Por ser uma Unidade 

de Conservação de Desenvolvimento Sustentável, sua instituição não gerou desapropriações 

significativas, mas estabeleceu mecanismos de regulação do uso do solo. Sua gestão hoje é 

realizada pela SVMA e pelo conselho gestor participativo da APA.  
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 Entre os anos de 2008 e 2009, três programas de governo deram início de forma 

impulsionada à construção de parques na cidade de São Paulo e na Subprefeitura de Capela do 

Socorro. O “Programa 100 Parques para a Cidade de São Paulo” mobilizou o poder executivo 

municipal, principalmente a Secretaria do Verde e Meio Ambiente – SVMA para o 

levantamento de áreas potenciais para a ampliação dos parques da cidade de 54 para 100, 

meta de governo do então prefeito Gilberto Kassab. Havia, também na época, um comitê 

chamado de “Operação Defesa das Águas”, no qual diferentes atores vinculados aos governos 

municipal e estadual discutiam ações e projetos voltados para as áreas de mananciais e APPs 

da cidade, dentre eles estavam secretarias municipais ligadas a questões de meio ambiente, 

obras, habitação, segurança urbana e subprefeituras, além de órgãos estaduais como EMAE e 

Sabesp. Um dos projetos que saiu deste comitê foi o “Programa de Revitalização da Orla da 

Guarapiranga”, que objetivava a requalificação dos espaços às margens da represa 

mencionada, incluindo a criação de ciclovias e parques lineares previstos no PDE e PRE.  

 A partir deste último programa, teve início a construção dos Parques Municipais 

Barragem, Praia do Sol (atual Praia de São Paulo), Linear Castelo-Dutra, Linear Nove de 

Julho e Linear São José, em 2009. Parte das obras, como a criação da ciclovia na Avenida 

Atlântica e a construção do Parque Linear Nove de Julho, tiveram apoio financeiro do 

Programa Mananciais. 

As secretarias envolvidas e o apoio de órgãos de governo estadual variam conforme 

cada projeto, mas o protagonismo principal na execução da maioria dos projetos de 

construção se deu pela Subprefeitura de Capela do Socorro. Uma vez inaugurados, todos os 

parques são de responsabilidade de gestão da SVMA, que deve organizar e prezar pelo 

regulamento de uso do parque, contratar empresas de manejo e vigilância, definir e 

desenvolver planos de gestão e manejo e implantar conselhos gestores participativos 

deliberativos. Os conselhos gestores de parques municipais foram criados pela  Lei n° 13.359 

de 2003, alterada pela Lei Nº 15.910 de 27 de novembro de 2013, cujo decreto ainda está em 

elaboração (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2013). 

 A Figura 24 foi elaborada e fornecida pela Subprefeitura de Capela do Socorro em 

2011 e mostra o que seria o projeto de Parque Linear Praia de São Paulo, o qual o programa 

buscava construir. Nesta versão da ilustração do projeto, haveria um píer de madeira que 

interligaria todos os núcleos, além de novas praias. Outras versões incluem clubes hípicos e 

até campos de golfe. 
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Figura 24: Uma das versões do projeto Parque Linear 

Praia de São Paulo, incluindo núcleos que parcialmente 

foram executados. Pretendia-se na época a criação de 

passarelas de madeira e uma ciclovia conectando todos os 

parques previstos.  Fonte: Cedida pela Coordenadoria de 

Obras e Projetos da Subprefeitura de Capela do Socorro 

em 2011. 

 

 Não foi realizado um processo de consulta e participação pública na construção dos 

parques na Subprefeitura, remetendo ao problema apontado por Travassos (2010) que 

constatou que houve omissão do poder público na promoção da participação social e da 

integração entre os diferentes órgãos de governos competentes no processo de planejamento 

de parques lineares implantados em toda a cidade pelos programas citados. Esta deficiência é 

exemplificada no caso do Parque Linear Nove de Julho, em que a Subprefeitura de Capela do 

Socorro iniciou intervenções de supressão de vegetação e aterro em APP da várzea da 

Represa Guarapiranga, visando, além da construção do parque, criar uma rua de contemplação 

em seu entorno. Uma entidade ambientalista local, o Movimento Garça Vermelha, denunciou 

os impactos das intervenções realizadas que culminaram em Processo Civil Público que 

tramita no Tribunal de Justiça Estadual de nº 053.10.031818-8. Com isto, apenas metade do 

parque foi concluída e grande parte da ciclovia da Guarapiranga também foi embargada. 

 Ainda na bacia da Represa Guarapiranga, teve início a construção do Parque 

Municipal Jacques Cousteau, concluída, mas que também não foi inaugurada devido a 

problemas gerados no projeto de drenagem que causam forte erosão na área. 



130 
 

 
 

Na bacia da Represa Billings, dentro da Capela do Socorro, foram construídos o 

Parque Guanhembu, próximo ao Sesc Interlagos, e os Parques Shangrilá, Cantinho do Céu e 

Jardim Prainha. Os Parques Lineares Caulim e Linear Cocaia são dois dos maiores projetos de 

parques do município, respectivamente definidos pelos Decretos de Utilidade Pública - DUP 

de n° 49.528 de 2008 e  52.763 de 2011. Entretanto, dos cerca de 300 hectares previstos para 

o Parque Linear Caulim, somente uma área, com cerca de 3 hectares foi inaugurada. No caso 

do Parque Linear Cocaia, estavam previstos no decreto 120 hectares (dos quais também 

menos de 10% foram concretizados até então)  em dois núcleos separados, um inaugurado, 

localizado nas esquinas das Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos e rua Opção Brasil 

– Núcleo Opção Brasil e outro em implantação no bairro “Chácara Tanay” – “Núcleo Chácara 

Tanay”. Ambos os núcleos inaugurados dos Parques Lineares Caulim e Ribeirão Cocaia mais 

se assemelham a praças construídas em APPs, pois não possuem gradil de cercamento e foram 

feitos como “calçadões’ com arborização esparsa e alguns equipamentos comunitários. Na 

Figura 25 pode ser visualizado o núcleo do Parque Linear Cocaia Opção Brasil, como 

exemplo de parque que pouco considerou aspectos ecológicos em sua construção, embora seja 

muito frequentado pelos jovens do entorno como ponto de encontro e convívio. 

. 

 
Figura 25: Parque L Cocaia Núcleo Opção Brasil – “Unidade 

56”. Implantado com aterramento e impermeabilização de 

várzeas, tornando-se um grande “calçadão” frequentado pelos 

jovens do entorno. Autoria própria, fotografada em 24/01/2014 

com câmera Sony Cybershot 16mp.  
 

Por último, com a construção do Rodoanel, uma série de “Parques Naturais” foi 

construída pela prefeitura de São Paulo, em parte com recursos custeados pelo programa de 

compensação da obra. Esses  Parques Naturais são, na verdade, Unidades de Conservação de 
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Proteção Integral que seguem a regulamentação a Lei   Federal n° 9.985 de 2000, que instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação -   SNUC (BRASIL, 2000). Os Parques 

Naturais, inseridos em Macroárea de Preservação dos Ecossistemas Naturais, são voltados 

para a preservação integral dos recursos naturais e também abertos apenas para usos mais 

limitados, como educação ambiental e pesquisa, não provendo de equipamentos de lazer, 

esporte e recreação típicos de parques tradicionais. É possível visualizar, no Mapa 14, as áreas 

dos parques municipais construídos e previstos no território, além da delimitação da APA 

Bororé-Colônia¹.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

¹ O mapa foi elaborado em Arcmap 10.3™ com base em composição RGB Landsat 8 de 2014, mapas dos 

parques em formato shape disponibilizado pelo “Portal Gestão Urbana SP” e correções conforme visitas de 

campo e decretos de criação. Foi incluída no Mapa 14 também uma camada referente aos Parques Linares que 

estavam previstos no PRE de 2004 e até a presente data não foram incluídos no PDE2014 e em nenhum outro 

programa ou projeto de governo. A base dessa camada foi disponibilizada em formato shape pelo portal 

“HABISP”. Alguns parques podem sofrer alterações até a aprovação do PDE 2014 e PREs2015. 
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Mapa 14: Parques e Unidades de Conservação da Subprefeitura de Capela do Socorro. Elaborado em Arcmap™ 

10.3 com base SHAPE fornecida pelo portal Gestão Urbana (SÃO PAULO, 2014), HABISP (2014) e elaboração 

própria com edição final em Photoshop™ CS6. DATUM WGS 84_UTM_23S. Projeção UTM.  
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 Como é possível observar no Mapa 14, para uma região sem nenhum parque até 2009, 

a Subprefeitura de Capela do Socorro já possui uma quantidade significativa de parques 

inaugurados ao longo de seu território, somando quase 750 hectares de áreas protegidas. Além 

disso, o PDE 2014 propôs projetos inéditos de Parques Naturais como o “Billings-Mananciais 

Paulistanos”, o “Castanheiras-Mananciais Paulistanos” e “Cratera do Colônia Fase 2”, que não 

apareceram em planos e programas anteriores. Tais projetos poderão contribuir para a 

preservação de grandes fragmentos de Mata Atlântica, onde, no caso do Parque Natural da 

Cratera do Colônia fase 2, seriam envolvidas redes de florestas contínuas ao Parque Estadual 

da Serra do Mar em regiões fortemente preservadas da APA Capivari-Monos. Desta forma, os 

novos parques naturais, juntos aos existentes, já formariam bases substanciais de redes de 

áreas preservadas, principalmente na região ao sul do Rodoanel na APA Bororé-Colônia. 

Entretanto, tais projetos podem envolver grandes impactos e custos de desapropriação, além 

dos custos que serão gerados pela manutenção de áreas tão grandes. 

 Destacam-se como parques urbanos em funcionamento os Parques Barragem, Praia do 

Sol, Linear Castelo, Linear Nove de Julho, Linear São José, Guanhembu, Cantinho do Céu, 

Jardim Prainha e Shangrilá. Destes parques, o menos frequentado é o Linear Castelo, pois 

grande parte de sua área, incluindo seu acesso mais visível e acessível, na Avenida Atlântica 

depende da desapropriação completa de um terreno que possui lotes de diferentes 

proprietários. Além disso, na área inaugurada do Parque Linear Castelo só existe como 

equipamento de uso comunitário uma plataforma de madeira destinada à contemplação da 

represa, em péssimo estado de conservação e pouco conhecida pela população da região. Nos 

demais parques foi observado uso intenso durante a semana e principalmente aos domingos e 

feriados¹. Na Figura 26, pode ser visualizada uma área de lazer do Parque Praia do Sol, na 

represa Guarapiranga. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

¹ No Parque Nove de Julho, foi informado pelos vigilantes que nos dias de domingo até 700 usuários visitam o 

parque e no Parque Praia do Sol foi informado que há uma frequência de mais de 10.000 banhistas nas épocas de 

verão 
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Figura 26: Parque Praia de São Paulo – Núcleo Praia do Sol – “Unidade 

1e”. O parque é um dos mais estruturados dentre os construídos na 

Subprefeitura de Capela do Socorro e o mais frequentado de todos. Área 

foi identificada no Capitulo 4.2 como unidade 1e. Autoria própria, 

fotografada em 19/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e 

finalização em Photoshop CS6.  
 

 

Em termos de parques planejados, além dos núcleos futuros dos Parques Lineares 

Cocaia e Caulim, estão previstos o Parque Três Lagos e diversas novas fases do Parque Linear 

Cantinho do Céu – uma já está concluída e outra em processo de remoção de população em 

APP da represa. Outros parques previstos, Várzea Cocaia 1” e “Aristocrata”,  estão ocupados 

por movimentos de moradia, sendo que o primeiro passou por um intenso processo de 

desmatamento iniciado em 2013. O Parque Aristocrata, inclusive, já estava parcialmente 

construído desde 2011, porém com as obras e vigilância do local abandonados, levando a 

ocupação do local para reivindicação de moradia. Restam ainda regiões grandes sem acesso 

próximo a parques, mas que tinham projetos inclusos no PRE 2004 que não foram 

considerados no PDE2014 ou em outros programas e projetos, como o caso do Parque Linear 

Jurubatuba e seu núcleo na região nordeste da Subprefeitura de Capela do Socorro. Se o PRE 

de 2004 tivesse sido integralmente colocado em prática, o que pode ter sido completamente 

inviável pela dimensão das intervenções propostas e os eventuais custos e impactos de 

manutenção, a mancha urbana da subprefeitura teria uma grande rede integrada de parques 

lineares ao longo de sua rede hídrica.  

 Apesar da desigualdade de distribuição, dos problemas estruturais e mesmo com uma 

grande simplicidade em termos de diversidade de equipamentos culturais, esportivos e 

recreativos, a implantação desses parques configura-se em um dos mais importantes avanços 
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socioambientais nas áreas de mananciais. Conforme é demonstrado ao longo desta pesquisa, 

diversas das áreas em melhor estado de conservação correspondem aos novos parques 

construídos, muitos dos quais criaram ou recuperaram espaços de lazer, contemplação da 

natureza e convívio social em áreas que muitas vezes estavam subutilizadas ou degradadas ao 

longo dos mananciais. 

 A partir do próximo capitulo se inicia a quarta parte da pesquisa, com os levantamentos 

e discussões mais importantes para embasar a avaliação do potencial de configuração de uma 

Infraestrutura Verde na Subprefeitura de Capela do Socorro. 
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CAPITULO 4 

ESPAÇOS POTENCIAIS EM REDE: CONFIGURANDO UMA 

INFRAESTRUTURA VERDE NA CAPELA DO SOCORRO 
  

4.1: IDENTIFICANDO REDES ECOLÓGICAS POTENCIAIS DE INTEGRAÇÃO 

REGIONAL - Repir 

  

 

O contexto ecológico regional no qual se insere a Capela do Socorro é muito favorável 

para a demarcação de uma Infraestrutura Verde  

A Subprefeitura de Capela está inserida em uma “Zona de Conectividade e 

Amortecimento” da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde – RBCV da metrópole paulistana. 

A RBCV é uma região estratégica reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura – UNESCO e foi instituída em 1994. Ela é composta por um 

mosaico de parques, unidades de conservação e remanescentes que circundam 73 municípios, 

abrangendo integralmente a RMSP, a Baixada Santista e, parcialmente, as regiões 

administrativas de Registro, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba (RODRIGUES et 

al. 2006).  

A RBCv pode ser considerada, em teoria, como uma Infraestrutura Verde em escala 

macrorregional ou de bioma. Primeiro, porque foi delimitada pela preocupação em proteger 

uma reserva de ecossistemas essenciais à sustentabilidade da RMSP. Segundo, porque, em 

seu conceito espacial, ela garante uma área de continuidade que serve como faixa de conexão 

entre os biomas e grandes unidades de conservação do exterior e interior da metrópole 

(LEITE, 2012). 

 No Mapa 15¹, apresenta-se uma representação de classes de ocupação do solo da 

região ao sul da RMSP, mostrando a inserção da Subprefeitura de Capela do Socorro entre a 

rede de unidades de conservação e florestas com a qual ela se conecta. 

 

______________________ 

¹ O mapa tem como base o mesmo procedimento de classificação supervisionada utilizada na criação do Mapa 

de Classes de Cobertura do Solo do capitulo 3.3.3 em software Ecognition Developer 9.0 e imagens do satélite 

Landsat 8 de 2014. Algumas Ucs como os Parques Ecológicos da Guarapiranga e da Várzea do Embu-Guaçu, e a 

Reserva Florestal do Morro grande tiveram que ser desenhadas manualmente em Arcmap™ 10.3, sem 

delimitação precisa de seus limites. 
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Mapa 15: Infraestrutura Verde regional potencial.  Produzido a partir de classificação supervisionada de  imagem RGB das bandas 6, 5, 4 e  8 pancromática do satélite 

Landsat 8 realizada em Ecognition Developer 9.0. A delimitação de parques e UCs teve como base shapes do “Portal Gestão Urbana”, do banco de dados cartográficos do 

MMA  e áreas desenhadas manualmente  no Arcmap™ 10.3. DATUM WGS 84_UTM_23S. Projeção UTM.  Finalizado em Photoshop CS6. 
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 É possivel visualizar, no Mapa 15, que a rede de espaços permeáveis da Subprefeitura 

de Capela do Socorro está imersa na transição entre a mancha urbana da metrópole e uma 

rede maior desses espaços que formam um “arco” da região sul da RBCV. Essa rede maior é 

fragmentada por rodovias como a Regis Bittencourt, o Rodoanel Mário Covas e o Sistema 

Anchieta-Imigrantes, além de outras rodovias de menor porte. Também é fragmentada por 

centenas de estradas vicinais, propriedades agrícolas, chácaras de lazer, condomínios de alto 

padrão, núcleos urbanos precários, terras indígenas e outras manchas urbanas de municípios 

como Embu-Guaçu, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo e Rio 

Grande da Serra, além da própria cidade de São Paulo. 

 Destacam-se nessa região da RBCV as seguintes unidades de conservação: a APA 

Capivari-Monos, na Subprefeitura de Parelheiros; o Parque Estadual da Serra do Mar, que 

possui cerca de 320.000 hectares e forma uma das mais importantes reservas de Mata 

Atlântica do Brasil – ambas unidades abrangem a Subprefeitura de Parelheiros -, e também a 

Reserva Florestal do Morro Grande a oeste, com cerca de 13.000 hectares.  

 Nesta rede regional, foi identificada uma série de regiões estratégicas que aqui nesta 

pesquisa foram denominadas como Redes Ecológicas Potenciais de Integração Regional - 

REPIRs. Essas cinco Redes Ecológicas Potenciais de Integração Regional são destacadas em 

escala menor neste capítulo, iniciando com a REPIR do Corredor Guarapiranga Oeste. 

 

 

4.1.1 REPIR DO CORREDOR GUARAPIRANGA OESTE 

 

 

A REPIR Corredor Oeste da Guarapiranga é composta principalmente de espaços 

permeáveis e arborizados contínuos ao longo da margem  oeste da Represa Guarapiranga e 

das margens de afluentes tributários como os Córregos Guavirituba e Embu-Mirim e também 

abrange manchas fragmentadas pela ocupação urbana. É possivel visualizar uma 

representação da REPIR a partir do Mapa 16. 
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Mapa 16: REPIR Corredor Oeste da Guarapiranga.  Elaborado em Arcmap™ 10.3. 

DATUM WGS 84_UTM_23S - Projeção UTM. Finalizado em Photoshop CS6. 
  

O corredor se conecta à Capela do Socorro na área do Parque Municipal da Barragem, 

atravessa a Subprefeitura de M’boim Mirim, sendo cercado principalmente por ocupações 

residenciais de média a baixa renda e de alta densidade urbana e segue em direção aos 

municípios de Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, onde se conecta com redes de espaços e 

florestas ao longo da região oeste e sudoeste do arco sul do cinturão verde. Ao longo deste 

corredor é marcante a presença de propriedades como: áreas privadas de clubes, como 

exemplo o Atlético Indiano, Yatch Clube Paulista e Clube do Banco do Brasil; parques de 

tamanho significativo, como o Municipal da Guarapiranga ao norte e o Estadual Ecológico da 

Guarapiranga ao centro do corredor, e, por fim, ocupações residenciais horizontais de alto 

padrão, como a do bairro Rivieira Paulista, além de áreas abertas sob responsabilidade da 

EMAE principalmente nas faixas mais ao sul, onde se formaram ocupações irregulares e 

clandestinas próximas às margens do reservatório e diretamente nas APPs de seus afluentes. 

Dentre as manchas fragmentadas estão, principalmente, terrenos vazios e áreas de encostas. 

Com a construção dos parques previstos no PDE, o corredor seria relevante tanto do 

ponto de vista de valorização da continuidade existente entre as áreas verdes, quanto da 

formação de uma rede de espaços abertos de uso público em uma região marcada por índices 

de desenvolvimento humanos mais baixos e ocupação urbana precária crescente. 

Outra REPIR conectada ao noroeste de Capela do Socorro é a REPIR do Corredor 

Pinheiros – Santo Amaro. 
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4.1.2 REPIR DOCORREDOR PINHEIROS – SANTO AMARO 

 

 Localizada entre as Subprefeituras de M’boi Mirim e Santo Amaro, a REPIR se inicia 

a partir de áreas conectadas ao Parque da Barragem da Represa da Guarapiranga e aos 

corredores de espaços subutilizados permeáveis da margem do Canal da Guarapiranga e do 

Rio Jurubatuba. É possivel visualizar, no Mapa 17,  uma representação dessa REPIR.  

 

 
Mapa 17: de REPIR  Corredor Marginal Pinheiros – Santo Amaro.  Elaborado 

em Arcmap™ 10.3. DATUM WGS 84_UTM_23S - Projeção UTM. Finalizado 

em Photoshop CS6. 

 

Essa rede potencial tem como elemento principal os corredores das margens sul e 

norte do Rio Pinheiros e oeste do canal Guarapiranga para além dos limites da subprefeitura 

estudada. Este corredor é marcado por áreas como: 1- Extensas faixas de canteiros de 

arborização e paisagismo paralelos a avenidas; 2- A “Linha Esmeralda” da ferrovia da 

CPTM, que passa pela margem norte; 3- Uma ciclovia de quase 20 km na margem norte junto 

à ferrovia da CPTM; 4- Uma série de terrenos subutilizados e conectados diretamente, como 

na margem oeste do Canal da Guarapiranga ou paralelamente, separados por vias urbanas 

como a Avenida Marginal Pinheiros. Tais terrenos vêm sendo paulatinamente ocupados por 

empreendimentos imobiliários de alto padrão e shoppings centers. 

Em direção mais ao noroeste, o corredor do Rio Pinheiros ainda potencialmente se 

conecta com grandes espaços arborizados, como o Parque Municipal Burle Max, condomínios 
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privados de luxo e bairros arborizados do Morumbi, o Jockey Club, os Parques Alfredo Volpi 

e Mario Pimentel, o campus da Cidade Universitária e o Parque Villa-Lobos.  

O Corredor da Marginal Pinheiros-Santo Amaro também foi denominado desta forma 

pela proximidade com clubes, bairros arborizados, condomínios e parques municipais na 

região do bairro de Santo Amaro, ao norte da marginal pinheiros. Destacam-se nessa região o 

São Paulo Golf Club, o Condomínio Residencial Villas São Paulo, o Clube Hípico de Santo 

Amaro, o Parque Severo Gomes, o Parque Municipal do Chuvisco (implantação) e os bairros 

densamente arborizados da Chácara Santo Amaro e Chácara Flora, com cobertura arbórea 

contínua até o Parque Municipal do Cordeiro, na região do Brooklin. 

Por fim, este corredor também se conecta com a REPIR Corredor Jurubatuba – 

Billings Leste, descrita no item abaixo. 

 

 

4.1.3 REPIR DO CORREDOR JURUBATUBA – BILLINGS LESTE 

 

E possivel visualizar no Mapa 18 uma representação da REPIR em mapa de classes de 

ocupação de solo e parques na escala 1:90.000. 

 

.  
Mapa 18: REPIR Corredor Jurubatuba – Billings leste.  Produzido em Arcmap™ 10.3. . 

DATUM WGS 84_UTM_23S - Projeção UTM. Finalizado em Photoshop CS6. 
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 A “REPIR Corredor Jurubatuba – Billings leste” se inicia com dois espaços 

arborizados significativos e conectados à margem norte do Rio Jurubatuba/Pinheiros: o antigo 

Aterro de Santo Amaro - desativado no final da década de 1990 e que tem sido utilizado para 

recomposição de Mata Atlântica -  e também um terreno de cerca de 60 hectares onde estão 

instaladas, conjuntamente, a Usina Elevatória da Barragem da Represa Billings, de 

propriedade da EMAE, e a Usina Termoelétrica de Piratininga, de propriedade da Petrobras. 

Tais áreas se conectam com a Subprefeitura de Capela do Socorro pelo corredor da margem 

sul do Rio Jurubatuba e pelo extremo norte do corredor da Represa Billings, na região da 

barragem da represa. 

 A partir deste ponto de conexão, a REPIR vai sendo formada como um corredor 

extenso ao longo das margens norte e oeste da Represa Billings, composto de espaços amplos 

ou fragmentados e conectados continuamente e de terrrenos vazios próximos, geralmente em 

alto estado de degradação, como antigas minerações e o antigo “Aterro da Pedreira”. A região 

deste corredor está situada no Distrito de Cidade Ademar e vai até os municípios de Diadema 

e São Bernardo do Campo e é fortemente marcada pela ocupação urbana altamente precária, 

com diversos morros e encostas cobertos por favelas, como no caso do bairro da Pedreira. Há 

também instalados em alguns trechos deste corredor, principalmente no bairro de Balneário 

do Mar Paulista, algumas indústrias com grandes lotes arborizadas, casas de alto padrão e 

espaços para eventos. Verifica-se que, quanto mais a oeste desta REPIR, maiores são os 

fragmentos de Mata Atlântica encontrados e menor tende a ser a ocupação do entorno. 

Destacam-se ainda nesta REPIR o Parque Municipal Sete Campos, recém-construído e sem 

cobertura arbórea significativa; uma área arborizada com cerca de 50 hectares, onde existe um 

condomínio de alto padrão no Jardim Sete Praias, próximo ao município de Diadema, e o 

Parque Municipal Ecológico do Eldorado, pertencente ao município citado. 

 São descritas, a partir do item abaixo,  as redes potenciais que se conectam ao Sul da 

Subprefeitura de Capela do Socorro, iniciando-se com a REPIR Embu-Guaçu – Caulim, 

representado pelo Mapa 19.  

 

 

4.1.4 REPIR EMBU-GUAÇU – CAULIM. 

 



143 
 

 
 

 
Mapa 19: REPIR Embu-Guaçu – Caulim.  Produzido em Arcmap™ 10.3. 
DATUM WGS 84_UTM_23S - Projeção UTM.  Finalizado em Photoshop CS6. 

 

 As REPIRs da região sul da Subprefeitura de Capela do Socorro, ao contrário das 

localizadas ao norte, não possuem delimitação especial bem definida por envolverem 

principalmente grandes áreas rurais menos fragmentadas e isoladas, todas conectadas à região 

sul da RBCV. O que se pretende, na separação de três REPIRs diferentes, é destacar alguns 

eixos diferentes que possuem elementos e posições singulares. 

