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A MEDITAÇÃO SOBRE O TIETÊ

Água do meu Tietê,
Onde me queres levar?
– Rio que entras pela terra
E que me afastas do mar...
É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável
Da Ponte das Bandeiras o rio
Murmura num banzeiro de água pesada e oliosa.
É noite e tudo é noite. Uma ronda de sombras,
Soturnas sombras, enchem de noite de tão vasta
O peito do rio, que é como si a noite fosse água,
Água noturna, noite líquida, afogando de apreensões
As altas torres do meu coração exausto. De repente
O ólio das águas recolhe em cheio luzes trêmulas,
É um susto. E num momento o rio
Esplende em luzes inumeráveis, lares, palácios e ruas,
Ruas, ruas, por onde os dinossauros caxingam
Agora, arranha-céus valentes donde saltam
Os bichos blau e os punidores gatos verdes,
Em cânticos, em prazeres, em trabalhos e fábricas,
Luzes e glória. É a cidade... É a emaranhada forma
Humana corrupta da vida que muge e se aplaude.
E se aclama e se falsifica e se esconde. E deslumbra.
Mas é um momento só. Logo o rio escurece de novo,
Está negro. As águas oliosas e pesadas se aplacam
Num gemido. Flor. Tristeza que timbra um caminho de morte.
É noite. E tudo é noite. E o meu coração devastado
É um rumor de germes insalubres pela noite insone e humana.
Meu rio, meu Tietê, onde me levas?
Sarcástico rio que contradizes o curso das águas
E te afastas do mar e te adentras na terra dos homens,
Onde me queres levar?...
Por que me proíbes assim praias e mar, por que
Me impedes a fama das tempestades do Atlântico
E os lindos versos que falam em partir e nunca mais voltar?
Rio que fazes terra, húmus da terra, bicho da terra,
Me induzindo com a tua insistência turrona paulista
Para as tempestades humanas da vida, rio, meu rio! [...]

Mário de Andrade
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RESUMO
CARDOSO, Omar de Almeida. Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e
ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres. São Paulo, 2015. Tese (Doutorado em Arquitetura e
Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para um debate sobre a possibilidade de intervenções ou
ações para a qualificação urbano-paisagístico-ambiental em áreas de fundo de vale urbanas, um tema
relativamente emergente no Brasil, e de relevante interesse e importância em âmbito científico, técnico e legal.
Realizada entre os anos de 2011 e 2015, a pesquisa de referência esteve alocada na área de concentração
“Paisagem e Ambiente”, dentro da linha de pesquisa “Sistemas da Paisagem”, do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).
O objeto do estudo são as águas urbanas, definidas aqui como os corpos d’água integrantes do meio ou da
paisagem, que compõem um sistema urbano de espaços livres, e que devem ser considerados como espaços da
vida cotidiana, tendo suas orlas aproveitadas para fins urbanos diversificados, e não apenas para suporte de
infraestruturas como sistema viário ou drenagem. Fruto de uma relação perversa e conflitante entre a sociedade
e o meio, as águas urbanas foram, e ainda vêm sendo vistas, no início deste século XXI, de forma excludente do
cotidiano urbano, mesmo após a imposição de legislações específicas e de programas públicos. Os impasses para
uma efetiva gestão pública dos corpos d’água são muitos, e isso se dá principalmente devido à não existência de
políticas e/ou ações integradas para sua conservação e manejo.
Mesmo assim, existe uma realidade possível de ser alcançada em termos de qualificação ou requalificação das
águas urbanas, principalmente em regiões densamente ocupadas, como as metrópoles brasileiras. Nesses
grandes centros urbanos o desafio está na busca de um equilíbrio hídrico, cuja solução de conflitos passa
obrigatoriamente pelo planejamento urbano-paisagístico-ambiental sobre o território, tanto na micro e como na
macroescala, e conforme os preceitos do Planejamento / Arquitetura da Paisagem. Para tanto, faz-se necessário,
de preferência, o uso das tecnologias disponíveis, mediante o consenso entre os grupos e/ou sociedades
envolvidas, enfim, através de uma agenda conjunta e continuada, que trata dos atuais conflitos, prevenindo e
evitando novos conflitos e problemas.
O trabalho traz como recorte a área drenada pela Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT), uma das bacias mais
complexas do País no que se refere à gestão ambiental, principalmente por decorrência das profundas
alterações em suas várzeas, causadas por intervenções hidráulicas, mas também pelo modelo de urbanização
adotado e pela ocupação extensiva do solo urbano. Entretanto, apesar de seus contrastes e paradoxos, a região
apresenta ainda reais possibilidades de utilização de seus espaços livres na metrópole contemporânea, como
meio de viabilização de uma requalificação funcional e ambiental, considerando-se, os sérios problemas
decorrentes do estado atual de degradação da paisagem e do meio ambiente.
Um exemplo são as várzeas da sub-região Cabeceiras, a jusante da Capital, localizada na porção leste da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP): uma área bastante sensível, com grande parte de seus limites incluídos em
Área de Proteção aos Mananciais (incluindo áreas destinadas à reserva de água para o abastecimento público), e
com grande parte de sua várzea ainda preservada (incluindo alguns trechos com mata nativa), e que tem na
ocupação urbana (vetor de crescimento), o seu principal e grande conflito.
Palavras-chave: Várzeas (aspectos urbanísticos) - São Paulo (SP); Várzeas - Rio Tietê (SP); Paisagem urbana;
Espaços livres; Planejamento da Paisagem.
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ABSTRACT
Wetlands alongside the Alto Tietê River basins, the urban waters and the landscape: conflicts, possibilities and
desirable actions for open spaces qualification

The present thesis aims to debate the possibility of actions as well as interventions in the current Brazilian
legislation policy for sustainable urban landscape planning in urban lands alongside Tietê River, located in the
state of São Paulo, Brazil. This theme, relatively emergent in Brazil, is considered of great importance in the
scientific, technical, and legal contexts.
This study is part of the “Landscape System” academic research conducted by the University of São Paulo (USP),
with focus on “Landscape and Environment”, performed by the Architecture and Urbanism Post-Baccalaureate
Program from years 2011 to 2015.
The main scope of this research is to consider sustainable utilization and development of open spaces alongside
urban waters, focusing on multiple benefits within the urban areas, and improving population’s quality of life. The
current role played by open spaces has been mostly to support drainage and transport systems infrastructure.
However, such open spaces should be considered part of everyday life, together with becoming an accessible
asset to the actual population and the future generations.
In spite of the development of public programs during the 21st century, in conjunction with existing legislation,
urban waters have not being considered part of everyday life. The public management of urban waters lacks
efficiency, especially due to the non-existence of proper policies as well as effective integrated actions for its
conservation and administration.
Nevertheless, it is feasible to redefine the qualification/requalification of open spaces alongside urban waters,
especially in overpopulated areas, like the Brazilian metropolis.
The purpose of this research is to explore the drained area by Alto Tietê River basin, one of the most complex river
basins in Brazil in terms of sustainable management, particularly due to the dramatic changes in its surrounding
lands caused by hydraulic interventions, unplanned urban expansion, and deficient urban model.
Despite all the adversities and paradoxes, this region still remains a possible zone for urban open spaces
development. This could be a way not only to improve environmental sustainability, but also to benefit the
population with long term environment protection, and with the implementation of sensible public facilities.
In order to achieve this new reality, an integrated approach regarding the planning, monitoring, designing, and
maintaining these projects are imperative, in addition to the optimization of the proper policies.
Key words: Wetlands (urban aspects) - São Paulo (SP, Brazil); Wetlands - Tietê River (SP, Brazil); Urban
Landscape; Open Space; Landscape Planning.
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INTRODUÇÃO
Contextualização
Parte-se do fato, de que as várzeas nas grandes cidades brasileiras são urbanizadas por causa
de demandas sociais diversas, notadamente pelos processos de transformação territorial, em
que a dinâmica de uso e ocupação do solo muitas vezes ocorre em dissonância a uma visão
de resguardo aos corpos hídricos, bem como às suas áreas lindeiras.
Trata-se de uma problemática, que remonta a meados do século XX, advinda de um modo de
ver e produzir a cidade ao longo de décadas a fio, envolvendo fluxos migratórios,
deslocamentos intraurbanos, incremento populacional abrupto, falta de investimentos em
serviços públicos e infraestrutura urbana, ineficácia de gestão e controle público em função
da ocupação dessas áreas (protegidas inclusive por lei), sujeição a determinados setores
econômicos e segmentos sociais, adoção de modelos de desenvolvimento urbano levando-se
em consideração apenas o aspecto utilitário dos cursos fluviais, (suporte de quase todas as
redes de infraestrutura urbana, como água, drenagem, esgoto, energia, transporte ferroviário
e rodoviário), e, associado a tudo isso, um processo socialmente excludente de crescimento
urbano, que levou grande parte da população de baixa renda, excluída do mercado formal de
terras e não atendida pelos programas de habitação de natureza pública, a ocupar essas áreas
de interesse ambiental e paisagístico disponíveis nas cidades.
O crescimento acelerado das cidades (sem o devido planejamento), e a saturação de suas
infraestruturas são apenas algumas das características de um processo, que culmina com as
conurbações e a consolidação das metrópoles, seguindo uma lógica de expansão urbana de
avanço progressivo de sua mancha, através de um processo conflitante, ditado pelos
interesses capitalistas e em detrimento das qualidades mínimas de vida. O cenário resultante
se dá pelo estabelecimento de um grande paradoxo, expondo de um lado, a modernização, a
globalização e o desenvolvimento, e de outro, a desigualdade social, a segregação territorial,
e a degradação ambiental.
Seguindo esses moldes, muitas cidades brasileiras, especialmente as grandes metrópoles,
como a Região Metropolitana de São Paulo, tiveram suas ações públicas prioritariamente
focadas em um planejamento urbano parcial, com ênfase ao sistema de circulação viária,
priorizando um zoneamento funcional e a valorização do solo urbano. Predominaram nessas
ações características sanitaristas, tais como afastar a presença dos corpos d’água por meio de
sistemas de drenagem e através de redes subterrâneas, com a intenção de promover
melhores condições de circulação e de conforto, e não levando em consideração as dinâmicas
ecológicas (potencial ambiental), os atributos paisagísticos (espaço cênico e para recreação) e
as características geográficas do suporte físico das várzeas e fundos de vale.
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Sob a ótica do crescimento econômico, o controle dos cursos d’água foi executado por meio
de grandes obras de engenharia, para diversos fins, dentre os quais, proteção contra cheias,
abastecimento, produção de energia, irrigação, navegabilidade, entre outros. Acrescente-se a
isso empreendimentos urbanos promovidos isoladamente, em espaços fragmentados, sem
infraestrutura indispensável, sem respeito ao meio ambiente e ao legado cultural, tudo em
nome do progresso. O resultado foi o artificialismo dos sistemas fluviais, a modificação da
dinâmica dos cursos d’água e a alteração e destruição das comunidades biológicas
componentes de seu ecossistema. Quando poluídos, o estado de degradação também acabou
por contribuir para a desvalorização de suas áreas marginais.
Imperando em larga escala como modo de se ver e produzir a cidade até o final do século XX,
a adoção de tais modelos acarretaram impactos ambientais e sociais, e, no caso das áreas de
fundo de vale, estas ações recaíram principalmente sobre os recursos hídricos e o seu
ecossistema ripário, causando deterioração da qualidade dos corpos d’água em áreas urbanas
e a eliminação total ou quase total da vegetação. Durante décadas, a postura do Poder
Público foi adotar políticas/programas de saneamento atrelados às grandes obras de
engenharia, tais como retificações, canalizações, tamponamentos, construção de represas e
piscinões, associados, por sua vez, à infraestrutura viária e ao aproveitamento máximo do
solo (fins imobiliários).
Em meados do século XX, com a implementação dos primeiros mecanismos legais de
controle, as águas passam a ser consideradas um bem público, dando início a uma mudança
conceitual, ainda que de maneira muito tímida e pontual. Apenas a partir de 1980, movidos
por pressões de movimentos ambientalistas, a salubridade passa a ser discutida de forma
mais ampla. É o momento da contestação de algumas obras de infraestrutura hidráulicas
tendo-se como premissa a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão
urbano-ambiental. Assiste-se, com este novo pensamento, ao desenvolvimento de atitudes e
programas que visam considerar, na gestão dos recursos hídricos, o seu potencial ecológico e
a diversidade, bem como a riqueza cênica e paisagística que lhes está associada.
A partir da década de 1990, sob a influência ambientalista (principalmente pela promulgação
da Constituição Federal em 1988 e pelo estabelecimento de um aparato legal sobre o
assunto), altera-se substancialmente o modo de se encarar as águas. Sob um novo
paradigma, as várzeas tornam-se áreas de preservação permanente, e com isso, pelo menos
em tese, estaria garantido o estabelecimento de estoques de áreas públicas de preservação e
conservação. Entretanto, no contexto urbano consolidado, a legislação encontrou os maiores
conflitos de aplicabilidade, dada a ocupação dessas áreas ora por favelas, ora por vias de
circulação, e se mostrou inócua e tardia, portanto, de aplicação impossível. Além disso, o
excesso de restrições impostas pela legislação ambiental que regulamenta a proteção dessas
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áreas mostrou-se ineficaz no controle do uso do solo, principalmente em contextos urbanos,
nos quais a dinâmica da paisagem é constante.
Um exemplo disso é Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), onde não se contabilizaram
ganhos em relação à conservação dos remanescentes, à melhoria de seu estado de
conservação, nem tampouco à incorporação de atividades voltadas à água. Os resultados
práticos se mostraram (e têm se mostrado) muito pequenos ou inexpressivos, e não se
observou de fato nenhuma ação de porte completada até agora que indique que tais
preceitos foram e/ou estão sendo adotados.
O fato é que ações e políticas de gestão para esse tipo de espaços e/ou atividades não
buscam inserir o cidadão nesse contexto; além disso, não há instrumentos nem ações, as leis
são genéricas, e, quando ocorrem, são fragmentadas e incompetentes para o que se
propõem, não resolvendo em nada o real problema. A requalificação da paisagem fluvial
requer o estabelecimento de novos modos e formas de entendimento, que incorporem a
conceituação e geração de valores que ultrapassem os limites das áreas específicas de
intervenção, em sua adequação à realidade urbana, e, somente acontecerão de fato, quando
as várzeas forem encaradas como um elemento fundamental na constituição da vida pública,
com critérios técnicos de uso mais condizentes com a sua real função social, econômica e
ambiental.
Existe uma realidade possível para as áreas de preservação permanente urbanas,
principalmente em regiões densamente ocupadas, como a RMSP, onde o desafio está na
busca de seu equilíbrio hídrico, e onde a solução de conflitos passa obrigatoriamente pelo
planejamento urbano-paisagístico-ambiental na micro e na macroescala, de preferência,
fazendo-se uso das tecnologias disponíveis, e tendo-se consenso entre os grupos e/ou
sociedades envolvidas.