 A REPIR Embu-Guaçu – Caulim tem como eixo principal de conexão com a 

Subprefeitura de Capela do Socorro a margem leste da Represa Guarapiranga, na região do 

Ribeirão Caulim. Apesar de ter sido fragmentada pelo Rodoanel, esta REPIR  encontra-se em 

bom estado de conservação, seguindo em direção ao município de Embu-Guaçu, conectando-

se com a REPIR Corredor Guarapiranga Oeste e com a REPIR do Extremo Sul – Serra do 

Mar por meio do arco sudoeste da RBCV.  É marcante nesta rede a presença de: 1- 

condomínios de alto padrão altamente arborizados, como o Condomíno Fazenda da Ilha, ou 

também chamado de Interlagos Sul; 2- Uma grande instituição religosa, o Solo Sagrado da 

Guarapiranga, que realiza trabalho de paisagismo e conservação em área de mais de 70 

hectares e funciona como um grande espaço aberto de uso público e gratuito para a população 

de São Paulo; 3- Pesqueiros e clubes particulares como o Guarapiranga Golf Club; 4- Sítios e 

chácaras com atividades agrícolas; 5- Grandes manchas de florestas em fase média ou 

avançada de regeneração, fragmentados por poucas estradas de terra, por chácaras, sítios e 

pelo Rodoanel Mario Covas, algumas das quais protegidas pelo recém-criado Parque Natural 

do Jaceguava, ou pelo Parque Ecológico das Várzeas do Rio Embu-Guaçu. 
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 Foram incluídos também nesta REPIR os espaços conservados ao longo do Ribeirão 

Caulim, onde se pretende criar o Parque Linear Ribeirão Caulim. Nas várzeas e cabeceiras 

deste ribeirão, o processo de ocupação periférica já se faz mais presente, com bairros como o 

Balneário São José e o Recanto Campo Belo formados nas proximidades da Av. Senador 

Teotonio Vilela e sua continuidade, a Avenida Sadamo Inoue. Há também, nas margens da 

várzea do Ribeirão Caulim, uma indústria química chamada “Solventex”, além das 

predominantes áreas com características rurais. 

 Entre as REPIRs e os espaços estudados na Subprefeitura de Capela do Socorro ao 

longo desta pesquisa,  esta seria uma das regiões mais bem conservadas, principalmente nas 

áreas do bairro do Jaceguava e do Rio Embu-Guaçu, ao sul do Rodoanel. Havia, incluive, uma 

grande área que aparece na Figura 27, logo ao norte do Parque Ecológico das Várzeas do Rio 

Embu-Guaçu, na qual se pretendia construir um dos maiores Parques Naturais da cidade de 

São Paulo, de acordo com o PDE 2014. Em julho de 2013 foi anunciado, entretanto, que o 

terreno foi adquirido por empresários para a construção de um aeroporto privado chamado de 

“Aeródromo Privado Harpia” e logo em seguida, no processo de revisão do PDE 2014, o 

projeto do Parque Natural foi excluído do local. Na Figura 27, visualiza-se  parte da região 

das várzeas do Rio Embu-Guaçu, onde a oeste pretende-se construir o aeroporto. 

 

 
Figura 27: Várzea do Rio Embu-Guaçu em época de cheia e início da Represa Gurapiranga.  No fim da 

imagem, à direita, está localizada a Estrada do Jaceguava, no trecho onde empreendedores pretendem 

instalar aeroporto privado. Fotografia tirada por Luciana Travassos em 2013, em vistoria área das áreas 

ao sul de São Paulo, cedida pela autora para esta pesquisa.  

 

Os empresários já apresentaram Estudo de Impacto Ambiental para a CETESB, mas o 

processo de licenciamento não pôde ser oficialmente iniciado, pois a Prefeitura de São Paulo 

negou em 2013 a concessão de certidão de uso do solo para a construção do aeroporto, já que 

a área pretendida está localizada em duas zonas de alta restrição definidas pela Lei 13.885 de 

2004, que trata do Parcelamento e Ocupação do Solo de 2004: a Zona de Proteção e 
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Desenvolvimento Sustentável – ZPDS e a Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPAM, 

que está entre as mais restritivas zonas da cidade. Em contrapartida, vereadores formaram um 

lobby na revisão do Plano Diretor Estratégico e, além de terem conseguido retirar o projeto de 

Parque Natural pretendido para a área, provavelmente buscarão alterar o zoneamento da área 

na revisão da Lei n°13885/2004, que estava em andamento ainda no início de 2015. 

A partir do Mapa 20 estão descritas algumas características da penúltima Rede 

Ecológica Potencial de Integração Regional relacionada à região extremo sul de São Paulo, a 

REPIR Extremo Sul – Serra do Mar, que vai da APA Bororé-Colonia, APA Capivari-Monos 

até o Parque Estadual da Serra do Mar.  

 

 

4.1.5 REPIR EXTREMO SUL – SERRA DO MAR 

 

 

Mapa 20: REPIR Extremo Sul – Serra do Mar. Produzido em Arcmap™ 10.3. DATUM WGS 

84_UTM_23S - Projeção UTM.  Finalizado em Photoshop CS6. 

 

 

A REPIR do Extremo Sul – Serra do Mar se conecta com a Subprefeitura de Capela do 

Socorro ao longo de toda a região Sul desta última, principalmente na área da APA Bororé-

Colônia.   

A região norte desta REPIR possui fragmentação significativa devido a diversos 

loteamentos irregulares ou clandestinos, como no caso dos bairros do Jardim São Noberto e 
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Cratera do Vargem Grande, além do centro de Parelheiros e bairros de características mais 

rurais, como na caso da Barragem, onde se inicia a represa Billings, o centro de Marsilac” e o 

Jardim Emburas. Porém, do centro ao extremo sul do Distrito de Marsilac, na Subprefeitura 

de Parelheiros, a REPIR forma uma das regiões com menos habitantes e com as maiores e 

mais contínuas áreas de florestas de toda a RBCV – RMSP, fragmentadas eventualmente por 

pequenas estradas de terra ou por sítios, chácaras e estabelecimentos agrícolas dispersos. 

A REPIR está inserida em trechos da APA Bororé-Colônia e em maior parte na APA 

Capivari-Monos, criada pela Lei Municipal nº13.126 de 2001, com cerca de 25.000 hectares 

(MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 2001) que por sua vez se sobrepõe ao sul com o Parque 

Estadual da Serra do Mar em um imenso maçiço de Mata Atlântica tardia entremeado por 

fragmentos de florestas nativas originais e campos naturais de altitude (SVMA, 2002). Deve-

se dar destaque ao Parque Natural do Itaim em área de entorno do Rodoanel e ao projeto de 

Parque Natural Cratera do Colônia fase 2, proposto pelo PDE 2014, e que poderá proteger 

uma rede de florestas contínuas que vão até extremo sul de Capela do Socorro. 

 Segundo o Plano de Manejo da APA Capivari-Monos, publicado em 2011, 

(MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 2011) o patrimônio socioambiental desta REPIR não está 

apenas em suas florestas e na agricultura nela praticada.  Ela ainda possui: 1- Um bairro 

originado pela colonização alemã chamado de “Colônia”, localizado a 2 quilômetros do 

extremo sul da Capela do Socorro,  com construções históricas e com festas tradicionais 

realizadas anualmente; 2- A chamada “Cratera do Colônia”, com cerca de 100 hectares de 

área composta em parte de vegetação de várzea de grande diversidade de flora e quantidade 

de nascentes, formada possivelmente pelo impacto de um corpo celeste há cerca de 26 

milhões de anos e tombada pelo CONDEPHAAT na resolução SC 60/2003, porém 

parcialmente ocupada pelo bairro irregular de “Cratera do Vargem grande”; 3- Duas terras 

indígenas a oeste, com cerca de 26 hectares cada, a Terra Indígena da Barragem, com 288 

famílias e a Terra Indígena do Krukutu, com 63 famílias; 4- Dezenas de cachoeiras e rios de 

água limpas, muitos dos quais localizados entre o Parque Estadual da Serra do Mar e a APA 

Capivari-Monos. 

Na Figura 28, pode ser visualizada uma área do Parque Estadual da Serrado Mar, entre 

os municípios de Itanhaém e São Paulo e, ao fundo, a Cachoeira da Usina, com queda livre de 

mais de 60 metros, nos limites sul da APA Capivari-Monos. 
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Figura 28: Fotografia obtida em vistoria área sobre região da REPIR 

Extremo Sul – Serra do Mar em 2013. A foto é de autoria de Marcos 

Vinicius, fiscal da SVMA, que cedeu a imagem para uso nesta 

pesquisa, com destaque para as encostas da Serra do Mar, a grande 

área de florestas preservadas e a Cachoeira da Usina na APA 

Capivari Monos. 

 

 Com isso, conclui-se que esta REPIR é a mais importante paisagem em termos de 

riqueza ecológica próxima à Capela do Socorro e também com o maior potencial de 

exploração turística de seu patrimônio social e ambiental. 

 A oeste ela ainda se integra com a última REPIR identificada, relacionada à margem 

sul da Represa Billings, ilustrada no Mapa 21. 

 

 

4.1.REPIR BILLINGS SUL 
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Mapa 21: REPIR Billings Sul. Produzido em Arcmap™ 10.3. DATUM WGS 

84_UTM_23S - Projeção UTM.   Finalizado em Photoshop CS6. 
 

A REPIR Billings Sul se conecta com a Subprefeitura de Capela do Socorro a partir 

das áreas ao extremo sul da subprefeitura, principalmente daquelas que margeiam o braço 

Taquacetuba da Represa Billings e é também diretamente conectada a REPIR do Extremo Sul 

– Serra do Mar. 

Ela se inicia na região dos bairros Colônia e Barragem, abrangendo grandes áreas 

rurais e as duas aldeias indígenas da Barragem e do Krukutu e segue paralelamente a Serra do 

Mar, formando manchas contínuas bem preservadas e desabitadas, com mais de 50 hectares 

de Mata Atlântica em estado avançado de regeneração, entremados por sítios e chácaras 

dispersos no território na divisa com São Bernardo do Campo. A região ainda possui poucas 

vias que a fragmentam, dentre elas a Estrada da Barragem, que vai até a Rodovia Imigantes.  

Entre as rodovias Imigrantes e Anchieta, há grandes áreas de até 200 hectares 

contínuos e sem nenhum tipo de ocupação humana permanente, marcando uma das áreas mais 

preservadas da bacia da Billings, diretamente conectadas ao Parque Estadual da   Serra do 

Mar e que segue em direção aos municípios de Riacho Grande e Rio Grande da Serra, 

formando um imenso corredor verde. 

Trata-se, portanto, de uma região de alto valor ecológico e baixa densidade 

demográfica, na qual os principais desafios para as políticas de conservação seriam  

minimizar  impactos de fragmentação das rodovias e garantir a fiscalização ambiental do 

território para manter as características ecológicas existentes. Um conflito de uso do solo na 
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região é a existência de uma terceira área utilizada pelos índios guaranis das aldeias da 

Barragem e Krukutu, que lutam há duas décadas pela sua homologação como área indígena 

(MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 2011)  

 Enfim, conclui-se que a Subprefeitura de Capela do Socorro poderia ser integrada em 

uma grande Infraestrutura Verde regional, a qual é reconhecida pela Reserva da Biosfera do 

Cinturão Verde de São Paulo. Tal integração poderia ser melhor aproveitada por políticas 

territoriais multissetoriais e transversais que busquem desde a configuração de grandes redes 

de habitat a outros objetivos como:  

1- Ampliação de espaços abertos de uso público para as comunidades de baixa renda, 

sobretudo em regiões mais carentes desses espaços, como no caso das REPIRs 

Corredor Oeste Guarapiranga e Corredor Leste Billings e ao norte da Extremo Sul – 

Serra do Mar e Embu-Guaçu – Caulim; 

2- Contenção da especulação imobiliária e de empreendimentos de alto impacto que 

possam agravar essa especulação, como nos casos existentes nas REPIRs Marginal 

Pinheiros – Santo Amaro, com grande potencial de integração com infraestruturas 

verdes urbanas da cidade ameçada por altos índices de verticalização e da REPIR 

Embu-Guaçu – Caulim, onde empresários pretendem criar o Aeródromo Harpia; 

3-  Criação de redes e rotas de turismo rural, ambiental e de transporte cicloviário por 

entre todas as redes. Nas REPIRs ao norte da Subprefeitura de Capela do Socorro, 

poderia ser dada maior ênfase à integração entre parques e ciclovias já existentes, 

como a da Marginal Pinheiros. Já ao sul poderia ser dada ânfase aos potenciais 

turísticos diversos, principalmente nas REPIRs do Embu-Guaçu – Caulim e Extremo 

Sul – Serra do Mar. 

4- Preservação e fiscalização ambiental em grandes fragmentos de florestas, como nas 

REPIRs Extremo Sul – Serra do Mar e Billings Sul. 

5- Criação de pontes para fauna e outras projetos para redução de fragmentação ecológica 

nas REPIRs cortadas pelo Rodoanel e pelas rodovias Imigrantes e Anchieta e outras 

grandes avenidas, como a Marginal Pinheiros. Tais projetos de ponte também 

poderiam ser integrados a ciclovias e caminhos para pedestres, minimizando desta 

forma impactos da fragmentação social desses empreendimentos e favorecendo o 

transporte não motorizado. 
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A partir do próximo item iniciam-se as descrições e discussões sobre  as Unidades 

de Espaços Potenciais para configuração de uma Infraestrutura Verde na Subprefeitura de 

Capela do Socorro. 

 

 

 4.2: LOCALIZANDO UNIDADES DE ESPAÇOS POTENCIAIS: 

 

  

Este ítem descreve todos os espaços identificados como relevantes para a configuração 

de uma Infraestrutura Verde na Capela do Socorro, apresentando os critérios de avaliação 

utilizados a partir das seguintes variáveis:   Dimensão (tamanho e distribuição);  Padrões de 

Cobertura Vegetal; Padrões de Classes de Declividade; Conectividade; Matriz Envolvente; 

Usos e Ocupações; Interações Sociais e Culturais Positivas; Condições de  Pressão, 

Degradação e Ameaça; e Proteção Legal. 

Por Espaços Potenciais ou Unidades de Espaço Potenciais entendem-se todas as áreas 

ou conjunto de áreas que, vistas de uma escala de paisagem, formem manchas, corredores ou 

stepping stones de espaços permeáveis e/ou cobertura vegetal diversa. 

São descritos abaixo, no subitem 4.2.1, os critéros de seleção das manchas, corredores 

e stepping stones e apresentados os dados de quantidade, distribuição e tamanho das unidades 

cadastradas. 

  

4.2.1 QUANTIDADE, DISTRIBUIÇÃO E TAMANHO DAS UNIDADES 

 

 Foram definidas primeiramente 115 unidades de manchas, corredores e corredores 

descontínuos na Subprefeitura de Capela do Socorro. Na categoria mancha, foram 

selecionados os espaços predominantemente permeáveis com ou sem cobertura arbórea, com 

áreas a partir de 1,4 hectares ou 14.000m². Foi observado na paisagem que manchas desse 

tamanho contemplariam todos os sítios, clubes, campi universitários, parques, lotes vagos e 

grandes praças e fragmentos florestais destacados nas escalas de análise adotadas, eliminando 

um grande número de pequenas manchas de menor importância na escala regional como, por 

exemplo, quintais e pequenos lotes vagos. O menor corredor selecionado possui 1 hectare de 

área, por ter em contrapartida 303 metros de comprimento, considerando que corredores, por 

serem estreitos, tendem a apresentar áreas menores do que manchas. No caso dos corredores 
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descontínuos, foram selecionados aqueles corredores fragmentados pela matriz e por vias de 

trânsito e que podem ser constituídos desde dois segmentos até inúmeros “stepping stones”, 

além dos corredores verdes ligados ao sistema viário que se destacam da matriz que os 

envolvem. 

 A ocupação urbana e as vias de trânsito foram os dois principais critérios levados em 

consideração para separar cada unidade da paisagem, exceto no caso dos corredores 

descontínuos. Assim, por exemplo, se uma mesma mancha foi anteriormente fragmentada por 

uma rua ou avenida, ela tornou-se então duas manchas separadas. Na região rural da APA 

Bororé-Colônia, entretanto, existem diversas pequenas estradas de sítios e chácaras, além de 

condomínios de chácaras e aglomerações de residências de baixa renda e, sendo assim, como 

critério de separação entre as unidades aqui estabelecidas, foram levadas em consideração as 

vias de trânsito maiores e com maior fluxo de transporte, como o próprio Rodoanel Mario 

Covas e as Avenidas Paulo Guilguer Reimberg, Tadao Inoue e a Estrada Velha do Bororé. 

 Algumas dessas unidades, como os corredores que se formam ao longo das margens 

da Represa Guarapiranga e Billings, são extensos e contínuos e possuem uma diversidade 

significativa de segmentos com características distintas. Por esse motivo, as 115 unidades 

foram “desagregadas” em um total de 155. A combinação de fatores como formato espacial, 

características ecológicas e de uso e ocupação do solo - como parques, clubes, invasões, 

marinas, sítios e plantações - e a presença de alguns “afunilamentos” - áreas de quase 

descontinuidade - foram critérios para essas separações, sem prejuízo, porém, à visão 

totalizadora dessas áreas como elemento contínuo. 

Foram analisados, separadamente, quatorze partes do corredor da margem da Represa 

Guarapiranga, cinco do corredor da margem do Rio Pinheiros/Jurubatuba, dezessete do 

corredor da margem da Represa Billings nas áreas urbanizadas, quatro de um corredor 

formado pela Represa Billings na APA Bororé-Colônia, na região dos bairros Jardim 

Shangrilá, Jardim Elus e Jardim Noronha, e três da mancha contínua na península chamada 

Ilha do Bororé, ao norte do Rodoanel. Além disso, um corredor descontínuo, formado pela 

linha de trem da CPTM, foi separado em dois corredores descontínuos, um que envolve um 

trecho de 4,7 km entre a margem do Rio Pinheiros (limite norte) até a estação Grajaú, onde a 

linha de trem está ativa, e outro da estação Grajaú até o limite da Subprefeitura com 

Parelheiros, onde a ferrovia está desativada há mais de dez anos. A mesma divisão foi feita 

entre um corredor descontínuo formado por áreas onde ficam instaladas torres de transmissão 

de energia na região do Jardim Prainha, na represa Billings. Como o corredor de transmissão é 
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cortado por um braço da represa de quase 200 metros de largura, ele foi separado em dois 

corredores descontínuos. 

 É possível visualizar, na Tabela 4, o número de unidades cadastradas por categoria, 

além de dados relacionados à dimensão de suas áreas.  

 

Tabela 4: Dados das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas pela pesquisa em termos 

de tipologia espacial, padrões de tamanho com e sem divisião de subunidades  

  Tipologia 

n° de 

unidades 

tamanho 

mínimo 

tamanho 

máximo 

área 

total 

tamanho 

médio desvio padrão 

U
n

id
ad

es
 a

g
re

g
ad

as
 

Manchas 81 1,4 712,6 4194,1 51,8 118,3 

Corredores 13 1 662,6 2086,6 160,5 228,2 

Corredores 

descontínuos 21 1,1 43,1 237,9 11,3 15,1 

Total 115 - - 6518,6 56,7 130,2 

U
n

id
ad

es
 

d
es

ag
re

g
ad

as
 

Manchas 84 1,4 712,6 4317,7 51,4 113,5 

Corredores 49 1 662,6 1963,6 40,9 99,5 

Corredores 

descontínuos 23 1,1 43,1 237,9 10,3 12,1 

Total 155 - - 6518,6 41,1 100,9 

Fonte: Dados primários mensurados em Arcmap 10.3. 

 

Tanto na forma “desagregada” quanto na “agregada”, constata-se uma quantidade 

significativa de unidades da paisagem existentes na Subprefeitura. Elas abrangem 6.518,6 

hectares, ou 65 milhões de m², o que equivale, basicamente, à metade de todo o território de 

Capela do Socorro. Na versão de “áreas agregadas”, foram identificadas 81 manchas, 13 

corredores e 21 corredores descontínuos, enquanto na “versão desagregada” as manchas 

aumentam para 83 e os corredores descontínuos para 23, sendo que a maior diferença está no 

número de corredores, que aumentou de 13 para 49.  

Na Figura 29 é possível visualizar um gráfico da distribuição do tamanho das unidades 

conforme a área das mesmas, na qual o “eixo x” corresponde ao número de identificação no 

levantamento dessas áreas e o “eixo Y” foi apresentado em escala logarítmica de base 3 para 

permitir uma melhor visibilidade da variação. 
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Figura 29: Gráfico de dados das Unidades de Espaços Potenciais cadastradas pela pesquisa em 

termos de tipologia espacial, padrões de tamanho com e sem divisão de subunidades. Elaboração 

própria por dados mensurados em Arcmap 10.3 e Microsot Excell.  
 

 O tamanho médio dos espaços ou unidades identificadas na versão desagregada foi de 

56,4 ha, ao passo que, na versão agregada, foi de 41,1 ha, sendo possível verificar uma maior 

concentração de unidades com áreas abaixo de 27 hectares, principalmente na versão 

desagregada, onde há uma redução de 3 corredores constantes no gráfico na faixa entre 243 a 

721 ha. Há, portanto, uma variação significativa dos tamanhos das unidades encontradas, indo 

de 1 até 712,6 hectares, tamanho equivalente a 4,5 vezes o Parque Ibirapuera, um dos maiores 

da cidade de São Paulo. A menor variação, entre os tamanhos de unidade, ocorre no caso dos 

corredores descontínuos, com tamanho médio de 11,3 e 10,3 e desvio padrão de 15,1 e 12,1 

respectivos às versões agregada e desagregada. 

O Mapa 22 corresponde às Unidades de Espaços Potenciais da Subprefeitura de 

Capela do Socorro. 
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Mapa 22: Unidades de Espaços Potenciais    da Subprefeitura de Capela do Socorro para configuração de 

uma Infraestrutura Verde. Elaboração própria  em Arcmap™ 10.3 e delimitações desenhadas no formato 

shape em QuantumGis com uso do “plugin” OpenStreet Layer que permite integração do programa ao 

banco de imagens de alta resolução do Google Earth.   
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 É possível verificar que os espaços circundam toda a Subprefeitura de Capela do 

Socorro, formando ao sul uma grande mancha, onde se localiza a maior parte das grandes 

unidades identificadas, ao longo da APA Bororé-Colônia e, a oeste, norte e leste, surgem 

grandes corredores que formam um arco ou cinturão verde. Esses corredores ocorrem, 

respectivamente, nas margens da represa da Represa Guarapiranga, Rio Pinheiros e Represa 

Billings. Corredores descontínuos atravessam a Subprefeitura de Capela do Socorro 

alcançando diferentes manchas, formando assim uma “rede”. Um grande eixo desta rede  

ainda corta o centro da subprefeitura, na direção nordeste, formado por um conjunto de 

manchas e corredores fragmentados que acompanham o Ribeirão Cocaia e seus afluentes. 

 Portanto, verifica-se na escala regional um grande mosaico de Espaços Potenciais para 

configuração de uma Infraestrutura Verde, da qual são descritas abaixo as principais 

características sociais e ecológicas verificadas nesses espaços, iniciando pela caracterização 

de padrões de cobertura vegetal e de recursos hídricos. 

 

 

4.2.2 PADRÕES DE COBERTURA VEGETAL E RECURSOS HÍDRICOS NAS 

UNIDADES 

 

 A classificação apresentada na Tabela 5 foi gerada por meio de visitas de campo e por 

análise e interpretações do Mapa de Classes de Cobertura do Solo, de imagens de satélite de 

alta resolução acessadas pelo Google Earth e do Atlas Ambiental do Município de São Paulo. 

A proporção dessas coberturas não é precisa devido a limitações, como o tamanho dos pixels 

da imagem de Satélite Landsat 8 utilizada como base para a classificação, a ausência de 

ferramentas e métodos de mensuração em massa de classes de dados no Google Earth e pela 

dispersão das diferentes coberturas de maneira variada em cada unidade. 

 Para esclarecer alguns termos adotados, as classes “Capoeirão”, “Capoeira” e 

“Capoeirinha” referem-se, respectivamente, a Florestas de Mata Atlântica em estágio 

Secundário Avançado, Secundário Inicial e Pioneiro de regeneração, cuja descrição tem como 

base as Resoluções n° 10 de 1993 e n° 1 de 1994 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA (BRASIL, 1993a; 1994) e o Atlas Ambiental do Município de São Paulo (SVMA, 

2002).  
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A classe ‘Eucaliptal com sub-bosque” refere-se a antigas plantações de eucaliptos que 

formaram florestas de eucaliptos entremeados a espécies de Mata Atlântica, sejam pioneiras, 

secundárias iniciais ou tardias.  

A classe “Bosque heterogêneo/arborização esparsa” refere-se a pomares e outros 

espaços   em que são encontrados exemplares arbóreos nativos e/ou exóticos, geralmente sem 

características de florestas naturais. Neste caso, há manejo constante e limpeza do sub-bosque 

com intenções paisagísticas realizadas pelos proprietários. 

A classe “campos especiais/campos de várzea” demarca vegetações campestres que 

são reconhecidas há décadas pelos moradores do entorno de suas áreas de ocorrência, 

possuem valor cênico e atividade notável de avifauna e não sofrem dinâmica de regeneração 

florestal, indicando que podem ser vegetações naturais típicas de solos ricos em matéria 

orgânica e frequentemente inundados (várzeas).  

A classe “brejos alagadiços” descreve áreas ocupadas predominantemente por 

macrófitas aquáticas fixas, como taboas, lírios do brejo e erva-de-bicho, demarcando locais de 

solo altamente encharcado e vegetação nativa ou exótica adaptada.  

A classe “chácara e ocupações rurais” foi utilizada somente no caso de grandes 

unidades da região da Chácara Santo Antônio, como no caso da unidade 98d, em que são 

encontrados áreas de condomínios de chácaras residenciais de padrão médio a médio-alto, 

com edificações entremeadas à arborização esparsa de difícil separação. A ocupação de 

chácaras envolve um número muito maior de unidades e geralmente é computada na categoria 

“Estruturas/edificações”. 

Considerando essas definições, seguem, na Tabela 5, os dados verificados de cobertura 

de vegetação e cobertura do solo nas unidades.  
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Tabela 5: Dados das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas pela pesquisa em termos de tipos de 

cobertura do solo e vegetação.  

Tipo de cobertura 

1 - 

10% 11 - 30% 31% - 60% 61-100% Total 0% 

Capoeira 22 48 14 4 88 67 
Campo limpo 23 34 15 13 85 70 
Bosque heterogêneo arborização 

esparsa 
20 23 17 11 71 84 

Capoeirinha 26 24 9 5 64 91 
Eucaliptal com sub-bosque 9 17 18 5 49 106 

Estruturas e edificações 

(impermeabilização) 
15 19 8 2 44 111 

Capoeirão 4 16 13 3 36 119 
Solo exposto 16 10 2 2 30 125 
Agricultura/plantações 9 10 5 3 27 128 
Gramados e jardins 5 12 2 1 20 135 
Campo de várzea/especiais 4 6 7 0 17 138 

Chácaras/ ocupações rurais 6 2 0 0 8 147 

Arborização viária 1 1 3 2 7 148 

Recomposição de mata 2 1 0 0 3 152 

Porto de areia/ mineração/ aterro 0 2 1 0 3 152 

Brejos alagadiços 3 8 6 1 18 137 

Fonte: Dados primários Mensurados em Quantumgis, visitas de campo e integração do Mapa de Unidades 

de Espaços Potenciais    e Mapa de Classes de Cobertura do Solo do capitulo 3.3.3. Elaboração própria. 
  

Foram verificados 16 diferentes tipos de cobertura do solo. É possível visualizar, na 

Tabela 5, pela categoria mais recorrente, de capoeira, que mais da metade das unidades 

possuem fragmentos de Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração, embora este 

número caia drasticamente quando se leva em consideração a ocorrência de maiores 

proporções desta cobertura, ou seja, o número de espaços majoritariamente ocupados por 

capoeira é menor. 

Categorias como “campo limpo” e “capoeirinha” são também fortemente recorrentes e 

podem ser indicativos de áreas que poderiam ser aproveitadas tanto para construções visando 

ao desenvolvimento, quanto para o aumento de cobertura arbórea e reconstituição de florestas 

e corredores ecológicos. Treze áreas são compostas predominantemente de campo limpo e 

cinco por capoeirinha, indicando áreas de menor valor ecológico. São exemplos de unidades 

predominantemente compostas de campo limpo e/ou capoeirinha diversas áreas ao longo da 

margem da Represa Billings, ocupadas até suas bordas por loteamentos ilegais ou 

clandestinos e que aparecem desmatadas e/ou degradadas, como no caso das unidades  3h, 3i 

e 3k.  

As categorias “bosque heterogêneo/arborização esparsa” e “eucaliptal com sub-

bosque” podem variar de valor ecológico entre médio a alto e também estão entre aquelas de 
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maior ocorrência na Subprefeitura de Capela do Socorro. De fato, em quase metade das 

unidades foram encontradas antigas plantações de eucaliptos. 

O Capoeirão é considerado nesta pesquisa como uma cobertura de valor ecológico 

muito alto e foi encontrado em trinta e seis unidades, predominantemente na APA Bororé-

Colônia, embora em apenas três unidades ele tenha sido encontrado como ocupação 

predominante, como nas unidades 98e, 100b e 101d, sendo que as duas primeiras foram 

delimitadas nos Parques Naturais do Varginha e Bororé e a terceira numa área na APA 

Bororé-Colônia, onde foi proposto pelo PDE 2014 o Parque Natural Fazenda Castanheiras – 

Mananciais Paulistanos. Na Figura 30 é possível visualizar um trecho de fragmento de 

floresta da unidade 99g, onde constam fragmentos de capoeirão, conforme levantamento do 

Atlas Ambiental. 

 

 
Figura 30: Unidade 99a – Corredor do exremo Sul da APA Bororé-Colônia, o 

maior e mais preservado na Subprefeitura e ainda conectado com a Serra do 

Mar. Autoria própria, fotografada em 31/01/2014 com câmera Sony 

Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  
 

A categoria “campo especial/campos de várzea” também foi considerada de valor 

ecológico muito alto por ter uma singularidade significativa na paisagem, marcada pelo valor 

cênico e por indicativos de atração de biodiversidade. O Parque Linear Nove de Julho - 

unidade 1j, por exemplo, possui entre 30 a 60% de área de campo de várzea e pelo menos 170 

espécies de animais catalogadas, conforme mencionado no item 3.3.3 desta pesquisa. Muitas 

espécies são de aves que nidificam ali ou procuram alimento e água nas épocas de cheia, 

quando os campos são alagados. As características desses campos se assemelham aos campos 

de várzea descritos pelo botânico Alemão Alfredi Usteri (1869–1948), como uma das 
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formações dominantes na RMSP no século XIX, presente nas várzeas de rios como Pinheiros, 

Tamanduateí e Tietê (SILVA FILHO, 2005). Silva Filho denomina essa formação vegetal 

como “mata de turfeira”, que ocorre em áreas planas, alagadiças e terras pretas, ou como 

campos de várzeas. Uma área de campo de várzea pode ser visualizada na Figura 31, obtida 

no Parque Nove de Julho. 

 

 
Figura 31: Campos de várzea na Unidade 1j – Parque Linear 

Nove de Julho. Autoria própria, fotografada em 07/01/2014 com 

câmera Sony Cybershot 16mp.  
 

 A partir de uma leitura dos tipos de cobertura do solo e cobertura vegetal encontradas 

por unidade, chegou-se à classificação apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Classificação das unidades em termos de valor ecológico conforme perfil individual de 

cobertura vegetal verificado.  

Valor M C CD Total % Perfil 

Muito Alto 21 11 0 32 20,6% 
Fragmentos significativos de capoeirão, campos de várzea 

diversificados 

Alto 28 16 0 44 28,4% 
Predomina fragmentos de capoeira, brejos, eucaliptal com sub-

bosque, pequenos fragmentos de capoeirão, bosques heterogêneos 

Médio 26 11 17 54 34,8% 
Pequenos fragmentos de capoeira, arborização esparsa, chácaras 

arborizadas, recomposição de matas, plantações diversificadas 

Baixo 4 10 6 20 12,9% 
Predomínio de capoeirinha, campo limpo, gramados, jardins, 

monoculturas (inexistentes) 

Muito baixo 5 0 0 5 3,2% Predomínio de solo exposto, impermeabilização, mineração 

Fonte: Dados primários baseados em mensuração em Quantumgis , visitas de campo e integração do 

Mapa de Unidades de Espaços Potenciais    e Mapa de Classes de Cobertura do Solo do capitulo 3.3.3. 

Elaboração própria.  
 

Existem, portanto, cerca de 21 manchas de valor ecológico muito alto, além de onze 

corredores,  totalizando assim significativos 20,4% de todas as unidades levantadas. Dessas 
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21 unidades, sete estão no Corredor Guarapiranga, nas unidades: 1a - Parque Municipal da 

Barragem, 1g - Parque Linear Castelo, 1k - Parque Nove de Julho, 1l - Parque São José, 1m - 

Clube de Campo São Paulo, e 1n - a maior unidade do distrito de Cidade Dutra, com sítios e 

chácaras e áreas de propriedade da empresa Aterro Anaconda Ambiental. As quatro primeiras 

citadas destacam-se pelo campos de várzea em margem da represa.  As duas últimas possuem 

fragmentos de capoeirão com mais de 20 hectares cada.  

Outras duas unidades de valor ecológico muito alto estão no Corredor Billings, a 

unidade 3a, em um grande espaço vazio sob responsabilidade da EMAE próximo ao Rio 

Pinheiros e da barragem da represa, e a unidade 3e, que abrange o Clube de Campo Sesc 

Interlagos e um sítio privado, ambos também com significativos fragmentos de capoeirão. 

 Duas unidades, 52 e 57, de valor ecológico muito alto, estão na microbacia 

hidrográfica do Ribeirão Cocaia, a primeira com capoeirão quase às margens da Avenida 

Dona Belmira Marim e a 57, onde está prevista a criação do Parque Linear Cocaia – Núcleo 

Chácara do Conde, com vegetação campestre singular, além de áreas de várzea, capoeirão e 

capoeira. 

Predominam nesta categoria, entretanto, grandes espaços localizados na APA Bororé-

Colônia, como áreas com fragmentos significativos de capoeirão e ocupadas por sítios, 

chácaras, terrenos vazios, mineradoras e Parques Naturais, incluindo as unidades 88a, 88b, 

88d, 98a, 98b, 98c, 98e e todas da série “99”, “100” e “101”, com exceção da 99b.  

O valor ecológico muito alto de uma unidade não significa que ela deve ser 

integralmente protegida, visto que, em muitas casos, numa mesma unidade onde ocorre um 

fragmento de capoeirão podem também existir porções de áreas sem cobertura vegetal 

significativa. 

Na categoria de valor ecológico alto foram classificadas 44 unidades, ou cerca de 28% 

do total, o que significa que praticamente metade das Unidades de Espaços Potenciais da 

Subprefeitura de Capela do Socorro são áreas de valor ecológico alto ou muito alto. Tais 

espaços também podem ser tratados como prioritários para conservação, principalmente dos 

fragmentos de capoeira que podem ser manejados e enriquecidos para se tornarem áreas de 

valor ecológico muito alto. Uma dessas unidades está na Margem do Rio Jurubatuba – 2e; três 

no Corredor da Margem da Guarapiranga, oito no Corredor Billings, oito fragmentados na 

bacia da Guarapiranga, sete na bacia da Billings, seis na bacia do Ribeirão Cocaia e outras 

onze dentro ou no entorno da APA Bororé-Colônia. 
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As unidades de valor ecológico médio são as de maior proporção na Subprefeitura de 

Capela do Socorro, correspondendo a 34,8% dos espaços levantados. Destacam-se, nesta 

categoria, dezessete Corredores Descontínuos, sendo corredores viários com arborização 

viária, canteiros e jardins incluindo as unidades 6, 9, 21, 22, 26, 38, 43, 47, 48, 72, 78; e seis 

espaços sob linhas de transmissão de energia com presença marcante de agricultura 

diversificada, capoeirinha e, em alguns casos, pequenos fragmentos de capoeira – unidades 7, 

13, 28, 69a, 69b e 70. Portanto, as unidades de valor médio envolvem com frequência espaços 

limitados como praças, corredores viários, linhas de transmissão de energia, chácaras, 

campus, equipamentos públicos, condomínios privados, clubes náuticos e esportivos 

Apenas 12,9% das unidades apresentaram valor ecológico baixo e 3,2% muito baixo. 

Entretanto, deve-se ressaltar que o termo “valor ecológico” aqui empregado diz respeito 

apenas à importância e singularidade da cobertura vegetal desses espaços. A questão principal 

nesta pesquisa é o potencial de integração de redes onde é possível que um espaço de valor 

ecológico médio, baixo ou muito baixo possa estar em uma posição estratégica para 

configuração de uma Infraestrutura Verde e, neste caso, quanto menor o valor ecológico, 

maiores devem ser os esforços de recuperação e restauração ambiental. Por isso, também 

devem ser levados em consideração outros aspectos que revelam o potencial  e fragilidade de 

um espaço, como a quantidade de recursos hídricos que possui, seu padrão de declividade ou 

os tipos de interações sociais/culturais que dele são usufruídas pela comunidade do entorno e 

pelos proprietários. 

 

 

UNIDADES DE ESPAÇOS E A PRODUÇÃO HÍDRICA 

 

Na Tabela 7, constam dados de padrões produção hídrica verificados nas unidades.   

Tabela 7: Dados das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas pela pesquisa em termos de 

hidrografia.  

Recurso hídrico 

Quantidade por recursos hídricos 

1 2 a 4 5 a 10 11 a 20 21 a 40 41 a 70 

Represa Billings 40 - - - - - 

Represa Guarapiranga 16 - - - - - 

Rios/Ribeirões 23 1 - - - - 

Córregos/riachos 32 30 8 1 1 0 

Nascentes/veios d’água 44 31 12 8 6 2 

Total de áreas vinculadas diretamente a recursos hídricos   126 

Total de áreas não vinculadas diretamente  29 

Fonte: Dados primários mensurados em Arcmap 10.3  a partir de integração do Mapa de Unidades 

Espaciais Potenciais e Mapa de Hidrografia do item 3.3.2. Elaboração própria. 

 



162 
 

 
 

A partir da Tabela 7, é possível verificar a importância dos espaços da Subprefeitura 

de Capela do Socorro na produção hídrica dos mananciais. Áreas ao redor de nascentes, 

córregos, ribeirões e represas devem ser prioritárias para a conservação e reconstituição de 

florestas. Neste sentido, apenas em 29 espaços foi constatada a inexistência de vinculação 

direta na produção hídrica, embora a permeabilidade do solo e a presença de cobertura vegetal 

também possam exercer funções importantes na questão de infiltração de águas de chuva, 

abastecimento de lençóis freáticos, redução de escoamento superficial, controle de processos 

erosivos e manutenção da qualidade hídrica da bacia por essas funções. Quarenta unidades 

estão nas margens da Represa Billings e dezesseis na margem da Guarapiranga, evidenciando 

a relação entre a presença de dois reservatórios nesta região e a existência de espaços abertos. 

São 129 unidades, no total, vinculadas a recursos hídricos, equivalendo a cerca de 83% dos 

espaços estudados. Alguns grandes espaços podem possuir de 11 a 20 córregos/riachos, ou até 

mesmo de 40 a 60 nascentes e veios d’águas. Destacam-se como “produtoras de água” , em 

ordem de quantidade de nascentes e córregos somadas, as unidades 99g, 99d, 101, 98e, 98a, 

101, 88d e outros dez espaços localizados na APA Bororé-Colônia. Outras unidades com 

grande importância hídrica, fora da APA, são as de número de identificação: 1n, no Corredor 

Guarapiranga, com quinze nascentes e três córregos; 1j – Parque Nove de Julho, com dois 

córregos, um ribeirão (Rio das Pedras), pelo menos dez pontos de afloramento de lençol 

freático  e veios d’água, além da própria Represa Guarapiranga; e a unidade 3b – na Represa 

Billings,  também com três córregos e pelo menos dez nascentes e veios d’água, em uma área 

de braço assoreado do reservatório ocupado por favelas. 

No item abaixo são discutidas características de padrões de classes de declividade ao 

longo das unidades. 

 

4.2.3 PADRÕES DE CLASSES DE  DECLIVIDADE POR UNIDADES 

 

As características de relevo e declividade aparecem, ao longo dos espaços levantados, 

como das mais variadas e complexas.  As classes de declividade são, nesta pesquisa, também 

denominadas como planas (0-5%), suaves (5,1-15%), médias (15,1-30%), de declividade alta 

(30,1-45%), íngreme (45,1-60%), fortemente íngreme ou muito alta (60,1-99,9%) e de encosta 

ou talude vertical (100%). Foi verificado que o relevo da maior parte das unidades sofre forte 

variação, de modo que áreas inundáveis, médias, íngremes e de encosta podem ocorrer em um 
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mesmo espaço levantado. Por isso, as unidades foram classificadas pelo grau de 

complexidade de seus relevos, cujos resultados e critérios de classificação selecionados 

podem ser observados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Dados das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas pela pesquisa em termos de 

classes de declividade.  

Padrão de declividade M C CD Total 

Área 

(ha) 

Complexidade Baixa a Média 20 5 8 33 187,3 

Plana seca 2 0 2 4 24,3 

Segura Regular (suaves e médias, planas e suaves) 10 3 4 17 103,6 

Segura Irregular (plana seca, suave a média) 8 2 2 12 59,4 

Complexidade Média a Alta 12 18 6 36 2949,1 

Planas inundáveis (várzeas) 1 14 1 16 188 

Irregular com declividades altas a íngremes 9 0 3 12 101,6 

Irregular com declividades inundáveis 2 4 2 8 62,7 

Irregular com faixas inundáveis a íngremes 18 13 2 33 2596,8 

Complexidade Alta a Muito Alta 34 12 7 53 3368,9 

Irregular com faixas de encostas e taludes verticais 17 1 4 22 505,4 

Irregular com faixas inundáveis a encostas e T. verticais 17 11 3 31 2863,5 

Legenda: M = mancha; C= Corredor; CD = Corredor Descontínuo. Fonte. Dados primários 

mensurados em Arcmap 10.3  a partir de integração do Mapa de Unidades Espaciais 

Potenciais e Mapa de Classes de Declividade do ítem 3.3.2.1 Elaboração própria. 

 

Entre as unidades de complexidade baixa a média estão os espaços onde a atenção 

quanto a riscos de inundação, geotécnicos e processos erosivos tendem a ser menores. Foram 

verificadas 33 unidades nestas condições, equivalendo a cerca de 21% do total e somando 

187,3 hectares, uma área pequena diante dos 2.949 hectares das unidades de complexidade 

média a alta e 3.368,9 hectares de complexidade alta a muito alta, o que indica que o tamanho 

do espaço potencial é um grande fator de influência na variedade de classes de declividade 

nelas encontradas. As unidades de atenção média a alta equivalem a 23% do total, com 

presença marcante de unidades ao longo do Corredor Guarapiranga, como no caso de 

quatorze corredores localizados em áreas de inundação da represa e seus afluentes. As 

unidades de atenção alta a muito alta equivalem a 34% do total de espaços levantados, ou  

3.368,9 hectares em termos de área total. Este número é explicado pelo relevo fortemente 

irregular no Distrito do Grajaú e na APA Bororé-Colônia e pela existência de unidades de 

grande dimensão nessas áreas. Destaca-se, neste aspecto, o corredor da unidade 99g que, além 

de ter uma das maiores dimensões, valor ecológico e importância na produção hídrica dentre 

as unidades da Capela do Socorro,  também  está localizado em uma cadeia de morros com a 

maior faixa contínua de encostas. Outras unidades com questão de declividade preocupante 
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são as unidades 3m  e 3b, no Corredor Billings, pois possuem áreas de encostas ocupadas por 

favelas e loteamentos irregulares.   

 No item 4.2.4, a seguir, são descritas e discutidas características do perfil de conexões 

das unidades. 

  

 

4.2.4 PERFIL DAS CONEXÕES EXISTENTES E POTENCIAIS ENTRE AS UNIDADES 

 

É necessário ressaltar, primeiramente, que a conectividade ecológica é um fator 

subjetivo em relação ao elemento estudado e seu comportamento, como, por exemplo, no caso 

das espécies animais e seus hábitos. Mesmo softwares e indicadores amplamente utilizados 

por cientistas da área da ecologia da paisagem, como as métricas de paisagem do software 

Fragstats, apresentam resultados questionáveis ou não conclusivos em relação aos padrões 

espaciais quantificados e aos fluxos biológicos observados (KUPFER, 2012). Desta forma, as 

observações de conectividade realizadas nesta pesquisa buscam apenas identificar conexões 

potenciais pela distribuição espacial das unidades na paisagem. 

 Foram selecionadas e observadas cinco categorias de conexões, denominadas como 

“diretas”, “imediatas”, “próximas”, “menores” e “arbóreas”. As três primeiras categorias 

dizem respeito às conexões entre as unidades selecionadas e também com espaços 

significativos de redes potenciais fora dos limites da Subprefeitura de Capela do Socorro. As 

conexões “menores” referem-se a espaços menores do que as unidades potenciais estudadas, 

como, por exemplo, pequenos quintais arborizados, pequenas praças e lotes vagos, sejam 

conectados diretamente ou com até 200 metros de distância. O objetivo de criação da 

categoria “pontos de conexões arbóreas” foi observar espaços que formam ou podem vir a 

formar redes de cobertura arbórea contínua por entre diferentes unidades. Foram considerados 

“pontos de conexão arbórea” todas as áreas de fragmento de arborização densa ou florestal em 

área de conexão direta ou imediata com outra unidade.  

 Unidades imersas em matrizes urbanas de alta permeabilidade, como no bairro de 

Interlagos, foram consideradas também como possuidoras de pelo menos uma conexão direta.  

 Na Tabela 9, podem ser visualizados os resultados das observações em relação à 

conectividade nos critérios selecionados. 
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Tabela 9: Dados das Unidades de Espaços Potenciais  cadastradas pela pesquisa em termos de tipos 

de conexões encontradas entre as unidades.  

Tipos de conexão 

Porcentagem do total de unidades por tipos de 

conexões 

0 1 2 a 4 5 a 10 10 a 20 >20 

Diretas (distância = 0 metros) 26,4% 20,6% 43,9% 8,4% 0,6% 0,0% 

Diretas+imediatas (0 - 20m) 6,5% 16,8% 56,8% 19,4% 0,6% 0,0% 

Diretas+imediatas+próximas (0-200m) 0,6% 6,5% 51,6% 37,4% 3,9% 0,0% 

Diretas+imediatas+próximas+menores 

(inclui áreas entre 0,5-1,4ha) 0,0% 0,6% 22,6% 63,9% 8,4% 4,5% 

Pontos de conexão Arbóreas 15,5% 17,4% 46,5% 17,4% 3,2% 0,0% 

Fonte: Dados primários mensurados no Mapa de Unidades de Espaços Potenciais    em Arcmap e 

Quantumgis e observações de campo. Elaboração própria. 
 

A princípio, somente  uma unidade em toda a Subprefeitura de Capela do Socorro foi 

considerada totalmente isolada, a de n°16, localizada no centro-norte do distrito de Cidade 

Dutra. Essa unidade, com cerca de 1,5 hectares de área, é composta de áreas livres de uma 

escola, contínuas a um terreno público vazio e sem cobertura vegetal significativa e tem como 

unidade mais próxima o corredor da ferrovia da CPTM 12a, em 350 metros de distância. Ela, 

porém, ainda possui três conexões menores no raio de 200 metros, entre eles um lote vago 

arborizado e duas áreas livres com arborização esparsa de duas escolas próximas. De maneira 

geral, todas as unidades restantes possuem pelo menos uma conexão direta, imediata ou 

próxima. Tal aspecto é positivo por indicar que todas as unidades da Subprefeitura de Capela 

do Socorro e mesmo essa única “mais isolada” possuem algum tipo de conectividade dentro 

dos critérios utilizados. 

 Considera-se que o número de unidades com conexões diretas alto é significativo, 

equivalendo, no total, a 73,6% de todos os espaços levantados, sendo que a maior proporção é 

a de unidades com duas a quatro conexões diretas, que correspondem a metade dessa 

categoria. Dos dez espaços com maiores quantidades de conexões diretas, sete são Corredores 

Descontínuos, com destaque para as seguintes unidades, em ordem decrescente: 6, 70, 22, 

12b, 28, 69a, 26 e 13, a primeira com quatorze conexões e a última citada com cinco. Este 

fato ocorre, pois os corredores descontínuos tendem a atravessar grandes extensões de 

território, como no caso das unidades 70 e 13, que atravessam toda a mancha urbana da 

Subprefeitura. Entretanto, os corredores descontínuos são limitados em termos de formas de 

aproveitamento de suas conexões, podendo funcionar como stepping stones ou caminhos para 

transporte não motorizados. Excluindo-se essa categoria, há destaque para as unidades 98a, 

2c, 88d, 3q, 1n, 2d, 98e, 1l, 1g, 1a, 3q, 1b, 3i e 3c com cinco ou quatro conexões diretas cada, 

demarcando espaços importantes para conexões de redes na paisagem. 
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 Incluindo as conexões imediatas, o percentual de unidades conectadas na paisagem 

sobe de 73,6% para 93,5% do total. Se fossem consideradas unidades com conexões imediatas 

e sem conexões diretas, seriam contadas apenas quinze unidades, ou seja, cerca de 10% do 

total de espaços levantados. As unidades que se destacam, considerando apenas o número de 

conexões imediatas, são as de identificação 99d, 99g, 98c, 99c, 101c, 66, 99f, 98a, 98d e 3j, 

onde oito estão na APA Bororé-Colônia, com conexões imediatas variando entre seis a três. 

As conexões imediatas são importantes para unidades inseridas na APA, pois muitas, como na 

série “98”, “99”, “100” e “101”, são compostas de grandes áreas separadas pelas estradas 

principais de sua região. 

 Entre as unidades com inclusão da categoria de conexão próxima, estão 99,4% do 

total, excluindo-se apenas a unidade 16, já mencionada. Desse total, apenas quatro unidades 

não possuem conexões imediatas ou diretas, o que significa que apenas 2,5% do total de 

espaços levantados na Capela do Socorro dependem única e exclusivamente de conexões 

próximas, que seriam no caso as unidades 9, 10, 17 e 18, que envolvem manchas isoladas em 

escolas, condomínios e Clubes Desportivos Comunitários – CDCs, por exemplo. Somados os 

três tipos de conexões, destacam-se, em ordem decrescente, as unidades 6, 22, 98a, 12b, 70, 

1n, 51, 99d, 28, 3e e 2d com número total de conexões potenciais variando entre 18 a 9. 

Desses destaques, apenas quatro são corredores descontínuos, duas são manchas e outros 

quatro são corredores. 

 Na questão das conexões menores, tendem a ser favorecidos espaços localizados em 

dois tipos de matrizes urbanas: as de alto padrão, com grande quantidade de praças e quintais 

arborizados no entorno, e aquelas localizadas em regiões de transição entre áreas urbanizadas 

e áreas mais rurais, que costumam ter um número mais elevado de pequenas chácaras e lotes 

vagos ao seu redor. Os grandes corredores descontínuos, como os de número 70, 22, 12b, 

12a, 6 e 28, chegam a possuir um número de conexões menores variando entre trinta e dois e 

vinte e oito. As conexões menores podem ser agregadas em pequenas redes locais em uma 

escala de vizinhança.  

 Cerca de 84,5% das unidades da paisagem possuem pelo menos um ponto de conexão 

arbórea, com maior destaque para as grandes e mais conservadas unidades da APA Bororé-

Colônia, com doze delas entre as vinte primeiras mais destacadas neste quesito. A unidade 

99d possui o maior número de conexões arbóreas - dezoito. Esses grandes espaços 

conservados tendem a ter um número elevado de conexões arbóreas por possuírem múltiplos 

fragmentos de florestas ou vegetação arbórea densa, muitos dos quais formando grandes áreas 
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de matas contínuas que atravessam diferentes unidades, como no caso também da unidade 

99g, que possui um corredor de florestas que continua até o extremo sul do município. 

Alguns corredores viários, como as unidades 6 e 22 também possuem mais de dez conexões 

arbóreas altas, por terem diversas praças e canteiros arborizados em áreas de contato com 

outras unidades. 

 É de grande importância também, na questão de conectividade e configuração de uma 

Infraestrutura Verde, avaliar os tipos de matrizes envolventes desses espaços e suas 

características de permeabilidade ecológica em termos de arborização. 

. 

 

TIPOS DE MATRIZ E PERMEABILIDADE ECOLÓGICA 

 

 

Uma única unidade de espaço potencial na Subprefeitura de Capela do Socorro pode 

ter no seu entorno diferentes tipos de ocupações. Essa  variação de padrões de matriz 

envolvente dificultou a classificação das 155  unidades em categorias totalmente definidas. 

Na Tabela 10, as Unidades de Espaços Potenciais estão classificadas segundo dez 

padrões verificados de características das matrizes em que estão envolvidas. 
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Tabela 10: Dados das Unidades de Espaços Potenciais  cadastradas pela pesquisa em termos de 

características da matriz do entorno.  

Arborização 

do entorno Qtd  Tipos de ocupações do entorno associados 

Alta 19 Áreas rurais, com chácaras e sítios;Áreas residenciais de alta renda ou média-alta renda 

Alta a média 3 Entre Áreas rurais+alta renda e residências de média e eixos viários  arborizados 

Alta a baixa 10 Variação entre Áreas rurais/alta renda/média- alta renda a bairros de baixa renda  

Alta a escassa 28 Variação entre Áreas rurais/alta renda/média alta renda a bairros de baixa 

renda/industriais 

Média 4 Bairros residenciais de média renda, industriais com calçadas e lotes arborizados 

Média a baixa 15 Bairros residenciais de média renda, industriais a média baixa renda e eixos de 

comercio e serviços 

Média a escassa 32 Bairros residenciais de média renda, áreas industriais a média baixa renda e favelas 

(maior importância) 

Baixa 5 Residencial de classe média, média-baixa, centros/eixos de comércios e serviços, áreas 

industriais 

Baixa a escassa 34 Variação entre média e principalmente média-baixa baixa renda, eixos/centros de 

comércios e serviços 

Escassa 5 Residencial de baixa renda/favelas, alguns eixos de comércio e serviços, alguns bairros 

média-baixa renda 

Total 155   

Fonte: Dados primários conforme observações de campo, imagens de satélite em alta resolução do 

Google Earth™, Mapa de Classes de Ocupação do Solo do item 3.3.3 e Mapas de Características 

Urbanas da Subprefeitura de Capela do Socorro e de seus três distritos, item 3.2.3. Elaboração 

própria. 