Objeto de estudo
Parte-se do pressuposto de que os corpos d’água (rios, córregos, canais, lagos, lagoas,
represas, mares, oceanos, etc.), quando integrantes do meio e/ou da paisagem urbana fazem
parte de um sistema urbano de espaços livres, e devem, portanto, ser encarados como
elementos urbanos, mais especificamente como parte dos espaços da vida cotidiana, e suas
orlas devem ser aproveitadas para fins urbanos diversificados, e não somente como suporte
para infraestruturas tais como sistema viário e/ou drenagem. Atividades como olhar, circular,
pescar, nadar, andar de barco, entre outras, podem, e devem ser reincorporadas ao cotidiano
das cidades nas áreas lindeiras aos seus corpos d’água, assim como acontece com a orla
marítima nas cidades litorâneas. Há de se considerar, todavia, que a facilidade ao acesso à
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água e a balneabilidade adequada são condições sine qua non para o real aproveitamento
desses elementos do sistema de espaços livres urbano.
Entretanto, entre os diversos tipos de ambientes e paisagens terrestres, os rios urbanos são
aqueles que mais vêm sendo utilizados, modificados, ocupados, dominados e degradados ao
longo da história da humanidade. Desde as primeiras civilizações hidráulicas, até as áreas
urbanas mais desenvolvidas da atualidade, os rios foram e vem sendo utilizados para os mais
distintos fins e propósitos. No contexto das cidades, o principal habitat humano
contemporâneo, os rios possuem variadas formas de representação e potencialidades, mas
também de ameaças, vulnerabilidades e riscos para os habitantes de suas áreas de influência.
E isso se dá, principalmente, porque o crescimento urbano das cidades brasileiras sem o
devido planejamento desconsidera em muitos aspectos as características naturais do
ambiente, e as ações sobre o meio têm impactos múltiplos, recaindo principalmente sobre o
meio físico (poluição dos recursos hídricos, do ar e do solo), o meio biótico (desequilíbrio nos
ecossistemas e a perda de biodiversidade), o meio social (aumento da miséria e segregação
social), o meio econômico (perdas e prejuízos com remediação de problemas) e o meio
cultural, (perda da identidade das populações tradicionais).
No caso dos fundos de vale especificamente, os padrões de urbanização convencionais
adotados, como os aterramentos de várzeas, canalização de cursos d’água e tamponamento
de cursos d’água são exemplos paradigmáticos, colocados em prática de acordo com os
ditames sanitaristas, e que, em longo prazo, se mostraram paliativos e ineficazes, não
resolvendo os problemas iniciais, e estabelecendo outros. Além disso, geraram passivos
ambientais flagrantes e bastante conhecidos em nossa sociedade, mesmo após a
implementação de leis específicas de proteção (a partir da década de 1960). Pior ainda
quando não ocupadas e abandonadas, passando tais várzeas a constituírem-se como parte
aleatória do sistema de espaços livres urbanos, e tornando-se um alvo fácil para invasões e
ocupações, fruto de um processo socialmente excludente de crescimento das cidades
brasileiras, intensificado especialmente a partir da segunda metade do século XX e associado
à falta de gestão e controle público.
Objeto desse estudo, as águas urbanas são entendidas como o conjunto das águas que
circulam ou se estagnam nas cidades, que chegam ou saem e que estão presentes nos
resquícios dos ecossistemas ou nos mais modernos meios de captação e tratamento,
destinando-se à contemplação e diversão, e devendo ser tidas como um elemento do espaço
urbano que compõe a paisagem, e que pode ser desfrutado pela sua população. Englobam os
sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários, a rede de drenagem urbana e as
inundações ribeirinhas, e a sua gestão tem como principais metas a saúde e a conservação
ambiental.
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Fonte potencial de problemas para as grandes cidades brasileiras, as águas urbanas envolvem
conflitos diversos, que geralmente iniciam-se aquém das instâncias urbanas, com
desmatamento de matas ciliares, queimadas e expansão de culturas agropecuárias, e que se
acentuam exponencialmente dentro do perímetro das cidades, movidos historicamente por
questões de saúde pública. O manejo das águas urbanas aparece como uma resposta
conceitual/técnica movida por tais questões (contaminação das fontes de abastecimento e
proliferação de doenças infecciosas), tendo na figura do saneamento, a prática urbanística
para corrigir e/ou solucionar tal problemática.
Porém, a história das metrópoles brasileiras nos mostra também que os investimentos não
acompanharam a urbanização acelerada e as crescentes demandas causadas pelo
crescimento populacional. O País tem no saneamento um dos seus principais e mais crônicos
problemas; o esgotamento sanitário não foi, e não é uma prioridade pública, e as
consequências da expansão urbana sem o devido planejamento ambiental se fazem notar
pela deterioração dos mananciais, e consequentemente pela redução da cobertura de água
segura para a população, configurando, portanto, um quadro de escassez qualitativa.
Outro aspecto problemático em relação às águas urbanas são as questões ligadas à
drenagem, destacando-se os eventos de enchentes, outro conflito urbano histórico, cuja
solução desperta interesse e maciços investimentos do Poder Público, através de programas,
projetos e obras de drenagem, geralmente de grande vulto.
Trata-se de uma questão intimamente ligada aos aspectos da urbanização tais como,
impermeabilização do solo, canalização ou obstruções de escoamento, que acabam
potencializando os picos de vazão, acarretando resultados desastrosos para o meio urbano
(prejuízos entre perdas materiais e humanas, interrupção da atividade econômica das áreas
inundadas, contaminação por doenças de veiculação hídrica, etc.), especialmente nas áreas
de várzea e fundos de vale. Na realidade, esses conflitos estão associados a uma série de
aspectos, que vão desde a falta de conhecimento e informação da população sobre o
assunto, à concepção inadequada dos profissionais da Engenharia para o planejamento e
controle dos sistemas, à visão setorizada do planejamento urbano, e à falta de capacidade
gerencial.
No âmbito da legislação brasileira, temos essas áreas (situadas ao redor de nascentes ou
olhos d’água, nas faixas marginais de rios, em veredas, ao redor de lagos e lagoas naturais e
artificiais) incluídas, desde o ano de 1965, numa categoria denominada Áreas de Preservação
Permanente (APPs), definidas legalmente como áreas protegidas por lei, cobertas ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem estar das populações humanas.
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O aproveitamento real dessas áreas como áreas efetivamente incorporadas ao meio urbano
pressupõe duas questões básicas: a primeira, de caráter sociocultural, refere-se aos espaços
que deveriam ser organizados a partir de áreas livres contínuas, voltadas para o
desenvolvimento de atividades humanas, principalmente dirigidas ao lazer, recreação,
convívio e às práticas esportivas ou físicas, agregando, se possível, algum caráter ambiental; e
a segunda, de caráter ambiental, se relaciona com a manutenção, regeneração e recuperação
dos aspectos físicos e bióticos do meio, com vistas à organização do espaço a partir da
integração dos ecossistemas pressupondo a conexão entre as estruturas que venham
promover a biodiversidade animal e vegetal e a drenagem, entre outros eventos, garantindo a
manutenção dos sistemas envolvidos.
Entretanto, o que se observa na prática é que a legislação para a proteção das APPs é
preferencialmente rural (não é urbana), e não adequada às realidades e demandas locais. Se
por um lado temos uma regulamentação mais do que necessária, impondo restrições legais e
faixas non aedificandi, e visando com isso assegurar a integridade ambiental das estruturas de
drenagem e a conservação dos ecossistemas de entorno, por outro temos um excesso de
restrições impostas, fazendo com que a legislação ambiental que regulamenta a proteção das
APPs tenha se mostrado muitas vezes ineficaz e conflitante no controle do uso do solo,
principalmente no contexto urbano, no qual a dinâmica da paisagem é constante. Além disso,
na ocasião do estabelecimento dessas regras e limites de proteção, grande parte das cidades
brasileiras já havia passado por intensos processos de transformação territorial, quando a
dinâmica de uso e ocupação do solo muitas vezes ocorreu em dissonância com uma visão de
resguardo da vegetação ali presente (as áreas já se encontravam ocupadas, ou por favelas, ou
por vias de circulação).
Objetos de uma relação perversa e conflitante da sociedade para com o meio, as águas
urbanas foram, e vem sendo tratadas ainda no início deste século, de forma excludente do
cotidiano urbano, mesmo após a imposição de legislações específicas e de programas
públicos. É cena comum o despejo de toda sorte de dejetos, de lixo a esgoto, nos âmbitos
doméstico e industrial, mostrando a ausência crônica de políticas e investimentos públicos na
constituição de redes de coleta e tratamento de esgotos. O que se vê na primeira década do
século XXI, é que os impasses para uma efetiva gestão pública dos corpos d’água são muitos,
e isso se dá principalmente devido à não existência de políticas e/ou ações integradas para
sua conservação e manejo: os órgãos competentes para lidar com problemas ambientais
urbanos, não o fazem por falta de mais recursos e força política para o desenvolvimento de
suas metas e objetivos, e suas ações são mais preventivas e paliativas do que realmente
geradoras e promotoras de espaços urbanos associados às águas, seja para fins de
conservação, seja para o uso cotidiano.
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No Brasil, é tímida ainda a relação de convivência amigável das cidades com seus corpos
hídricos, e o aproveitamento integral de suas orlas para fins paisagísticos e recreativos, muito
comum nas as orlas marinhas das cidades à beira mar, ainda está muito aquém de ser uma
realidade.
Para a conservação dos recursos hídricos urbanos, é necessária a apropriação social cotidiana
do recurso somado à sua qualificação e adequação paisagística para tal fim, e a existência e
sobrevivência dessas áreas de conservação urbana estão condicionadas a fatores tais como
visibilidade pública, gestão e uso. A solução está na gestão integrada das águas urbanas,
prática interdisciplinar e intersetorial, que considera o planejamento do espaço, os serviços e
a conservação ambiental, visando compatibilizar o conjunto do uso do solo, os serviços de
infraestrutura (sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, coleta
e destinação de resíduos sólidos, e drenagem e escoamento pluvial) e as metas de qualidade
de vida e conservação. Passa obrigatoriamente pela adoção de estratégias que envolvam
desde o controle dos impactos já existentes, através de medidas corretivas estruturais, até a
adoção de medidas não estruturais, como por exemplo, a exigência de contrapartida em
novos empreendimentos, visando a sustentabilidade e a eficiência.

Problemática
Parte-se de uma realidade (fato): qualquer tipo de ação antrópica sobre um determinado sítio
(urbano e/ou rural), implica alterações em sua dinâmica ambiental (ecológica, hídrica, etc.),
entre minimização, distúrbio ou mesmo extinção de espécies e ecossistemas, sendo que essas
alterações e/ou consequências variam de acordo com o suporte físico do território, domínio,
bioma, escala e amplitude da ação, e, é claro, com os limites de resistência, resiliência e
desagregação do ecossistema.
Fato é que as cidades são compostas por pavimentos e pisos, por construções e vias, enfim,
por pessoas que vivem segundo uma dinâmica urbana, envolvendo modificações diversas,
entre modelagem e compactação do solo, supressão de vegetação, impermeabilização,
poluição do ar, do solo e da água (industrial, doméstica, difusa), geração de lixo, etc.; e os
impactos advindos dessas ações são variáveis, proporcionalmente de acordo com o tamanho
da população envolvida.
Entre as consequências imediatas, as que mais se fazem notar e que mais impactam a
sociedade são, sem dúvida, as alterações no ciclo hidrológico, motivadas pelas intervenções
diretas (canalizações, retificações, desvios de curso, represamentos, etc.), ou ainda, no caso
das grandes cidades brasileiras, pelos resultados da urbanização extensa e difusa,
caracterizada muitas vezes pela informalidade, por ser muito construída (alta taxa de
ocupação), e por possuir condições precárias quanto ao saneamento ambiental.

20

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

Problemas locais e de diversas ordens se estabelecem, comumente configurados pelas
inundações, secas, poluição, assoreamento, erosão, rebaixamento do lençol freático, entre
outros tantos, podendo ainda evoluir para questões maiores, em escala regional, envolvendo
prejuízos no desempenho social e econômico de toda uma população (por não conseguir
manejar sua relação com o meio hídrico), além de perdas e prejuízos materiais e humanos,
entre outras questões de saúde pública, climáticas, sociais, culturais, etc.
A problemática remonta a meados do século XX no País, advinda de um modo de ver e
produzir a cidade ao longo de décadas a fio, que, dependendo do cruzamento de fatores, tais
como, estabilidade e composição do solo (geologia, geomorfologia), topografia, configuração
da bacia hidrográfica (rede hídrica), ocorrência de eventos climáticos (naturais e induzidos), e,
principalmente, manejo abusivo do solo, pode produzir um conjunto de alta vulnerabilidade,
que sujeita sua população ao risco iminente, ou mesmo ao desastre.
Some-se a isso um Poder Público omisso e inoperante em relação aos assuntos de
planejamento e controle quanto ao uso e ocupação do solo, bem como à formulação de
políticas públicas integradas (com visão multidisciplinar e participativa), cujas ações insistiram
em sanear (remediar) apenas os problemas pontuais e/ou locais, mostrando-se, portanto,
paliativas, se consideradas dentro de uma concepção macro e/ou sistêmica de gestão do
território. Isso sem falar das medidas estruturais historicamente conhecidas (obras
faraônicas), realizadas sob a égide do desenvolvimentismo, e sem os devidos estudos e
projeções de impacto, trazendo prejuízos e degradação ao meio ambiente e à sociedade,
alguns deles de modo irreversível.
Tem-se então um ideal, que é encontrar o ponto de equilíbrio hídrico em uma área urbana,
onde a solução de conflitos passa obrigatoriamente pela adoção de conceitos, procedimentos
e políticas baseados nos preceitos do Planejamento Paisagístico e Ambiental na micro e na
macroescala, fazendo-se, de preferência, uso das tecnologias disponíveis, e tendo-se o
consenso e/ou aceite tácito das sociedades envolvidas. Nesse sentido, os objetivos práticos e
as ações rotineiras são direcionados então à minimização de conflitos, através de ações
fundamentais ou desejáveis sobre o território para a qualificação urbano-paisagísticoambiental de uma bacia hidrográfica.
Nessa busca pelo ideal (ponto de equilíbrio) pressupõem-se algumas premissas básicas,
hipoteticamente verdadeiras segundo a nossa ótica profissional (do campo da Arquitetura e
Urbanismo), e representada pelas ideias de cunho urbano-paisagístico-ambiental baseadas
nos preceitos da Arquitetura da Paisagem e/ou Planejamento da Paisagem. São elas:
◦
o espaço livre público é o principal elemento estruturador das cidades, e as
águas são um de seus elementos;
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◦
todos e quaisquer corpos d’água fazem parte de um sistema de espaços livres
urbano;
◦
todos e quaisquer corpos d’água, quando inseridos no meio urbano, devem ser
encarados como um elemento urbano (de infraestrutura urbana);
◦
os corpos d’água são elementos estruturadores na constituição da paisagem
(urbana) e na fruição da vida pública;
◦
seu conjunto (orla e águas) deve ser aproveitado para fins urbanos
diversificados (prática de atividades como circular, olhar, pescar, nadar, andar de barco, etc.);
◦
sua orla deve agregar o uso humano em áreas naturais, e ser aproveitada para
usufruto de sua paisagem, para circulação e atividades de recreação, aliando natureza, arte e
cultura local;
◦
deve haver facilidade ao acesso à água (físico e visual);
◦
suas águas devem ter balneabilidade adequada.
Para atingir essa meta indicada nas premissas, imaginam-se ações, entre fundamentais e
desejáveis sobre o território, para a qualificação urbano-paisagístico-ambiental de uma bacia
urbanizada ou em estágio de urbanização. Trata-se de ganhos, benefícios e/ou melhoras na
qualidade, sob os aspectos ambiental e social, mas que dependem de uma agenda conjunta e
continuada, que trata dos atuais conflitos, mas principalmente previne e/ou evita novos
conflitos e problemas. Na realidade, ações e/ou intervenções têm se dado nas cidades
brasileiras desde a década de 1960, preferencialmente nas áreas metropolitanas, e, a partir
do final do século XX, em outras cidades de médio porte e até em pequenas aglomerações
urbanas.
Desde o estabelecimento de um verdadeiro aparato legal, urbanístico e de preservação
ambiental, baseado na ideia da reservação de áreas públicas, seja para o estoque de terras,
ou ainda para fins de recreação, conservação e valorização da paisagem, assim como um
grande número de ações de fato, na figura da criação de parques lineares, parques de
vizinhança e metropolitanos, parques destinados à conservação de paisagens e ecossistemas
significativos, calçadões com ciclovias e equipamentos recreativos/desportivos à beira-mar,
reestruturação de áreas centrais históricas, criação de espaços simbólicos, entre outros.
Entretanto, essas ações são resultado de dois modos de intervenção, isoladas ou articuladas
ou inseridas em algum programa definido. As ações isoladas são as mais comuns,
independentes, pontuais (entre projetos e políticas públicas), mostrando-se quase como um
resultado de uma determinada administração, e, justamente por isso, se mostrando também
como uma obra, única, desconexa, que não estabelece sistemas estruturais de espaços livres,
ocorrendo de forma casuística e por vezes cosmética, e não levando, portanto, ao
aprofundamento da reflexão sobre o assunto, nem tampouco a incorporação do ambiente
como infraestrutura verde urbana.
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Imagina-se como desejável, que sejam formulados projetos articulados, objetos de um
planejamento prévio, que atendam às demandas específicas (recreação e preservação
ambiental), e que sejam baseados em programas e políticas continuados, que perpassem
administrações (não se vinculem a apenas um mandato) e cujas ações sobre o espaço urbano
estejam alinhadas às mais diversas agendas em andamento (habitação, transporte, saúde
pública, etc.), mediante procedimentos integrados de planejamento e de administração.
Imagina-se que esses programas, prioritariamente sólidos e de longo prazo, sejam executados
na forma da gestão integrada (adoção de estratégias múltiplas), dialogando horizontalmente
(entre municípios e entre estados) e verticalmente (entre esferas de poder), ocorrendo de
forma contínua e continuada, para que haja também eficácia de aplicabilidade em longo
prazo, e tendo as bacias hidrográficas como unidades territoriais de referência para o
planejamento e gerenciamento da água, bem como de todo o seu território de influência
direta.
Configuram-se como ações fundamentais ou desejáveis sobre o território para a qualificação
urbano-paisagístico-ambiental de uma bacia urbanizada ou em estágio de urbanização:
◦
universalização do saneamento ambiental (principalmente das águas) e
tratamento paisagístico;
◦
organização de espaços a partir de áreas livres contínuas para o
desenvolvimento de atividades humanas (lazer, recreação, convívio, práticas esportivas ou
físicas), com agregação de caráter ambiental;
◦
associação da função de proteção dos remanescentes de matas ciliares a
outras demandas urbanas existentes, como o lazer e o convívio social;
◦
aproveitamento integral de suas orlas para fins paisagísticos e recreativos;
◦
agregação de áreas para reservação ambiental;
◦
delimitação de parques de todos os tipos (ecológicos, de vizinhança, lineares,
de proteção ambiental, integral e sustentável);
◦
adequação de tais espaços a realização de atividades diversas (circular, olhar,
pescar, nadar, andar de barco, etc.);
◦
estímulo ao uso de transportes limpos e ao passeio de pedestres;
◦
viabilização de conexões de paisagem com a união de fragmentos de
vegetação (matrizes, manchas, fragmentos, mosaicos, conectividades, bordas, etc.),
contribuindo com a manutenção, regeneração e recuperação dos aspectos físicos e bióticos
do meio, onde o espaço é organizado a partir da integração dos ecossistemas pressupondo a
conexão entre as estruturas que venham promover a biodiversidade animal e vegetal e a
drenagem, entre outros eventos, garantindo a manutenção dos sistemas envolvidos;
◦
preservação da paisagem e das vistas cênicas em meio urbano;
◦
aproveitamento dos serviços ambientais (fertilidade do solo, produção de
peixes, equilíbrio da temperatura, manutenção do ciclo hidrológico, a assimilação de resíduos,
ciclagem de nutrientes, etc.), em escalas e contextos variados;
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◦
aproveitamento dos dispositivos para promover a contenção das águas pluviais
na cidade;
◦
adoção de padrões de maior permeabilidade nos lotes;
◦
compatibilização de atividades, como conservação ambiental, lazer, recreação,
educação ambiental e tráfego de veículos, proteção à vida selvagem, embelezamento urbano,
controle de inundações e melhoria da qualidade da água.
Entre os efeitos possíveis resultantes das ações de qualificação do território, temos a
regulação microclimática (alívio às ilhas de calor), as melhorias no sistema de drenagem
(escoamento hídrico mais seguro) e na permeabilidade do solo (infiltração e a vazão mais
lenta), o resgate do papel das várzeas como parte do sistema de drenagem natural, a
minimização de enchentes, as melhorias na qualidade de vida das populações que vivem nas
regiões adjacentes (paisagístico, social e ambiental), a mitigação dos riscos de inundações e
erosão, entre outros, visando uma maior qualidade de vida urbana.

Recorte espacial / temporal
O recorte espacial utilizado para a discussão deste trabalho configura-se pela área drenada
pela Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT), uma das bacias mais complexas do País no que
se refere à gestão ambiental, principalmente por decorrência das profundas alterações em
suas várzeas, causadas por intervenções hidráulicas, mas também pelos modelos de
urbanização adotados em função do alto custo da terra na região metropolitana: o tecido
urbano resultante é característico pela ocupação extensiva do solo urbano, pelos seus lotes
pequenos, muito construídos e impermeabilizados, e com pouca ou nenhuma vegetação.
A BHAT é delimitada pela área de drenagem do Rio Tietê e seus afluentes em seu curso inicial,
desde suas nascentes em Salesópolis, até a barragem de Rasgão, em Pirapora do Bom Jesus,
desenhando um curso sinuoso ao longo de sua extensa planície de inundação (exceto em seu
trecho retificado), até encaixar-se novamente nos terrenos acidentados, que limitam seu alto
curso. Trata-se da bacia mais intensamente urbanizada do País, com quase a totalidade de
sua área inserida dentro da RMSP (apenas 5% da BHAT estão fora da RMSP): a bacia é
integrada por 36 dos municípios metropolitanos (exceto Guararema, Santa Isabel e Juquitiba),
drenando, portanto, cerca de 70% da RMSP. Apresenta uma grande concentração
populacional, mesmo com a tendência de estabilização das taxas de crescimento dos
municípios da região, destacando-se como o maior polo de riqueza nacional, centralizando a
sede dos mais importantes complexos industriais, comerciais e financeiros que controlam as
atividades econômicas do País. Entretanto, apesar de sua posição econômica privilegiada, a
bacia abriga municípios com níveis variados de qualidade de vida e apresentando sérios
problemas socioambientais, como o alto grau de desnível social, urbanização altamente
predatória, e poluição significativa da maioria de seus corpos hídricos.
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Os problemas da bacia são muitos e apresentam uma ordem diversa. Destacam-se: a escassez
de água; o comprometimento de mananciais de superfície; a desorganização da exploração e
ameaça ao manancial subterrâneo; o comprometimento das águas superficiais; a ameaça do
lixo e a impermeabilização do solo. Muitos problemas se agravaram ao longo dos anos em
virtude da falta de ações mitigadoras e muitas deficiências do sistema tornaram-se críticas,
aumentando os problemas e as dificuldades para o estabelecimento de prioridades de ação.
Sob o ponto de vista da ocupação do solo, a bacia caracteriza-se por sua heterogeneidade,
compreendendo desde áreas urbanas consolidadas e em processo de verticalização, até áreas
de produção hortigranjeira especializada e áreas destinadas à reserva de água para o
abastecimento público. Historicamente marcada por conflitos entre crescimento econômico,
desigualdade social e conservação do meio ambiente, a região revela em seus números uma
situação preocupante: seu principal corpo hídrico, o Rio Tietê, recebe diariamente uma
grande carga de efluentes poluidores, sendo o esgoto doméstico o seu principal agente
poluidor. Outro problema é a alta e crescente demanda pela água na região. Atualmente a
BHAT enfrenta desafios para atender sua demanda de água, principalmente na região
metropolitana, o que se acentuará ainda mais no futuro. Na realidade, a região vive um
estado crítico de produção de água para abastecimento público (estresse hídrico e escassez
hídrica), uma vez que o consumo total de água da bacia excede, em muito, sua própria
produção hídrica.
Trata-se, portanto, de um trecho complexo e significativo, de contrastes e paradoxos, mas
ainda com reais possibilidades de utilização de seus espaços livres na metrópole
contemporânea, como meio de viabilização de uma requalificação funcional e ambiental,
considerando-se, claro, os sérios problemas decorrentes do estado atual de degradação da
paisagem e do meio ambiente. Destaque-se, a sub-região Cabeceiras, a montante da Capital,
localizada na porção leste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), desde Salesópolis,
no extremo leste, e se estendendo pelos municípios de Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes,
Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, até chegar ao limite entre Guarulhos e
São Paulo no Parque Ecológico do Tietê (Núcleo Eng. Goulart) na Barragem da Penha, onde o
rio inicia o trecho retificado (canal) que cruza a Capital.
Trata-se de uma área bastante sensível, com grande parte de seus limites incluídos em Área
de Proteção aos Mananciais (incluindo áreas destinadas à reserva de água para o
abastecimento público), e com grande parte de sua várzea ainda preservada (incluindo alguns
trechos com mata nativa), e que tem na ocupação urbana (vetor de crescimento), o seu
principal e grande conflito.
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Hipótese
Parte-se do fato de que as várzeas são urbanizadas por causa de demandas sociais diversas,
sendo que a incorporação de um sistema de espaços livres de áreas permeáveis com
utilização focada na conservação e/ou lazer, evitaria ou pelo menos minimizaria problemas
ambientais recorrentes, como as cheias e inundações, bem como, por outro lado, contribuiria
na qualificação do espaço urbano.
Parte-se do princípio segundo o qual as águas são elementos estruturais para a qualidade do
cotidiano urbano, pois funcionam como espinhas dorsais das cidades que se desenvolvem às
suas margens, incorporando-se à paisagem urbana, e, por consequência, ao imaginário
coletivo de seus cidadãos. As paisagens naturais, como fontes de recursos hídricos, propiciam
uma situação de privilégio às cidades e seus habitantes, possibilitando diversidade biológica e
geomorfológica, além de potencial cênico, simbólico, recreativo e cultural. Sendo assim,
todos os corpos hídricos, em conjunto com suas áreas lindeiras, quando inseridos no meio
urbano devem ser encarados como elementos urbanos, e sua orla aproveitada para fins
urbanos diversificados, como recreação, práticas esportivas, proteção e amortecimento de
enchentes, além do suporte para as infraestruturas urbanas.
Entretanto, tem sido comum a degradação de águas e margens, quando estas estão situadas
no meio urbano ou nas proximidades deste. No caso da área da BHAT, recorte deste estudo,
em meio à grande mancha urbanizada da RMSP, as perdas de qualidade e/ou eliminação dos
corpos d’água são constantes durante todo o século XX e início do XXI, e as perdas do seu
potencial urbanístico têm sido imensas, especialmente na Capital e nos seus municípios
vizinhos, tais como Guarulhos, Osasco, Carapicuíba e ABC.
Em geral, o que se faz de melhor no sentido de aproveitamento ecológico-paisagístico-social
das áreas de várzeas e fundos de vale é insuficiente e paliativo, principalmente porque a
legislação que trata das APPs é genérica, e não adequada às reais necessidades das áreas
urbanas. Outra questão, é que os pré-requisitos fundamentais para projetos dessa natureza
como água limpa, acessibilidade e espaço não são levados em consideração nos projetos
executados, fazendo com que as poucas ações nesse sentido não agradem nem ao público,
nem aos planejadores urbanos. Revela-se com isso um cenário crítico, bastante diferente
daquele imaginado como sendo uma possível alternativa para uso adequado das várzeas e
fundos de vale urbanos: A lei é genérica, não há instrumentos nem ações, e quando estas
ocorrem são fragmentadas e incompetentes para o que se propõem, e, em suma, não
resolvem em nada o real problema.
Considera-se, portanto, que essas perdas são resultado da ausência quase total de uma visão
sistêmica e integrada (de cunho urbanístico, paisagístico e ambiental) sobre o assunto,
referendadas por um emaranhado de ações políticas desconexas e truncadas. O fato é que
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ações e políticas para esse tipo de áreas, espaços e atividades se mostram ainda longe de
buscar inserir o cidadão nesse contexto. O Poder Público não percebe nem faz propostas, e,
em suma, não existe nada que de fato leve à incorporação dos corpos d’água e seu entorno
imediato (várzeas e fundos de vale) como elementos do espaço urbano cotidiano.
Tem-se então, que tais fatos podem ser evitados, na medida em que tais águas sejam
consideradas, como qualquer espaço livre, como infraestrutura urbana e que as diversas
ações e políticas, se pautem pela: universalização do saneamento ambiental; organização de
espaços a partir de sistemas de espaços livres, com agregação de caráter ambiental;
delimitação de parques de todos os tipos; aproveitamento integral de suas orlas para fins
paisagísticos e recreativos; estímulo ao uso de transportes limpos e ao passeio de pedestres;
viabilização de conexões de paisagem; aproveitamento dos serviços ambientais, em escalas e
contextos variados; promoção de boas práticas de drenagem, entre outros.
Portanto, existe uma realidade possível de ser alcançada em termos de qualificação e
requalificação das águas urbanas, principalmente em regiões densamente ocupadas, como as
grandes metrópoles brasileiras, onde o desafio está na busca de seu equilíbrio hídrico, e onde
a solução de conflitos passa obrigatoriamente pelo planejamento urbano-paisagísticoambiental sobre o território, na micro e na macroescala, fazendo-se de preferência, o uso das
tecnologias disponíveis, mediante o consenso entre os grupos e sociedades envolvidas,
através de uma agenda conjunta e continuada, que trata dos atuais conflitos, mas
principalmente previne e evita novos conflitos e problemas.
Entre os corpos d’água da bacia hidrográfica, o Rio Tietê, estruturador da bacia, apesar das
grandes perdas em função da área ocupada pela metrópole, ainda possui em seus trechos a
montante, um potencial urbanístico/ambiental expressivo, em parte, devido ao
estabelecimento e/ou imposição de legislação de conservação ambiental, mas também pelo
fato de os municípios não terem investido em obras viárias de porte, aterramento e
urbanização da planície de inundação.

Objetivos
Este trabalho tem como objetivo contribuir para o debate relativo à possibilidade de
intervenções e/ou ações para a qualificação urbano-paisagístico-ambiental em áreas de fundo
de vale urbanas, um tema relativamente emergente no Brasil, e de relevante interesse e
importância em âmbito científico, técnico e legal.
Seu foco está nos aspectos conceituais do objeto paisagem e espaços não edificados, em
relação ao seu projeto, produção e apropriação social, ligando-se a temas como estudo de
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impactos ambientais sobre sistemas naturais e urbanos, recuperação de áreas
ambientalmente degradadas, sistemas de espaços livres, e sistemas naturais.
Seu objeto são as águas urbanas, definidas aqui como os corpos d’água integrantes do meio e
da paisagem urbana que compõem um sistema urbano de espaços livres, e que devem,
portanto, ser encarados como espaços da vida cotidiana, tendo suas orlas aproveitadas para
fins urbanos diversificados, e não somente como suporte para infraestruturas tais como
sistema viário e/ou drenagem.
Objeto de uma relação perversa e conflitante da sociedade com o meio, as águas urbanas
foram, e vem sendo tratadas ainda no início deste século XXI, de forma excludente do
cotidiano urbano, mesmo após a imposição de legislações específicas e de programas
públicos. Os impasses para uma efetiva gestão pública dos corpos d’água são muitos, e isso se
dá principalmente devido a não existência de políticas e/ou ações integradas para sua
conservação e manejo.
Questiona-se então, para fins de proposição urbanística e paisagística os padrões de
urbanização e a sua relação com o meio (paisagem e ambiente). Qual é a cidade que
queremos? Qual a relação que esta cidade deve ter como seus corpos hídricos? Como deve
ser aproveitado o conjunto orla e águas para fins urbanos? Como deve ser o acesso à água? E
a balneabilidade? Imagina-se que as respostas estejam nas ações diversas, entre
fundamentais e/ou desejáveis sobre o território, para a qualificação urbano-paisagísticoambiental de uma bacia urbanizada ou em estágio de urbanização. Trata-se de ganhos,
benefícios ou melhoras na qualidade, sob os aspectos ambiental e social, mas que dependem
de uma agenda conjunta e continuada, que trata dos atuais conflitos, mas principalmente
previne e evita novos conflitos e problemas.
O trabalho justifica-se, portanto:
◦
pela urgência de diretrizes para a requalificação funcional e ambiental dos
espaços livres urbanos em várzeas e fundos de vale (orlas fluviais), e pela possibilidade de
utilização desses espaços residuais lineares (vazios urbanos) como meio de viabilização dessa
necessidade, considerando-se o estado atual de degradação do meio, a pressão imobiliária, as
ocupações irregulares, e a carência de recursos financeiros, fiscalização, integração entre
órgãos públicos de municípios vizinhos e educação ambiental;
◦
pela necessidade da revisão de procedimentos de planejamento, projeto e
gestão urbana dos espaços livres urbanos nas várzeas e fundos de vale (orlas fluviais), que
incorporem estratégias integradas de esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem, uso
e ocupação do solo, mobilidade e transporte, e preservação do meio ambiente associada a
possibilidades reais da criação de áreas públicas de recreação (como os parques lineares, por
exemplo), buscando uma relação coerente e equilibrada entre as estruturas natural e urbana;
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◦
pelos projetos, programas públicos e legislação que vêm, já há algum tempo
tratando do assunto, do uso e gestão das áreas de fundo de vale urbanas, mas apresentando
resultados pífios, aquém das expectativas, casuísticos, ou mesmo pontuais.

Estrutura da Tese
O trabalho está dividido em três partes, compostas pelos capítulos assim denominados:
Capítulo 1, Realidade e pressupostos paisagísticos e ambientais; Capítulo 2, Painel Geral sobre
a Ocupação da BHAT; e Capítulo 3, Estudo de caso: BHAT (Cabeceiras).
O Capítulo 1 abarca a realidade do objeto de estudo, no caso, as águas urbanas na cidade
brasileira contemporânea, ou seja, como estas vêm sendo tratadas, como recurso, como
meio e como paisagem, de meados do século XX para cá. A partir de alguns conceitos básicos,
como paisagem e Arquitetura da Paisagem, Planejamento da Paisagem, paisagem urbana,
espaços livres e sistema de espaços livres, são extraídas as premissas do trabalho,
consideradas hipoteticamente verdadeiras, pelas quais também devem configurar as
respostas, notadamente nas ações diversas, entre fundamentais e/ou desejáveis, sobre o
território, para a qualificação urbano-paisagístico-ambiental de uma bacia urbanizada ou em
estágio de urbanização.
Faz-se para tanto uma leitura sobre o quadro conflitante e paradoxal da relação cidade e
águas, mostrando-se, de um lado, os atributos (físicos, ecológicos e paisagísticos) da
paisagem fluvial urbana e as melhoras da qualidade de vida com a adoção de boas práticas ou
ações sobre o seu sistema de espaços livres; e, de outro, a problemática, envolvendo as
questões sociais, o meio ambiente e o poder público, expondo-se a relação perversa entre a
sociedade e o meio, que trata e continua tratando suas águas urbanas de forma excludente
do cotidiano, mesmo após a imposição de legislações específicas e de programas públicos.
Finalmente, no terceiro bloco do Capítulo se faz uma alusão à hipótese da realidade possível
de ser alcançada em termos de qualificação ou requalificação das águas urbanas, mesmo as
metropolitanas, considerando-se o planejamento urbano-paisagístico-ambiental sobre o
território, tanto na micro como na macroescala, conforme os preceitos do Planejamento /
Arquitetura da Paisagem.
O Capítulo 2 traz o recorte de estudo, a área drenada pela Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
(BHAT), mais especificamente em relação ao sítio urbano, ou seja, a suas características
físicas, ambientais e antrópicas, bem como às dificuldades e conflitos de gestão,
principalmente em relação às águas metropolitanas. Através da leitura do processo de
urbanização da bacia, principalmente no último século, tem-se a noção da complexidade do
quadro atual e de que este resulta de uma conjuntura de fatores. Destaque às alterações
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profundas em suas várzeas, causadas por intervenções hidráulicas, mas também pelo modelo
de urbanização adotado e pela ocupação extensiva do solo urbano, resultando em um estado
crítico de degradação da paisagem e do meio ambiente.
Finalmente, o Capítulo 3 apresenta um estudo de caso em um trecho da Bacia Hidrográfica,
no caso, a sub-bacia Alto Tietê-Cabeceiras, área localizada na porção Leste da RMSP. Trata-se
de uma área bastante sensível, com grande parte de seus limites incluídos em Área de
Proteção aos Mananciais (incluindo áreas destinadas à reserva de água para o abastecimento
público), e com grande parte de sua várzea ainda preservada (incluindo alguns trechos com
mata nativa), tendo na ocupação urbana (vetor de crescimento) o seu principal e grande
conflito.
O Capítulo versa sobre a morfologia física (características geográficas e hidrográficas) e
ambiental do sítio (recorte), apresentando um diagnóstico dos impactos da urbanização sobre
tal suporte físico e biótico, a partir do estabelecimento de modelos diferenciados para tipos
distintos de relevo e suas fragilidades, e de tipos distintos de uso do solo e seu grau de
antropismo. A partir dessa análise é possível vislumbrar-se as reais possibilidades de
aproveitamento urbano, paisagístico e ambiental desses espaços como parte do sistema de
espaços livres, como áreas de drenagem, como áreas de conservação ou proteção ambiental,
como áreas de saneamento e como áreas de recreação ou contemplação.
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1 REALIDADE E PRESSUPOSTOS PAISAGÍSTICOS E AMBIENTAIS
1.1 ALGUNS FUNDAMENTOS E CONCEITOS
Paisagem e Arquitetura da Paisagem
A paisagem, segundo MACEDO 1, é um conceito bastante amplo, com várias acepções que
combinam entre si, podendo ser entendida como um reflexo do dinamismo dos sistemas
naturais e sociais, e representando a “expressão morfológica das diferentes formas de
ocupação, e, portanto, de transformação do ambiente em um determinado tempo”. A
paisagem configura-se a um só tempo como sistema e como produto das ações humanas e
das forças naturais. É produto, por ser resultado de um processo social de ocupação e gestão
de um território; e é sistema, na medida em que está em constante mutação, e compreende
as diversas forças que nela atuam: a partir de qualquer ação sobre ela haverá uma reação
correspondente, no caso equivalendo ao surgimento de uma alteração morfológica parcial ou
total2. Ambos, produto e sistema, se interpenetram e são totalmente dependentes um da
outro, sendo indiscutível que toda paisagem está ligada a uma ótica de percepção humana, a
um ponto de vista social, representando sempre total ou parcialmente um ambiente 3.
Segundo MAGNOLI 4, poucas são as paisagens na Terra em que o homem não interveio
mesmo aquelas que se apresentam preponderantemente com elementos da base natural.
Essa intervenção mediante a utilização das tecnologias mais diversas tem variado em graus
maiores ou menores. Isso ocorre com as paisagens em que a ação do homem está ausente e
cujas características foram preservadas sem intervenções (florestas, desertos, etc.) ou com
intervenções mínimas (parques, reservas, etc.), passando pelas paisagens em que o homem
também está ausente, mas cuja intervenção é intensa ou extensa (fazendas, minerações,
etc.), e finalmente pelas paisagens com parcelas ponderáveis e permanentes de população
humana, os núcleos urbanos. A lógica dos processos antrópicos se dá por expressões físicas
(parcelamentos, escavações, plantações, construções, etc.) sobre um ou mais determinados
suportes (geologia, clima, solo, relevo, vegetação, etc.), sendo que no caso do solo, tais
expressões físicas vão resultar em espaços edificados e espaços não edificados. O espaço livre
pode ser definido, portanto, como todo espaço não ocupado por um volume edificado – e
que está diretamente associado ao seu entorno, seja na forma de espaços de circulação ou
como áreas de permanência – ao qual se atribuirão funções, tais quais: recreativa, proteção
1

MACEDO, Silvio Soares. Quadro do Paisagismo no Brasil, 1999, p. 11.
MACEDO, Silvio Soares. Paisagem, urbanização e litoral: do éden à cidade, 1993, p. 11.
3
A este termo paisagem, tomado em sentido mais amplo, adoto como posição a síntese de algumas def inições que foram feitas por alguns
autores: “A paisagem pode ser definida como o suporte físico no qual se estrutura a sociedade, cuja morfologia é a resultante da interação
entre a lógica própria dos processos do suporte (sistema geológico e climático) e a lógica própria dos processos sociais e culturais”
(MAGNOLI, Miranda Martinelli). “O mundo em torno de nós, que inclui tudo o que nós vemos ou sentimos, seja onde estivermos” ( ECKBO,
Garret). “Tudo isto são paisagens (refere-se o autor a diferentes situações, como um campo de maçãs, uma vila, etc.), formas mais ou menos
duráveis. O seu traço comum é ser a combinação de objetos naturais e fabricados, isto é, ser o resultado da acumulação de muitas gerações”
(SANTOS, Milton). MACEDO, Silvio Soares. Paisagismo: introdução ao projeto, 1994, p. 2-3.
4
MAGNOLI, Miranda M. Espaço livre: objeto de trabalho, 2006, p. 177-178.
2
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ecológica (protetora), estoque de terra para usos futuros, dispositivo para morfologia urbana
(produtiva), ou simplesmente como parte do cenário urbano (ornamental) 5.
Segundo MACEDO 6, é possível estabelecer-se uma qualificação à paisagem, fornecendo
instrumentos de medida aos indivíduos e/ou à coletividade, e assim permitindo uma visão
sintética dos quesitos necessários que podem e devem ser considerados em projetos de
intervenção, seja para mensurar as perdas, seja para obter resultados de acordo com as
características do lugar. Os atributos se dividem em três tipos de qualidade ou categorias: a
ambiental, que mede as possibilidades de vida e sobrevida de todos os seres vivos e suas
comunidades; a funcional, que avalia o grau de eficiência do lugar no tocante ao
funcionamento da sociedade humana; e a estética, que avalia os valores com características
puramente sociais, que cada comunidade humana em um momento do tempo atribui a
algum lugar.
Segundo esse critério, MACEDO 7 afirma que existem pontos desejáveis a serem considerados
em qualquer processo de planejamento, projeto e/ou ocupação de um lugar, devendo-se
considerar: as características funcionais e suscetibilidades do suporte físico (solo e subsolo);
as características climáticas locais; as características e potenciais dos ecossistemas locais; os
valores socioculturais locais; os padrões de ocupação antrópica (urbana e rural), quanto ao
porte, dimensionamento, tendências, relacionamento com o suporte físico e com agentes
formadores; a capacidade real de estoque de recursos ambientais, seus níveis de
produtividade e sua capacidade de absorção e recuperação a diferentes formas de exploração
antrópica; as características dos elementos componentes da estrutura morfológica da
paisagem (suporte físico, vegetação, formas de ocupação, águas, etc.), de acordo com os
padrões culturais vigentes, estes variáveis dentro da sociedade, espaço e tempo.
A paisagem tem como significado a expressão física e visual do meio ambiente em que
vivemos. De acordo com CARVALHO 8, lidar com a paisagem como porção do espaço a ser
trabalhada com a finalidade de prover qualidade de vida às populações, seja em sentido
métrico e dimensional, seja em sentido temporal, é ato contínuo do exercício profissional do
especialista da área, no caso, representado geralmente pelo arquiteto paisagista.
Para PELLEGRINO9, um dos desafios que se coloca para a atividade de planejamento e projeto
da paisagem, é a inversão das condições quase nulas de percepção da cidade e sua base
natural a partir do conjunto de paisagens arquetípicas de nossa realidade urbana, pensando-

5

id., p. 179.
MACEDO, Silvio Soares. Quadro do Paisagismo no Brasil, 1999, p. 13.
id., ibid.
8
CARVALHO, Sidney Vieira. Entre o rio e a serra: forma urbana e sistema de espaços livres na Região Norte do Município de São Paulo, 2011,
p. 22.
9
PELLEGRINO, Paulo R. Por uma paisagem fluvial para São Paulo, 2003, p. 5-6.
6
7

33

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

se possíveis saídas, na criação de projetos que incluam as condicionantes e potencialidades da
paisagem, nas suas diversas escalas.
Para BONILHA10, “a construção de uma natureza ideal, adaptada às condicionantes físicas,
socioeconômicas e culturais do lugar, e, ao mesmo tempo, agradável aos sentidos e admirável
por suas qualidades estéticas, define a essência da atividade da Arquitetura da Paisagem”.
Segundo o autor, a exemplo das relações entre sociedade e natureza, que se tem modificado
ao longo da história da civilização, tem se modificado também em relação às formas de
idealização do natural na paisagem da cidade, assimilada pela chamada Arquitetura da
Paisagem.
Ligada primeiramente à pintura e à jardinagem, a atividade (Arquitetura da Paisagem)
estabeleceu-se historicamente como ramo do conhecimento voltado ao desenho / projeto de
espaços livres urbanos, vinculando-se à Arquitetura e Urbanismo, a partir de meados do
século XIX, e tendo em Frederick Law Olmsted (Hartford, Connecticut, EUA, 1822-1903) o seu
primeiro grande representante. Além de observar questões referentes ao mérito do ofício,
tais como o destaque aos atributos estético-funcionais, pré-requisitos para a construção de
cenários agradáveis, foi um ativo defensor da importância social dos parques urbanos,
ressaltando os benefícios sanitários e psicológicos decorrentes da introdução de espaços
abertos e dos elementos naturais na cidade. Sua obra confere à atividade da Arquitetura da
Paisagem um conteúdo eminentemente social e urbanístico, embora fortemente influenciada
pelos princípios do Paisagismo inglês do século XVIII. Mostra, de forma original, como os
aspectos naturais do sítio podem ser reconhecidos e aproveitados no desenho da paisagem,
de modo a produzir espaços livres funcionais, adequados às necessidades sociais e às
condições dos meios físicos locais, e, além disso, capazes de incrementar a experiência
estética e reforçar a identidade do local.