 

 Na categoria de permeabilidade ecológica alta, em termos de arborização, estão as 

áreas rurais ou também aqueles espaços urbanos geralmente de renda alta, onde a presença de 

ruas, praças e quintais arborizados é predominante, como no caso do bairro-jardim de 

Interlagos, do Jardim Represa/Sertãozinho, na Guarapiranga, e do Jardim Shangrilá, na 

Represa Billings. Das dezenove unidades em matriz predominantemente de permeabilidade 

ecológica alta, seis estão no bairro de Interlagos e o restante refere-se a áreas rurais.  

Na Figura 32, pode ser visualizada uma rua do bairro de Interlagos, com ocupação 

urbana residencial de alto padrão e alta arborização. 
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Figura 32:  Rua altamente arborizada do bairro de Interlagos. 

Segundo moradores do bairro. Autoria própria, fotografada 

em 19/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e finalização 

em Photoshop CS6.  
 

 São considerados matrizes de permeabilidade ecológica média os bairros com uma 

arborização urbana desenvolvida, mas que não formam copas densas e contínuas entre ruas, 

praças e grandes quintais, como no caso das matrizes de alta permeabilidade. Esta categoria 

contempla principalmente bairros de classe média.  

Quatro unidades estão cercadas somente por bairros de permeabilidade média; quinze 

estão cercadas por bairros de permeabilidade média a baixa; e 32 estão cercadas por bairros 

com permeabilidade média a baixa e média a escassa. 

 A matriz de baixa permeabilidade é aquela em que existe arborização viária com 

pouca continuidade. Geralmente, são bairros residenciais de renda entre média-baixa a baixa 

ou áreas industrias e de centros comerciais onde muitas vezes a arborização existente abrange 

somente algumas espécies exóticas como Ficus sp e Sibipirunas, com intervalo de até vinte a 

trinta metros entre um exemplar e outro. Das dez categorias utilizadas, essa é a mais 

representante com 34 unidades identificadas em bairros urbanos com arborização entre baixa 

a escassa.  

 Por fim, na categoria de arborização escassa, estão bairros principalmente constituídos 

de favelas ou eixos comerciais, onde muitas vias urbanas não possuem um único exemplar de 

árvore e as condições de arborização tendem a ser mais limitadas. Na Figura 33, pode ser 

visualizada uma rua do Jardim Iporanga, um dos bairros mais carentes de arborização 

observados.  
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Figura 33: Rua com arborização escassa no Jd Iporanga. As 

construções sem recuo e calçadas muito estreitas inviabilizam o plantio 

de árvores sem uma reurbanização local. Autoria própria, fotografada 

em 30/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e finalização em 

Photoshop CS6.  
 

 A recomendação principal nesta questão é observar que, quanto maior a arborização 

urbana de um bairro, mais ele dependerá de esforços de manejo e conservação, e quanto 

menos arborizado um bairro for, mais ele requererá esforços diferenciados para levantamento 

e criação de espaços de plantio e para garantia do desenvolvimento da cobertura vegetal 

criada. Nas regiões de arborização escassa e ocupação de favelas, é necessário articular 

projetos de reurbanização com projetos de arborização e, nas áreas industriais e comerciais, 

pode-se estabelecer como meta a implantação de tetos verdes e tipologias de infraestrutura 

verde similares.  

Em áreas de arborização muito baixa ou escassa, também se recomenda reforçar o 

valor de conservação das unidades neles existentes, por amenizarem essa condição ambiental. 

Na Capela do Socorro, cerca de 28,4% do total de espaços levantados possuem essa função, 

totalizando quarenta e quatro unidades: trinta e seis estão no Grajaú, cinco em Cidade Dutra e 

duas em Socorro em áreas industriais, todos entre as categorias baixo, baixo a escasso e 

escasso de permeabilidade do entorno. 

No item 4.2.5 são descritas questões de padrões de uso e ocupação do solo e discutidas 

questões de acesso a interações sociais e culturais positivas nas unidades. 
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4.2.5 PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE INTERAÇÕES SOCIAIS E 

CULTURAIS POSITIVAS NAS UNIDADES 

 

A questão de uso e ocupação do solo nas Unidades de Espaços Potenciais    de Capela 

do Socorro é de alta complexidade. Para citar um exemplo, uma única unidade espacial, como 

a unidade 9d,  pode conter até 700 hectares de área, abrangendo diversos sítios, chácaras, 

loteamentos clandestinos, uma faixa do Parque Natural Varginha, plantações e pesqueiros. No 

geral, somente as unidades menores ou bem delimitadas por parques municipais possuem 

apenas um tipo de propriedade de uso e ocupação do solo.  

Desta forma, a Tabela 11 foi elaborada de maneira a apresentar somente em quantas 

unidades determinado tipo de uso e ocupação do solo aparece. 
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Tabela 11: Dados das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas pela pesquisa em termos de uso e 

ocupação do solo.  

Uso principal/Ocupação M C CD Total  Uso principal/Ocupação M C CD Total 

Chácaras/casas com grandes 

quintais 
39 12 1 52  Bares, rancho, restaurantes, salões 3 4 0 7 

Áreas sob propriedade da EMAE 9 38 1 48  Instituições/associações religiosas 5 0 1 6 

Ocupações e núcleos urbanos de 

média a baixa renda consolidadas 
16 13 2 31  Áreas em desapropriação/DUP 4 2 0 6 

Favelas/loteamentos clandestinos 

em expansão 
11 13 5 29  Instituições sociais 4 0 1 5 

Sítios 20 7 0 27  Condomínios 3 1 1 5 

Eletropaulo/rede de transmissão 10 8 7 25  Náuticas/marina 1 3 0 4 

Praças, canteiros, vias de trânsito 7 3 13 23  Ferrovia 1 0 2 3 

Lotes vagos 17 3 3 23  
Habitação social 

construída/construção 
1 2 0 3 

Parques e ciclovias 12 10 1 23  Campi universitário 2 0 0 2 

Estabelecimentos privados 12 7 2 21  Pesqueiros 2 0 0 2 

Plantações/estufas/hortas 9 2 7 18  Escolas particulares 2 0 0 2 

Escolas e creches públicas 14 2 0 16  Autódromo  1 0 0 1 

Campos de futebol e Clubes 

desportivos 
11 5 0 16  Áreas de encosta desocupadas 1 0 0 1 

Clubes de campo/particulares 

ativos/falidos 
7 7 0 14  Garagens de ônibus 1 1 0 2 

Outros equipamentos públicos* 3 7 2 12  
Hípicas 0 1 0 1 

Margens de córrego 2 5 5 12  Torre de rádio 0 1 0 1 

*(Subprefeitura, controlar, posto de saúde, Sabesp, bombeiros, GCMs, policia, equipamentos culturais) 

LEGENDA: M = mancha, C= Corredor, CD = Corredor descontínuo. Fonte: Dados primários conforme 

visitas de campo, observação via imagens de satélite em alta resolução do Google Earth™, Mapa de 

Parques e Unidades de Conservação do Capitulo 3.3.6 e Mapas de Características Urbanas da 

Subprefeitura de Capela do Socorro e de seus três distritos, Capitulo 3.2.3. 

 

Como pode ser visualizado na Tabela 11, foram verificados 36 tipos de uso e 

ocupação ao longo do total das Unidades de Espaços Potenciais da Subprefeitura de Capela 

do Socorro. Chácaras e casas com grandes quintais arborizados são o tipo de ocupação que 

mais se repete, ocorrendo principalmente nas manchas. As áreas sob 

responsabilidade/propriedade da EMAE repetem-se ao longo de 48 unidades, todas elas 

localizadas nas Represas Guarapiranga e Billings ou na margem do Canal Guarapiranga e Rio 

Jurubatuba. Grande parte das propriedades ao longo dos reservatórios foram cedidas ou 

transferidas para a iniciativa privada, para a construção de parques, ou até para passagem e 

instalação de infraestruturas, como as linhas de transmissão de energia. No caso dos 

corredores descontínuos predominam tanto praças, canteiros e vias de trânsito arborizadas, 
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quanto linhas de transmissão de energia, muito aproveitadas para agricultura pela comunidade 

do entorno. 

Outros dois padrões de ocupações que se repetem com frequência são espaços com 

loteamentos irregulares consolidados, alcançando um total de trinta e uma unidades, enquanto 

as favelas e loteamentos de baixa renda em processo de adensamento e expansão irregular 

aparecem em vinte e nove. Essa quantidade de unidades demonstra a necessidade de se olhar 

com atenção para a questão da habitação na Capela do Socorro e de fiscalização e 

regularização urbana e ambiental. 

O “Autódromo de Interlagos” – unidade 11-  é um dos maiores espaços potenciais 

identificados, com 87,9 hectares. Apesar de ser um grande equipamento de competições 

automobilísticas, ele possui pelo menos 50% de áreas permeáveis, inclusive com fragmentos 

de capoeirinha sendo enriquecidos com mudas nativas. Na Figura 34 é possível visualizar o 

Autódromo de Interlagos,  com destaque para parte de seus espaços permeáveis e de sua 

cobertura vegetal em desenvolvimento. 

 

 
Figura 34: Unidade 11, mancha formada pelos espaços 

permeáveis do Autodromo de Interlagos. Autoria própria, 

fotografada em 19/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e 

finalização em Photoshop CS6.  
 

Diversas unidades são parcial ou totalmente ocupadas por equipamentos públicos, tais 

como parques, escolas, creches, CDCs e garagens de ônibus. Outros estão por propriedades e 

estabelecimentos privados como clubes ativos ou inativos, mineradoras, bares, ranchos, 

templos religiosos, instituições sociais, campi universitários e escolas particulares. O fato é 

que a configuração de uma Infraestrutura Verde dependerá do estabelecimento de estratégias 
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e mecanismos diversificados para diferentes contextos, objetivos e tipos de propriedades 

verificados. 

 É importante também verificar os tipos de interações sociais e culturais positivas 

verificadas nas unidades de espaços levantados. 

  

 

OS ESPAÇOS IDENTIFICADOS E AS OPORTUNIDADES DE USOS SOCIAIS E 

CULTURAIS 

 

 Ahern (2007), quando comenta as funções culturais e sociais da Infraestrutura Verde 

Urbana. cita como exemplo a provisão de espaços para experiências diretas de ecossistemas 

naturais, recreação física, experiência e interpretação da história cultural, provisão de senso de 

imersão e inspiração, oportunidades para interações sociais positivais e estimulação à 

expressão artística/abstrata. 

 A mensuração do valor social e cultural de uma paisagem e de seus espaços é também 

uma tarefa de alta complexidade, que não caberia no objetivo desta pesquisa. Entretanto, foi 

considerado que não se deve olhar para esses espaços e essa paisagem sem buscar observar os 

usos diretos que as comunidades e proprietários realizam neles. Para isso, buscou-se apropriar 

o termo de “interações positivas” como aquelas existentes entre as pessoas e os elementos 

naturais e/ou equipamentos presentes em cada espaço.  

 É possível visualizar na Tabela 12 os diferentes tipos de interações observadas, os 

espaços em que ocorrem e as classes de acessos relacionadas. Novamente, ressalta-se a 

questão da complexidade das unidades, pois podem ser observados diversos tipos de 

ocupações e propriedades em uma única mancha, corredor ou corredor descontínuo e, por 

isso, avalia-se na Tabela citada apenas a proporção de unidades que determinadas interações 

se repetem. 
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Tabela 12: Dados das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas pela pesquisa em termos de interações 

sociais e culturais observadas e a proporção em porcentagem (%) das unidades em que ocorrem. 

Interações positivas 
Qtd 

% 

total Espaços onde ocorrem 
Contemplação e/ou convívio social 91  58,7% Parques, praças e algumas vias urbanas, clubes, chácaras, sítios, 

margem da represa, condomínios, campus universitários, jardins 

escolares, instituições religiosas, pesqueiros, alguns lotes vagos, 

áreas sob Decreto de Utilidade Pública 

Futebol / esportes de quadra 64  41,3% Parques, condomínios praças Clubes, clubes desportivos, lotes 

vagos, favelas, escolas, margem de represa/córrego, corredor de 

transmissão, minerações desativadas, campus 

Recreação infantil 41  26,5% Praças, condomínios instituições sociais, escolas parques, 

clubes, escolas, lotes vagos, corredores de transmissão, creches 

Agricultura de "produção" 36  23,2% Hortas comunitárias/colaborativas, chácaras e sítios, instituições 

sociais, corredor de transmissão 

Pesca esportiva 28  18,1% Parques, margem de represa, chácaras, pesqueiros 

Caminhada 24  15,5% Parques, condomínios, corredores viários, praças, margem de 

alguns córregos 

Criação de animais 21  13,5% Lotes vagos, chácaras, sítios, margem de represa, Corredor de 

transmissão 

Recreação aquática/balneabilidade 19  12,3% Clubes, CEUS, condomínios, chácaras (piscinas), margem de 

represa, parques, Sesc interlagos 

Nenhuma 14  9,0% Lotes vagos, áreas em DUP, margem de represa, áreas livres de 

empresas/equipamentos, clubes falidos, margem de córrego, 

áreas ocupadas por favelas, invasões, canteiros viários, 

aterros/minerações 

Consumo 14  9,0% Clubes, clubes náuticos/marinas, bares/restaurantes, casas 

noturnas 

Agricultura "doméstica" 14  9,0% Chácaras, corredor de transmissão, margem da represa 

Educação ambiental 12  7,7% Instituições sociais, parques Sesc interlagos 

Organização comunitária 7  4,5% Hortas comunitárias/colaborativas, margem de represa/canteiros 

viários, lotes vagos, linhas de transmissão 

Skate 7  4,5% Praças, condomínios, parque cantinho do céu, CEUs 

Esportes náuticos 6  3,9% Clubes náuticos, marinas, clube de velas municipais 

Ampla gama de atividades recreativas, 

esportivas e/ou educacionais e culturais 

5  3,2% Clubes, condomínios SESC Interlagos, escolas particulares, 

CEUS 

Serviços culturais 5  3,2% Equipamentos públicos, Sesc, teatro escola Humboldt, circo 

escola, CEUS 

Práticas religiosas 5  3,2% Templos religiosos, "terreiros" 

Eventos públicos 3  1,9% Parque Por do Sol e Praia do Sol, Sesc Interlagos 

Patrimônio histórico 2  1,3% Parques, APA Bororé-Colônia 

Hugby 2  1,3% Parques, Clubes privados 

Hipismo/equitação 2  1,3% Clubes e hípicas 

Aeromodelismo 1  0,6% Parque Nove de Julho 

Fonte: Dados primários conforme observações de campo,  imagens de satélite em alta resolução do Google 

Earth™ e base de mapas do Capitulo 3.3.6 e Capitulo 3.2.3. 

 

De todas as unidades de espaço potencial, somente em 9% não foram observadas 

interações positivas, envolvendo em proporção semelhante espaços de acesso aberto - como a 

unidade 12b, correspondente ao trecho de ferrovia da CPTM desativada -  e  áreas de acesso 
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restrito, como terreno vazios, lotes vagos e outras propriedades privadas, cercadas e sem 

utilização direta. 

 Os dez tipos de interações que mais se repetem, em ordem decrescente, são 

contemplação/convívio social, futebol/esporte de quadras, recreação infantil, agricultura de 

“produção”, pesca esportiva, caminhada, criação de animais, recreação aquática, “consumo” e 

agricultura “doméstica”. 

A interação do tipo “contemplação/convívio social” remete a espaços que são 

acessados para usufruto do valor cênico e paisagístico, ou como local de encontro e convívio 

de usuários e comunidades. Ressalta-se que em até vinte e oito unidades esse tipo de interação 

foi observado. 

 A categoria “Futebol/esportes de quadra” é a segunda categoria de maior frequência, 

pois quase todos os parques, clubes, condomínios ou escolas possuem campos ou quadras 

esportivas. Além disso há, na Subprefeitura de Capela do Socorro, CDCs, ou clubes de 

futebol particulares, em pelo menos dezesseis unidades. E por último, seja em terrenos vazios, 

lotes vagos ou áreas de mineração abandonadas, as comunidades sempre buscam um espaço 

para praticar o futebol. 

 A recreação infantil tem grande importância, pois também desde os parques, 

condomínios, clubes e escolas a instituições sociais, o número de áreas com playgrounds ou 

utilizadas para brincadeiras infantis, como soltar pipa, representa 26,5% das unidades. 

 Dois tipos de agricultura foram separados. A primeira, chamada de “agricultura de 

produção”, refere-se àquela em que são formadas hortas, estufas ou outros espaços criados e 

controlados para esse fim, onde a agricultura aparece como quarto uso mais frequente. Já a 

chamada “agricultura doméstica” refere-se, por exemplo, a espaços geralmente dentro ou 

próximos de residências, onde a população planta ervas, árvores frutíferas e outras espécies de 

interesse de maneira espontânea, sem controle do solo e da atividade. Destacam-se aqui não 

somente as chácaras, como os corredores descontínuos sob linhas de transmissão, pois 

praticamente todos aqueles identificados na Subprefeitura de Capela do Socorro possuem 

áreas usadas para a agricultura “doméstica” e de “produção”. 

 Na questão da balneabilidade, da pesca esportiva e dos esportes náuticos, é de grande 

relevância o papel das represas Guarapiranga e Billings como espaços atrativos para esses 

usos, especialmente após a implantação de parques nas margens dos mesmos. A pesca 

esportiva é a quinta atividade que mais se repete, em 18,1% dos espaços. Já na questão da 

balneabilidade, no local mais frequentado para este fim, o Parque Praia do sol – unidade 1e -, 
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podem ser observados milhares de banhistas em um único final de semana, acompanhados 

geralmente pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar.  

A interação classificada como “ampla gamas de atividades” refere-se a espaços que 

possuem complexos ou equipamentos de lazer, recreação e/ou educação ambiental e 

atividades muito diversificados, como o Sesc Interlagos, que possui campos, quadras, 

playgrounds de diferentes tipos, além de brinquedotecas, bibliotecas, videotecas, salas de 

informática, viveiros, centros de educação ambiental, auditórios, cinemas, salas de jogo, 

ginásios e lagos com passeio de caiaque.  

Um último tipo de interação, que pode ser também esclarecido, é o de organização 

comunitária, que se refere aos espaços em que grupos de moradores vizinhos de forma 

espontânea e cidadã adotam e cuidam da preservação. Cerca de 4,5% das unidades possuem 

áreas onde comunidades e/ou indivíduos atuantes ajudam a cuidar. Embora os índices 

pareçam pequenos, são muito representativos na questão de consciência ambiental. É o caso 

da Horta Comunitária de uma ONG chamada Eco-Estudantil, que adotou uma antiga área de 

descarte de entulho sob linha de transmissão de energia, na unidade 29, e a transformou em 

uma horta orgânica urbana, como pode ser visualizado na Figura 35. 

 

 
Figura 35: Horta comunitária em espaço da Unidade 29 – 

Corredor Descontínuo sob linha de transmissão de 

energia. Autoria própria, fotografada em 29/04/2013. 

Na Tabela 13 é apresentada uma classificação dos espaços quanto ao número de 

interações que neles foram observados. Ressalta-se que o valor social, cultural ou mesmo 

histórico de um espaço é muito mais complexo do que pode ser resumido no número de 
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interações observadas nesta pesquisa. Objetiva-se aqui ter indicação de quantos espaços 

possuem determinado nível de diversidades de interações como forma de olhar para os 

potenciais de configuração de uma Infraestrutura Verde na Capela do Socorro, do ponto de 

vista  de suas funções culturais. As unidades citadas como “mistas” são aquelas que possuem 

tanto trechos com propriedades abertas quanto trechos com propriedades fechadas. 

Tabela 13: Classificação das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas  em termos de n° interaçõs 

positivas  por unidade.  

N° de interações Aberto/público Privado/fechado Misto Total Exemplos de áreas 

Nula (0) 5 7 2 14 
Áreas sem atividade, acesso, ocupação ou 
sem uso ao ar livre 

Mínima (1) 5 8 5 18 
Local restrito, subutilizado ou vinculado 

apenas a um único uso principal, áreas 

degradadas 

Média-baixa (2) 13 16 7 26 

Áreas com dois tipos de ocupações 
diferentes, sítios e chácaras com agricultura, 

hortas comunitárias, campus, CDCs, 

entidades 

Médio (3 e 4) 18 5 17 40 

Algumas praças, parques menores, 
corredores de transmissão, trechos de 

margem de represa, áreas pequenas e 

médias com diversos tipos de ocupação 

Média Alta (5 a 9) 23 3 5 31 

Parques, condomínios, grandes áreas com 
diversos tipos de ocupação, áreas de 

margem da represa preservados e/ou 

frequentados, algumas praças 

Alta (10+) 2 5 2 9 
Áreas com clube pequenos e médios, 

escola/teatro Humboldt, áreas com CEUs,  

Ótima 

(imensurável) 
 1 1 2 

Clube de Campo São Paulo (privado); Sesc 

Interlagos (privado de uso publico) 

Fonte: Dados primário baseados em visita de campo. 

Como pode ser visualizado na Tabela 13, quatorze unidades foram classificadas como 

de valor “Nulo”, pois nelas não foram encontrados nenhum tipo de interações positivas 

durante a realização desta pesquisa. Essas unidades abrangem quase 9% do total da Capela do 

Socorro. 

 As unidades na classe “Mínima” constituem-se em muitas vezes de áreas degradadas e 

terrenos vazios, onde existem apenas um campo de futebol ou uso para criação de animais. A 

criação de animais foi a única interação positiva observada em uma série de unidades às 

margens da Represa Billings, onde a degradação do corpo hídrico é muito grande e as 

ocupações chegam até as margens do reservatório, como nas unidades 3h, 3i e 3k. Nesta 

classe estão cerca de 11,6% dos espaços potenciais identificados. 

 Dentre as unidades com número de interações “Médio-Baixo” estão aquelas com mais 

de dois tipos de uso e ocupação em uma ou mais de uma propriedade, equivalendo a 36 

espaços potenciais, ou 23% do total. Foram observadas mais frequentemente, nesta categoria, 

espaços com chácaras onde há agricultura, campus, CDCs e instituições sociais. 
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 A classe de número de interações médio é a mais representativa quantitativamente do 

território (quarenta unidades ou 26% do total), abrangendo áreas com múltiplos usos e tipos 

de interação. É o caso de parques menores e de áreas como as unidades 3q e 100a na Represa 

Billings, localizadas nas estações “Primeira Balsa” onde concentram-se bares e pontos usados 

para pesca, balneabilidade e criação de animais, frequentados principalmente por população 

de menor renda.  Na Figura 36 pode ser visualizada uma área na Unidade 3q com um grande 

número de banhistas. 

 

 
Figura 36: Unidade 3q, corredor formado na Represa Billings entre o 

Parque do Jardim Prainha até a Primeira Balsa. O local é um exemplo de 

espaços vazios nas margens da represa utilizado pela população para a 

recreação. Autoria própria, fotografada em 04/02/2014 com câmera Sony 

Cybershot 16mp.  
 

 Outra categoria fortemente representativa é a das unidades com número de interações 

“Médio-Alto”, com 31 espaços potenciais identificados, onde estão presentes a maior parte 

dos parques construídos a partir de 2009, como os Parques Shangrilá (na sua área principal), 

Linear Cantinho do Céu, Jardim Prainha, Guanhembu, Linear São José, Linear Nove de Julho, 

Praia do Sol e Barragem, unidades identificadas respectivamente como 89 e 90, 3n, 3p, 30 e 

31, 1l, 1j, 1d e 1a. A unidade 11, referente ao Autódromo de Interlagos, também entra nesta 

categoria, não pela questão do automobilismo, mas por ser um espaço público que é aberto 

para a comunidade todos os dias quando não há competição, com quadras esportivas, pistas e 

espaços usadas para caminhada, ciclismo, skate e patins, além de contemplação e convívio 

social. 
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 Por fim, somente nove unidades estão na classe de número de interações alto e, onde 

apenas duas são de acesso aberto, no caso os CEUS Cidade Dutra e Três Lagos, sendo o 

restante referente a espaços particulares e restritos à população de média a alta renda, como o 

Colégio Humboldt, na unidade 9, que possui desde auditórios, pistas de corrida olímpica, a 

quadras de tênis e salões de jogos. A questão é ainda pior se considerarem  os espaços de 

número de interações muito alto que se restringem ao Clube de Campo São Paulo, que é 

acessível somente para público de alto poder  aquisitivo, e o Sesc Interlagos, que resta, 

portanto, como principal equipamento de uso social de toda a Subprefeitura de Capela do 

Socorro, tanto na questão histórica, por ser usado há pelo menos quatro décadas, quanto pelo 

número de interações positivas que nele ocorrem, que é imensurável. O Sesc Interlagos está 

na unidade 3e e foi considerada como “mista”, por ter um sítio particular contíguo a área do 

Sesc, na mesma unidade.   

 Com esses dados, pode-se concluir que a Infraestrutura Verde potencial da 

Subprefeitura de Capela do Socorro já possui uma quantidade expressiva de espaços com 

oferta significativa de interações positivas, principalmente em áreas de acesso aberto, embora 

as unidades de valor alto sejam unicamente particulares ou restritas. Os parques tiveram um 

grande papel na melhoria da provisão e distribuição de espaços com número médio-alto de 

interações, porém persistem algumas regiões sem acesso a eles como ao nordeste e sul do 

distrito de Cidade Dutra e em diversas regiões ao longo do Grajaú, principalmente na faixa 

próxima dos limites das áreas rurais ou dentro dessas. 

 No item a seguir, são discutidas questões de padrões de pressão, ameaça e degradação 

ambiental. 

 

4.2.6 PADRÕES DE PRESSÃO, AMEAÇA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 

A configuração de uma Infraestrutura Verde deve observar, essencialmente, o grau de 

degradação e fragmentação de uma paisagem e ter como um de seus fins conservar e 

recuperar aquilo que é essencial para o seu funcionamento. 