Planejamento da Paisagem
Segundo TRAVASSOS11, é difícil precisar em qual momento a dimensão ambiental é
introduzida nas políticas públicas e intervenções urbanas, ou ainda em que momento
“determinadas ações começam a ser entendidas não somente como sociais ou urbanas, mas
também como ecológicas ou ambientais” (principalmente no caso das cidades de urbanização
incompleta, como as brasileiras, onde há uma nítida convivência entre a precariedade e a
modernização). Fato é que após a década de 1960, “as bases teóricas de diversos
conhecimentos científicos começam a ser questionadas, a partir do crescente
reconhecimento de expressivos impactos ambientais associados aos processos de produção e
10

BONILHA, Iraúna. O desenho da paisagem à beira-rio e as metamorfoses da várzea do Tietê na cidade de São Paulo, 2002, p. 31.
TRAVASSOS, Luciana Rodrigues F. C. Revelando os rios: novos paradigmas para a intervenção em fundos de vale urbanos na Cidade de São
Paulo, 2010b, p. 29.
11
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reprodução da sociedade industrial que não puderam ser minorados pelo desenvolvimento
científico e tecnológico”. Segundo TRAVASSOS 12, o processo de construção das cidades se dá
historicamente de forma “desconectada dos processos naturais, em um contexto cultural
onde a humanidade e a natureza são vistas como questões separadas”, e disso resultaram
“ambientes climaticamente hostis e inapropriados”. As intervenções anteriores à década de
1960, apesar de serem consideradas adequadas do ponto de vista ambiental, “seguiam
princípios e parâmetros de higienização dos ambientes, de promoção de salubridade e não de
uma interação entre os ambientes naturais e as áreas ocupadas por assentamentos
humanos”. A introdução da dimensão ambiental e a ampliação da participação dos atores
sociais no processo de planejamento territorial trazem novas variáveis ao problema de
construção dos assentamentos humanos. “No âmbito do Urbanismo, há alguns movimentos,
de origem norte-americana ou europeia, que procuram enfrentar a cisão entre a humanidade
e a natureza: a Arquitetura da Paisagem, o Ecourbanismo, o Urbanismo da Paisagem, o Novo
Urbanismo”. “Dentre esses movimentos, o mais consolidado é, sem dúvida, a Arquitetura da
Paisagem”. “Abarcando desde projetos de jardins ou edifícios, até o planejamento em escala
regional ou nacional, o movimento tem sido suficientemente fiel às suas origens”, porém
tendo absorvido novas perspectivas trazidas pelos princípios da Ecologia da Paisagem e da
infraestrutura verde. Desse modo, o sentido de natureza na construção da paisagem,
inicialmente cenográfico, estético e monofuncional, adquire também uma função estrutural,
podendo cumprir diversos objetivos, como de infraestrutura, por exemplo.
Para BONILHA13, o conhecimento a respeito da dinâmica dos processos naturais evoluiu no
século XIX, a partir de pesquisas na área da Biologia, resultando em um novo ramo, a
Ecologia, como a ciência das relações dos organismos com o meio ambiente. Segundo o
autor, a Ecologia veio definitivamente influenciar (apesar de tardiamente, praticamente cem
anos após seu surgimento), na qualidade de novo paradigma, todo esse pensamento
ambiental, assim como os mais diversos campos do conhecimento. De acordo com o autor,
cabe a Ian L. McHarg (Clydebank, West Dunbartonshire, Escócia, 1920-2001) a abertura do
caminho para os primeiros estudos aprofundados sobre a interação entre os processos sociais
e naturais na transformação da paisagem, e a aplicação deste conhecimento numa proposta
metodológica para o planejamento e o projeto da paisagem. Segundo a sua concepção,
determinadas áreas do suporte físico, devido à conjugação de seus aspectos geológicos,
geomorfológicos, hidrológicos e biológicos, podem não ser suscetíveis a determinados tipos
de uso ou intervenção, podendo, porém, ser ocupadas por usos que não comprometam a
estabilidade física do solo, a qualidade das águas e o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas
remanescentes. Os elementos naturais da paisagem são vistos como recursos, como
patrimônio que tem valor social e cultural, que podem ser transformados para o desfrute

12
13

id., p. 31-32.
id., p. 32.
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humano, desde que se respeitem e sejam preservados alguns limites que assegurem a
manutenção do equilíbrio ecológico e a existência de outras formas de vida.
Qualquer ação e/ou transformação antrópica na paisagem (produto de processos sociais de
gestão e ocupação de território), acarreta uma reação, correspondente ao surgimento de
alterações morfológicas parciais ou, até mesmo totais. Considera-se que quaisquer
intervenções na paisagem, mesmo que pontuais, podem trazer graves consequências para o
futuro da sua estrutura. A manutenção de sua integridade e saúde ecológica depende,
portanto, de conhecimento das características de cada ecossistema, de seu potencial de
absorção, regeneração e interação com os processos sociais, para que haja uma eficácia
econômica e ecológica das ações de transformação da paisagem, ou seja, a capacidade
máxima de aproveitamento dos recursos naturais que não comprometa a manutenção de sua
integridade e produtividade ecológica.
Conhecido por sua liderança na questão ambiental, Ian McHarg teve seus trabalhos
desenvolvidos na Universidade da Pensilvânia. Sua abordagem de análise da paisagem se
pautava pelo reconhecimento de atributos-chave, como topografia, solo e vegetação. É de
sua autoria o conceito de valley floor, que se assemelha ao conceito dos corredores
ambientais proposto posteriormente (por Charles E. Little). Em Design with Nature, McHarg
se coloca contra os argumentos dos planos geométricos, e principalmente da concepção de
anéis verdes, considerando que as terras reservadas como espaços abertos deveriam derivar
da leitura dos processos naturais. Aponta o fato de ser pequena a proporção das terras
urbanizadas, devendo, justamente por isso, ser ocupadas apenas as terras adequadas. Em
uma situação ótima, seriam desejáveis dois sistemas concomitantes nas regiões
metropolitanas: um resultante dos processos naturais, preservado nos espaços abertos, outro
resultante do desenvolvimento urbano. A obra de McHarg abriu caminho para o
desenvolvimento teórico do Planejamento Ambiental ou Planejamento da Paisagem nas
décadas seguintes 14.
Conforme BONILHA 15, a obra de Anne Whiston Spirn (Waterbury, Connecticut, EUA, 1947)
(seguidora e substituta de McHarg no Departamento de Arquitetura da Paisagem da
Universidade da Pensilvânia tendo dado continuidade às suas pesquisas), é também uma
importante contribuição para o desenvolvimento do Planejamento da Paisagem, destacandose nela a importância da compreensão dos processos naturais no estudo dos ambientes
urbanos. Para Anne Spirn, a natureza da cidade é bem mais ampla do que simplesmente as

14

O Planejamento Ambiental ou Planejamento da Paisagem tem um dos seus pesquisadores pioneiros o arquiteto paisagista Ian McHarg,
cuja obra Design with Nature (1969), veio marcar uma postura frente à avaliação e incorporação dos valores ecológicos nos planos e
projetos. Seu método continua válido, mas, acaba geralmente preterido, inclusive por urbanistas e planejadores, que se utilizam apenas dos
critérios socioeconômicos, desconsiderando a base natural e as relações ecológicas que as novas estruturas projetadas passam a definir com
ela. PELLEGRINO, Paulo Renato M. et al. A paisagem da borda: uma estratégia para a condução das águas, da biodiversidade e das pessoas,
2006, p. 62.
15
BONILHA, Iraúna. O desenho da paisagem à beira-rio e as metamorfoses da várzea do Tietê na cidade de São Paulo, 2002, p. 33.
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plantas nos parques e jardins; é o ar que respiramos, o solo que pisamos, a água que
bebemos, e os demais organismos com os quais dividimos o nosso habitat, defendendo a
ideia de que os processos de projeto e planejamento urbano não devem negligenciar, mas
sim tirar o máximo proveito possível das forças naturais que permeiam a cidade, de modo a
evitar problemas urbanos como os deslizamentos de encostas, a poluição das águas e do ar,
as enchentes, as inversões térmicas, entre outros. Para Spirn, o conhecimento dos processos
ecológicos do ambiente urbano extrapola naturalmente o campo da disciplina do Urbanismo
e da Arquitetura da Paisagem, e, sendo assim, utilizar-se de ciências como Geomorfologia,
Hidrologia e Ecologia são extremamente úteis para que arquitetos, urbanistas e paisagistas,
juntamente com outros profissionais envolvidos na construção das cidades possam discutir e
avaliar as possíveis consequências da adoção de certas formas de modelagem do sítio para
fins de urbanização.
Para PELLEGRINO et al. 16, há ainda o campo da Ecologia da Paisagem, um termo cunhado no
final da década de 1930, pelo então geógrafo e ecologista alemão Carl Troll (Gabersee,
Wasserburg am Inn, Upper Bavaria, Alemanha, 1899-1975), e definido como “o estudo de
uma complexa rede de causa e efeito entre as comunidades vivas e as condições ambientais
preponderantes em seções específicas da paisagem”. Desde então é utilizado para
referências ao planejamento e definição do uso de terras, tomadas de decisão, enfim, para o
“estudo de processos naturais e humanos, que operam dentro de áreas geograficamente
heterogêneas em formas e dimensões”. Segundo os autores, de uma forma mais pragmática
“pode se considerar a paisagem como um conjunto interativo de manchas, corredores e
matrizes, e a Ecologia da Paisagem como a ciência que estuda os processos de fragmentação,
isolamento e conectividade realizados pelo homem nos ecossistemas naturais para investigar
a influência de padrões espaciais sobre os processos ecológicos”. Os processos de
fragmentação causam a ruptura na continuidade dos ecossistemas gerando dois efeitos
distintos e inter-relacionados, diminuição da área e redução da conectividade entre eles, e
restringem as possibilidades de recolonização, aumentando os riscos de extinção local de
espécies (ameaça direta à biodiversidade)17.
Conforme METZGER 18, “a Ecologia da Paisagem está associada a duas abordagens, uma
geográfica, que privilegia o estudo da influência do homem sobre a paisagem e a gestão do
território, e outra ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial sobre os
processos ecológicos e a valorização destas relações em termos de conservação biológica”.
Trabalhando com a ideia de interligações, utiliza como procedimento metodológico, analisar
matrizes, manchas, fragmentos, mosaicos, conectividades, unidades de paisagem, elementos
16

PELLEGRINO, Paulo Renato M. et al. A paisagem da borda: uma estratégia para a condução das águas, da biodiversidade e das pes soas,
2006, p. 62-63.
17
A conectividade é a capacidade de se facilitar o fluxo entre os seus elementos bióticos; e os corredores são estruturas lineares da paisagem
que ligam dois fragmentos de ecossistemas anteriormente unidos. id., p. 63.
18
METZGER, Jean Paul apud VIEIRA, Michele de Sá. Entre as serras: sistema de espaços livres públicos, uma reflexão para Suzano, 2012, p.
30.
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de paisagem, bordas, entre outros. Além disso, o estudo também contempla o padrão
estrutural de uma paisagem, bem como sua funcionalidade quanto ao fluxo dos animais, das
águas, das matas e dos homens, dentro dessa estrutura, e como tudo isto pode se articular
dentro de um mosaico.
De acordo com VIEIRA 19, “a Ecologia da Paisagem é uma importante ferramenta por propiciar
variadas análises, interpretações e proposições que possibilitam a atuação dos planejadores
da paisagem, tanto na escala da paisagem urbana territorial quanto na regional, a partir do
entendimento das relações entre os diversos elementos do mosaico que compõe esta
paisagem. Seus princípios aplicam-se a qualquer mosaico paisagístico, ou seja, contemplam
áreas de intensa atividade urbana, agrícola, além dos desertos, florestas e áreas naturais,
atuando em torno de três características principais: estrutura da paisagem, padrão espacial
ou arranjo dos elementos paisagísticos que compõem o território; função, movimento e o
fluxo de pessoas, animais, plantas, água, vento, matéria e energia, pela estrutura;
transformação e dinâmica ou alteração no padrão espacial e na função através do tempo”.
Conforme VIEIRA e MACEDO 20, o entendimento (compreensão e valorização) de um
território, bem como a formulação de propostas de planejamento da paisagem passam
obrigatoriamente pelos conceitos-chave, vinculados à Ecologia da Paisagem, tais como,
matriz, manchas, corredores ecológicos e conectividade, e stepping stones. Com esse
entendimento, é possível promover rearranjos das formas de ocupação que compõem a
paisagem, permitindo a implantação de políticas de uso e ocupação do solo, as quais possam
trabalhar no intuito de reduzir a degradação dos fragmentos, assegurando a estabilidade dos
ecossistemas que compõem o território. Segundo os autores, pode-se definir matriz como
uma unidade de paisagem que estrutura a dinâmica ecológica de um determinado setor da
paisagem, podendo ser considerada natural (no caso de grandes fragmentos de mata) ou de
urbanização (quando se trata da cidade); manchas são as áreas homogêneas de uma unidade
da paisagem, possuindo extensões espaciais reduzidas e não lineares; corredores são áreas
homogêneas em uma determinada escala de uma unidade da paisagem, apresentando
disposição espacial linear que liga dois fragmentos, enquanto que a conectividade é a
capacidade que a estrutura da paisagem, ou que as unidades da paisagem, possuem de
facilitar os fluxos biológicos; e os stepping stones são os trampolins ecológicos, ou seja,
pequenos espaços de habitat (parques, manchas, maciços de vegetação, praças, etc.),
dispersos pela matriz, que podem ser as áreas urbanizadas, os campos, bem como os locais
de cultivo agrícola. Estes pontos de ligação são pequenos fragmentos utilizados para
restabelecer a continuidade quando outras formas são inviáveis.
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Paisagem urbana
A paisagem urbana, assim como o próprio conceito de paisagem, apresenta uma base
conceitual complexa, incorporando elementos naturais (meio físico e biótico) e
antropogênicos (culturais, econômicos e sociais), em uma dinâmica de constante
transformação dentro de um contexto (urbano), e segundo uma determinada escala de
tempo. Sob esta base conceitual, sua definição pode apresentar algumas variações, mais
duras (urbanas), ou mais flexíveis (naturais), que mostram a complexidade do tema, reflexo
do dinamismo dos sistemas envolvidos, principalmente entre naturais e sociais.
Para Gordon Cullen (Calverley, West Yorkshire, Inglaterra, 1914-1994), por exemplo, “a
paisagem urbana é um conceito que exprime a arte de tornar coerente e organizado,
visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente urbano,
possibilitando análises sequenciais e dinâmicas da paisagem a partir de premissas estéticas,
um reflexo da interação do homem sobre a natureza, na tentativa de ordenação do meio
natural de acordo com suas necessidades e/ou prioridades” 21. Já na visão mais naturalista de
Anne Whiston Spirn, o sítio natural de uma cidade, em conjunto com a sua forma urbana,
compreende um registro da interação entre os processos naturais e os propósitos humanos
através do tempo. Juntos, contribuem para a identidade única de cada cidade 22.
A paisagem urbana pode então ser conceituada como “o resultado formal dos processos
naturais e sociais que constituem os locais de vida de uma determinada população” e cujas
características se dão como respostas aos imperativos das estruturas ambientais (como clima,
suporte físico e vegetação) e sociais (como distribuição de renda, meios de produção e
locomoção e ação do Estado) 23. É constituída, portanto pelo conjunto de elementos naturais
(físicos e bióticos) e antrópicos, estando estes relacionados ou não, formando um conjunto
(equilibrado ou não) em um determinado espaço e tempo, e tudo isso em uma constante
evolução.
Segundo CARVALHO 24, “a paisagem urbana é resultado e partícipe dos processos que nelas
ocorrem, incorporando os ideais das sociedades que por ali passaram e que ali intervieram.
Participa do processo de formação dos cidadãos, na medida em que constitui a base física na
qual eles se encontram e que tomam como ponto de partida para suas vidas, mas também é
alterada pelos habitantes, através de processos mais ou menos longos, e mais ou menos
duradouros”. A paisagem urbana reúne práticas, técnicas, valores e símbolos culturais, em
uma dinâmica de transformações (constantes) e com intensidades variáveis, de acordo com
cada contexto. Entretanto, a maneira de ver a paisagem não é homogênea, tendo significados
21
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SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de granito: a natureza no desenho da cidade, 1995, p. 28.
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distintos para os grupos sociais. A configuração geral de uma paisagem urbana pode ser
expressa em cada momento do tempo, para fins de compreensão por alguns elementos
formadores que seriam o suporte físico, as edificações humanas (edifícios, pontes, muros,
etc.) os elementos de vegetação, os espaços livres de edificação, os seres vivos, em especial
os homens, suas máquinas e instituições e a luz, articulados entre si dentro de uma
determinada situação de clima 25.
Para MELO, “podem existir conflitos resultantes das diferentes visões e expectativas desses
grupos. Essa perspectiva de abordagem considera que as paisagens são produtos culturais em
constante transformação e interpretação por parte daqueles que as alteram, as mantêm e as
usufruem”. “Para se entender a dinâmica das transformações das paisagens urbanas, é
importante interpretar os diversos significados que têm essas paisagens para os grupos
culturais que as vivenciam, reconhecendo que existem conflitos resultantes nas maneiras de
ver as paisagens, pois esses grupos se baseiam em crenças, valores e interesses
diferenciados” 26.
Segundo MACEDO 27, cada paisagem é produto de uma situação específica, e o seu desenho é
o simples reflexo de uma somatória de fatores físico, socioeconômicos, etc., em um
determinado tempo. A paisagem urbana (humana) altera-se em cada tempo, sendo esse
processo desenvolvido em maior ou menor grau, conforme a ação dos seus agentes, podendo
haver alterações apenas de função permanecendo o entorno construído e vice-versa, ou
podendo haver uma mudança total. O que é claro, é que estamos diante de um produto
social em permanente processo de alteração. Não existem, portanto, fórmulas gerais para a
solução de impasses, pois cada situação, cada espaço, necessita de uma solução específica de
acordo com a sua localização no espaço e no tempo.
Para tanto se considera a existência de uma metodologia de abordagem do problema que
pode e deve apoiar-se em experiência acumulada, de modo que, baseando-se em erros e
acertos passados, devidamente codificados, se possa chegar a soluções, dentro, é claro, da
realidade urbana brasileira. Segundo o autor, essa metodologia de abordagem passa pela
atribuição de valores paisagísticos, atribuídos a determinados locais pelo consenso de uma
sociedade ou parte desta, ou ainda pela identificação de atributos por motivações diversas,
entre excepcionalidade, estética, afetividade ou simbolismo. Lembra-se que a valoração está
sujeita às opiniões da sociedade, e que esta, por sua vez, está sujeita à influência da grande
mídia (comunicação de massa), que cria e recria padrões ao sabor de seus interesses, e
descaracteriza e destrói símbolos e padrões tradicionais.
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Espaços livres
Segundo MENNEH28, “os espaços livres de edificação formam um conjunto composto por
todo e qualquer tipo de espaço não ocupado por volumes edificados e constituem parcela
significativa das áreas urbanizadas na cidade brasileira. Configuram elemento estrutural
fundamental na constituição dos tecidos e no funcionamento das atividades urbanas,
influindo diretamente, na qualidade de vida na cidade, não apenas pelas possibilidades de
descanso, recreação e lazer gratuito, como pelo conforto, rapidez e prazer que podem
propiciar nos percursos cotidianos”. Os espaços livres de edificação configuram a paisagem
urbana, e ao mesmo tempo os lugares que possibilitam sua percepção, sejam eles públicos ou
privados. “A relação que habitantes e visitantes têm com uma determinada cidade, bairro ou
lugar depende da percepção e uso de seus espaços abertos, em especial, os espaços livres de
uso público”. No contexto urbano têm-se como espaços livres todas as ruas, calçadas e
calçadões, praças, largos, pátios, quintais, parques, jardins, terrenos baldios, corredores
externos, vilas, vielas, e outros mais por onde as pessoas fluem no seu dia a dia (em direção
ao trabalho, lazer ou moradia), ou exercem atividades específicas, seja de trabalho, seja de
lazer29.
“Os espaços livres urbanos podem ser úteis, lúdicos e proporcionar sensações aprazíveis aos sentidos
humanos, dotar de conforto e facilitar a realização de atividades que a sociedade desenvolve através
deles. Os espaços livres urbanos desempenham um importante papel desde a simples circulação de
pessoas, o trânsito de veículos, o uso para a produção de alimentos, o abrigo à vida silvestre (flora e
fauna), o encontro de amigos, o descanso e outras diferentes práticas como a realização de exercícios
físicos, jogos, e outras formas de recreação e o trabalho”30.

Para PELLEGRINO31, “os espaços livres podem agregar um valor simbólico, configurando o que
é específico de um lugar, o que, dentro de uma cultura emergentemente globalizada, pode
ser um espaço capaz de, subvertendo a segregação social crescente, favorecer a diversidade
social. Os espaços livres são os lugares por excelência das intervenções capazes de conciliar,
numa relação coerente, questões ambientais e sociais aparentemente insolúveis e distantes”.
A água, por exemplo, é um elemento básico na configuração geral de um espaço livre. Sua
presença introduz movimento, reflexão, cor, umidade, e condições para a vida de diversos
seres vivos, entre plantas e animais. Sua presença pode ser estrutural, isto é, quando define a
organização do espaço (sistema de lagos, rios, canais, etc.), ou complementar, quando
participa de uma paisagem, mas não define nenhum sistema de espaços (bebedouros, fontes,
etc.).
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A qualidade de vida no espaço urbano é influenciada pela configuração física do seu sistema
de espaços livres, onde atributos e/ou vantagens podem ser acrescentadas à cidade, ao
bairro, ou à rua onde de inserem: reduzindo as possibilidades de enchente, aliviando o
sistema de drenagem das águas pluviais, embelezando a cidade e contribuindo para harmonia
da paisagem urbana e para a identidade da rua e/ou bairro ou cidade. Conforme a sua
dimensão e características, o espaço livre pode abrigar com maior ou menor propriedade e
eficácia um conjunto de funções e de atividades.
Segundo MENNEH32, os espaços que compõem o sistema de espaços livres interagem e
contribuem de forma significativa para a configuração da paisagem e para a composição do
sistema de circulação e lazer das áreas urbanas. Segundo a autora, os espaços livres podem
conferir atributos, conforme as relações que estabelecem no sistema em que se inserem,
entre funcionais, estéticos e ambientais, implicando em alterações positivas para o mesmo:
configuram áreas de amenização da paisagem urbana, criando rupturas e variações na malha
urbana, que conferem maior identidade aos diferentes setores urbanos; possibilitam a prática
de lazer e recreação gratuitas e, portanto, acessíveis à parcela significativa da população (esse
benefício é maior quando os espaços livres públicos são distribuídos de forma equitativa pelo
território); possibilitam a preservação e conservação de áreas com presença de elementos
naturais no meio urbano como, por exemplo, os rios ou as matas remanescentes.
Para MAGNOLLI e KLIASS 33 os espaços livres podem ser considerados elementos de suma
importância para a polarização das atividades urbanas, tendo-se como objetivo uma nova
coesão social: “o espaço aberto da vida coletiva apresenta-se, pois, para nós, como um órgão
da vida democrática e o primeiro instrumento urbano para a tomada de consciência social tão
necessária para a dinâmica civilizatória”. Para CARVALHO 34 “Analisar e projetar levando em
conta tanto a forma urbana quanto o sistema de espaços livres é fugir às propostas pontuais,
que imaginam a cidade como uma sucessão de eventos fragmentados e desconexos. É pensar
cada espaço livre e todos eles, como elementos estruturadores da urbanidade. E, ainda, ir à
contramão das propostas plasmadas em diferentes planos diretores que dão importância
maior ao espaço edificado, relegando os espaços livres ao que resta”.

Sistema de espaços livres
A expressão sistema de espaços livres (SEL) urbanos refere-se a todos os espaços livres de
edificação, públicos e privados, acessíveis e restritos, que constituem as cidades em conjunto
com as edificações. É sistema por agregar diversos elementos que, interligados, funcionam
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em interdependência funcional, tendo maior ou menor relação entre si, sejam eles contínuos
ou descontínuos, e de dimensões e possibilidades de interconexão variadas 35. Surgem como
resultados da formação da estrutura urbana, como lugares da vida cotidiana ao ar livre,
permitindo acessos e conexões; abrangendo atividades de circulação, trabalho, recreação,
lazer e convivência36. Entende-se como sistema de espaços livres urbanos, portanto, os
elementos e as relações que organizam e estruturam o conjunto de todos os espaços livres de
um determinado recorte urbano (da escala intraurbana à regional). Como um sistema aberto,
o SEL urbano se relaciona ao SEL regional, e assim sucessivamente.
“Entende-se como sistema de espaços livres (SEL), o conjunto e as relações de todos os espaços livres
de edificações urbanos existentes, independentemente de sua dimensão, qualificação estética e
funcional e de sua localização, sejam eles públicos ou privados. A ideia de sistema é constituída pela
completa vinculação funcional, já que fisicamente somente os espaços públicos estão conectados entre
si, principalmente por uma rede integrada de vias. Nele, ruas, avenidas e vielas estão totalmente
conectadas permitindo ao usuário em tese, o acesso visual ou ainda físico tanto às construções e aos
espaços livres a elas vinculados como também a praças, parques, jardins ou ainda, aos demais espaços
livres públicos. Devido a este papel integrador e pelo fato de pelo conjunto de vias se dar grande parte
da vida urbana cotidiana, tanto no quesito circulação como das demais atividades sociais e, nelas se
verificar todas as instâncias da esfera pública, tem-se que estas podem ser consideradas como os mais
importantes espaços públicos de quaisquer cidades”37.

São os espaços onde ocorrem os diferentes tipos de atividades, incluindo as tarefas
cotidianas, tanto as de lazer quanto as que envolvem relações sociais, entre: prática de
atividades físicas; descanso físico, mental e crescimento espiritual; educação ambiental;
interação; sentimento de liberdade; reflexões; fuga da rotina. Sendo assim, o projeto e gestão
destes espaços têm relação direta com a qualidade ecológica-ambiental, social, cultural e
estética do meio urbano. Para BARBOSA38, “A abundância de espaços livres públicos nas
cidades é elemento fundamental na busca por uma boa qualidade de vida para a população,
pois são espaços acessíveis a todas as classes, onde os cidadãos buscam fugir da rotina diária.
Em geral, é nestes locais que se concentram as áreas verdes da cidade e os equipamentos de
lazer, promovendo uma rica interação social”.
Englobam, portanto, todos os espaços livres de edificação, dotados de vegetação (áreas
verdes) ou não, de propriedade pública e privada, ou seja, abarca todos os vazios que
envolvem os cheios (volumes edificados) e que estão conectados pela atmosfera e têm uma
inter-relação de dependência e hierarquia. O grau de interdependência entre esses espaços
(público e privado) é muito grande, pois morfológica, funcional e ambientalmente estão
continuamente interagindo 39. Ruas, praças e parques são os elementos principais do sistema
35
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de espaços livres públicos, por onde perpassa o cotidiano da vida urbana da população. Os
espaços livres privados, por sua vez, constituem um sistema paralelo e totalmente articulado
e interligado (ao menos funcionalmente) à rede de espaços livres públicos. No Brasil, os
espaços livres privados, salvo raras exceções, tendem à restrição, isolados por paredes, cercas
e muros, impedindo, portanto, a fluidez total.
De acordo com MENNEH 40, os componentes do sistema de espaços livres urbanos são: as vias
públicas destinadas à circulação de pedestres e/ou veículos; os espaços livres públicos de
lazer e recreação, destinados às funções cívicas, culturais, recreativas, contemplativas, de
lazer e de repouso e amenização das áreas urbanas, como as praças e os parques urbanos; os
espaços livres (públicos ou privados) destinados à conservação e preservação ambiental,
como parques e reservas; os espaços livres privados: os jardins e os quintais privados, os
recuos das edificações, os terrenos baldios, os estacionamentos descobertos, os clubes e os
parques privados. Segundo a autora, considera-se que para o estabelecimento de um sistema
de espaços livres públicos urbanos adequado, depende-se de:
◦
número de áreas suficientes para o atendimento das demandas da população;
◦
diversificação quanto a porte e funções;
◦
distribuição equitativa pelo território;
◦
gestão coordenada no tratamento paisagístico;
◦
hierarquia no sistema (dimensões e formas compatíveis com o uso);
◦
equipamentos e manutenção contínua, passíveis, portanto, de utilização para
realização das diferentes atividades (cotidianas ou de lazer).
Ainda segundo MENNEH41, as características morfológicas do tecido e da paisagem urbana
dependem dos critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo (adotados pelo Poder
Público, pelo empreendedor imobiliário ou pelo proprietário do imóvel), e resultam da
maneira como esses aspectos foram incorporados (ou não) durante o processo (formal ou
informal) de ocupação do solo urbano. Conforme a autora, “a configuração dos espaços livres
(públicos ou privados) resulta da conformação do sítio e respectivos modos de ocupação; das
formas configuradas pelos diferentes elementos que compõem um determinado espaço livre
(edificações que os conformam e elementos que o complementam como as espécies
vegetais); das relações de proximidade e contiguidade entre os edifícios; das relações entre
os espaços livres (públicos e/ou privados) internos ou externos aos lotes urbanos; das
relações entre os edifícios e espaços não edificados (variáveis que definem a estrutura
morfológica da cidade)”.
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Para MENEGUETTI 42, “os espaços livres formam um tecido pervasivo, sem o qual, as cidades
não existiriam em sua conformação atual”, e que, “tais espaços estão em toda parte, mais ou
menos processados e apropriados pela sociedade, e constituem, quase sempre, o maior
percentual do solo das cidades brasileiras”. Segundo a autora, diversas são as vocações e usos
desses espaços, servindo para fins ecológicos, recreativos, para transporte alternativo, para o
aumento da permeabilidade do solo, melhorando o sistema de drenagem urbana e
aumentando a recarga dos aquíferos subterrâneos, sobretudo quando dispostos em rede,
amarrados e/ou conectados por vias (rodovias, ferrovias), linhas de transmissão, e,
principalmente pelos cursos fluviais, ao longo das várzeas e fundos de vale.
A formação de um sistema de espaços livres se dá comumente na cidade brasileira com uma
aparência espontânea e casual, salvo algumas exceções (Plano Piloto de Brasília, por
exemplo), não decorrendo, portanto, de projetos específicos, tais como planos urbanísticos,
de áreas verdes ou de sistemas de espaços livres. Na realidade, a situação mais comum é a
fragmentação do sistema, onde se misturam à grande trama aleatória, alguns trechos de
espaços livres planejados a outros replanejados e remodelados, aos espaços parcialmente
executados, aos abandonados, aos degradados, etc.
De fato, nenhuma produção urbana (mesmo a informal) se dá pelo completo acaso, haja vista
que loteamentos e arruamentos regulares, resultam, na maioria dos casos, de projetos e/ou
planos específicos, e estes, por sua vez, estão sujeitos, obrigatoriamente, aos critérios
estabelecidos por leis e às aprovações nos diversos níveis e instâncias legais. Essa aparência
espontânea e casual decorre principalmente da carência de diretrizes ao sistema em grande e
média escala, à falta de persistência e/ou aplicabilidade de políticas públicas em médio e
longo prazo, ou ainda da ineficácia da legislação restritiva quanto ao uso e ocupação do solo
e/ou zoneamento e/ou edificações.
“Têm-se então contextos urbanos com extensas áreas impermeabilizadas e com pouca vegetação,
tanto no âmbito público como privado. A vegetação no caso existe quando possível, mas não aparece
na totalidade do espaço urbano, como seria desejável, aparece quando se tem quintais e jardins de
porte, e isto nem sempre é possível para o conjunto da população devido ao alto custo do solo urbano,
nos poucos parques existentes, na praça públicas, nas ruas e avenidas arborizadas, quando a dimensão
de calçadas e canteiros centrais permite, em jardins sobre laje nas áreas verticalizadas, nos terrenos
baldios, nas poucas florestas urbanas, em alguns campi universitários, em terrenos de propriedade das
43
forças armadas destinados a treinamentos e ao longo de muitas das orlas praianas e fluviais” .

Segundo MACEDO44, Brasília e Palmas são casos únicos e emblemáticos no Planejamento
Urbano no Brasil, a primeira, de caráter modernista, com todo seu sistema previsto por um
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rígido plano urbanístico, e a segunda, contemporânea, concebida segundo os princípios do
Urbanismo moderno, porém incorporando a variável ambiental, através de parques lineares e
áreas de conservação, e, compartilhando nesses mesmos espaços objetivos de recreação e
conservação. Para o autor, na maioria das cidades o sistema é oriundo do processo imobiliário
e das intervenções ligadas a este, reforçando o descontrole do Poder Público sobre a
construção da totalidade da paisagem urbana 45.
São notórios os problemas relacionados à qualificação de seus espaços públicos livres de
edificações nas cidades brasileiras, destacando-se: a ocupação irregular de áreas destinadas
originalmente à preservação e conservação de recursos naturais; a redução do estoque de
espaços livres de edificação disponíveis nas áreas urbanizadas; a falta de uma distribuição
adequada de espaços de lazer de qualidade, devido, em grande parte, às ações pontuais e
fragmentadas do poder público, concentradas nas áreas de maior visibilidade política; e a
degradação ambiental dos recursos hídricos e da cobertura vegetal em função das ocupações
irregulares de áreas ambientalmente frágeis. Segundo COELHO 46, as possíveis soluções para
tais problemas estão ligadas a um modo de abordagem mais amplo, que considere cada
espaço livre e suas peculiaridades como parte de um sistema maior, permitindo ações mais
abrangentes, articuladas e contínuas, visando assim aproveitar de forma mais adequada às
potencialidades de cada espaço livre, além de atender de forma mais homogênea as áreas
urbanizadas.
Durante o século XX, não houve de fato uma grande preocupação pelo desenvolvimento de
uma melhoria ambiental mais ampla em relação aos espaços livres, e as ações se deram de
modo pontual, isoladas e dirigidas a setores específicos das cidades, e, quanto às políticas
públicas, essas se direcionaram apenas para o incremento do sistema viário e para a
canalização e cobertura de inúmeros corpos d’água. O resultado foi o aumento das demandas
urbanas por novas áreas de lazer, e a morte lenta e gradual dos corpos d’água urbanos por
falta de infraestrutura sanitária 47.
Apenas a partir da década de 1990, com a instalação de secretarias municipais ligadas ao
verde ou ao meio ambiente, a agenda é incorporada à municipalidade, de fato, passando
então os parques e praças a ser vistos como elementos fundamentais para a qualidade de
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“[...] são malhas viárias mal conectadas e dimensionadas, espaços públicos de porte pequeno e mal equipados, dispostos de um modo
disperso e fragmentados em meio às malhas viárias e quarteirões. A ignorância e o descaso por parte do Poder Público do real porte e
dimensão do estoque de terras publicas destinadas à criação de parques e praças é um fato corriqueiro e os programas de uso e tratamento
paisagístico destes tipos de logradouros públicos, quando existem, tendem a ser parciais e característicos de uma administração específica,
sendo ignorado pela gestão seguinte”. MACEDO, Silvio Soares. Paisagismo brasileiro na virada do século: 1990-2010, 2012, p. 94.
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COELHO, Leonardo Loyolla. Paisagem e metrópole: em busca de uma nova forma de abordagem para os espaços livres públicos de São
Paulo, 2010, p. 82.
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“Típicas da segunda metade do século XX, mais comuns e conservadoras, se limitam a canalizar ou tamponar águas poluídas, aproveitando
os espaços ganhos para a construção de avenidas e vias expressas. No caso o problema das enchentes é parcialmente resolvido, e as águas
sujas são afastadas da vista da população, mas as possibilidades de uso do espaço pela população para atividades de lazer é perdida de um
modo definitivo”. MACEDO, Silvio S.; QUEIROGA, Eugênio F.; DEGREAS, Helena N. APPs urbanas uma oportunidade de incremento da
qualidade ambiental e do sistema de espaços livres na cidade brasileira – conflitos e sucessos, 2012, p. 3-4.
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vida urbana e ambiental. Mesmo com o baixo aporte de verbas e expressão política, os órgãos
passam a garantir a produção e gestão desses espaços. Todavia, o resultado é um sistema
desarticulado das demandas da população, principalmente a de baixo poder aquisitivo, em
um quadro de parques em número insuficiente, e praças mal cuidadas ou abandonadas 48.
Para VIEIRA49, o quadro observado é de total ausência, tanto na prática, como nos discursos
políticos, em relação à implementação, qualificação, bem como à conexão planejada dos
espaços livres existentes, fazendo-se entender que, definitivamente, tais políticas não são
prioritárias. Perdem-se com isso os benefícios decorrentes de um sistema de espaços livres
qualificado, atendendo às demandas sociais, decorrentes da carência de áreas para recreação
e desporto, bem como das demandas ambientais, com a oportunidade de incorporação de
elementos naturais como os rios e demais corpos hídricos aos projetos urbanos.
A gestão dos espaços livres públicos é um dever da administração de uma cidade e um
desafio social, pois compreende uma atividade fundamental para a consolidação dos sistemas
de espaços livres destinados ao lazer e conservação. A viabilidade da gestão dos espaços
públicos depende de uma ação coordenada entre os setores da administração pública e da
participação ativa e direta da população envolvida, apreendendo suas expectativas, histórias
e memória coletiva. Nem sempre a tomada de decisão atende aos interesses sociais
imediatos, sendo necessário buscar as proposições mais simples para resolver os problemas e
as questões. Há a necessidade de se encontrar um sistema de valores que se traduza em
componentes básicos da composição do projeto e do planejamento da paisagem dos espaços
livres. Esses componentes apresentam melhores possibilidades de responder às diferentes
demandas da população e dos usos que potencialmente possam ser desenvolvidos no espaço
público50.