 Ao longo das vistorias de campo, buscou-se observar que tipos de elementos e 

processos ocorriam de forma que poderiam prejudicar a estética dos espaços, a qualidade e 

sustentabilidade ambiental dos mesmos e o senso de segurança de seus frequentadores. A 

partir de uma avaliação dessas três questões, buscou-se refletir sobre qual é o nível de desafio 

para recuperar ou garantir a rede ecológica potencial existente e melhorar seu desempenho. 
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Não se pretende aqui resumir um problema social complexo, como a presença de 

ocupações irregulares ou clandestinas, a um mero problema de “degradação ambiental”. Aqui 

se considera apenas que esses tipos de ocupações tendem a ter pior saneamento e controle 

ambiental, o que compromete tanto a estética do local como também a própria qualidade de 

vida de seus moradores e frequentadores. 

 As unidades estão classificadas em categorias de pressão/ameaça em ordem 

decrescente: grave, alta, média, baixa e muito baixa ou não significativa, conforme a 

quantidade, os tipos e os aspectos ambientais gerados observados. O resultado deste 

levantamento pode ser conferido na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Classificação das Unidades de Espaços Potenciais    

cadastradas pela pesquisa em termos de grau de Pressão/Ameaça.  

Pressão/Ameaça C M CD 
Total % do 

total Área total (ha) 

Grave 3 9 1 13 8,4% 724 

Alta 13 13 7 33 21,3% 1044,6 

Média 14 22 2 38 24,5% 1562,3 

Baixa 12 15 12 39 25,2% 2074,9 

Não significativa 6 25 1 32 20,6% 1112,7 

Legenda: C=Corredor; M= Mancha; CD= Corredor Descontínuo. Fonte: dados 

primários, baseados em visita de campo e uso de imagens de satélite de alta 

resolução com uso do software Google Earth™. 

 

São consideradas unidades em estado de degradação grave significativos quatorze 

espaços potenciais, que equivalem a 8,4% do total avaliado, abrangendo 724 hectares de área 

que podem estar ameaçadas a curto prazo. Todas essas unidades são espaços potenciais que 

estão sofrendo intensas invasões que fragmentam severamente suas áreas.  

No geral, a “zona vermelha” das invasões está ocorrendo entre o centro-leste e centro- 

sul da mancha urbana do Grajaú, em áreas com grandes quantidades de terrenos vazios 

localizadas próximas à Represa Billings, bem como na microbacia do Ribeirão Cocaia e 

também nos limites da APA Bororé-Colônia. É possível visualizar, na Figura 37, duas 

imagens de satélite de alta resolução disponibilizada  pelo Google Earth antes e depois da 

invasão da unidade 62, que continha valor ecológico alto, além de nascentes. 
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Figura 37: Representação da supressão de vegetação causada por novas invasões na unidade 

62. Diferença entre 24/08/2012 antes das invasões e a esquerda após invasões em 07/04/2014. 

Autoria própria, produzido a partir de imagens Digitalglobe de alta resolução do banco de 

dados do Google Earth.   
 

Na classe de pressão/degradação alta, estão áreas com processo de fragmentação e 

degradação estética preocupantes, porém em ritmo menos acelerado do que no caso das 

unidades em situação grave. Os problemas verificados nessas áreas estão combinados, 

envolvendo o adensamento precário ou irregular de ocupações urbanas em suas bordas, além 

de intenso uso para descarte irregular de resíduos de construção ou domésticos, presença de 

córregos poluídos e consumo de drogas que são situações frequentes. Nessas condições estão 

cerca de 1.044,6 hectares, ou 21,3% dos espaços potenciais, totalizando 33 unidades, um na 

margem da Guarapiranga, seis na Billings, cinco na região do Cocaia, cinco na região do 

Jardim Noronha, três na região do Jardim São Noberto e dois na “Ilha do Bororé”. Na Figura 

38 pode ser visualizado loteamento irregular em expansão em beira de encosta na região 

próxima à Avenida Paulo Guilguer Reimberg, nos limites da APA Bororé-Colônia, 

margeando a unidade 78. 
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Figura 38: Consolidação de loteamentos irregulares as margens de 

encostas da Unidade 78. Região dos limites das ocupações urbanas ao 

sul do distrito do Grajaú tende a ser uma das mais vulneráveis a 

loteamentos irregualares e invasões. Autoria própria, fotografada em 

31/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp.  
 

O que se verifica é que em cerca de pelo menos 30% das unidades da Subprefeitura de 

Capela do Socorro, somadas em situação de degradação e pressão alta ou grave, requer-se 

com urgência ações de fiscalização e controle urbano e recuperação ambiental com remoção 

no curto prazo de invasões e coibição de loteamentos, com atenção especial para terrenos 

vazios. 

No caso das unidades com problemas de degradação e pressão médio estão espaços 

também com problemas significativos de poluição estética e ocupação urbana precária, 

geralmente relacionados a uma forte contaminação dos recursos hídricos, porém sem a 

abrangência significativa e quantidade de combinações de problemas verificados nas 

categorias anteriores. São 24,5% dos espaços potenciais nessas condições, que também 

requerem ações de fiscalização ambiental, regularização urbana, educação ambiental e 

saneamento. 

Outros 25% dos espaços potenciais apresentaram problemas mais isolados de descarte 

inadequados de resíduos sólidos, usos descontrolados, ou poluição de recursos hídricos 

moderada e por isso foram considerados de degradação “baixa”.  

Dentre as unidades de degradação “não significativa” estão parques, clubes e outros 

tipos de unidades totalmente cercadas e com controle de uso bem estabelecido.  

O último critério classificado para as unidades da Capela do Socorro foi o de “Grau de 

Proteção” que é discutido no item 4.2.7 a seguir.  



184 
 

 
 

 

 

4.2.7 PADRÕES DE PROTEÇÃO LEGAL CONTRA FRAGMENTAÇÃO E REDUÇÃO 

FUTURA 

 

Quando é discutido o potencial de se configurar uma Infraestrutura Verde em uma 

paisagem, é necessário considerar quais são os mecanismos já existentes para conservação de 

suas manchas, corredores e corredores descontínuos – as Unidades de Espaços Potenciais   . 

Essa discussão é realizada neste item a partir do cruzamento de dados Mapa de Unidades de 

Espaços Potenciais com os Mapas de Hidrografia e Declividade para visualização das Áreas 

de Proteção Permanente – APPs segundo o Novo Código Florestal e, principalmente, com os 

Mapas de Zoneamento da APRM, do Plano Diretor Estratégico de 2014 e dos Parques e 

Unidades de Conservação. Não foram incluídos nesta análise os zoneamentos do Plano 

Regional Estratégico da Subprefeitura de Capela do Socorro, pois o mesmo estava, ainda no 

início de 2015, em processo de revisão, o que não permite incluir alguns instrumentos 

importantes como as ZEPAMS, ZPDS e ZEIS, que não estão consolidadas. 

Os resultados deste cruzamento de dados é apresentado na Tabela 15 
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Tabela 15: Dados das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas pela pesquisa em termos de 

níveis de proteção legal.  

Categoria de proteção Classe de proteção esperada N° de áreas que ocorrem 

Restrição Federal (Código Florestal) 

Áreas de Proteção Permanente Relativa 88 

Restrição Estadual (Lei de Proteção e Recuperação aos Mananciais) 

SER (Guarapiranga) Média 16 

SBD (Billings) Média 23 

SBD (Guarapiranga) Forte 6 

SCA / APP APRM (Billings) Muito Forte 57 

Restrição Municipal 

Parques municipais Muito forte 16 

Parques naturais Muito forte 9 

Parques em planejamento/implantação Forte 27 

Parques/c. verdes previstos no PRE 2004 Indefinida 18 

Parques previstos no PDE 2014 Forte 8 

APA Bororé Colônia Média 27 

Praças e canteiros viários Fraca 10 

Especial 

Ferrovias Média 2 

Corredores de transmissão Média 9 

Autódromo, SESC Média a forte (Sesc) 2 

Áreas sem proteção (fora das categorias acima) 

Sem projeto de proteção Muito fraca 29 

Sem proteção atual, com prevista (PRE 2004) Indefinida 4 

Fonte: Dados primários conforme integração de dados do Mapa de Unidades de Espaços Potenciais, Mapa 

de Declividade do capitulo 3.3.1, Hidrografia do Capitulo 3.3.2, Mapa de Zoneamento segundo as Leis 

Específicas das APRMs e Mapa de Parques e Unidades de Conservação. 
 

Em termos de mecanismos de conservação federais, as APPs foram identificadas em 

88 unidades. A importância das APPs depende da proporção das mesmas em cada unidade. 

Porém, de maneira em geral, a existência das APPs isoladamente não foi considerada um fator 

de proteção altamente limitante, devido ao histórico de ocupação quase indiscriminado dessas 

áreas na Subprefeitura de Capela do Socorro e no município de São Paulo. 

Na legislação de proteção aos mananciais, foram contabilizados os espaços potenciais 

contidos em Subárea Envoltória da Represa -SER e Subárea de Baixa Densidade- SBD, no 

caso da APRM Guarapiranga e incluindo a Subárea de Conservação Ambiental - SCA no caso 

da APRM Billings. A restrição foi considerada média para as categorias SER Guarapiranga e 

SBD Billings, por não serem as classes mais restritivas definidas para suas bacias, embora 

definem, respectivamente, coeficientes de área permeável de 60 e 40% por lote, como 

exemplo. Já as categorias SBD na bacia do Guarapiranga e SCA na Billings são as que 

apresentaram os maiores níveis de restrição, principalmente na questão de coeficiente de 

permeabilidade, com de 80 e 90%, respectivamente cada. No total, dezesseis unidades estão 

parcialmente ou totalmente delimitadas em SER Guarapiranga, 23 em SBD Billings,  seis em 
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SBD Guarapiranga e significativos 57 em SCA da Billings, que também reconhece todas suas 

APPs em sua abrangência. 

Nas restrições municipais, foi considerado que os parques municipais existentes, sejam 

lineares, urbanos comuns ou naturais, são os mecanismos de proteção mais forte que existem 

na Capela do Socorro, por serem espaços instituídos e mantidos para garantia de suas funções 

bióticas, abióticas e culturais, envolvendo um total de 25 unidades.  

A APA Bororé-Colônia foi estabelecida como um território onde a concessão de 

certidões de uso do solo e o parcelamento do mesmo para fins urbanos é mais restritivo e onde 

a fiscalização ambiental deve ser mais intensa e aparece sempre como um fator importante na 

delimitação das classes mais restritivas das legislações estaduais e municipais. Esta Área de 

Proteção Ambiental ainda não possui plano de manejo e zoneamento específico e, por esse 

conjunto de constatações, foi considerada de proteção média, abrangendo 37 unidades. 

Por último, também na categoria de mecanismos municipais, áreas reconhecidas como 

praças e canteiros viários foram classificadas como de proteção fraca, por serem 

frequentemente modificadas para mudanças no sistema viário e para construção de 

equipamentos de serviço público. Dez unidades estão inseridas em áreas de praças e canteiros 

viários, sem considerar outros tipos de proteção. 

Por fim, foi criada também uma categoria de “propriedades especiais”, abrangendo 

espaços como o Autódromo, o Sesc Interlagos, as linhas de transmissão de energia e as 

ferrovias. São áreas que, embora não tenham como função principal a conservação ambiental, 

acabam garantindo, no longo prazo, a proteção de espaços permeáveis e arborizados.  

As unidades que não constam em nenhuma das categorias de proteção mencionadas 

somam-se 29, ou quase 20% do total, e outras quatro aparecem única e exclusivamente como 

áreas previstas para novos parques no PRE 2004 e ficam, portanto, em situação totalmente 

indefinida. 

A partir da combinação desses diferentes fatores e da proporção que ocupam em cada 

unidade, se é equivalente a 1/3, 1/2 ou mais da metade de suas áreas, chegou-se às classes na 

Tabela 16, que representam a uma expectativa de proteção no longo prazo.  
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Tabela 16: Classificação das Unidades de Espaços Potenciais    cadastradas pela pesquisa 

em termos de grau de proteção legal.  

Grau de proteção esperado M C CD Total 

% do 

total 

Muito forte 8 5 0 13 8,39% 

Forte 17 13 0 30 19,35% 

Média 17 26 14 57 36,77% 

Fraca 11 3 8 22 14,19% 

Muito fraca 31 1 2 34 21,93% 

Fonte: Dados primários e elaboração própria conforme integração do Mapa de Unidades 

de Espaços Potenciais, Mapa de Declividade do capitulo 3.3.1, Hidrografia do Capitulo 

3.3.2, Mapa de Zoneamento segundo as Leis Específicas das APRMs e Mapa de Parques e 

Unidades de Conservação 
 

Em grau de proteção “Muito Forte”, foram observadas aproximadamente 8,4% do 

total de unidades, que são aquelas ocupadas predominantemente por parques, envolvendo oito 

manchas e cinco corredores. Na categoria “forte” estão principalmente áreas de maior 

restrição das APRMs, ou que combinam diferentes fatores de proteção média, como as SBD 

Billings na APA Capivari Monos, além de áreas de parques em implantação ou previstos pelo 

PDE 2014. Cerca de 19,3% das Unidades de Espaços Potenciais  da Subprefeitura de Capela 

do Socorro foram definidas nesta classe de proteção “forte”. A classe de proteção “média” 

apresentou a maior proporcionalidade de todas, abrangendo cerca de 36,8% dos espaços, onde 

estão inclusos 14 dos 22 Corredores Descontínuos da Capela do Socorro, incluindo todos 

aqueles constituídos sob linhas de transmissão de energia. Por fim, 14% são unidades de 

proteção “fraca” e 21,93% “muito fraca”, onde estão localizados principalmente terrenos 

vazios, áreas privadas ou de equipmentos públicos, além  de outros tipos de unidades 

inseridas em condomínios, chácaras, escolas, CDCs, campus e plantações, com maior 

proporção de manchas, como no caso das unidades 9, 10, 14, 36 e 67. 

 Com isso, constatou-se que aproximadamente 36% dos espaços possuem proteção 

fraca ou muito fraca, o que significa que aproximadamente 1/3 da rede pode não ter a 

proteção  suficiente para a sua existência a longo prazo. Outros cerca de 1/3 já possuem 

condições medianas de proteção legal de espaço e vegetação e em igual proporção estão as 

unidades que estão ou podem vir a estar com a conservação garantida a longo prazo, em tese. 

Um cruzamento de dados na Tabela 17 permite ainda visualizar algumas relações 

importantes, entre unidades de valor ecológico alto e muito alto, degradação alta e muito alta 

e graus de proteção. 
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Tabela 17: Relação entre Espaços Potenciais de valor ecológico muito alto e 

alto e classes de degradação alta e grave e graus de proteção.  

Proteção Legal Esperada  
Total Acumulado Muito 

forte Forte Média Fraca 
Muito 

fraca  

Valor Ecológico muito alto + degradação grave 

0 0 1 1 0  2 2 

Valor Ecológico muito alto + degradação  alta 

0 3 3 0 0  6 8 

Valor Ecológico alto + degradação  grave 

0 1 4 0 1  6 14 

Valor Ecológico alto + degradação  alta 

0 2 3 0 1  6 20 

Fonte: Dados primários e elaboração própria. 

 

 O que pode ser observado na Tabela 17 é que,  das 76 unidades de valor ecológico alto 

e muito alto, vinte estão em situação de pressão, degradação ou ameça alta ou grave. Dessas 

vinte, duas são de valor ecológico muito alto e possuem degradação alta, referente às unidades 

98a e 86, nos limites da APA Bororé-Colônia. Outras seis são de valor ecológico muito alto e 

situação de degradação alta, referente às unidades 99a, 99c, 101c, 101e, 88b e 57, todas 

também dentro  ou próximas da APA. Dentre as unidades de valor ecológico alto, seis estão 

em situação de degradação grave, dentre elas as unidades 98b, 3l, 2e, 51, 62 e 61, a primeira 

na APA, a segunda na Represa Billings, a terceira na margem do Rio Pinheiros e as três 

últimas ao longo da bacia do Ribeirão Cocaia, onde duas seriam Parques Lineares pelo PDE. 

No cruzamento entre valor ecológico alto e degradação alta, foram constatadas também seis 

unidades, dentre elas as unidade 88c, 1i, 3j, 3q, 54 e 75. 

Isto significa que os dois maiores problemas verificados, de fragmentação por 

adensamento urbano irregular e as invasões com desmatamentos estão ocorrendo em áreas de 

grande importância ecológica e que deveria se esperar respostas mais adequadas e urgentes do 

poder público. 

 Outra informação relevante é que o total de áreas de valor ecológico alto e muito alto 

com proteção mediana, fraca e muito fraca são de, respectivamente, nove, seis e onze, 

indicando uma série de espaços relevantes que não estão contemplados na legislação 

analisada. 

 Com este diagnóstico geral, foi possivel visualizar melhor questões pertinentes a todo 

o potencial de configuração de uma Infraestrutura Verde. O próximo item apresenta de 

maneira detalhada as diferentes estratégias para configuração de “Redes e Sub-redes” dentro 

da Subprefeitura de Capela do Socorro.. 
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4.3: Formando Redes e Sub-redes 

 

 Foi possivel observar, no item 4.2, as características gerais dos espaços que compõem 

a Infraestrutura Verde potencial da Subprefeitura de Capela do Socorro e definir uma 

classificação para suas unidades. Neste item, a paisagem é analisada em uma escala de 

Distrito focando-se nos potenciais de configuração de redes ecológicas a partir desses espaços 

e as diretrizes estratégicas necessárias para esse fim, permitindo assim definir uma 

Infraestrutura Verde na Capela do Socorro. 

 Baseando-se nas condições levantadas de valor ecológico e hidrografia, limitações 

físicas, uso e ocupação do solo e degradação/pressão ambiental foram definidos cinco tipos de 

diretrizes prioritárias para as 155 unidades de espaços potenciais. 

 A diretriz de Proteção e Conservação foi definida para aquelas unidades que possuem 

valor ecológico alto ou muito alto, importância significativa na produção hídrica e com nível 

menos significativo de fragmentação e degradação ambiental. Para essas áreas, os 

mecanismos legais mais adequados são aqueles que garantem a manutenção e ampliação de 

núcleos e corredores de vegetação significativa bem desenvolvida, priorizando preservação e 

melhoria da conectividade. Tais mecanismos podem ser aplicados tanto a áreas públicas 

quanto privadas, priorizando atividades de baixo impacto ambiental. Essa diretriz foi definida 

principalmente para parques, grandes clubes, sítios e outras áreas mais preservadas. 

Comparando essa diretriz com as estratégias definidas por Ahern (2007), essa seria 

semelhante à protetiva.  

 A diretriz “Manejo e Enriquecimento” é semelhante à de “Proteção e Conservação”, 

porém deve ser aplicada em áreas públicas e privadas de menor valor ecológico e mais 

limitadas do ponto de vista da manutenção e reconstituição de matas nativas do que as áreas 

contempladas na diretriz anterior. São exemplos de espaços contemplados por essa diretriz 

estratégica: chácaras, campus, equipamentos públicos, escolas, condomínios e plantações. 

 As unidades contempladas na diretriz de “Contenção e Integração” são principalmente 

espaços vazios de menor uso social e outros tipos de áreas que podem ser parcialmente 

ocupadas ou integradas ao tecido urbano. A definição dessa estratégia, semelhante à defensiva 

de Ahern (2007), parte da constatação que os terrenos vazios são as áreas mais vulneráveis 

para serem invadidas, fragmentadas e degradadas. Algumas das ZEIS 4 do PDE 2014 foram 

instituídas em unidades desta categoria que poderia abranger mais espaços do que foram de 
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fato definidos para esse fim, porém grande parte desse conjunto está sendo 

indiscriminadamente invadido e degradado. Deve-se conservar prioritariamente os trechos de 

valor ecológico alto, que muitas vezes ocorrem em parte dessas unidades, ocupando os 

trechos com parâmetros ambientais menos significativos. A ocupação desses espaços deve ser 

planejada com critérios ecológicos, considerando inclusive a adoção do uso de tipologias de 

infraestruturas verde em escala de projeto que poderia ser recomendada para compensação da 

redução de área perméavel, por exemplo. 

 Na diretriz “Recuperação e Restauração” estão unidades de espaços potenciais em 

situação de degradação alta e grave, ou que estão fortemente fragmentados e precisam de 

estratégias ofensivas para garantia de seu papel potencial na Infraestrutura Verde. São 

geralmente necessárias nessas unidades projetos de restruturação urbana e restauração 

ecológica. 

 Por fim, a diretriz de “Aproveitamento Criativo” tem relação com a estratégia criativa 

descrita por Ahern (2007) e foi definida principalmente em corredores descontínuos sob 

linhas de transmissão de energia e ferrovias, além de outras unidades com características 

limitadas e específicas, mas que podem ser aproveitadas na configuração de uma 

infraestrutura verde para fins específicos como manutenção de corredores de agricultura 

orgânica.  

 Foi constatado, analisando a distribuição dos espaços ao longo da Subprefeitura de 

Caple do Socorro, que eles poderiam ser agregados àquilo que foi denominado de “Redes de 

Espaços Potenciais” ou apenas “Redes”. Essas redes definem os conjuntos de manchas, 

corredores e corredores descontínuos conectados dentro de uma região e de um determinado 

contexto da paisagem. Além das Redes, foram verificadas Sub-redes, isto é, conjuntos 

menores de Espaços Potenciais vinculados a  uma rede ou mais redes diferentes. 

 Neste item são descritas e avaliadas, em escala de 1:45.000 as seguintes redes, sub-

redes e unidades isoladas e “inter-redes”. 

4.3.1: REDES E SUB-REDES DO DISTRITO DO SOCORRO E NORTE DO 

DISTRITO DE CIDADE DUTRA: Ia- Rede do Corredor Guarapiranga parte 1; II- 

Sub-rede de Interlagos; III- Rede do Corredor Marginal Pinheiros 

 4.3.2: REDES E SUB REDES DO DISTRITO DE CIDADE DUTRA E PORÇÃO 

NORTE DO DISTRITO DE GRAJAÚ: Ib - Rede Corredor Guarapiranga parte 2, V-

Sub-rede Rio das Pedras,  VI- Sub-rede Unisa-São José, VII- Sub-rede Tanquinho, 

VIIIa – Rede Billings, IX- Sub-rede Guanhembu, Isolados e inter-redes parte 1. 
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4.3.3: REDES E SUB-REDES DA PARTE CENTRAL E NORTE – URBANIZADA, 

DO DISTRITO DO GRAJAÚ: XVIIIb- Rede do Corredor Billings Parte 2, IX- Rede 

Bororé-Shangrilá-Noronha, X- Sub-rede Varginha, XI- Sub-rede Córrego Afluente do 

Ribeirão Caulim, XII- Rede Cocaia, XIII- Sub-rede Três Lagos; Isolados e Inter-redes 

parte 2. 

4.3.4 REDES E SUB-REDES DA PARTE SUL DO DISTRITO DO GRAJAÚ – 

REGIÃO PREDOMINANTEMENTE RURAL: XIV- Rede Bororé-Varginha, XV-: 

Bororé-Ilha e XVI: Bororé-Chácara Santo Amaro.   

 

 

4.3.1: REDES E SUB-REDES DO DISTRITO DO SOCORRO E NORTE DO DISTRITO 

DE CIDADE DUTRA 

 

 As Unidades de Espaços Potenciais  e Diretrizes Prioritárias identificadas na região do 

Distrito de Socorro e Norte de Cidade Dutra podem ser visualizadas no Mapa 23¹.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

¹ O Mapa foi produzido em Arcmap™ 10.3 com base no Mapa das Unidades de Espaços Potenciais da 

Subprefeitura de Capela do Socorro em formato Shape. 
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Mapa 23: Unidades de Espaços Potenciais    do Distrito de Socorro e Norte de Cidade Dutra. Elaboração 

própria em Arcmap 10.3. DATUM WGS 84_UTM_23S - Projeção UTM. 

 

Pode ser visualizado, no Mapa 23,  que no distrito de Socorro e ao norte da Cidade 

Dutra, as Unidades de Espaços Potenciais estão distribuídas próximas a dois corredores 

principais: a primeira parte do Corredor da Represa Guarapiranga a oeste e o Corredor da 

Marginal Pinheiros ao norte. Os dois se encontram a extremo noroeste, fechando um grande 

arco de espaços potenciais. Outras unidades estão próximas destes corredores e algumas, 

inclusive, criam pontes de conexões indiretas entre eles. Desta forma, foram definidas três 

redes principais que agregam esses conjuntos: a  “Rede Guarapiranga (parte 1)”; a “Rede 

Marginal Pinheiros”, e também a “Sub-rede de Interlagos”, que agrega espaços potenciais 

localizados no interior do referido bairro. É possivel visualizar, no Quadro 8,  quais são as 

Unidades de Espaços Potenciais dentro de cada Rede e Sub-rede dessa região e quais devem 

ser as diretrizes prioritárias para estabelecimentos das mesmas enquanto uma Infraestrutura 

Verde.  
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Quadro 8: Redes e Sub redes da Região norte da Subprefeitura de Capela do Socorro e 

as diretrizes prioritárias para configuração de uma Infraestrutura Verde.  

Preserv. e 

Conserv.

Manejo e 

Enriq.

Contenção 

e Integr.

Recup. e 

Restaura.

Aproveit. 

Criativo

Guarapiranga 

Parte 1

1a; 1c; 1g; 1b; 1d; 1e; 

1f; 1h; 4; 5; 

20; 21

- - -

Sub Rede 

Interlagos

15 9; 19 14 - -

Marginal 

Pinheiros

2e 2b, 10 2c 2a; 2d; 11

Interredes - 6 - 8 7

Isolados - - - - -

n° Total de 

Unidades:
5 14 2 3 2

Rede

Unidades por Diretriz Prioritária

So
co

rr
o

 e
 N

o
rt

e
 C

. D
u

tr
a

 
Fonte: Dados primários e elaboração própria. 

  

Nesta região estão, portanto, vinte e seis das cento e cinquenta e cinco  unidades de 

espaços potenciais verificados. Dessas vinte e seis, cinco são áreas que foram classificadas 

como aptas a estratégias de preservação e conservação. As unidades 1a, 1g e 15 referem-se 

respectivamente aos Parques Municipais Barragem, Linear Castelo na Represa Guarapiranga, 

e Jacques Cousteau no bairro de Interlagos. Todos esses espaços possuem em comum 

vegetação de várzea significativa, inclusive as unidades 1c e 2e, que são áreas abertas e sem 

controle, localizadas nas margens da Guarapiranga e Rio Jurubatuba. As unidades 1g e 15 

também possuem áreas de eucaliptal com sub-bosque de Mata Atlântica. As Figuras 61 e 62 

permitem visualizar áreas dessas duas unidades. 

 

 
Figura 39 (esquerda) e Figura 40 (direita): Unidades 1g e 15 Parques Linear Castelo e Jaqcues Cousteau. 

Duas áreas de grande relevância ambiental, porém os parques possuem problemas estruturais e por isso 

visitação limitada. O entorno da unidade 15 é o ponto de caminhada mais frequentado da Subprefeitura 

de Capela do Socorro, no bairro de Interlagos. Autoria própria, fotografadas em 23/01/2014 e 19/01/2014 

com câmera Sony Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  
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Esta região da Subprefeitura de Capela do Socorro também se caracteriza por um 

número predominante de áreas aptas às estratégias de Manejo e Enriquecimento, originadas 

em grande parte pelo processo de ocupação ordenado do entorno da Represa Guarapiranga e 

dos distritos de Socorro e Cidade Dutra, envolvendo clubes e empreendimentos privados de 

alto padrão. As unidades 1b, 1d, 1f e 1h referem-se a esaços ocupados predominantemente por 

clubes ou marinas, além de restaurantes e outros estabelecimentos privados nas margens da 

Represa Guarapiranga e do Parque Praia do Sol, unidade 1e, com arborização esparsa  e a 

mais alta frequência de usuários de todos os parques da Subprefeitura. A unidade 5 também 

constitui-se de um clube privado, o São Paulo Atlethic Club. As unidades de espaços 

potenciais de n° 10 e 29 são de condomínios de médio a alto padrão com arborização 

significativa; a de n° 4 é uma propriedade da Eletropaulo com 4,5 hectares de áreas 

permeáveis e eucaliptais contínuos à unidade 1a. Na maioria das unidades na Diretriz de 

Manejo e Enriquecimento existem grandes quantidades de áreas com cobertura vegetal de 

campo limpo, capoeirinha ou no máximo arborização esparsa, condições ideais para projetos 

de ampliação de cobertura arbórea. 

 A Rede Guarapiranga (parte 1) é, portanto, aquela mais valorizada do ponto de vista 

social e a que mais facilmente pode ser configurada enquanto uma Infraestrutura Verde. A 

Rede pode ser aproveitada enquanto um Corredor Estruturante da Infraestrutura Verde da 

Subprefeitura de Capela do Socorro, com corredores e manchas de habitat ou de vegetação 

nativa mais esparsa, conforme as restrições e possibilidades de cada unidade. Também pode-

se incluir a criação de caminhos e passarelas por entre diferentes unidades da “série 1” (1a, 

1b, 1c, 1d, etc),  localizadas na margem da represa. Esta rede também deve como objetivos de 

conservação a proteção de áreas sob forte dinâmica de inundação do reservatório e a criação 

de sistemas de biovaletas e wetlands para o tratamento das águas pluviais e fluviais que 

chegam até o reservatório. Esta Rede também é de grande importância pelo fato de alcançar 

desde áreas do extremo sudoeste da Capela do Socorro ao extremo noroeste, formando assim 

um eixo que se conecta com diferentes Redes e Sub-redes, além de REPIRs como a da 

Guarapiranga Oeste ao seu norte e Embu-Guaçu/Caulim ao sul. 

 A Rede Marginal Pinheiros tem seu corredor principal formado pelas unidades 2a, 2b, 

2c, 2d e 2e, possuindo também um grande potencial enquanto Eixo de Estruturação da 

Infraestrutura Verde da Capela do Socorro, pois o mesmo, além de possuir amplos espaços 

permeáveis, fecha um arco que conecta a Rede Guarapiranga com a Rede Billings, bem como 

as REPIRs Pinheiros – Santo Amaro e Jurubatuba-Billings Oeste. Entretanto, a configuração 
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desta Rede terá como desafio principal lidar com a conservação e aproveitamento de grandes 

“vazios urbanos”, os quais inclusive a cobertura vegetal possui valor ecológico médio ou 

baixo na maioria da extensão. Áreas da borda deste corredor vêm sendo perdidas para 

empreendimentos imobiliários e o mesmo é visado por projetos como a Continuação da Av. 

Guido Caloi, que criaria uma nova avenida marginal em toda sua extensão (ÁGUAS 

CLARAS DO RIO PINHEIROS, 2012). A Unidade 2b, pelo menos, recebeu uma ciclovia no 

final de 2013, que também é utilizada por pedestres para caminharem da Ponte do Socorro até 

a Estação Santo Amaro do Metrô, ganhando assim uma significativa dinâmica social. As 

unidades 2a e 2d possuem ocupações com favelas e problemas de degradação ambiental, 

onde, no caso da última citada, há áreas que foram usadas até 2010 como bota-fora de 

sedimentos do Rio Pinheiros, além de encostas ocupadas. Já a unidade 2a, em alguns trechos, 

possui apenas 10 metros de largura e precisaria ser “alargada”, para ser ser aproveitada como 

ponto de conexão direta dos dois Eixos Estruturantes referentes as Redes Guarapiranga e 

Billings. 

 Com a devida recuperação ambiental da unidade 2d, tanto ela quanto a 2c poderiam 

ser parcialmente reduzidas para servirem a projetos de habitação, equipamentos públicos, 

novas ciclovias e áreas de lazer. Há muitos viveiros e plantações também por entre essas 

unidades, constituídos de forma espontânea pela população do entorno, que poderiam ser 

incentivados. Áreas do entorno, como as unidades 10 e 11, poderiam também ser conservadas 

como manchas de vegetação próximas e articuladas a um  corredor arbóreo principal na 

Marginal. Nas Figuras 41 e 42 é possível visualizar dois diferentes trechos do Corredor da 

Marginal Pinheiros. 

 

 
Figura 41 (esquerda) -  Plantações na Unidade 2c e Figura 42 (direita); Unidade 2d – Área ampla, sem 

cobertura vegetal continua, com favelas em encostas, degradação ambiental e redução por 

empreendimentos imobiliários. Autoria própria, fotografada em 15/01/2014 com câmera Sony Cybershot 

16mp e finalização em Photoshop CS6.  
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 O Corredor Marginal Pinheiros também poderia ter wetlands e biovaletas para 

melhoria das águas pluviais e fluviais que nele deságuam. 

 Na Sub-rede Interlagos, a questão principal deve ser a conservação e manejo da 

arborização altamente significativa existente no bairro e dentro das unidades delimitadas no 

mesmo. Muitos espaços permeáveis têm sido perdidos no bairro pela expansão de 

condomínios residenciais, no caso, horizontais. É comum que animais silvestres como Teiús, 

Saruês e Saguis  utilizem as residências de Interlagos como área de passagem ou habitat, 

tamanha a sua permeabilidade ecológica, que precisa ser mantida. 

 As Unidades 6, 8 e 7 podem contribuir no funcionamento desta Infraestrutura Verde, a 

primeira como um eixo regional e as duas últimas como eixos locais de integração. A 

Unidade 6 trata da Avenida Atlântica, com significativa arborização e uma ciclovia 

incompleta. Poderia ser, portanto, conservada para o paisagismo, favorecimento dos fluxos de 

avifauna e melhorada para fins de caminho verde para pedestres e ciclistas. A Unidade 8 é um 

corredor viário também na maior parte, com praças e boa arborização, acompanhando um 

córrego.  Porém possui áreas totalmente impermeabilizadas e uma pequena favela sobre o 

corpo hídrico em um trecho. 

 As unidades 7 e 11 devem ser voltadas ao Aproveitamento Criativo e, de certa forma, 

já são usadas para esse fim. A primeira constitui-se de um pequeno corredor de transmissão 

de energia, possuindo viveiros criados por moradores do entorno em toda sua extensão. A 

segunda, localizada no Autódromo de Interlagos, além de ter áreas permeáveis  e com 

projetos de plantio de mudas arbóreas, é aberta todos os dias fora de eventos para a população 

utilizar para caminhada na pista de automobilismo, ou praticar esportes nas quadras nela 

existentes. A questão prioritária deve ser, portanto, reconhecer e instituir como relevantes tais 

usos dessas áreas, buscando a manutenção ou a qualificação dos mesmos no longo prazo. 

 Por fim, um último caso de demanda ambiental importante para essa região é o bairro 

industrial do Distrito de Socorro, um dentre os mais impermeabilizados de toda a 

subprefeitura. Para esses bairros, poderiam ser estabelecidos não apenas programas de 

arborização urbana, como também de incentivo para implantação de infraestruturas verdes em 

escalas de projetos nas industrias, comércios e outros estabelecimentos locais. 

 No item 4.3.2 são discutidas as diretrizes para configuração de uma Infraestrutura 

Verde focada na região do Distrito de Cidade Dutra e Norte do Grajaú. 
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4.3.2 REDES E SUB REDES DO DISTRITO DE CIDADE DUTRA E PARTE NORTE DO 

DISTRITO DE GRAJAÚ: 

 

 

O distrito da Cidade Dutra e a parte norte do distrito do Grajaú possuem ao menos 6 

conjuntos de unidades. A oeste, segue a continuidade da rede vinculada ao Corredor da 

Guarapiranga (parte 2) – unidades 1i, 1j, 1k, 1l, 1m , 1n, 20, 21 e 33 - e Sub-redes que fazem 

parte de sua bacia hidrográfica, como a Sub-rede Rio das Pedras – unidades 23, 24, 25, 26, 27, 

38  -, Sub-rede Unisa/São José – unidades 34, 35, 36, 37 e Sub-rede Tanquinho – unidades 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ao leste inicia-se o corredor Billings, indo desde o Corredor 

Marginal Pinheiros até o sul do Grajaú. Vinculada à rede Billings Parte 1 – unidades 3a, 3b, 

3c, 3d, 3, 3f, 3g, 3h, 13, 18 -, está a Sub-rede Guanhembu – unidades 6, 28, 29, 30, 31, 32. 

Um último conjunto envolve tanto áreas mais isoladas dessas redes, como corredores 

descontínuos que atravessam a Subprefeitura e alcançam diferentes redes e Sub-redes isolados 

e inter-redes 12a, 12b, 15, 17, 22.  

É possivel visualizar, no Mapa 24, as Unidades de Espaços Potenciais Distrito de 

Cidade Dutra e Norte do Grajaú  e suas diretrizes prioritárias para configuração de uma 

Infraestrutura Verde. 
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 Mapa 24: Diretrizes e Unidades de Espaços Potenciais  do Distrito Cidade Dutra e Norte do distrito do 

Grajaú. Elaboração própria em Arcmap 10.3. DATUM WGS 84_UTM_23S - Projeção UTM.  
 

Também é possivel visualizar na imagem porções ao sul da Cidade Dutra e ao norte do 

distrito do Grajaú onde existem “vácuos” sem unidades, como entre as unidades 12b, 44, 53, 

22 e 38 na região do bairro do Grajaú, e entre 35, 36, 37, 1m e 22 na região do bairro da Vila 

São José. Constituem-se tecidos urbanos carentes de espaços abertos e sem cobertura arbórea 

significativa, por conta do processo periférico de expansão urbana que os formaram.. 
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É possivel visualizar, no Quadro 9, quais são as Unidades de Espaços Potenciais 

dentro de cada Rede e Sub-rede dessa região e quais devem ser as diretrizes prioritárias para 

estabelecimento das mesmas enquanto uma Infraestrutura Verde.  

 

Quadro 9: Redes e Sub redes Do Distrito de Cidade Dutra e Entorno e as diretrizes 

prioritárias para configuração de uma Infraestrutura Verde.  

Preserv. e 

Conserv.

Manejo e 

Enriq.

Contenção 

e Integr.

Recup. e 

Restaura.

Aproveit. 

Criativo

Guarapiranga 

Parte 2

1j, 1l, 1m, 

1n

1k - 1i -

Sub Rede Rio 

das Pedras

- 25; 27 - 24 23, 26, 8.

Sub Rede Unisa - 

S. José

- 33; 34; 35; 

36; 37

- - -

Sub Rede 

Córrego 

Tanquinho

44; 42 40, 41, 45 39; 46 - 43

Billings Parte 1
3a; 3c; 3e 18; 3d; 3f, 

3g

- 3b; 3h 13

Sub Rede 

Guanhembu

31; 32 30 29 - -

Interredes - 22 - - 12a; 28

Isolados - 17 16 - -

n° Total de 

Unidades:
11 18 4 4 7

C
id

ad
e

 D
u

tr
a 

e
 N

o
rt

e
 G

ra
ja

ú

Rede

Unidades por Diretriz Prioritária

 
Fonte: Dados primários e elaboração própria. 
 

Dentre as onze unidades aptas à Preservação e Conservação definidas nesta região 

estão áreas de: grandes clubes, como as unidades 1m e 3e; parques nunicipais, como as 

unidades 1j, 1l, 31, 3; Além de áreas parcialmente ocupadas por chácaras e sítios, como as 

unidades 1n e 42, e outras mais isoladas e conservadas como as unidades 3a e 3c. A unidade 

44 e o conjunto de áreas das unidades 3a, 3b e 3c estão sendo propostos como dois novos 

parques, primeiro por estarem em duas regiões que estão distantes dos parques existentes e 

propostos pelo PDE 2014 e segundo, pois havia parques previstos para essas duas áreas no 

PRE 2004 que não foram retomados nos planos e programas seguintes. Ambas as áreas 

também são terrenos vazios vulneráveis a invasões, porém com custos econômicos e sociais 

menores para implantação de projetos. É possivel visualizar nas Figuras 66 e 67 áreas da 

unidade 1n e 44. 
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Figura 43 (esquerda) – Margem do Clube de Campo São Paulo, unidade 1n; Figura 44 – CDC à frente 

com escolas e áreas vazias ao fundo na unidade 44.  A primeira foi classificada como de potencial de 

Preservação e Conservação por possuir importante fragmento de capoeirão e a segunda por ter potencial 

para criação de um parque urbano tradicional. Fotos de 11/01/2014 e 30/01/2014 obtidas em Câmera Sony 

Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  

 

Há neste conjunto de Redes e Sub-redes um total de 16 unidades aptas a Manejo e 

Enriquecimento, envolvendo principalmente áreas predominantemente ocupadas por 

estabelecimentos privados e públicos, além de chácaras. Um exemplo é a “Sub-rede Unisa – 

São José”, composta por áreas de Campi da Universidade de Santo Amaro (UNISA) – que 

inclui totalmente a unidade  a 36  e  parte da unidade 35-; bem como espaços ocupados por 

escola pública e CDC - unidade 37, sítios - unidade 33 e parte da 34 - e garagens de ônibus - 

também parte da unidade 34. Nesta categoria ainda estão inclusas uma área de margem da 

Represa Guarapiranga ocupada por uma marina – unidade 1k, e áreas de chácaras e lotes 

privados regulares ou não na Represa Billings – unidades 3f e 3g e assim por diante. Por fim, 

outros exemplos de espaços contemplados nesta diretriz estratégica estão praças e corredores 

viários arborizados, como as unidades 22 da Avenida Senador Teotônio Vilela e 27 da Praça 

do “Parque das Árvores”. 

Quatro unidades de espaços potenciais, que foram definidos como de estratégia de 

Contenção e Integração, são áreas que possuem trechos de baixo valor ecológico ou outra 

limitação ambiental. A unidade 16, por exemplo, é a mais isolada da Subprefeitura de Capela 

do Socorro, possuindo em metade de sua área um terreno vazio sem cobertura vegetal, corpo 

hídrico e uso social, embora tenha sido definida pelo PDE 2014 como ZEIS 4.  

Na Diretriz de Recuperação e Restauração, foram definidas 4 unidades qe possuem 

áreas com favelas e ocupações em margens de córrego ou de represas, além de problemas de 

acesso descontrolado, disposição inadequada de resíduos sólidos e notável degradação da 

paisagem. O mais grave caso de todos é o da unidade 3b, no bairro “Praia Paulistinha”, 

envolvendo um braço área assoreado da Represa Billings com duas favelas sob risco, a do 
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Tubo sob risco de inundação e da Mandioca que abrange uma grande encosta. A Favela do 

Tubo era composta de barracos e chegou a ser removida em 2011, porém uma nova invasão 

ocorreu em 2014 e no início de 2015 foram constatados mais de quinhentas novas casas de 

alvenarias construídas em APPs. É possivel visualizar, na Figura 45, áreas do corredor de 

transmissão de energia da Unidade 13 e no fundo as unidades 3a e 3b também do Corredor 

Billings 

 

 
Figura 45: Parte das Unidades 13, 3a e 3b da Rede Billings 1. A unidade 13 aparece à direita, 

enquanto a unidade 3b aparece como a área de várzea assoreada da Represa Billings ao 

fundo à esquerda e no morro elevado mais ao fundo com mata está a unidade 3a. Deve-se 

destacar a existência desses três grandes espaços abertos, em uma área carente e precária e 

uma das mais distantes de todos os parques construídos e planejados para a Subprefeitura 

de Capela do Socorro. Autoria própria, fotografada em 21/01/2014 com câmera Sony 

Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  
 

 O Aproveitamento criativo pode contribuir para configurar a Sub-rede Rio das Pedras 

que, além de possuir um grande potencial social, serve como um eixo local de conexão entre o 

Corredor Guarapiranga, Marginal e Billings, por ser cruzada por diferentes corredores 

descontínuos e chegar até a unidade 1g. As unidades 38, 26, 27 e 23 são compostas 

principalmente de corredores viários construídos e/ou praças localizadas acima do Rio das 

Pedras, que é parcialmente canalizado e parcialmente exposto. A unidade 24 é uma 

significativa e rica área de várzea, porém com uma favela em uma pequena encosta na sua 

margem, sem saneamento ambiental e em condição de risco.  A unidade 38, próxima ao 

Terminal Grajaú, possui, além de praças, equipamentos culturais e de outros serviços 

públicos. Tanto ela como a unidade 27 da “Praça das Árvores” são dois dos espaços mais 
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frequentados por jovens de diferentes grupos sociais da Capela do Socorro. A unidade 27 é 

um corredor viário arbóreo, com mais de 50 metros de largura, excessivamente 

impermeabilizado. O principal problema desta Sub-rede é que as áreas são fragmentadas pela 

ferrovia, por avenidas e ocupações urbanas, sem acessibilidade humana entre elas. Há, 

portanto um potencial social muito significativo poderia ser aproveitado com caminhos, 

passarelas suspensas e ciclovias que seguissem desde a região da Avenida Dona Belmira 

Marim até a unidade 1i, onde está prevista a segunda parte do Parque Nove de Julho e a 

continuação da ciclovia da Avenida Atlântica. Do ponto de vista ecológico, seria também uma 

rede para implantação de infraestrutura verde em escala de projetos, como tetos verdes nos 

equipamentos públicos da unidade 38 e para redução de ruas excessivamente largas, como da 

unidade 27. 

 Na Sub-rede do Córrego Tanquinho, com excessão das unidades 46 e 40, todos os 

espaços potenciais possuem  pelo menos uma nascente ou um córrego que alimentam esse 

importante e degradado afluente da Guarapiranga. Além da construção do parque da unidade 

44, seria importante manter e recuperar matas ciliares e a cobertura vegetal do restante desta 

sub-rede, constituída principalmente por espaços privados. A unidade 46, por exemplo, foi 

desenhada ao longo de margens de corpos hídricos formadores do Córrego Tanquinho que 

atravessam inclusive áreas livres de um condomínio. 

A existência dos conjuntos de unidades das Sub-redes “Unisa – São José” e 

“Guanhembu” já é altamente favorável para a manutenção de pequenas manchas de funções 

bióticas, abióticas ou culturais na paisagem. Nas Figuras 46 e 47 podem ser vistas partes das 

unidades 37 e 31, localizadas respectivamentes na Sub-rede “Unisa – São José” e 

Guanhembu. 

 

Figura 46 (esquerda) - Unidade 37 e Figura 47 (direita) – Unidade 31. É importante conservar as 

redes de manchas menores como eixos locais de integração de redes e distribuição de funções ABCs 

na paisagem. Fotogradas em 30/01/2014 e 21/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp. 
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 Por fim, a unidade 22 é constituída pelo corredor arbóreo viário da Avenida Senador 

Teotônio Vilela, em estágio médio ou inicial de desenvolvimento na maior parte de sua 

extensão, atravessando de maneira descontínua diferentes regiões da Capela do Socorro. Nas 

Figuras 48 e 49, podem ser visualizados os corredores viários da Av. Atlântica, unidade 22 e 

Rio das Pedras, unidade 23. 

  

 
Figura 48 (esquerda) - Unidade 22 e Figura 49 (direita) – Unidade 23. Os corredores viários descontinuos, 

apesar de serem limitados para funções bióticas podem ser valorizados para funções abióticas e culturais, 

como pelo aproveitamento para caminhos verdes, ciclovias, para o embelezamento da paisagem, ou 

também como corredores para avifauna. Autoria própria, fotografas em 30/01/2014 e 21/01/2014. 

 

 

São descritas e discutidas, no item 4.3.3, caracteríticas das unidades potenciais e suas 

redes na parte urbana do Distrito do Grajaú e Sul de Cidade Dutra. 

 

 

4.3.3 REDES E SUB-REDES DA PARTE CENTRAL E NORTE – URBANA - DO 

DISTRITO DO GRAJAÚ 

 

A região do norte ao centro do distro do Grajaú concentra cerca de 1/3 das Unidades 

de Espaços Potenciais  de toda a Subrefeitura de Capela do Socorro. É a região mais marcada 

pelo padrão periférico e predatório de expansão urbana e que desde 2013 vem sendo o 

principal alvo de um grande número de invasões. É também marcada pela existência de 

tecidos urbanos de alta densidade, com mais de cinquenta loteamentos irregulares, sessenta 

núcleos de favela, mas também com grandes parcelas de territórios com bairros regulares de 

classe média ou até de classe média alta, como no caso do Jardim Shangrilá. 

Do norte ao centroleste, o Distrito é cercado pela segunda parte do Corredor Billings e 

outros espaços em sua proximidade, formando a Rede Billings 2 - unidades 3i, 3j, 3k, 3l, 3m, 
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3n, 3o, 3p, 3q, 63, 64, 65, 69a e 69b. Do centroleste, a partir da unidade 88a, se inicia um 

grande corredor de unidades extensas inseridas na porção norte da APA Bororé-Colônica, 

com outros espaços no seu entorno, formando a rede Bororé-Shangrilá-Noronha - unidades 

88a, 88b, 88c, 88d, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97. Ao sul, a mancha urbana é cercada pelo 

território periurbano e rural da APA Bororé-Colônia, ao norte do rodoanel com a Rede 

Bororé-Varginha, que será abordada no próximo item. Neste item também é abordada uma 

Sub Rede localizada na faixa sul do final da mancha urbana, a Sub-rede Varginha – unidades 

75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85. Ao oeste está a última e menor Sub-rede conectada à 

Rede Guarapiranga, a Sub-rede Afluente do Córrego Caulim – unidades 71, 72, 73 e 74. 

É possivel visualizar, no Mapa 25, as Unidades de Espaços Potenciais  e suas 

diretrizes prioritárias na região urbanizada do Distrito de Grajaú e sul de Cidade Dutra. 
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Mapa 25: Diretrizes e Unidades de Espaços Potenciais    do região central e norte - Urbana-, do Distro do 

Grajaú. Elaboração em Arcmap 10.3 DATUM WGS 84_UTM_23S - Projeção UTM. 
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Além desse grande arco que cerca a paisagem, esta região ainda possui uma série de 

unidades espaciais que a atravessam formando uma rede em potencial. Na parte central está a 

maior de todas essas redes, vinculada à bacia hidrográfica do Ribeirão Cocaia e por isso foi 

denominada como Rede Cocaia, que vai da Sub-rede Varginha até a Rede Billings sendo 

composta pelas unidades 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61. Entre essa 

rede e a rede Bororé-Shangrilá-Noronha existe uma Sub-rede menor denominada Sub-rede 

Três Lagos, composta pelas unidades 86, 87, 61 e 62. 

É possível visualizar, no Quadro 10, quais são as Unidades de Espaços Potenciais 

dentro de cada Rede e Sub-rede dessa região e quais devem ser as diretrizes prioritárias para 

estabelecimentos das mesmas enquanto uma Infraestrutura Verde.  

 

Quadro 10: Redes e Sub Redes da região central e norte do Distrito do Grajaú e 

extremo sul Cidade Dutra e as diretrizes prioritárias para configuração de uma 

Infraestrutura Verde. Autoria própria. 

Preserv. e 

Conserv.

Manejo e 

Enriq.

Contenção 

e Integr.

Recup. e 

Restaura.

Aproveit. 

Criativo

Billings Parte 2

3p 3o; 3n; 67; 

65

63; 66 3i; 3j; 3k; 3l 

3m; 3q; 64 

68

69a; 69b

Bororé-

Shangrilá-

Noronha

88a; 88b; 

88d; 89; 90; 

91

- 92; 94 88c; 93; 95; 

96; 97

-

Sub Rede 

Varginha

81 76; 83; 84 76; 79; 80 ; 

82

75; 78; -

Sub Rede 

Afluente Caulim

- 72 73 71; 74 -

Cocaia
52; 57; 60 53; 55; 59 49; 54; 58 50; 51; 56 

61

47; 48

Sub Rede Três 

Lagos

87 - - 62, 86 -

Interredes 12b 70; 85

Isolados - - - - -

n° Total de 

Unidades:
12 11 12 24 6

G
ra

ja
ú

 (
R

e
gi
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re
d

o
m
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an

te
m

e
n

te
 u

rb
an

a)

Rede

Unidades por Diretriz Prioritária

 
Fonte: Dados primários e elaboração própria. 

 

 Enquanto nos distritos de Socorro e Cidade Dutra predominam espaços potenciais 

aptos à Preservação e Conservação, Manejo e Enriquecimento ou até Aproveitamento 

Criativo, no distrito do Grajaú existem alarmantes vinte e quatro unidades em situação de 

fragmentação e pressão ambiental em estágio alto ou grave.  Todas elas, com exceção da 

Unidade 12b - que é área de ferrovia desativada atualmente abandonada -, são áreas nas 

margens da Represa Billings, no Ribeirão Cocaia ou que possuem córregos e nascentes. Ou 
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seja, a recuperação dessas unidades é crítica para a questão da produção hídrica. Na maior 

parte dessas unidades, o problema principal é a existência de favelas, loteamentos 

clandestinos, áreas sem acesso controlado e falta de saneamento ambiental, como o caso das 

unidades 3i, 3j, 3k e 3m, corredores comprimidos e fragmentados nas margens do 

reservatório mencionado. Porém, no caso das unidades 3m, 64, 95, 86, 62, 61, 75 e 74, o 

problema principal é a existência de novas invasões que desmataram intensamente, entre 2013 

e 2014, áreas que eram previstas pelo PDE 2014 ou pelo PRE 2004 como ZEIS 4 e parques 

lineares. Na Figura 50, é possivel visualizar uma área invadida na unidade 86 que foi 

classificada nesta pesquisa originalmente como de valor ecológico muito alto, mas que já está 

completamente comprometida pelas invasões.  

 

 
Figura 50: Unidade 86 – Invasão em mancha do bairro “Três Lagos”. Com as 

invasões espaços de grande potencial ecológico passam a ser desmatadas 

dando lugar a ocupações semelhantes ao inicio de novas favelas. Autoria 

própria, fotografada em 24/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e 

finalização em Photoshop CS6. Em retorno ao local no dia 04/09/2014 foram 

vistos tratores fazendo terraplanagem em quase todo o terreno e casas de 

alvenaria sendo construídas. 
  