1.2 A REALIDADE DAS ÁGUAS URBANAS
1.2.1 SOBRE AS ÁGUAS URBANAS
Águas urbanas
Conforme AZEVEDO51 entende-se por águas urbanas todas aquelas que circulam ou se
estagnam nas cidades, que chegam ou saem e que estão presentes nos resquícios dos
ecossistemas ou nos mais modernos meios de captação e tratamento, reunindo, portanto, as
águas de contemplação e diversão dos lagos e chafarizes, as praias das cidades litorâneas e os
48

MACEDO, Silvio Soares. Paisagismo brasileiro na virada do século: 1990-2010, 2012, p. 94-95.
VIEIRA, Michele de Sá. Entre as serras: sistema de espaços livres públicos, uma reflexão para Suzano, 2012. p. 74.
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MENNEH, Márcia H. O sistema de espaços livres públicos da cidade de São Paulo, 2002, p. 51.
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AZEVEDO, Jorge B. Repensando as Águas Urbanas Sob a Luz de Antigos e Novos Paradigmas, 2007, p. 252.
49

47

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

rios montanhosos ou de várzea. Englobam os sistemas de abastecimento de água e esgotos
sanitários, a rede de drenagem urbana e as inundações ribeirinhas, e a sua gestão tem como
principais metas a saúde e a conservação ambiental.
Desempenham um papel fundamental, seja no âmbito da saúde pública (abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta de
resíduos sólidos), seja em relação ao desenvolvimento econômico múltiplo (conforto, insumo
industrial, fator de distribuição de renda e de direcionamento do crescimento urbano).
Ambos os papéis criam uma organização espacial específica e compõem centros
administrativos, técnicos, financeiros, estabelecem uma rede funcional de formas tais como:
tubulações, reservatórios, barragens, usinas e exigem medidas estruturais (obras) e não
estruturais (legislação, planejamento, campanhas) 52.
A água é para a sociedade, provavelmente, o único recurso natural que tem a ver com todos
os aspectos da civilização humana, fornecendo o insumo para o desenvolvimento de
atividades econômicas diversas, desde o desenvolvimento agrícola e industrial, aos valores
culturais e religiosos arraigados na sociedade, ou ainda, como vias naturais de circulação, por
onde historicamente estruturaram-se as cidades ao longo dos tempos. Consumo, higiene,
irrigação, produção de energia, exploração da pesca, são apenas alguns dos múltiplos usos
que o ser humano tem feito da água ao longo dos tempos 53.
Entretanto, o crescimento e/ou desenvolvimento não apenas das cidades, mas também das
atividades da sociedade em geral, fez com que os recursos hídricos passassem a ser vistos
apenas pelo seu aspecto utilitário, tornando-se suporte de quase todas as redes de
infraestrutura, tanto as rurais (irrigação, dessedentação de animais), quanto às urbanas
(abastecimento de água, drenagem, esgoto, energia, transporte ferroviário e rodoviário).
Além disso, o mau uso do recurso, e de forma recorrente e crescente, fez com que este se
tornasse uma espécie de fonte de problemas e conflitos. E esses conflitos geralmente iniciamse aquém das instâncias urbanas, nas zonas rurais, com os desmatamentos e queimadas,
comprometendo e/ou erradicando a vegetação protetora das bacias hidrográficas (matas
ciliares), tudo pela expansão de culturas agropecuárias e/ou implementação de atividades de
mineração.
Um dos conflitos mais recorrentes, no caso das águas urbanas, é quando essas deixam de
oferecer suporte para as redes de infraestrutura (abastecimento de água, drenagem, esgoto,
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CUSTÓDIO, Vanderli. A relação cidade-água nos artigos dos anais da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB), 2006, p. 176.
“Na história das civilizações, de modo geral, os cursos d’água, rios, córregos, riachos integravam sítios atraentes para assentamentos de
curta ou longa permanência, indistintamente, e eram tidos como marcos ou referenciais territoriais. No imaginário coletivo, f iguram
predominantemente associados aos mananciais, porém apresentam propriedades outras, como demarcadores de território, produtores de
alimentos, corredores de circulação de pessoas e de produtos comerciais e industriais, corredores de fauna e flora, geradores de energia,
espaços livres públicos de convívio e lazer, marcos referenciais de caráter turístico e elementos determinantes de feições geomorfológicas”.
GORSKI, Maria Cecília B. Rios e cidades: ruptura e reconciliação, 2010, p. 31.
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energia, transporte ferroviário e rodoviário, etc.), ou ainda quando passam a criar problemas
para o seu bom funcionamento, sendo inclusive responsabilizadas pelos eventos das
enchentes, pelos incômodos causados por sua poluição, pela proliferação de vetores e pragas
urbanas, até a sua presença se tornar insuportável. Nesse cenário, de difícil convívio da
sociedade com o elemento natural, têm-se como solução, quando possível, eliminá-las da
superfície do solo, enterrando-as para dentro dos canais de drenagem, sob o sistema viário.
Na realidade, o manejo das águas urbanas é a resposta conceitual/técnica movida por tais
problemas, e isso se dá a partir do momento em que as cidades começam a contaminar suas
próprias fontes de abastecimento com despejo de efluentes, criando, com isso, condições
ideais para a proliferação de doenças infecciosas. Em Roma da Antiguidade, por exemplo, já
era possível observar a adoção de soluções técnico-construtivas englobando diversos
aquedutos para o abastecimento de água, e um extenso sistema de esgoto. Na realidade, o
saneamento como prática urbanística vem tentando corrigir e/ou solucionar tal problemática
ao longo da história das cidades, através de criativos, arrojados e grandiosos projetos, frutos
de embates/debates técnicos nem sempre amigáveis, movidos por óticas e correntes
diversas, porém, os resultados se mostraram ao longo da história paliativos e ineficazes, não
tendo acompanhado a urbanização acelerada e as crescentes demandas causadas pelo
crescimento populacional.
O Brasil não foge dessa regra, e muito pelo contrário, tem no saneamento um dos seus
principais e mais crônicos problemas. Num país de contrastes e paradoxos, onde a riqueza de
sua água potável, teoricamente garantiria as boas condições de abastecimento, entretanto,
lançar esgotos e lixo nos rios continua, entretanto, a ser uma prática comum e recorrente em
nossa sociedade. Os custos sociais resultantes do desperdício, da escassez e da contaminação
são notórios, e sinais claros de uma futura escassez já se fazem notar. A consequência da
expansão sem uma visão ambiental é a deterioração dos mananciais e a redução da cobertura
de água segura para a população, ou seja, a escassez qualitativa.
Segundo MACEDO 54, na cidade brasileira, o esgotamento sanitário praticamente não foi,
durante todo o período da existência do País, uma prioridade pública: a capacidade de
atendimento das redes de esgoto instaladas ainda é muito pequena, sendo que em muitas
cidades de porte sua área de atendimento é mínima.
É cena comum o despejo de toda sorte de dejetos, de lixo a esgoto, nos âmbitos doméstico e
industrial, mostrando a ausência crônica de políticas e investimentos públicos na constituição
de redes de coleta e tratamento de esgotos (vide figura 1). Durante o século XX, a prática
mais comum em relação ao problema foi a canalização e tamponamento de rios e córregos, e
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MACEDO, Silvio Soares. Paisagismo brasileiro na virada do século: 1990-2010, 2012, p. 102.
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os altos investimentos foram justificados pelas obras de drenagem e de infraestrutura viária,
camuflando de certa forma, os problemas de saneamento.

Figura 1. Cena comum nos rios urbanos: poluição e degradação
Foto: Jornal Meio ambiente.

Na realidade, os conflitos referentes às águas urbanas, segundo TUCCI e BERTONI 55 foram
gerados por uma série de aspectos, associados ou não, entre falta de conhecimento
generalizado da população sobre o assunto; concepção inadequada dos profissionais da
Engenharia para o planejamento e controle dos sistemas; visão setorizada do planejamento
urbano; e falta de capacidade gerencial. Segundo os autores “a maioria destes problemas é
consequência de uma visão distorcida do controle por parte da comunidade de profissionais
que ainda prioriza projetos localizados sem uma visão da bacia e dos aspectos sociais e
institucionais das cidades”, ou ainda que prioriza a adoção de soluções estruturais
insustentáveis em detrimento de medidas não estruturais mais econômicos e mais
ambientalmente sustentáveis.
E é sob esse aspecto que se verifica a importância e aplicabilidade de planos diretores e/ou
leis de uso do solo, regulamentando e/ou restringindo a utilização de áreas de risco de
inundações para ocupação urbana, e, portanto, evitando a exposição de populações ao risco
de desastres. Entretanto, os modos de gerenciamento usuais não incentivam a prevenção
desses problemas, e o Poder Público, com receio de rejeição e impopularidade não toma as
devidas providências no que diz respeito às ações restritivas. Mais cômodo e menos arriscado
é declarar estado de emergência ou calamidade pública, e receber os recursos a fundo
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TUCCI, Carlos E. M.; BERTONI, Juan Carlos (Org.). Inundações Urbanas na América do Sul, 2003, p. 15.
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perdido56. Resumindo, “as gestões municipais têm sido realizadas de forma desintegrada com
muito pouco foco no conjunto da cidade, atuando sempre sobre problemas pontuais e nunca
desenvolvendo um planejamento preventivo e indutivo”.
A partir dos anos 1990, algumas cidades (governos) têm investido no desenvolvimento de
políticas de desenvolvimento sustentável urbano baseado no tratamento das águas pluviais
urbanas e rurais, conservação do escoamento pluvial e tratamento dos efluentes em nível
terciário para retirada de nitrogênio e fósforo que eutrofizam os lagos. A base desse
desenvolvimento no uso do solo é a implementação da urbanização, preservando os
caminhos naturais do escoamento e priorizando a infiltração, buscando com isso a
conservação ambiental, a redução das inundações e, principalmente, a melhoria da qualidade
de vida57. Entretanto, o quadro apresentado pelos países em desenvolvimento encontra-se
bem aquém das expectativas, e, no caso do Brasil especificamente, contribui em muito com
isso a má distribuição de renda, a grande extensão territorial, a ineficácia de legislação
específica, o descaso com as questões ambientais, e, principalmente, a carência de políticas e
investimentos públicos no setor.
À luz da nova Constituição Federal (1988), e a consequente formulação dos planos diretores,
é introduzida a ideia de conservação das várzeas, e/ou indução de uso para fins paisagísticos
e recreativos, alterando substancialmente o modo de encarar o problema. Este novo modelo
de gestão, leva ao estabelecimento de estoques de áreas públicas, ou ainda no
desdobramento de programas públicos de criação de parques lineares focados na
requalificação e no bom uso das áreas ribeirinhas degradadas, visando melhorias na
qualidade física e ambiental. A própria legislação de proteção às várzeas, implantada nesse
período, tornando-as áreas de preservação permanente, garantindo, a princípio, a
conservação das margens dos rios e lagos urbanos, se mostra inócua e tardia, portanto, de
aplicação impossível, dada a ocupação dessas áreas ora por favelas, ora por vias de
circulação58.
Segundo MACEDO 59, o que se vê na primeira década do século XXI, é que os impasses para
uma efetiva gestão pública dos corpos d’água são muitos, e isso se dá principalmente devido
a não existência de políticas e/ou ações integradas para sua conservação e manejo. De acordo
com o autor, as secretarias (estaduais e municipais) de meio ambiente, que deveriam ser os
órgãos competentes para lidar com problemas ambientais urbanos, não o fazem por falta de
56

“O gerenciamento atual não incentiva a prevenção desses problemas, já que, à medida que ocorre a inundação, o município declara
calamidade pública e recebe recurso a fundo perdido. Para gastar os recursos, não é preciso realizar concorrência pública. Co mo a maioria
das soluções sustentáveis passa por medidas não estruturais, que envolvem restrições à população, dificilmente um prefeito buscará esse
tipo de solução, porque geralmente a população espera por uma obra. Ao passo que, para implementar as medidas não estruturais, ele teria
que interferir em interesses de proprietários de áreas de risco, que politicamente é complexo em nível local”. TUCCI, Carlos Eduardo M.
Águas urbanas, 2008, p. 105.
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mais recursos e força política para o desenvolvimento de suas metas e objetivos, e, suas
ações, são mais preventivas e paliativas do que realmente geradoras e promotoras de
espaços urbanos associados às águas, seja para fins de conservação, seja para o uso
cotidiano.
Para a conservação dos recursos hídricos urbanos, a necessária a apropriação social cotidiana
do recurso somada à sua qualificação e adequação paisagística para tal fim, e, a existência e
sobrevivência dessas áreas de conservação urbana estão condicionadas a fatores tais como
visibilidade pública, gestão e uso. A simples demarcação de áreas não é suficiente para
protegê-las, e, sem o devido uso tornam-se alvos fáceis para invasões, um movimento natural
de populações social e economicamente excluídas, que veem nessas áreas uma oportunidade
para viverem, mesmo que sob os aspectos mais precários possíveis. A recuperação de tais
áreas não é uma tarefa fácil, custando muito ao poder público, seja em função de
desapropriações e/ou despejo, seja pela degradação ambiental consumada.

Águas humanas: a sociedade como agente
No passado, a sociedade do paleolítico/mesolítico, como agente não era diferente dos outros
animais, se comportando como tal durante um longo período dentre diversos componentes
naturais, e escolhendo ao seu redor o que lhe podia ser útil para a sua sobrevivência, em uma
relação amigável com a natureza. Entretanto, sua história de conquista da natureza envolve
as características de luta, domínio e transformação, moldando-a de acordo com seus
interesses e necessidades.
“A história do homem sobre a Terra é a história da ruptura progressiva entre a sociedade e o entorno, e
esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como
indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá60
lo” .

Com a finalidade de acumular riquezas, o homem extraiu da natureza tudo aquilo que lhe
interessasse, e, com a intensificação das técnicas agrícolas, superou a fase de caçador e
coletor61. Até então, os conglomerados urbanos primitivos (aldeias rurais nômades chamadas
de protocidades) mudavam-se de um local para outro conforme a exaustão do solo e/ou
esgotamento dos recursos. Com a descoberta da fertilidade dos vales, o homem reconheceu
a importância primitiva da água, passando então a controlar as suas vazões para utilidades
múltiplas, tais como, irrigação, reservação, transporte, higienização e disposição de detritos.
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SANTOS, Milton. 1992: a redescoberta da natureza, 1998, p. 6.
CAMPOS, Daniel Carlos de. Inundações: problemas ou fenômenos naturais? A ocupação das várzeas dos principais rios no Alto Tietê e a
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O domínio sobre os recursos hídricos tem um papel fundamental no processo de
sedentarização da sociedade, desencadeando em uma transição socioeconômica, marcada
principalmente pela evolução nos processos racionais de agricultura irrigada, bem como a
evolução das aldeias em sociedades organizadas e fixas, que marcam o surgimento das
primeiras cidades, fazendo a transição da pré-história para a civilização. Destaque-se a
importância dos rios nesse processo, oferecendo suporte às diversas atividades 62. A formação
das cidades é, portanto um resultado do esforço coletivo (social, cultural e político) do
homem ao longo de sua história evolutiva, através de um processo de inter-relações,
denominada ecologia urbana.
A evolução das cidades e das sociedades caminhou lado a lado ao longo da história, e, assim
como se modificaram as relações de trabalho nas transições do sistema feudal para o
capitalista, mudaram-se também os modos de apropriação da terra, mas principalmente as
relações do homem com a natureza. A industrialização impôs, acima de tudo, em relação a
tais processos, uma concentração de atividades modificadoras da paisagem natural num
tempo e espaço cada vez mais restrito, causando desequilíbrios em especial no escoamento
superficial das águas pluviais. Passou de um espaço natural para um social e cultural.
Nessa história de relação dialética, no relacionamento do homem com a natureza, prevalece
a visão de materialismo, conforme a qual a sociedade extrai da natureza aquilo que necessita
para manter sua própria vida e para superar uma vida simplesmente natural, ou ainda
mediante a transformação da natureza, produz o que é necessário para sua existência.
Prevalece, portanto, a transformação social, em que o homem é sujeito das interações sociais
e a natureza objeto e mediadora de suas relações.
Na realidade, o processamento intenso das áreas terrestres marca a grande modificação da
natureza na história humana, e a tecnociência marca o estágio supremo dessa evolução. E o
homem tornou-se não apenas fator geológico, como também geomorfológico e climático
nesse contexto de civilização material 63.
Segundo LEITE 64, as práticas urbanas revelam uma preocupação bastante frágil, tanto em
relação ao natural, quanto em relação ao social, e isso se faz notar nos planos e programas de
urbanização, que acabam priorizando setores e/ou agentes em detrimento de outros, e
deixando de explorar, portanto, toda a riqueza de conexões possíveis. De acordo com a
autora, os projetos não poderiam contemplar apenas as questões técnicas, financeiras ou
62

“Desde as primeiras tentativas feitas pelo homem de explorar a terra, seja entre as comunidades nômades - acostumadas a vagar por
diferentes territórios conforme suas necessidades -, seja entre as sedentárias, que optavam por se fixar em algum lugar, os rios
influenciaram a escolha e a estruturação do local a ser habitado. Ao mesmo tempo, tomaram-se meio de transporte, fonte de alimentos com
suas águas piscosas, centro de lazer, arena de competições esportivas, recanto para namoros, encontros e passeios. Deram vida aos mais
diferentes tipos de sociedade e orientaram a implantação de cidades e povoamentos”. ADORNO, Vice nte. Tietê, uma promessa de futuro
para as águas do passado, 1999, p. 5-6.
63
SANTOS, Milton. 1992: a redescoberta da natureza, 1998, p. 7.
64
LEITE, Maria Ângela F. P. A natureza e a cidade: rediscutindo suas relações, 1993, p. 140-141.
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políticas isoladamente, mas sim a integração com as questões sociais, estéticas e culturais
envolvidas. O resultado é a repetição, numa perpetuação temerária, “de modelos parciais,
generalizantes e dogmáticos, que apesar de reduzirem a natureza ao urbano, não tem
capacidade de integrar o natural e o construído nem de revelar suas contradições”.
Segundo MACEDO65, além da produção dos espaços urbanos, a urbanização está associada
também às alterações antrópicas nos meios físico e biótico, cujos impactos variam conforme
o grau, o tipo e o local da intervenção. Drenar mangues, retificar rios, aterrar, cortar, cobrir,
desmatar, são algumas das ações comuns, visando à melhoria das condições de vida da
sociedade.
Entretanto, o reflexo direto disso pode se notar nas inundações em áreas em que antes não
existiam, na diminuição de vida animal nas áreas vizinhas aos mangues extintos, no
assoreamento de rios devido à supressão vegetal e terraplenos, e no aumento da
temperatura em áreas urbanas muito construídas. Onde, como, e por que ocupar são
algumas questões em aberto, que dependem de uma série de fatores, distintos caso a caso.
Algumas ações, todavia, estão associadas a respostas, como por exemplo: cobertura de rios à
perda de áreas de lazer em potencial; desmatamento de morros à instabilidade do solo;
aterro de manguezais à eliminação de importantes viveiros; modificação nas superfícies de
drenagem natural aos eventos das enchentes; e essas respostas do meio ambiente devem no
mínimo ser consideradas para nortear os futuros projetos e/ou obras de infraestrutura, ainda
ditadas por pequenos setores da sociedade, ao sabor de suas conveniências de momento. A
desconsideração dos processos naturais na cidade, é, sempre foi, e sempre será tão custosa
quanto perigosa. Muitas cidades sofreram com o erro de não se levar em conta a natureza e
sofrem com baixa qualidade de ar, deslizamentos de encostas, desestabilização do solo,
enchentes, e poluição de fontes diversas.
Segundo ALMEIDA e CARVALHO 66, existem fases paradigmáticas da relação sociedade-rio ao
longo dos tempos, levando em conta, de forma mais geral e também cronológica, a relação
sociedade-natureza através dos chamados paradigmas ambientais, ou seja, a forma como a
natureza é considerada pelo homem e pela sociedade ao longo da História. São elas: fase de
temor e de sacralização; fase de harmonia e ajustamento; fase de controle e domínio; fase de
degradação e sujeição; e fase de recuperação e sustentabilidade (vide quadro 1).