Não somente a unidade 86, como toda a Sub-rede Três Lagos está completamente 

ameaçada, com exceção da unidade 87, que é de área de várzea alagadiça e talvez somente 

por isso ainda não foi ocupada.. 

 Por último, deve-se considerar, também, que a maior parte das favelas existentes 

nessas diferentes unidades, ou estão em beira de córrego ou em áreas de encostas, situação 

frequente principalmente nas unidades a oeste do Corredor Billings, como as de número 3m e 

3q.  
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 Dentre os espaços aptos a estratégia de Preservação e Conservação, somente um está 

na Represa Billings, a unidade 3p, do Paque Municipal Jardim Prainha, que foi também 

invadido em 2013, mas com reintegração no início de 2014, estando já em funcionamento. As 

unidades dessa categoria possuem significativa vegetação de capoeira, campos de várzea e/ou 

capoeirão e na maior parte dos casos são compostas de sítios e chácaras, embora possam ter 

áreas vazias e outros tipos de ocupação do solo nas suas bordas. As unidades 88a, 88b e 88d 

na Rede Bororé-Shangrilá-Noronha, 81 na Sub Rede Varginha e 60, 52 e 57 na Rede Cocaia, 

apesar de terem sido listadas nesta categoria, também sofrem redução e fragmentação gradual 

devido ao adensamento urbano precário e/ou irregular. Na Figura 51 pode ser visualizada a 

unidade 57, núcleo previsto do Parque Linear Cocaia com valor ecológico e cênico relevante, 

porém composto em maior parte por terreno vazio completamente vulnerável a invasões.  

  

 
Figura 51: Unidade 57 – Núcleo, apenas em projeto há mais de cinco 

anos, da Chácara do Conde do Parque Linear Cocaia. O local é 

conhecido pelos moradores do seu entorno pela vegetação de campo que 

existia por todo o bairro, que foi sendo loteado ou ocupado por conjuntos 

habitacionais para população de baixa renda. Autoria própria, 

fotografada em 30/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e 

finalização em Photoshop CS6.  

 

 Dentre as dez unidades da categoria “Manejo e Enriquecimento” da região, se inserem 

três áreas de plantações, como as unidades 84, 55 e 83; áreas compostas principalmente por 

chácaras como as unidades 67 e 77; uma área livre contígua de uma escola e um CDC sem 

arborização, a unidade 53; além de espaços nas margens de córrego e da Represa Billings que 

tiveram remoções de ocupações em APP recentes, como as unidades 65 e 3o. A unidade 3h 

consiste do Parque Linear Cantinho do Céu, que  anteriormente era uma área de APP ocupada 
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clandestinamente ou irregularmente e foi totalmente reestruturada com o projeto de parque. 

Este espaço não seria apto à estratégia de Preservação e Conservação, como a maioria dos 

parques, pois o projeto do mesmo possui uma estruturação mais voltada para funções sociais, 

sendo uma das unidades classificadas como de valor ecológico alto. Na Figura 52 é possivel 

visualizar um pier do parque e, ao fundo, áreas da unidade 3o. 

 

 
Figura 52: Unidade 3n - Parque Cantinho do Céu e ao fundo Unidade 3o em 

margem da Represa Billings ocupada por loteamentos irregulares em processo 

de regularização urbana. Autoria própria, fotografada em 30/01/2014 com 

câmera Sony Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  
 

 Na categoria de Contenção e Integração foram definidos significativos onze espaços, 

número que poderia ser ainda maior se não fosse o estado atual de ocupação e invasão das 

unidades 75, 75, 95, 62, 61, 51 e 50 que tiveram de ser classificadas na dretriz de 

Recuperação e Restauração.  

 Dentro da diretriz prioritária “Aproveitamento Criativo” estão, novamente, quatro 

corredores descontínuos em linhas de transmissão de energia: as unidades 70, 69a, 69b e a 

menor de todos, a unidade 85. Ressalta-se que tais corredores já são amplamente e 

espontanemente utilizado pela população de seus entornos para a agricultura, onde poderia ser 

feito um trabalho de levantamento, cadastramento e apoio a esses agricultores, sobretudo para 

promoção de hortas comunitárias, cooperativas e práticas agroecológicas. Assim seriam 

ampliadas funções não somente abióticas, bióticas e culturais, como também sociais e 

econômicas. Somente a Unidade 70 possui individualmente nove conexões diretas e três 
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próximas com outros espaços potenciais, criando conexões potenciais entre diferentes Redes e 

Sub Redes da região. Na Figura 53 é possivel visualizar áreas desta unidade. 

 

 
Figura 53: Unidade 70 – Corredor Descontínuo da Linha de Transmissão 

“Gaivotas-Cocaia-Varginha”. Os corredores de transmissão tornaram-se na 

Subprefeitura de Capela do Socorro importantes eixos de agricultura urbana, seja 

praticada para produção ou apenas para fins domésticos pela população. Autoria 

própria, fotografada em 30/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp. 
  

 É possivel também considerar que um eventual aterramento de linhas de transmissão 

de energia na Subprefeitura de Capela do Socorro poderia liberar um imenso estoque de terras 

para implantação de projetos de habitação e de reformas urbanas voltadas ao desenvolvimento 

socieconômico regional. Aqui propõe-se que, a longo prazo, essas transformações sejam 

buscadas, mas desde que mantendo faixas de parques lineares e hortas em todas as unidades, 

com criação de passarelas e caminhos verdes conectanto cada segmento fragmentado por vias 

de trânsito que atravessam esses corredores. Eventuais edificações poderiam ser implantadas 

com infraestruturas verdes em escala de projeto, enriquecendo ainda mais a paisagem e 

compensando impactos de impermeabilização do solo. 

 As unidades 47 e 48 possuem características semelhantes à da unidade 38 da Sub-rede 

Rio das Pedras: Praças, corredores viários e equipamentos públicos construídos sobre 

córregos canalizados. O manejo e enriquecimento da cobertura arbórea desses espaços e a 

implantação de infraestruturas verdes em escala de projetos nas edificações neles existentes 

seria uma proposta para compensar a canalização dos córregos e aproveitar o potencial desses 

corredores descontínuos. 

 Enfim, verficam-se na região do Grajaú urbano grandes potencialidades, onde diversos 

espaços favorecem a conformação de diferentes Redes e Subredes conectadas. Porém os 
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desafios são os maiores verificados e precisam ser potencializados por políticas voltadas à 

produção hídrica, questão habitacional, agricultura, criação de parques e contenção urbana. 

Toda a Rede Cocaia, assim como a Rede Guarapiranga, Billings e Marginal Pinheiros 

pode ser transformada em um corrredor estrutural da infraestrutura verde da Subprefeitura de 

Capela do Socorro. Há espaço muito significativo na Rede Cocaia não só para manutenção e 

criação de manchas e corredores de habitat bem preservados, como também de locais aptos à 

ocupação urbana e  ao desenvolvimento, se este for bem planejado. Se todos os núcleos do 

Parque Linear Cocaia previstos forem construídos, será um dos maiores parques do município 

e sua implantação envolverá, necessariamente, essas questões de restruturação e integração 

urbana.  

A Rede do Corredor Billings Parte 2 também precisa ser valorizada enquanto eixo 

Estruturante da Infraestrutura Verde potencial, onde, se forem finalizados projetos como do 

Parque Linear Cantinho do Céu e Linear Cocaia em todos os seus núcleos, já existirião mais 

de sete quilometros de parques em suas margens. As áreas previstas para ampliação do 

primeiro parque citado contemplam principalmente áreas de encosta em que são necessárias 

remoções. Porém a implantação e manutenção de parques em praticamente todo o Corredor 

Billings Parte 2 envolveria certamente não só grandes custos sociais, como também 

econômicos.  

As Sub-redes Três Lagos, Varginha e Afluente Caulim devem ser valorizadas 

enquanto eixos locais de integração ecológica, que objetivem a contenção urbana, a conexão 

ecológica potencial entre redes do entorno e a distribuição local de funções ABCs. Porém a 

Rede Três Lagos está deixando totalmente de existir por conta das invasões.  

A Rede Bororé-Shangrilá-Noronha poderia entrar em uma categoria de rede de maior 

importância ecológica, mais voltada à preservação ambiental e contenção urbana, aqui 

denominada de “Base Ecológica” da Infraestrutura Verde. São essas bases fundamentais que 

preservam as maiores e mais importantes manchas e corredores de habitat que sustentam os 

eixos de estruturação e os eixos de integração da Infraestrutura Verde. Porém a rede, apesar 

de estar localizada em área de APA, possui muitas unidades que precisam de diretrizes de 

Recuperação e Restauração, principalmente no caso das unidades 93, 95 e 96 localizadas em 

áreas de antigas minerações que hoje possuem favelas e/ou invasões. 

Os grandes corredores descontínuos, como a unidade 70, também podem ser 

considerados como eixos de integração, porém “regionais” ao invés de “locais”. 
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Propõe-se, nesta região do Grajaú, um total de quatro novos parques, além dos 

construídos ou previstos no PDE 2014. Um Parque Linear ao longo das Unidades 72  e 71 

aproveitaria, conectaria e melhor estruturaria os potenciais existentes desses dois espaços 

potenciais, constituídos de corredores descontínuos fragmentados pela ferrovia. Desta forma, 

haveria benefícios para conservação do Afluente do Córrego Caulim, em um local próximo de 

bairros distantes de parques e áreas de lazer previstas. 

O Parque da Unidade 78 foi proposto, pois contempla uma margem de córrego 

parcialmente desocupada, mas que já é utilizada por campos de futebol e também possui 

trechos  com favelas e ocupações em APP, que teriam de ser removidas. O córrego da unidade 

é o maior afluente formador do Ribeirão Cocaia e este parque já estava previsto no PRE 2004, 

porém não foi retomado em nenhum programa, plano ou projeto. 

No caso da Unidade 81, o objetivo seria preservar uma significativa e vulnerável 

mancha de vegetação e garantir um parque tradicional próximo ao extremo sul do Grajaú. 

Não seria necessário ou desejada a criação de um parque em toda a área, mas sim nos espaços 

menos ocupados da mesma. 

No caso da Unidade 95, apesar de estar relativamente próximo ao parque da unidade 

81, um novo parque ainda atenderia ocupações mais ao leste do Grajaú e distantes do primeiro 

citado. O Parque também estava previsto no PRE 2004 como “Parque Linear Minerações” e 

no PDE 2014 como ZEIS 4, projetos que poderiam ser integrados, considerando o fato de que 

há nascentes com mata ciliar e campos de futebol já utilizados pela comunidade nesta 

unidade. As propostas, porém, estão sendo comprometidas pela invasão do local. 

Também se propõe um parque tradicional unindo parte das Unidade 67, 3j e 3h, 

desativando um trecho da Estrada do Canal do Cocaia que atravessa 300 metros de APP da 

Represa Billings, deixando trechos da margem do reservatório com apenas 6 metros de 

largura, na unidade 3h. Essa proposta é possível, pois existe uma outra via de grande largura 

já utilizada como alternativa a essa estrada, localizada entre as unidades 66 e 67. O projeto de 

parque desapropriaria também as áreas de residências que ficariam isoladas sem o trecho da 

Estrada Canal do Cocaia que seria perdido, localizadas nas três unidades envolvidas. Assim 

também haveria um “parque tradicional” para atender a região do Jd Gaivotas, além dos 

lineares previstos. 

Também cabe ressaltar a priorização da unidade 57 como área para um novo parque. 

De todas as áreas da microbacia do Ribeirão Cocaia, onde muitos parques já estão previstos, 

esse é a que possui maior valor cênico, maior uso social existente - devido à existência de 
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CDCs e hortas comunitárias em parte dela - e a mais vulnerável a invasões, por estar 

totalmente aberta, sem cercamento e muito acessível nas margens de avenidas. 

Por último, a confluência de córregos  e a topografia regional favoreceria o 

estabelecimento de uma rede de ciclovias que poderia ter na Rede Cocaia o seu eixo principal, 

e em redes como a Três Lagos, Varginha e Afluente Caulim, eixos secundários. Esta grande 

rota cicloviária poderia ser aproveitada para conectar desde a região de Parelheiros até a 

ciclovia existente na Marginal Pinheiros. Para isto, bastaria delimitar rotas prioritárias na 

região rural da Subprefeitura de Capela do Socorro desde o seu extremo  sul, criar ciclovias na 

Av. Paulo Guilguer Reimberg, além dos eixos nas Sub-redes mencionadas e na Rede Cocaia 

que iria até a Av. Dona Belmira Marim ao seu norte. A partir da Av. Dona Belmira Marim 

seria criada uma Ciclovia até a Sub-rede Rio das Pedras para que possa ser conectada à 

ciclovia da Rede Guarapiranga já em fase de construção.. 

No item 4.3.4 são descritas as últimas redes definidas na Subprefeitura de Capela do 

Socorro localizadas no extremo sul da mesma e discutidas as suas diretrizes prioritárias. 

 

 

4.3.4 REDES E SUB-REDES DA PARTE SUL DO DISTRITO DO GRAJAÚ – REGIÃO 

PREDOMINANTEMENTE RURAL 

 

 

A região sul do distrito do Grajaú é praticamente uma grande matriz rural com espaços 

abertos fragmentados pelo braço Bororé da Represa Billings, pelo Rodoanel e por algumas 

estradas mais importantes como as Avenidas Paulo Guilguer Reimberg e Tadao Inoue e 

Estrada do Bororé, além de possuir pequenas estradas de sítiosm, de condomínios de chácaras 

ou de loteamentos. O Rodoanel, por ter exercido um grande efeito de fragmentação nessa 

paisagem, e o braço Bororé da Represa Billings, separam esse grande conjunto de espaços em 

três redes principais: A rede Bororé-Varginha – unidades 98a, 98b, 98c, 98d e 98e, está 

localizada  ao norte do Rodoanel e à oeste do braço Bororé da Represa Billings; A rede 

Bororé-Chácara Santo Amaro, com o maior tamanho, situada ao sul do Rodoanel envolvendo 

as unidades 99a, 99b, 99c, 99d, 99e, 99f e 99g a oeste e sul do braço Bororé da Represa 

Billings, incluindo os bairros do Jardim São Noberto e Chácara Santo Amaro e também as 

unidades 101a, 101b, 101c, 101d e 101e localizadas na parte sul e central da “Península do 
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Bororé”. As unidades 100a, 100b e 100c, localizadas ao norte do rodoanel na peninsula do 

Bororé formam a rede Bororé-Ilha, no bairro “Ilha do Bororé”. 

 Mais de 90% deste território está inserido na APA Bororé-Colônia e é nele que estão 

localizadas as maiores manchas de florestas da Subprefeitura de Capela do Socorro, bem 

como o maior de seus corredors. Também se destacam, nesta região, atividades de mineração, 

agricultura, clubes, pesqueiros e uma série de bairros com chácaras ou loteamentos 

irregulares, imersos nas unidades. 

É possivel visualizar, no Mapa 26, as Unidades de Espaços Potenciais da região Sul 

do Distrito do Grajaú, focado nas áreas predominantemente rurais. 
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Mapa 26: Diretrizes e Unidades de Espaços Potenciais    da Parte Sul do Distrito do Grajaú – Região Rural. 

Elaboração própria em Arcmap. DATUM WGS 84_UTM_23S - Projeção UTM. 
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É possivel visualizar, no Quadro 11, quais são as Unidades de Espaços Potenciais 

dentro de cada Rede e Sub-rede dessa região e quais devem ser as diretrizes prioritárias para 

configuração de uma Infraestrutura Verde.  

 

Quadro 11: Redes e Sub Redes da Região Rural do Distrito do Grajaú e as diretrizes 

prioritárias para configuração de uma Infraestrutura Verde. 

Preserv. e 

Conserv.

Manejo e 

Enriq.

Contenção 

e Integr.

Recup. e 

Restaura.

Aproveit. 

Criativo

Bororé-

Varginha

98c; 98e 98b 98a 98d -

Bororé-Ilha
100a; 100b; 

100c

- - - -

Bororé-

Chácara Santo 

Amaro

99d; 99e; 

99g; 101b; 

101d; 101e

101a 99a; 99c;  

99f; 101c

99b -

n° Total de 

Unidades:
11 2 5 2 0
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Rede

Unidades por Diretriz Prioritária

 
Fonte: Dados primários e elaboração própria. 

 

 As unidades dessas redes são de grande porte e não configuram-se como áreas 

homogêneas e bem delimitadas. Os diferentes espaços potenciais foram delimitados pelas 

principais estradas que fragmentam o território e muitas vezes chegam a conter sítios, 

chácaras, pesqueiros, condomínios, loteamentos irregulares e faixas de Parques Naturais em 

uma única mesma unidade, como no caso da Unidade 99d, com 712,6 hectares. A mesma 

unidade também chega a possuir um grande fragmento de floresta contínuo e outros cinco 

fragmentos menores mais isolados, entremeados por áreas agrícolas e outros tipos de 

ocupação do solo. 

 Todas essas três redes devem também serem tratadas como  “Bases Ecológicas 

Fundamentais” para a sustentação da Infraestrutura Verde de toda a Subprefeitura de Capela 

do Socorro. A configuração das três redes deve objetivar:  

 I- A definição de estratégias, mecanismos e projetos voltados à conservação de 

fragmentos de capoeirão e capoeira existentes e a melhoria da conectividade entre eles, 

visando à manutenção de redes ecológicas para além dos limites da Subprefeitura de Capela 

do Socorro. As estratégias deverão contemplar principalmente propriedades privadas, além 

dos Parques Naturais existentes  e previstos. 

II- O Controle urbano para coibir o crescimento em pequenos núcleos e em áreas de 

chácaras e também para contenção do bairro do Jardim São Noberto no sudoeste e dos bairros 

do Jardim Varginha e entorno, ao noroeste. 
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III- A potencialização de um projeto de desenvolvimento para essas unidades que 

trabalhe os potenciais econômicos já existentes, desde os clubes, os sítios, as grandes áreas de 

produção agrícola a projetos de aproveitamento turístico e cicloviário nesta significativa 

paisagem rural. 

IV- Verificar a viabilidade e necessidade de implementar todos os projetos completos de 

novos parques naturais propostos pelo PDE 2014, tendo em vista que no caso dos Parques 

Naturais Castenheiras-Mananciais e do perímetro da Cratera do Colônia fase II, inserido na 

unidade 99g, são áreas que já se encontram em estado de conservação muito alto e degradação 

muito baixo devido aos cuidados dos agricultores e proprietários atuais. 

V- A criação de pontes para fauna, ao longo do Rodoanel, melhorando a conectividade 

entre as redes ao sul e ao norte do Rodoanel nas áreas dos Parques Naturais. Melhorar ainda a 

cobertura vegetal nas duas passagens existentes nas unidades 98e, 101a e 101e que estão 

“descampadas”, isto é, sem cobertura arbórea.  

V- Monitoramento de fauna, flora e crimes ambientais nessas regiões, que tendem a ser 

alvo de despejo de entulho, caça e extração vegetal ilegal. 

VI- Repensar a concessão de licenças para expansão de minerações e aterros no entorno. 

 

A maior parte das unidades desta região foram categorizadas como áreas de diretriz 

prioritária de Preservação e Conservação, onde as condições existentes já são favoráveis ao 

desenvolvimento dos objetivos acima citados. Essas são áreas marcadas principalmente pelos 

usos mais sustentáveis como Parques Naturais, Chácaras, Sítios, Fazendas, Clubes de Campo, 

Plantações e Pesqueiros. Na Figura 54 é possivel visualizar uma rede de florestas da unidade 

99d. 



218 
 

 
 

 
Figura 54: Unidade 99d, maior mancha identificada na Capela do Socorro com extensas 

redes de florestas. Autoria própria, fotografada em 31/01/2014 com câmera Sony 

Cybershot 16mp e finalização em Photoshop CS6.  
 

 Foram contempladas na diretriz de Manejo e Conservação as unidades 98b e 101a que 

são áreas mais ocupadas por chácaras e também possuem uma menor proporção de 

fragmentos de florestas, embora ainda existentes. 

 No caso das unidades 98a, 99a, 99c, 99f e 101c, a categorização enquanto unidades 

aptas à diretriz de Contenção e Integração foi estabelecida mais no sentido de demarcar 

aquelas unidades que estão sofrendo um processo mais intenso de fragmentação por expansão 

de núcleos precários. No caso da unidade 98a, há também intensa atividade de mineração em 

seu interior, uma grande área invadida ao seu extremo norte e uma favela adentrando no seu 

limite oeste. Porém predominam, em todas essas unidades, as áreas conservadas. 

 A unidade 99b foi definida como de Recuperação e Restauração, pois esta já está 

quase totalmente fragmentada e ocupada por loteamentos irregulares em acelerado processo 

de expansão, tendo como epicentro o Jardim São Noberto, iniciado na Subprefeitura de 

Parelheiros. Este bairro também está se expandindo pelas unidades 99a, 99c e, inicialmente, 

na unidade 99d. 

 Já no caso da unidade 99d, há tanto problema de ocupação precária ao norte, como 

também de operação de um grande aterro de inertes, licenciado em 2009 e, além de tudo, uma 

área significativa deste espaço potencial foi também invadido em 2014. 
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 Com exceção dos Parques Naturais, o que se verifica nesta região é que as unidades 

mais preservadas são aquelas em que a agricultura se faz mais presente como uso principal. 

Comparando imagens de Google Earth desde o início dos anos 2000, as unidades como 99g, 

99c , 101d e a maior parte da unidade 99d são aquelas nas quais se verificam uma menor 

alteração de condições de uso do solo, com grande harmonia entre áreas de cultivo e áreas 

preservadas. Na Figura 55 é possível visualizar uma área de plantação de hortaliças na 

unidade 98c. 

  

 
Figura 55: Unidade 98c – Sítios e plantações. A agricultura de 

produção não é praticada em toda região rural da Subprefeitura 

de Capela do Socorro, mas sim nas áreas mais ao sul da mesma. O 

plantio mais comum é o de hortaliças que convivem em harmonia 

com as florestas do extremo sul. Autoria própria, fotografada em 

31/01/2014 com câmera Sony Cybershot 16mp e finalização em 

Photoshop CS6.  
  

 Por isso deve ser avaliada pelo poder público a necessidade de ampliação dos Parques 

Naturais nas áreas delimitadas e de se continuar a incentivar a mineração na região, como 

preconiza o PDE2014. Ao invés disso, podem ser reforçados os zoneamentos, a fiscalização 

ambiental e mecanismos de promoção de práticas agroecológicas, ecoturísticas e também 

voltados aos pagamentos por serviços ecossistêmicos e ambientais. 
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5. RECOMENDAÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA 

VERDE NA CAPELA DO SOCORRO 

 

A análise dos dados apresentados permitem duas importantes conclusões. A primeira é 

de que a Subprefeitura de Capela do Socorro possui um amplo arranjo de espaços que estão 

distribuídos de forma estratégica para configuração de uma infraestrutura verde. 

A segunda conclusão principal, que decorre da análise das dinâmicas urbanas 

verificadas na área e dos processos de gestão publica disponíveis, é de que as redes de espaços 

potenciais para configuração de uma Infraestrutura Verde na Subprefeitura de Capela do 

Socorro precisam ter suas funções e potenciais de integração reconhecidos e valorizados ou, 

caso contrário, esses estarão cada vez mais fragmentados no curto e médio prazo. 

 

 

5.1 UNIDADES DE ESPAÇOS POTENCIAIS E DIRETRIZES PRIORITÁRIAS. 

 

É possível visualizar, no Quadro 12, a distribuição das 155 Unidades de Espaços 

Potenciais de acordo com as diretrizes estratégicas recomendadas para configuração dessa 

infraestrutura verde: a) preservação e conservação; b) manejo e enriquecimento; c) 

contenção e integração; d) recuperação e restauração e e) aproveitamento criativo. 

 

Quadro 12: Quantidade Total de Unidades de Espaços Potenciais classificadas por 

Diretrizes Prioritárias para configuração de uma Infraestrutura Verde na Subprefeitura de 

Capela do Socorro.  

Preserv. e 

Conserv.

Manejo e 

Enriq.

Contenção 

e Integr.

Recup. e 

Restaura.

Aproveit. 

Criativo

Socorro e 

Norte de 

Cidade Dutra

5 14 2 3 2

Cidade Dutra e 

Norte do 

Grajaú

11 18 4 4 7

Grajaú urbano 12 11 12 24 6

Grajaú Rural 11 2 5 2 0

n° Total de 

Unidades:
39 45 23 33 15To
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Quantidade Total de Unidades por Diretriz Prioritária

 
Fonte: Dados primários e elaboração própria. 

 

a) Preservação e Conservação. 
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Verifica-se que, no total das unidades identificadas, 39 devem ser preservadas e/ou 

conservadas nas condições atuais pelo menor grau de degradação, maior cobertura vegetal 

natural e pelo papel mais significativo a produção hídrica. Isto equivale a aproximadamente 

25% dos espaços potenciais, sendo que é possível verificar espaços nessa condições ao longo 

de toda a Subprefeitura de Capela do Socorro, geralmente abrangendo parques, clubes, sítios e 

outras áreas mais preservadas que demandam uma priorização de atividades de baixo impacto 

ambiental e um maior reconhecimento por conta das funções ambientais que são por elas 

prestadas. 

 

b) Manejo e Enriquecimento 

 

Recomenda-se a diretriz de Manejo e Enriquecimento para 45 unidades ou 29% do 

total. Este dado indica que espaços constituídos principalmente por ocupações como chácaras, 

campus, equipamentos públicos, escolas, condomínios, plantações, praças e ruas arborizadas 

são a categoria mais representativa em termos de proporção numérica na Subprefeitura de 

Capela do Socorro. Com isso é possível perceber que a configuração de uma Infraestrutura 

Verde requer maiores esforços para integração de espaços que não comportam uma 

conservação ou restauração de matas nativas, mas que ainda assim podem e devem ter seus 

atributos ecológicos e paisagísticos reconhecidos e enriquecidos, sem interferência as funções 

econômicas ou sociais principais destes espaços. 

 

c) Contenção e Integração 

 Os 23 espaços (14%) em que se recomendam a diretriz Contenção e Integração 

representam as áreas que são passíveis de ocupação parcial para fins de desenvolvimento 

social e econômico, envolvendo principalmente “terrenos vazios”. A ocupação planejada 

desses espaços mostra-se recomendada para evitar ocupações descontroladas e indesejáveis, 

além de integrar melhor esses espaços ao desenvolvimento da paisagem. A estratégia deve ser 

feita buscando-se a minimização dos impactos ambientais gerados pela impermeabilização 

parcial dos espaços, como, por exemplo, através da implantação de infraestrutura verde em 

escala de projeto nas construções e sempre buscando também priorizar a conservação de 

fragmentos e áreas de conectividade existentes ou potenciais. 
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d) Aproveitamento Criativo 

 Na Diretriz Aproveitamento Criativo, foram definidos no total quinze espaços 

potenciais (9,6%), como linhas de transmissão de energia, ferrovias e outras áreas com 

funções específicas relacionadas principalmente a infraestruturas tradicionais, além do caso 

do Autódromo de Interlagos. Observa-se que esses espaços, embora limitados do ponto de 

vista ecológico, garantem também manchas e corredores de áreas permeáveis disponíveis 

para conservação e aumento da cobertura vegetal e até para outras funções paisagísticas, 

como o significativo uso dos corredores de transmissão para agricultura e o uso do autódromo 

como área pública de lazer em dias vagos de eventos.  