65

MACEDO, Silvio Soares. Paisagismo: introdução ao projeto, 1994, p. 21.
ALMEIDA, Lutiane Q. de; CARVALHO, Pompeu F. de. Representações, riscos e potencialidades de rios urbanos: análise de um (des) caso
histórico, 2010, p. 146-148.
66
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FASE
Fase de temor e
de sacralização
Fase de
harmonia e
ajustamento

Fase de controle
e domínio

Fase de
degradação e
sujeição

Fase de
recuperação e
sustentabilidade

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES
Comum tanto nas civilizações orientais como ocidentais; estão associados ritos de
purificação como o batismo, de perdão, de castigo, de vida e morte; referência na
descrição do Dilúvio, na Bíblia
Exemplo da civilização egípcia, umas das primeiras civilizações hidráulicas, de relação
harmônica e sinérgica com o rio, através do aproveitamento e regularização do ciclo das
cheias e dos sedimentos; gestão dos processos de irrigação e drenagem com
características de um sistema flexível de ajustamento ecológico e capacidade de inovação
tecnológica
O domínio das águas e dos rios revela-se desde as civilizações hidráulicas mais antigas,
como a Suméria, no fértil vale da Mesopotâmia banhado pelo Tigre e o Eufrates, até as
grandes obras de regularização fluvial e barragens atuais; influência da doutrina
confucionista (China), disciplinadora e forte nas medidas de controle; destacam-se os
trabalhos desenvolvidos por Leonardo da Vinci nos estudos de dinâmica da água,
regularização fluvial e controle de cheias. Desenvolvimento dos estudos de hidrologia e
hidráulica nos séc. XVII e XVIII para correções fluviais
Os efeitos dos projetos de regularização levaram à artificialização dos sistemas fluviais,
modificação de seu regime e dinâmica, comprometendo as comunidades biológicas
componentes dos seus ecossistemas, transformando-os em canais artificializados, de cor e
cheiro desagradáveis; uso dos rios como receptáculo de resíduos, principalmente a partir
da Rev. Industrial, aumentaram sobremaneira os índices de poluição; transformaram-se
em elementos indesejáveis pela sociedade e pelo poder público, sendo canalizados,
cobertos e eliminados da paisagem urbana, promovendo graves problemas em função das
cheias e inundações derivadas desse processo
Mudanças de atitudes e práticas atuais com a emergência da questão ambiental;
obrigatoriedade de realização de Estudos de Impacto Ambientais no caso de
empreendimentos hidráulicos; desenvolvimento de atitudes e programas que visam
considerar o potencial ecológico, a biodiversidade, a riqueza paisagística na gestão dos
sistemas fluviais; programas de recuperação e restauração de rios degradados, suas
margens e leitos de inundação; procura do paradigma da sustentabilidade na gestão dos
sistemas fluviais por cientistas e gestores públicos; uso da bacia hidrográfica como unidade
de planejamento e intervenção nos corredores fluviais
Quadro 1. Fases paradigmáticas da relação sociedade-rio
Fonte: Almeida; Carvalho, 2010, p. 148.

Fato é que os rios sempre estiveram no cerne do cotidiano das cidades, e o controle sobre
suas águas foi, desde o princípio, essencial para a construção das sociedades humanas. Com o
advento da Revolução Industrial em meados do século XIX, inicia-se uma forte ascendência da
urbanização em praticamente todo o mundo, inicialmente nos países industrializados e
depois nos países de economia emergente. Entretanto, foi nessas últimas décadas que o
crescimento da população urbana se acentuou, dando-se de forma desigual do ponto de vista
da distribuição espacial das classes sociais na cidade, e da distribuição desigual das
oportunidades, do acesso à infraestrutura e dos serviços urbanos.
Durante milhares de anos alguns aspectos do meio físico foram limitadores da expansão dos
espaços construídos. O avanço tecnológico é determinante a partir da revolução industrial,
para o desencadeamento de processos de urbanização e metropolização, viabilizando
transformações mais agressivas, territoriais e paisagísticas, tais como as retificações e/ou
represamentos de corpos hídricos, os grandes movimentos de terra, incluindo aterros e
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desmontes, a ocupação de áreas de risco geotécnico, a exemplo das várzeas e encostas, entre
outras.

Figura 2. A cidade industrial: poluição e degradação dos corpos hídricos
Fonte: <www.filosofiacienciaevida.uol.com.br>.

As alterações no sítio natural para a sua adequação às necessidades humanas levou a
prejuízos significativos, tendo este ocorrido em escala local, regional e até mesmo global, e a
degradação do meio ambiente passou a figurar como a grande e principal problemática. Entre
algumas dessas questões, podemos citar: a exposição do solo aumentando a sua
suscetibilidade às erosões, as alterações climáticas locais e regionais provocando distúrbios
de ordem diversa, as modificações do relevo, da cobertura vegetal e impermeabilização do
solo acarretando em alterações no ciclo hidrológico, a contaminação dos recursos hídricos, a
contaminação atmosférica acarretando chuvas ácidas, entre outras (vide figura 2).
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, as atividades antrópicas mostraram-se
responsáveis pela contaminação dos aquíferos, e isso se deu pelo uso de cargas
contaminantes em potencial, associado ao grau de suscetibilidade de um aquífero em ser
degradado (apresentar concentrações de contaminantes acima dos padrões de qualidade de
água potável). Percolação de esgotos, depósitos de lixo industrial tóxico, lixívia de aterros
sanitários, vazamentos de produtos químicos tem sido algumas das mais frequentes fontes
poluidoras dos lençóis freáticos urbanos. As principais fontes potencialmente contaminantes
incluem as atividades industriais, as áreas de destinação final de resíduos sólidos domiciliares
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e de outras origens, os postos de serviço com estocagem subterrânea de combustível, e as
áreas urbanizadas sem rede de coleta de esgoto.
Na realidade, o homem tem agido sobre o ambiente, sem considerar, por exemplo, que os
corpos hídricos e suas áreas lindeiras diretamente associadas, compõem um sistema de
drenagem natural, que agrega diversas funções e serviços ambientais específicos e de grande
relevância, tais como: a proteção do solo, prevenindo a ocorrência de eventos geodinâmicos
diversos; a proteção dos corpos d’água, evitando e/ou reduzindo as inundações, enxurradas e
assoreamento; manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, colaborando com
a recarga de aquíferos; a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos
que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, entre outros. Altera-se assim o ciclo hidrológico,
composto pelos sistemas atmosférico, terrestre e aquático, sensível a quaisquer
interferências, seja nos processos de armazenagem, seja nos processos de transferência
(drenagem) 67.
Para CUSTÓDIO68, a impermeabilização do solo em ambientes urbanos intensifica esses
efeitos, e a solução é a implantação de um sistema paralelo (artificial) de drenagem, que vai
ser somado ao natural compondo os sistemas de micro e a macrodrenagem. Ainda segundo a
autora, mesmo que a planície de inundação mantenha suas características originais, a
impermeabilização de outros níveis topográficos eleva a velocidade de circulação e volume
das águas provocando enxurradas e alagamentos em colinas e terraços, e atingindo mais
rapidamente as planícies, as quais terão alterada sua capacidade-tempo de absorvê-las.
Segundo BONILHA69, “as modificações no sistema de equilíbrio dinâmico de uma bacia geram
mecanismos inerciais compensatórios, que tendem a reestabelecer o estado de equilíbrio e a
minimizar as alterações introduzidas. É por isso que a canalização e a regularização de rios
muitas vezes não consegue erradicar as inundações. As previsões hidrológicas nunca são
totalmente confiáveis, uma vez que se aplicam modelos matemáticos visando uma
aproximação do comportamento das chuvas”. A tendência natural do rio é continuar
extravasando suas águas pelas baixadas lindeiras, tendência esta contrariada frequentemente
à ocupação destas áreas de risco.
Uma série de atividades humanas pode ser enumerada como corresponsáveis pelas
alterações nos componentes do ciclo hidrológico por ação antrópica, como, por exemplo, a
supressão vegetal, expondo o solo, e induzindo os processos erosivos e consequentes
assoreamentos dos cursos d’água; e a urbanização intensiva, interferindo diretamente nos
67

“A devastação das florestas, o arredamento de blocos de pedra ou degraus existentes nos talvegues, certas retificações de cursos de água,
a drenagem ou o aterro de depressões e brejos (por insalubridade), etc., – constituem intervenções do homem na ordem natural das coisas
que, em muitos casos, causam males maiores do que os benefícios colimados”. BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. Defesa contra
inundações: obras completas de Saturnino de Brito, 1944, p. 51-52.
68
CUSTÓDIO, Vanderli. A persistência das inundações na Grande São Paulo, 2002, p. 18-20.
69
BONILHA, Iraúna. O desenho da paisagem à beira-rio e as metamorfoses da várzea do Tietê na cidade de São Paulo, 2002, p. 41.
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fluxos e no regime das águas, com a implantação de redes para escoamento, canalizações,
retificações, obstruções e desvios, muitas executadas de forma inadequada, além dos aterros
em áreas de várzeas, estratégicas para o amortecimento de cheias 70.
Além disso, a intensa impermeabilização do solo reduz o seu potencial de infiltração
enquanto aumenta a velocidade do escoamento superficial, respectivamente reduzindo a
recarga dos aquíferos e aumentando a probabilidade de ocorrência de picos de cheias, e,
consequentemente, de enchentes (vide figura 3). As áreas construídas e pavimentadas
aumentam gradativamente a impermeabilização dos solos da bacia, reduzindo sua
capacidade natural de absorver as águas das chuvas, o que retarda o escoamento superficial
direto. Finalmente, os lançamentos de efluentes domésticos e industriais em solo e corpos
hídricos, da disposição inadequada dos resíduos sólidos, e da lavagem das superfícies de
áreas urbanas, carreando aos corpos hídricos todos os tipos de substâncias, entre tóxicas e
poluentes.

Figura 3. Enchente na Marginal Tietê: cena recorrente nos verões paulistanos
Foto: Zanone Fraissat / FolhaPress.

Os efeitos dessas atividades estão diretamente relacionados às alterações em todos os
componentes do ciclo hidrológico (vide figura 4), onde é possível notar: o aumento da
temperatura média do ambiente, contribuindo para a formação das ilhas de calor nas porções
desprovidas de vegetação, adensadas de ocupação urbana; a redução dos mecanismos de

70

“Os fatores hidrológicos diretamente afetados pela urbanização são o volume do escoamento superficial direto, os parâme tros de tempo
do escoamento superficial e a vazão de pico das cheias. Esses efeitos hidrológicos são diretamente causados por alterações da cobertura do
solo, modificações hidrodinâmicas nos sistemas de drenagem e as invasões das várzeas”. BROCANELI, Pérola F.; STUERMER, Mônica M.;
ANTONIO, Davi G. (Org.). Um olhar sobre as bacias hidrográficas urbanas: ocupação e consequências ambientais, [s.d.], p. 44.
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evapotranspiração, responsáveis pelo reequilíbrio da temperatura e umidade associadas à
vegetação; a diminuição da capacidade de reposição natural dos aquíferos; o aumento do
escoamento superficial gerando cada vez maiores vazões por ocasião das chuvas intensas que
se traduzem no aumento da frequência, intensidade e gravidade das enchentes; a
deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, por receberem todo o tipo
de poluentes e resíduos, em quantidades crescentes; a diminuição da reserva de águas
subterrâneas por superexploração; as mudanças no regime das chuvas e/ou em eventos
climáticos extremos, tais como tempestades e/ou secas, decorrentes dos efeitos regionais das
ilhas de calor, ou às mudanças climáticas globais; o assoreamento dos córregos e rios por
sedimentos e lixo, devido ao aumento da erosão. É claro que as alterações no balanço hídrico
dependem de outras condicionantes, e vão variar de acordo com as condições de cada
localidade em função do tipo de solo, cobertura, geologia, pluviosidade e clima 71.

Figura 4. Características das alterações de uma área rural para urbana
Fonte: Gorski, 2010, p. 64 (com adaptações).

Em suma, a realidade criada pelo conjunto, atividades urbanas, alta densidade, uso de
materiais impermeáveis, padrões de loteamento/assentamento, relação perversa com a rede
de drenagem natural, adoção de projetos extremamente tecnicistas e imediatistas para os
sistemas de drenagem, e saneamento básico precário (em função de políticas públicas
incompetentes e imediatistas), tem produzido em série um regime hídrico urbano
71

TUCCI, Carlos Eduardo M. Água no meio urbano, 1999, p. 479.
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característico: corpos hídricos turvos e malcheirosos fluindo nos meios urbanos, enquanto
suas várzeas são impermeabilizadas. Trata-se de um quadro preocupante, que revela, entre
outros, a modificação da dinâmica dos cursos d’água, e a alteração e destruição das
comunidades biológicas componentes de seu ecossistema.

1.2.2 AS ÁGUAS URBANAS E A PAISAGEM
Os rios, córregos, lagoas e afins apresentam-se como elementos formadores da paisagem,
configurando-se geralmente como espinhas dorsais das cidades que se desenvolvem às suas
margens, estruturando o tecido urbano adjacente, limitando e/ou direcionado o seu
crescimento, delimitando a configuração urbana e, em alguns casos, servindo como limites e
divisas territoriais entre municípios, estados e países. Segundo PORATH 72, “as particularidades
do sítio paisagístico e a maneira pela qual o tecido urbano encontra as águas do rio dão um
caráter à forma da cidade”. Os rios propiciam uma situação de privilégio às cidades e seus
habitantes, tanto em relação à oferta dos seus recursos hídricos, quanto em relação à
diversidade biológica e geomorfológica de suas margens, “interface entre terra, água, ar e sol,
possibilitando algumas das mais produtivas associações entre espécies vegetais, aquáticas, e
animais. Além disso, as paisagens dos rios podem ter efeitos relaxantes e estimulantes,
através do fluxo das suas águas e da vegetação das suas margens, assim como podem ser o
locus para atividades humanas” 73.
Enquanto áreas verdes urbanas, os rios e suas áreas lindeiras podem ser agrupados por
atributos, segundo BARTALINI 74, em três conjuntos: o primeiro diz respeito aos valores visuais
ou paisagísticos, em senso estrito, o segundo aos valores recreativos, e o terceiro aos valores
ambientais. Estas funções não são excludentes: um determinado espaço pode desempenhar
papel relevante nas condições ambientais de uma cidade e ao mesmo tempo ter um grande
potencial recreativo e ser um elemento de destaque na paisagem urbana. Seria ideal que
essas funções sempre estivessem interligadas.
Em relação aos valores visuais (referenciais urbanos) especificamente, um dos problemas
corriqueiros é a falta ou perda de identidade visual. Aspecto fundamental para a qualidade de
vida urbana, tais perdas são minimizadas ou mesmo ignoradas, atropeladas pelo crescimento
acelerado das cidades, que transformam num curto espaço de tempo a fisionomia dos
lugares, acarretando em homogeneidade e monotonia das paisagens urbanas resultantes
(terrenos aplainados, córregos e rios retificados e tamponados, etc.). Segundo BARTALINI 75,
os cursos d’água são elementos que podem (e devem) ser valorizados, criando-se e/ou
72

PORATH, Soraia Loechelt. A paisagem de rios urbanos: a presença do Rio Itajaí-Açu na Cidade de Blumenau, 2004, p. 13.
MELO, Vera Mayrinck. Dinâmica das paisagens de rios urbanos, 2005, p. 3-4.
74
BARTALINI, Vladimir, Áreas verdes e espaços livres urbanos, 1994, p. 49.
75
id., ibid.
73
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preservando-se referenciais ou valores cênicos para a paisagem urbana, e através de uma
relação harmônica entre as formas produzidas pela sociedade e aquelas pertencentes à
própria base física do território, prerrogativa para o planejamento visual da paisagem.
Os rios são elementos integrantes da paisagem, que se incorporam à paisagem urbana, e, por
consequência, ao imaginário coletivo. Entretanto, essa relação entre elemento natural e
contexto urbano, que facilitaria a integração e direciona o desenho urbano mostra-se frágil e
vulnerável, chegando a alguns casos ao rompimento total, nos casos em que este passa a
criar problemas para o bom funcionamento das redes de infraestrutura, ou ainda para a
saúde pública, tornando-se um estorvo para a sociedade.
Buscando soluções para esse e muitos outros dilemas urbanos atuais, e aliados à difusão de
ideias como a valorização do verde e da paisagem urbana, alguns projetos paisagísticos vêm
questionando e revisando o papel do espaço livre na cidade contemporânea, quanto a sua
finalidade na metrópole atual, e quanto a seus atributos funcionais, ambientais e estéticos.
Na realidade, esta mudança conceitual tenta reverter uma conjuntura, marcada pela
utilização predatória dos recursos naturais e pela irresponsabilidade de modelos de
consolidação e gerenciamento urbanos. A ideia é dissociar a imagem de máquinas infernais
de nossas cidades, marcadas pelo imediatismo, desperdício, falta de planejamento e descaso
com o meio ambiente 76.
Já há algum tempo, mais precisamente desde a década de 1980, a percepção dessa
problemática tem impactado a sociedade de maneira positiva. Nos espaços livres públicos,
por exemplo, o papel ambiental é condicionante para os projetos paisagísticos atuais, visando
amenizar e minimizar os efeitos da urbanização. Nesta mudança conceitual, os projetos
tendem à criação de espaços livres, de preferência interligados entre si, contribuindo
efetivamente para a melhoria da qualidade de vida urbana, apesar de serem raros ainda os
casos efetivamente implantados: as discussões estão ainda no campo teórico e acadêmico
não tendo se concretizado em projetos ou intenções que permeiem a construção da
paisagem urbana brasileira.
“Adotamos que o conjunto de espaços livres existentes num setor urbano, bairro ou cidade configura
sempre um sistema [...] considera-se que a criação de um sistema de espaços livres público urbano
adequado, implica no atendimento dos seguintes itens: número de áreas suficientes para o
atendimento das demandas da população; diversificação quanto a porte e funções conforme hierarquia
no sistema; distribuição equitativa pelo território; gestão coordenada no tratamento paisagístico,
equipamentos e manutenção contínua e, portanto; passíveis de utilização para consecução das
diferentes atividades (cotidianas ou de lazer)” 77.