 

e) Recuperação e Restauração 

 Entretanto, constata-se que 33 (21%) dos espaços identificados estão em situação de 

degradação alta e grave e que, por isso, precisam de ações mais urgentes e ofensivas para a 

configuração dessa infraestrutura verde. Parte desses espaços poderiam ter sido classificados 

como de “Contenção e Integração” se não tivessem tornado-se alvo deste processo predatório 

de ocupação e degradação gerado pelas ocupações descontroladas promovidas por 

movimentos e/ou especuladores.  

 Nos Mapas 27 e 28 é possível visualizar as unidades de espaços e as diretrizes 

recomendadas em toda a Subprefeitura de Capela do Socorro e a proposta de Infraestrutura 

Verde conforme as redes classificadas.  
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Mapa 27 (esquerda):Diretrizes Para Configuração de uma Infraestrutura Verde na Subprefeitura de Capela do Socorro. Elaboração própria em Arcmap™. 

Mapa 28 (direita): Infraestrutura Verde da Subprefeitura de Capela do Socorro. Elaboração própria em Arcmap™
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5.2 REDES E COMPARTIMENTOS DA INFRAESTRUTURA VERDE 

 

No Mapa 28 da Infraestrutura Verde da Capela do Socorro, as unidades foram 

agregadas em redes e essas, por sua vez, classificadas em compartimentos da paisagem 

conforme os seus papéis potenciais.  

 

I- Bases de sustentação ecológica da Infraestrutura Verde da Subprefeitura 

de Capela do Socorro, onde estão inseridas todas as redes na APA Bororé-Colônia e seu 

entorno como as Redes Bororé-Varginha, Bororé-Santo Amaro, Bororé-Noronha-Shangrilá, 

Bororé-Ilha, com exceção da Sub-rede Varginha, que é um eixo de integração local. 

 Para essas bases, a diretriz principal deve ser preservar e melhor integrar redes de 

florestas que são as mais significativas da Subprefeitura de Capela do Socorro, envolvendo 

Parques Naturais implantados ou previstos, minerações e aterros e estabelecimentos agrícolas, 

sítios, chácaras, condomínios de chácaras, além de terrenos vazios e loteamentos em 

expansão. 

As florestas e espaços permeáveis nessas bases se colocam ao mesmo tempo como 

fundamentais para conexão com a região sul do Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de 

São Paulo, como também como espaços de contenção urbana, por onde avançam bairros em 

expansão, invasões nas áreas limítrofes e pequenos núcleos urbanos precários em 

adensamento em seu interior. 

 

II- Eixos de estruturação - Arco Verde da Subprefeitura de Capela do Socorro: 

Nesta categoria estão contemplados os principais grandes corredores ou corredores 

descontínuos da paisagem urbana: As Redes dos Corredores Guarapiranga e Billings, parte 1 

e também a Rede Cocaia ao sul e a Rede Marginal Pinheiros ao norte. 

Dos quatro eixos, o que possui a menor situação de degradação ambiental e o maior 

aproveitamento social é a Rede do Corredor Guarapiranga. Nas demais redes, a necessidade 

de recuperação ambiental e até restauração ecológica são maiores devido aos problemas de 

ocupação predatória antigos ou que voltaram a se intensificar ou de desafios de integração 

urbana, como no caso da Rede Cocaia e Marginal. 

 É neste arco que devem ser estruturados por diferentes estratégias os corredores 

arbóreos e os caminhos não motorizados principais. Favorece para este fim o fato de que é nas 

redes que compõem esse arco verde que estão instalados ou previstos a maior parte dos 
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parques municipais da Subprefeitura de Capela do Socorro. O Arco Verde, sem dúvidas, seria 

o eixo mais importante para fins de integração ecológica e social dos espaços potenciais da 

Subprefeitura de Capela do Socorro e para além de seus limites.  

 A partir das redes se estruturam as Sub-redes que poderiam ser classificadas como: 

 

III- Eixos secundários de Integração – regionais e locais - da Infraestrutura 

Verde da Subprefeitura de Capela do Socorro: Os Eixos de Integração são os conjuntos 

Sub-redes ou unidades extensas que, a partir do arco verde e da base de sustentação ecológica, 

poderiam articular de forma mais local ou abrangente as “teias” de integração e distribuição 

da infraestrutura Verde no território da Subprefeitura de Capela do Socorro. 

 Como Eixos de Integração Regional apresentam-se os grandes corredores 

descontínuos como nas unidades 12a, 12b, 69a, 69b, 22 e 70, contempladas principalmente na 

diretriz “Aproveitamento Criativo”. Esses eixos cortam grandes extensões do território, 

podendo ser utilizados para melhoria da conectividade ecológica e social da paisagem, 

conforme as potencialidades e limitações dos mesmos. Recomenda-se favorecer as redes de 

agricultura nos corredores de transmissão, com incentivo a práticas agroecológicas e 

comunitárias que fomentem funções socioambientais nas áreas de linhas de transmissão de 

energia. Nas unidades 12a, 12b, ocupadas por ferrovias e 22, pela Avenida Senador Teotônio 

Vilela, recomenda-se buscar o desenvolvimento e diversificação das florestas urbanas neles 

existentes, além do favorecimento de caminhos não motorizados e suas margens quando 

possíveis.  

Foram considerados como eixos de integração local todas as Sub-redes da 

Subprefeitura de Capela do Socorro, sejam as de Interlagos, Rio das Pedras, Unisa-São José, 

Guanhembu, Tanquinho, Caulim, Varginha e Três Lagos.  

As Sub-redes Três Lagos e Varginha devem ser olhadas como críticas para contenção 

urbana, onde principalmente a primeira está sendo severamente invadida, perdendo espaços 

de alto valor ecológico. As Sub-redes Guanhembu, Tanquinho e Unisa-São José possuem 

áreas privadas e públicas diversificadas que precisam ser reconhecidas enquanto pequenas 

manchas de vegetação e espaços permeáveis a serem conservados. 

Enfim, essa Infraestrutura Verde vai para além da escala de Subprefeitura, iniciando-se 

nas grandes REPIRs, ou seja, redes regionais de espaços potenciais localizados no Cinturão 

Verde do qual essa paisagem faz parte. Da mesma forma, essa infraestrutura verde pode ser 

articulada localmente em escalas cada vez mais específicas, indo dos distritos aos bairros, 
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envolvendo espaços pequenos como terrenos baldios, pequenas praças até tetos e quintais de 

residências e calçadas. Dessa forma, potencializa-se a rede de biodiversidade e a rede de 

serviços socioambientais para a população da Capela do Socorro. 

A questão do desdobramento local da Infraestrutura Verde também é fundamental, 

pois deve-se lembrar que 44 unidades de espaços potenciais estão cercados por ocupações 

com permeabilidade entre baixa a escassa, outras 28 variam entre média a escassa e 25 estão 

em ocupações com permeabilidade entre alta a escassa.  Portanto, no total, ainda que 

parcialmente, 97 unidades possuem ocupações no seu entorno com maior demanda por 

melhoria dos coeficientes de permeabilidade do solo e de cobertura vegetal.  

Toda essa Infraestrutura Verde pode ter também como prioridade: a recuperação, 

conservação e enriquecimento ecológico das APPs; a proteção das áreas de encostas, bem 

como aquelas vulneráveis a inundação; o fortalecimento das atividades ao ar livre praticadas 

em parques, praças e outras áreas públicas, privadas ou vazias, e o estabelecimento de rotas de 

turismo e assim por diante. 

 

 

5.3: RECOMENDAÇÕES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

 

 

As paisagens urbanas e periurbanas contidas na Subprefeitura de Capela do Socorro 

são, de fato, ambientes dinâmicos em processo significativo de transformação. Foram 

identificados como processos transformadores dessas paisagens: a) o desenvolvimento 

urbanístico das ocupações consolidadas e as transformações socioeconômicas vividas pela 

população nela residente; b) as políticas, planos, programas e projetos que interagem com 

esse desenvolvimento, como aqueles direcionados à questão dos mananciais, do verde urbano 

ou de obras de infraestrutura e habitação; c) a especulação imobiliária, incluindo os 

empreendimentos imobiliários concentrados ao norte da Subprefeitura e o adensamento das 

ocupações urbanas ainda em situação mais precária ao sul, além da persistência de um grande 

número de favelas em áreas sensíveis; d) a retomada da prática de invasões de terrenos 

vazios, com severo processo de desmatamento e fragmentação, que poderá contribuir a longo 

prazo não só para a piora da qualidade ambiental da Subprefeitura de Capela do Socorro, mas 

também para o processo de favelização e crescimento descontrolado, prejudicando metas dos 
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planos municipais e estaduais e comprometendo o atendimento das demandas 

socioeconômicas da população. 

Historicamente, os temas prioritariamente discutidos nas Áreas de Mananciais 

envolvem a questão da política de habitação versus a questão da política de saneamento e 

abastecimento público. Entretanto os dados apresentados amparam abordagens ampliadas que 

defendem que são necessárias políticas que vejam as áreas de mananciais não apenas como 

“estratégicas para a produção hídrica”, como também conservadoras de redes estratégicas 

para múltiplas funções ecológicas, sociais e econômicas, fundamentais para a cidade 

constituída.  

Os espaços potenciais identificados e descritos anteriormente na configuração de uma 

infraestrutura verde constituem territórios de disputa diante das dinâmicas urbanas apontadas. 

Ao longo deste trabalho foram identificadas riquezas, fragilidades e limitações à 

conservação de elementos ecológicos importantes de uma paisagem localizada nas áreas 

periféricas de São Paulo impactadas pela urbanização. Desta forma, levantamentos 

semelhantes, que poderiam ser denominamos como Diagnósticos para uma Infraestrutura 

Verde, deveriam ser itens primordiais de planos para o desenvolvimento urbano do município 

e para a Região Metropolitana. Além disso, seriam úteis para uma política efetiva para a 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, articulando órgãos estaduais, 

municipais, pesquisadores e com a participação aberta da população metropolitana. 

Um Plano de Infraestrutura Verde pode ter um papel relevante para o desenvolvimento 

socioeconômico na Capela do Socorro e outras áreas de mananciais, pois tem o potencial de 

criar  sinergia entre políticas diversas, como de habitação, saneamento, transporte, lazer, 

agricultura, cultura, turismo, educação e meio ambiente, apoiado em um diagnóstico dos 

espaços e redes potenciais como questão central de direcionamento.  

É possível verificar que, historicamente, órgãos e departamentos de governo ligados 

mais diretamente à questão ambiental têm sido pouco favorecidos em termos de alocação de 

recursos do orçamento (em todas as instancias); portanto a integração de diferentes políticas é 

uma forma de potencializar benefícios para a sociedade 

Na questão dos mananciais, por exemplo, não se contempla em toda a lei específica da 

APRM Guarapiranga metas de conservação da vegetação. As políticas de habitação e 

saneamento nas áreas de mananciais precisam considerar urgentemente a necessidade de 

recomposição de APPs, de revitalização de nascentes, córregos e rios e implantação de 

infraestrutura verde em escala de projeto para minimização da poluição difusa gerada para a 
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represa. É inconcebível que projetos de desenvolvimento em áreas de mananciais não 

contemplem variáveis ecológicas.  

O desenvolvimento socioeconômico e urbanístico nas áreas de mananciais, diante das 

possibilidades de perda de espaços permeáveis pela urbanização, deve manter ainda como 

valores: preservar margens de corpos d’água, encostas, áreas de uso em comum e áreas de 

conectividade, além das matas ainda existentes, e compensar com construções sustentáveis 

que contemplem diretrizes de projeto alinhadas com o ideário de uma infraestrutura verde. 

Os Planos Diretores e Regionais no Município de São Paulo trazem diversos 

mecanismos para a conservação desses espaços, porém a discussão dos mesmos seria melhor 

enriquecida e embasada com um diagnóstico das áreas que serão afetadas. Futuramente, se 

forem constituídos planos de bairro, os mesmos também impactarão de maneira significativa 

sobre a questão. Esta última categoria de plano mais local é uma ferramenta de extrema 

importância, pois cada espaço potencial tende a ter uma relação única com os moradores do 

seu entorno. 

O que se verifica também é que a ocupação e apropriação dos Espaços Potenciais é de 

fundamental importância para a viabilização e conservação dessa infraestrutura verde. Os 

espaços vazios são sem dúvidas os mais vulneráveis. Ou se estabelece uma rigorosa 

fiscalização e ordenação territorial, ou se perde ao longo prazo não apenas uma infraestrutura 

verde potencial, como também um importante banco de terras que poderia ser aproveitado 

para finalidades diversas, como implantação de infraestrutura e moradia. Paralelamente, 

devem-se incentivar projetos de ocupação alternativos aos terrenos vazios, como por exemplo 

as hortas e jardins comunitários. 

Neste sentido, um grave retrocesso ambiental que ocorreu nas áreas de mananciais foi 

o desmantelamento das Divisões de Gestão Descentralizada da Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente. Até o início do ano de 2013, havia uma divisão para cada duas Subprefeituras do 

município, que permitiam uma fiscalização direta no território e o desenvolvimento de 

programas mais efetivos de arborização urbana, além de atividades de educação ambiental. 

Entretanto, os núcleos sofreram um severo processo de corte de recursos, equipamentos, 

funcionários e congelamento, após o ano citado. Coincidentemente, foi após esse fato que se 

retomaram as invasões, sendo que anteriormente o crescimento urbano da região estava quase 

estancado. 

Os projetos de parques identificados ao longo deste trabalho são, ao mesmo tempo, 

ambiciosos pela imensa área que contempla, mas insuficientes, pois restam regiões dentro da 
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própria Subprefeitura de Capela do Socorro sem projetos de parques. Quanto maior o 

desenvolvimento do município, maior será a cobrança da população por parques, e os 

governos deverão buscar mecanismos alternativos para aumento do orçamento para criação e 

manutenção dos parques para poder atender essa demanda. Os parques nas áreas mais 

periféricas e pobres precisam ser priorizados na disputa com as regiões mais ricas da cidade, 

onde já há maior disponibilidade dos mesmos. 

Os parques implantados trouxeram uma grande mudança para a distribuição de áreas 

de lazer, recreação e educação ambiental para a população. Ainda assim, os equipamentos, 

recursos e infraestrutura desses parques são baixos. A longo prazo, pode-se estruturar melhor 

esses espaços para ampliação de funções culturais que a população possa obter deles. Outra 

questão existente é que todos os parques foram implantados até o presente momento sem 

nenhum processo de participação da população, problema que é crônico nos projetos urbanos 

do território e da cidade.  

 Da mesma forma, pode-se buscar criar parcerias com clubes e outros 

empreendimentos privados, criando abertura desses espaços para a população com menor 

poder aquisitivo. O Sesc Interlagos, no ano de 2014, passou a não cobrar mais taxa de entrada 

para a população, mostrando-se um exemplo dentro desta questão. Para a conservação do 

verde na Capela do Socorro, mecanismos que trabalhem com propriedades privadas serão 

fundamentais. 

Valorizar a ocupação dos espaços potenciais da Capela do Socorro não somente é 

necessário para evitar as invasões e a especulação, como também para aumentar as 

possibilidades de desenvolvimento, como, por exemplo, por meio da agricultura, do lazer e do 

turismo. A Capela do Socorro e as áreas de mananciais estão repletas de locais de grande 

beleza cênica, agricultura ou lazer completamente desconhecidos pelos cidadãos da 

metrópole.  

Embora não tenha sido um tema prioritário para esta pesquisa, a infraestrutura verde 

na Subprefeitura de Capela do Socorro pode ter metas específicas de gestão de Florestas 

Urbanas, onde os esforços devem ser focados na conservação ao aumento da cobertura 

vegetal, conforme as demandas de manutenção ou ampliação dessa cobertura em cada bairro. 

Aqui é importante considerar projetos viários, de regularização de calçadas e outras 

intervenções urbanas como oportunidades para aumento da cobertura vegetal. Para 

estabelecimentos privados, principalmente no caso da região industrial de Socorro, a 

implantação de infraestrutura verde em escala de projeto também pode ser uma meta 
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importante. Para bairros escassos de espaços abertos de uso público e sem unidades de 

espaços potenciais significativos em suas proximidades, a criação de “pocket parks”, ou seja, 

de micro parques, pode ser também uma alternativa. E no caso de ocupações onde as 

características urbanas impedem o plantio de árvores, ou se deve buscar a longo prazo a 

realização de amplas reformas urbanas que contenham a melhoria da qualidade ambiental 

e/ou, a curto prazo, priorizar pequenos projetos comunitários de hortas verticais, tetos verdes 

e outras ações voltadas para criação de pequenos jardins e plantio de espécies de médio e 

pequeno porte com valor ornamental, alimentício e medicinal. Para todos os tipos de 

demandas, o envolvimento da população no processo de ampliação da cobertura vegetal 

urbana é essencial para o sucesso das metas estabelecidas. 

São também questões importantes a serem consideradas no estabelecimento do Arco 

Verde: aplicar estratégias e mecanismos para o engajamento de clubes, condomínios, marinas 

e outras propriedades particulares tanto na estruturação de corredores ecológicos, como 

também para possibilidades de ampliação do acesso da população de média a baixa renda ao 

serviços neles disponíveis; Levantamento, reconhecimento e apoio aos atores que contribuem 

de forma espontânea para conservação de espaços como as áreas do Corredor Marginal e do 

Corredor Billings, que são utilizadas para agricultura, viveiros ou como canteiros pela 

população; Criação de sistemas de wetlands, biovaletas e outras infraestruturas para 

tratamento das águas de córrego e galerias pluviais que deságuam na Guarapiranga, Billings, 

Cocaia e Rio Pinheiros; Incorporação do Corredor Marginal e da Rede Cocaia e outros 

grandes vazios aos tecidos e dinâmicas urbanas, aproveitando-se de projetos do PDE como do 

“Arco do Futuro” e de ZEIS 4; Controlar a verticalização na Rede Corredor Marginal e as 

invasões nas Redes Billings e Cocaia; Realocar populações moradoras de áreas sensíveis 

como APPs e encostas, além de seguir ampliando os espaços de lazer e recreação, 

principalmente nas unidades 3a,3b e 3c do Corredor Billings; e preservar integralmente as 

faixas de capoeirão e de campos de várzea entre os diferentes corredores. 

Enfim, esta pesquisa contribuiu para a visualização da riqueza e diversidade 

paisagística das áreas de mananciais, buscando orientar novas políticas para esses territórios. 

Ressalta-se que um Plano de Infraestrutura Verde requer integração de diferentes setores e 

esferas de governo e de envolvimento de comunidades, organizações, proprietários e 

universidades para uma leitura aprofundada e adequada sobre os espaços a serem 

incorporados, as expectativas e conflitos das comunidades e para engajamento de diferentes 

atores em suas diferentes fases de gestão. 
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APÊNDICE A – MODELO DE FICHA DE CAMPO 

 
Ordem na vistoria:
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APÊNDICE B 

MÉTODO DE GERAÇÃO DE MAPA DE CLASSES 

 

Na produção de mapas, o principal software utilizado foi o Arcmap, inicialmente na versão 9.2 

e depois transferida para a versão 10.3™. O Arcmap faz parte do sistema Arcgis, uma plataforma 

desenvolvida pelo Environmental Systems Resource Institute – ESRI e que permite a organização, a 

criação e o compartilhamento de informações, dados e ferramentas geográficas (ESRI 2013). O 

programa foi utilizado em ambiente Microsoft Windows 8. 

Foram produzidas por meio de sensoriamento remoto as imagens em formato raster base para 

integração com dados vetoriais primários ou secundários. Esta imagem em formato raster foi obtida 

por meio de um sensor multiespectral de satélite. Estes satélites geram imagens em diferentes bandas 

eletromagnéticas e são os principais sistemas utilizados para o processamento digital de imagens para 

identificação de diferentes classes de uso e ocupação do solo (FLORENZANO, 2011). 

Inicialmente, nesta pesquisa, foi utilizado uma imagem colorida em RGB criada a partir das 

bandas 3, 4 e 5 do satélite Landsat 5.  Os satélites da série Landsat são lançados pela United States 

Geological Survey – UGSG - e seus dados são amplamente utilizados por cientistas e pesquisadores 

para monitorar áreas urbanas e rurais (UGSG, 2014). No Landsat 5 as imagens são captadas pelo 

sensor Temathic Mapper – TM- que possui uma resolução de 30 metros, isto é cada pixel ou ponto 

mínimo visualizado na imagem possui 30 metros de largura por 30 de largura, o que significa que ele 

capta objetos com mais de 900m². O uso das imagens foi favorecido por permitir uma boa visualização 

dos objetos na principal escala adotada na pesquisa, de 1:90.000, o processamento de dados com o 

acesso gratuito a elas, disponibilizadas já com correção radiométrica e geométrica pela Divisão de 

Geração de Imagens do - DGI Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.  As bandas 3, 4 e 5 

equivalem, respectivamente, as faixas espectrais vermelho, infravermelho próximo e infravermelho 

médio e sua combinação permite uma boa visualização e diferenciação do solo, da água e da vegetação 

(DGI-INPE, 2014). 

No ano de 2013, entretanto, foi lançado o satélite Landsat 8 que permite a visualização de 

imagens de satélite atualizadas e o uso procedimentos de integração que permitem a visualização de 

objetos com 15x15 metros na composição colorida, fato que permitiu a produção de representações 

mais nítidas da paisagem e melhores procedimentos de classificação. Foram selecionadas imagens 

datadas de 08/02/2014, nas bandas 6, 5 e 4 que equivalem às 5, 4 e 3 do Landsat 5, obtidas diretamente 

do site da USGS.  

Com o ferramenta “Composite Bands” do Arcmap, foi possível criar uma composição colorida 

em RGB, que teve de ser reprojetado do sistema de coordenadas WGS_84_23N para WGS_84_23S, 

projeção geográfica utilizada pelas imagens Landsat no hemisfério sul. A partir dessa reprojeção a 

composição teve correção geométrica com uso da ferramenta “Georreferency” utilizando uma imagem 
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Landsat 5 ortorretificada pela Nasa, disponibilizada gratuitamente pela Global Land Cover Facility 

(GEOCOVER, 2012). Tal procedimento é necessário para corrigir eventuais desvios de 

posicionamento da imagem adquirida e da posição real dos objetos mapeados e assim garantir uma 

boa integração de diferentes dados espaciais.  

O aperfeiçoamento visual da composição foi realizado com a ferramenta “Pansharpening’ e a 

banda pancromática 8 do Landsat 8 com pixels de 15 metros”. Esse procedimento permite a 

visualização dos objetos da imagem pancromática da banda 8, porém mantendo as informações 

multiespectrais das bandas 6, 5 e 4, necessárias para procedimentos de sensoriamento remoto. 

Das imagens Landsat 5 também havia sido produzido um mapa da Região Metropolitana de São Paulo 

- RMSP em 2003, por meio de fusão de duas grandes cenas no ARCMAP necessárias para 

visualização de toda a região..Tal imagem foi aproveitada no primeiro mapa da pesquisa, de inserção 

da Subprefeitura de Capela do Socorro na RMSP. 

Com as imagens raster de base, foram integradas “camadas” ou layers em formato vetorial do 

tipo shape – .shp disponibilizadas principalmente pelos Laboratórios de Urbanismo da Metrópole – 

LUME e Seção de Produção de Bases Digitais para Arquitetura e Urbanismo - CESAD , ambos da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP.  

 Outras importantes fontes de camadas de dados especializadas foram  a) Sistema de 

Informações para Habitação Social – HABISP, b) A Biblioteca de dados para a Revisão do Plano 

Diretor Estratégico de São Paulo, o Portal “Gestão Urbana SP”; c)A Cessão de Dados da Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo e d) O Cadastro de Unidades de Conservação do Ministério 

do Meio Ambiente. Diversas camadas ainda foram alteradas ou desenhadas manualmente com uso do 

Arcmap. 

No caso do Mapa de Classes de Uso do Solo foram testados diferentes métodos e programas 

de Processamento Digital de Imagens para Classificação. Primeiramente, foi realizada classificação da 

composição RGB do Landsat 5 com uso do software Spring e método de agrupamento de classes por 

Máxima Verossimilhança – MAXVER. O  Maxver é o método de classificação supervisionada mais 

utilizado atualmente (FITZ, 2008), no qual o operador seleciona amostras de pixels das classes 

desejadas e através das médias e covariâncias desses pixels todo o restante da imagem é classificado.  

O primeiro mapa resultante obteve um Índice de Kappa, medido pelo próprio programa 

utilizado de 89,1%, considerado um bom valor de precisão (LANDIS e KOCH, 1977); Apesar de 

satisfatório o mapa resultante possuía muitos pixels não classificados e confusões entre objetos de 

comportamento espectral semelhante em relação as bandas utilizadas, como asfalto e água, solo 

exposto nas margens dos reservatórios e ocupação urbana. 

O mesmo método foi testado então em diferentes plataformas como Envi™ e o próprio 

Arcmap, sempre no método de Maxver e testando diferentes filtragens, amostras, onde foram obtidos 

índices de até 95%, porém com erros muito semelhantes. 
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Com o uso da composição Landsat 8 o problema persistiu até a utilização de um outro 

programa especializado em Segmentação e Classificação de Imagens de Satélite, o Ecognition 

Developer 9.0. A classificação supervisionada no programa depende de um bom conhecimento da área 

de estudo para identificação manual de amostras das classes desejadas após a aplicação de ferramentas 

de segmentação, que separam objetos com comportamento espectral semelhante. A classificação 

supervisionada foi gerada pela regra de Nearest Neighbor ou “vizinho mais próximo” que classifica 

pixels conforme os padrões das amostras mais próximas (JENSEN, 2009) e foi facilitada tanto pelo 

conhecimento do pesquisador da área, quanto pela maior escala de detalhes da composição Landsat 8. 

Cabe ressaltar uma observação feita por Nucci (2008) ao comparar índices de cobertura 

vegetal realizados por diferentes levantamentos e pesquisas na Cidade de São Paulo. Segundo o autor, 

mesmo em locais e datas semelhantes, os resultados apresentam alta disparidade, devido às diferenças 

de métodos, critérios e procedimentos utilizados por cada autor. O uso comparativo de dados de 

diferentes autores, portanto, deve ser utilizado com grande cautela e os dados e informações 

produzidos por esta classificação visam apenas uma noção da distribuição dos elementos na paisagem 

e nas unidades de espaços potenciais delimitadas.  

 