76
77

SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de granito: a natureza no desenho da cidade, 1995, p. 253.
MENNEH, Marcia Halluli. O sistema de espaços livres públicos da cidade de São Paulo, 2002, p 40.
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Suporte físico: bacias hidrográficas
As bacias hidrográficas correspondem ao compartimento natural de relevo definido pelas
linhas de nível dos divisores de águas (linha de cumeada), que determinam a direção do fluxo
das águas em direção aos fundos de vale. Trata-se uma rede de drenagem, formada por
cursos d’água, que faz convergir os escoamentos (água, partículas de solo e material
dissolvido) para a seção de fechamento, ou exutório 78, seu único ponto de saída (vide figura
5). A quantidade de água que atinge os cursos d’água depende do tamanho da bacia, da
precipitação total (frequência, duração, intensidade e distribuição pluviométrica) e de seu
regime e das perdas devido à evaporação, à transpiração e à infiltração.

Figura 5. Componentes principais de uma bacia hidrográfica

Nas bacias onde há alterações antrópicas, o divisor de águas pode ser alterado por
construções como estradas, aterros e redes de drenagem artificial. Nas bacias hidrográficas
urbanas, além de toda a rede de drenagem natural (cursos de água perenes, intermitentes e
efêmeros), a rede artificial de drenagem, composta pela micro e macrodrenagem (canais
artificiais, túneis de transposição, galerias).
O rio principal de uma bacia hidrográfica, por convenção, é a maior linha de fluxo de água que
liga uma nascente ao exutório. Os afluentes são os drenos secundários que conduzem a água
diretamente ao rio principal, e podem ser designados segundo sua ordem (os rios de primeira
ordem não possuem nenhum tributário; os rios de segunda ordem são formados pela união
78

Confluência, local para onde flui toda a água precipitada sobre a bacia hidrográfica no curso d’água principal.
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de rios de primeira ordem, e assim por diante). Cada um dos tributários (afluentes) apresenta
sua própria área de contribuição (sub-bacia). Portanto, os conceitos de bacia e sub-bacia se
relacionam a ordens hierárquicas dentro de uma determinada malha hídrica (vide figura 6).
Cada bacia hidrográfica se interliga com outra de ordem hierárquica superior, constituindo,
em relação à última, uma sub-bacia.

Figura 6. Esquema de divisão de microbacias e a ordem dos canais de drenagem

O escoamento superficial é a resposta aos processos hidrológicos que ocorrem em uma bacia
hidrográfica, e variam no espaço e no tempo dependendo principalmente das oscilações
sazonais e intra-anuais da precipitação, como também da sua distribuição espacial,
destacando-se principalmente elementos como a topografia, o solo, a geologia, a vegetação,
o uso do solo e a rede de drenagem natural, como fatores determinantes para o resultado
desses processos. Assim, as diferentes combinações desses fatores resultam em diferentes
respostas da bacia ao escoamento superficial, bem como das vazões de pico nos eventos de
precipitações (vide figura 7).

Figura 7. Efeitos da forma da bacia no hidrograma do escoamento superficial
Fonte: Porto, 2012, p 119.
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Conhecer essa dinâmica é fundamental para a solução de alguns problemas relacionados às
múltiplas demandas sociais e econômicas relacionadas à água, tais como, o dimensionamento
de estruturas hidráulicas, a tomada de medidas contingenciais para controle de inundações, a
operação de reservatórios, e o gerenciamento dos sistemas de recursos hídricos. Sendo que a
quantidade, a duração e a frequência das chuvas variam com as regiões, e na mesma região
com as estações, fazendo com que na sucessão dos anos, os ciclos hidrométricos não se
repitam nas quantidades e na distribuição das chuvas.
Além da forma, a morfologia das bacias hidrográficas é também caracterizada pela disposição
espacial dos seus canais fluviais (vide figura 8). Definidos como padrões de drenagem, seus
diferentes desenhos se dão principalmente pela disposição e resistência das camadas
rochosas, pelas diferenças de declividades e pela evolução geomorfológica da região.
Segundo CHRISTOFOLETTI 79, a partir de critérios geométricos, podemos identificar diferentes
padrões de drenagem, como a dendrítica, em treliça, retangular, paralela, radial (centrífuga e
centrípeta) e anelar.

Figura 8. Padrões de drenagem mais comuns
Fonte: Travassos; Grostein, 2007b, p. 4.

79

CHRISTOFOLETTI apud CAMPOS, Daniel Carlos de. Inundações: problemas ou fenômenos naturais? A ocupação das várzeas dos principais
rios no Alto Tietê e a reprodução deste modelo urbano na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, Guarulhos, SP, 2011, p. 18-19.
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Quanto à forma dos canais fluviais, podem estes apresentar diversas tipologias, conforme os
padrões de arranjos espaciais que os leitos apresentam ao longo dos rios (vide figura 9). A
força natural de suas águas, bem como a sua capacidade de transporte são fatores que
concorrem diretamente para as modificações naturais de seu curso, determinando o seu
traçado (percurso), o seu perfil longitudinal, e a sua seção transversal. Em relação ao seu
traçado, podem ser meandrantes, entrelaçados, retilíneos ou anastomosados.

Figura 9. Tipos de canais fluviais segundo MIALL (1977)
Fonte: Rocha, 2011, p. 58.

Em relação aos vários tipos de leitos fluviais, há também distinções que evidenciam o fato do
fluxo fluvial apresentar variações periódicas de volume, ora implicando em extravasamento,
ora contidas nos limites do leito das cheias ordinárias. Temos assim: o leito vazante, o espaço
ocupado pelo escoamento das águas baixas (águas na época de estiagem) acompanhando a
linha de maior profundidade do canal ou talvegue; o leito menor, bem delimitado, com
margens bem definidas, encaixando-se entre essas; o leito maior periódico ou sazonal é o
espaço ocupado pelas cheias sazonais regulares, pelo menos uma vez ao ano; e leito maior
excepcional (planícies de inundação), por onde ocorrem as cheias mais elevadas, irregulares,
e com períodos de recorrência superiores ao período de um ano (vide figuras 10 e 11).
Há ainda a designação dada pela morfologia fluvial específica dos fundos de vale, em relação
ao seu conjunto forma-relevo, podendo se apresentar, dentro da bacia dispostos em planícies
de inundação com terraços fluviais, ou em vales encaixados. As planícies de inundação,
também conhecidas como várzeas, constituem-se como a forma mais comum de
sedimentação fluvial, e tem em sua denominação uma referência ao fato da área tornar-se o
leito do rio (inundada), durante os eventos das enchentes.
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Figura 10. Perfil transversal da planície de inundação especificando os vários tipos de leitos fluviais

Figura 11. Dinâmica das várzeas
Fonte: Spirn, 1995, p. 149 (com adaptações).

Figura 12. Tipos básicos de vale
Fonte: Amorim, 2004, p. 37.

A planície de inundação, área fluvial periodicamente inundada por cheias de determinadas
magnitudes e frequências, é formada por aluviões e por materiais variados depositados no
canal fluvial ou fora dele. Os terraços fluviais são as antigas planícies de inundação que foram
abandonadas, e, morfologicamente, surgem como patamares aplainados, de largura variada,
limitados por uma escarpa em direção ao curso d’água. Trata-se de superfícies horizontais ou
levemente inclinadas, limitadas por declives no mesmo sentido. Se compostos por materiais
relacionados a antiga planície de inundação, designam-se terraços aluviais; se foram
esculpidos sobre rochas componentes das encostas dos vales, designam-se terraços rochosos.
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Os vales são as formas de relevo entalhadas como corredores ou depressões longitudinais
esculpidas e ocupadas pelos cursos d’água, de tamanho e aspectos variados. Classificam-se
conforme os variados perfis transversais, em tipologias básicas, e podem ser organizados
conforme afinidades. Nas cotas mais baixas estão os chamados fundos de vale, justamente
para onde se dirigem as águas pluviais em escoamento superficial. Na figura anterior (figura
12), alguns dos diferentes tipos de vale, classificados segundo sua morfologia : vale em
garganta (1); vale em V (2); vale em manjedoura (3); vale assimétrico (4); vale com terraços
fluviais (5); vale em U (6).
Quanto à capacidade ambiental de suporte do solo, uma bacia hidrográfica pode ser dividida
em três zonas hidrogeodinâmicas, as zonas de recarga, as zonas de erosão e as zonas de
sedimentação 80. As zonas de recarga compreendem os topos de morros e chapadas, e são
formadas pelas áreas com camadas de solos espessos e permeáveis, com relevo suave,
promovendo o reabastecimento dos lençóis freáticos, e exercendo, portanto grande
influência sobre a redistribuição das águas da chuva. Por sua função estratégica no ciclo
hidrológico, devem preservar ao máximo suas características físicas e bióticas, dados os
diversos danos ambientais causados por interferências antrópicas, desde compactação
(atividades agropastoris), impermeabilização (urbanização), e contaminação (agrotóxicos e
efluentes).
As zonas de erosão estão imediatamente abaixo das áreas de recarga, nas vertentes dos
morros, e apresentam, portanto declives favoráveis aos processos erosivos, principalmente
em função das interferências antrópicas impróprias. Nessas áreas, o escoamento superficial
tende a predominar sobre o processo de infiltração, e o seu uso está condicionado ao
estabelecimento de medidas/técnicas de adequação. São as principais contribuintes para o
carreamento de sedimentos e assoreamento de reservatórios e cursos de água. Finalmente,
as zonas de sedimentação são os segmentos mais baixos nas bacias hidrográficas, as planícies
fluviais, denominadas várzeas. Por estarem nas regiões mais baixas das bacias, e
consequentemente, em sua linha de deflúvio, apresentam uma tendência natural às
inundações. Portanto, qualquer tipo de manejo ou ações antrópicas exigem cuidados
redobrados, principalmente aquelas que envolvem algum tipo de prejuízos por enchentes ou
riscos ambientais, como a contaminação da água (instalação de fossas sanitárias, aplicação de
agroquímicos, acesso de animais à água), por exemplo. Nessas áreas, é de fundamental
importância a manutenção da vegetação ciliar, como forma de contenção de sedimentos,
erosão de margens, regularização de vazões e proteção da fauna aquática.

80

As características e distribuição dos solos dentro das bacias hidrográficas determinam, em função da sua capacidade ambiental de suporte,
as diferentes alternativas para uso e ocupação sem comprometimento do meio ambiente, sobretudo a qualidade e quantidade de água em
circulação dentro da respectiva bacia hidrográfica. SOUZA, Enio Resende de; FERNANDES, Mauricio Roberto. Sub-bacias hidrográficas:
unidades básicas para o planejamento e a gestão sustentáveis das atividades rurais, 2000, p. 6-7.
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Por compreender a área geográfica que drena suas águas para um determinado curso d’água,
a bacia hidrográfica pode ser considerada “como a unidade fisiográfica que melhor possibilita
entender holisticamente os aspectos relacionados à água” 81. A qualidade da água de um
manancial depende diretamente da preservação das características naturais da região e dos
usos e atividades antrópicas desenvolvidas dentro de sua circunscrição. “Além de
lançamentos de substâncias poluentes nos corpos d’água, e da disposição irregular de
resíduos sólidos no solo, outros fatores contribuem para a degradação dos mananciais, tais
como a impermeabilização do solo, resultante da urbanização não planejada, o
desmatamento e a atividade agrícola sem os cuidados com o controle de erosão, dentre
vários outros”. Na bacia, o corpo d’água não deve ser entendido como isolado, mas sim como
parte integrante de um ambiente maior, em uma inter-relação entre os recursos hídricos, o
solo, a vegetação e ação antrópica. Seus recursos hídricos são os indicadores biológicos das
condições dos ecossistemas quanto aos efeitos do desequilíbrio das interações dos
respectivos componentes, e, por constituírem-se em compartimentos geográficos naturais e
bem definidos com uma única saída, as bacias hidrográficas possibilitam a realização de
experimentos que permitem determinar com razoável consistência as prioridades nas
intervenções técnicas para correção e mitigação de impactos ambientais negativos,
principalmente os causados pelas atividades antrópicas, e que podem acarretar riscos à
quantidade e a qualidade da água. Por sua estrutura hierárquica, permite estabelecer
subdivisões possibilitando uma flexibilização em sua escala de abrangência (sub-bacias
hidrográficas), e, consequentemente, facilitando a identificação de problemas difusos, bem
como o estabelecimento de programas corretivos (delimitação da área de ação).
Por serem unidades físicas bem definidas, facilitam, segundo SILVA-SÁNCHEZ e MANETTI 82, a
articulação das ações e a descentralização das políticas ambientais, além de possibilitarem
uma maior integração das comunidades e das esferas públicas e institucionais. Algumas
características das bacias hidrográficas facilitam esse processo: apresentam fronteiras físicas
definidas variando a escala de abrangência; é um ecossistema integrado com componentes
interativos; estimulam a participação pública e a educação ambiental; garantem uma visão
sistêmica de gerenciamento; são uma forma racional de organização de banco de dados
relativos ao meio físico, biótico e antrópico.
Assim, as bacias e sub-bacias hidrográficas vêm se consolidando como “compartimentos
geográficos coerentes para planejamento integrado do uso e ocupação dos espaços rurais e
urbanos, tendo em vista o desenvolvimento sustentado no qual se compatibiliza atividades
econômicas com qualidade ambiental” 83, podendo então ser consideradas como unidades
81

USSIER, Luiz Fernando. Efeitos do uso e ocupação do solo na qualidade das águas dos mananciais de abastecimento público: estudo de
caso na Microbacia da Represa Taiaçupeba - Mogi das Cruzes e Suzano/SP, 2009, p. 2.
82
SILVA-SÁNCHEZ, Solange S.; MANETTI, Claudio. Experiência de reconversão urbana e ambiental da bacia do Córrego Água Podre Subprefeitura Butantã, 2007, p. 3.
83
SOUZA, Enio Resende de; FERNANDES, Mauricio Roberto. Sub-bacias hidrográficas: unidades básicas para o planejamento e a gestão
sustentáveis das atividades rurais, 2000, p. 9.
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fundamentais para o planejamento do uso e conservação de recursos múltiplos. Para alguns
autores o conceito de bacia hidrográfica aplicada à gestão dos recursos hídricos representou
uma verdadeira mudança de paradigma ao possibilitar a substituição de um modelo de
gerenciamento setorial para uma gestão integrada.
Todavia, “o gerenciamento eficaz de bacias hidrográficas requer, antes de tudo, um processo
de planejamento socioeconômico-ambiental dessas unidades, a fim de buscar soluções que
se enquadrem dentro dos limites da capacidade de suporte ambiental das mesmas”, bem
como dos riscos ambientais envolvidos. Além disso, “é imprescindível que em todas as etapas
do planejamento e do gerenciamento de bacias hidrográficas haja participação e
envolvimento de todos os atores sociais envolvidos, de modo que esses possam negociar e
acatar as normas e diretrizes de uso, de apropriação, de conservação e desenvolvimento de
seu território de forma sustentada. Nesse sentido, é fundamental que os usuários tenham
conhecimento do ambiente que os envolve, quanto às suas potencialidades e fragilidades,
compreendendo assim os mecanismos de regulação do uso do solo e dos demais recursos
naturais”84.
Além de aplicado ao gerenciamento de recursos hídricos, o conceito de bacia hidrográfica
pode ser aplicado também ao planejamento urbano, como unidade de planejamento e gestão
urbana e ambiental de uma cidade. Para BARBOSA, “o zoneamento e o uso e ocupação do
solo quando pensados a partir da escala da bacia urbana, consegue incorporar mais
facilmente medidas de controle ambiental, tendo em vista que cada recurso hídrico possui
fragilidades específicas, que requerem, muitas vezes, diferente tratamento urbanístico” 85.
Segundo o autor, talvez a maior dificuldade encontrada atualmente em se estabelecer a bacia
hidrográfica como unidade de planejamento ambiental, esteja no fato de que nem sempre os
limites municipais e estaduais respeitam os divisores da bacia, e por consequência, a
dimensão espacial de algumas relações de caráter político e econômico.

Águas urbanas: aspectos paisagísticos
Dos diversos tipos de ambientes e paisagens terrestres, as águas urbanas são de longe as
mais utilizadas, modificadas e degradadas. Desde as primeiras civilizações hidráulicas, até as
áreas urbanas mais desenvolvidas da atualidade, os corpos hídricos foram e vem sendo
utilizados para os mais distintos fins e propósitos. No contexto da cidade contemporânea, o
principal habitat humano, os rios, córregos, lagoas e afins, possuem variadas formas de
representação e potencialidades, mas também de ameaças, vulnerabilidades e riscos para os
habitantes de suas áreas de influência.

84
85

id., p. 10-11.
BARBOSA, Leonardo Cassimiro. Potencialidades dos parques lineares na recuperação de áreas de fundos de vale, 2010, p. 32-33.
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O que se vê, segundo MACEDO 86, é que os padrões de urbanização adotados não se
relacionam com o suporte físico natural sobre o qual são implantados, resultando em perda
de recursos paisagísticos e ambientais. A lógica corrente de preparar terrenos para obras,
retirando-se toda a vegetação existente, aterrando-se as várzeas e linhas de drenagem
naturais, e realizando-se grandes movimentações de terra, é reproduzida praticamente em
todas as formas de ocupação urbana, das mais precárias, como as favelas e os loteamentos
informais, até as mais sofisticadas, como as áreas nobres das cidades e os condomínios de
alto padrão.
No caso dos fundos de vale especificamente (vide figura 13), os padrões de urbanização
convencionais adotados são exemplos paradigmáticos 87 (aterramentos de várzeas,
canalização de cursos d’água e tamponamento de cursos d’água), e os prejuízos paisagísticos
e ambientais (na maioria dos casos irreparáveis) recaíram principalmente sobre os recursos
hídricos e áreas imediatamente adjacentes, entre perda das matas ciliares, erosão do solo e
consequente assoreamento dos cursos d’água, contaminação de águas superficiais e
subterrâneas, destruição do habitat de inúmeras espécies e eliminação de superfícies de
drenagem natural, contribuindo para a ocorrência das enchentes. Quanto às perdas
paisagísticas, estas não são sequer computadas, pois não há tradicionalmente uma cultura de
desenho urbano no país que privilegia os corpos d’água e suas margens na paisagem urbana,
exceção feita para o caso do mar, nas paisagens litorâneas.

Figura 13. Um padrão de urbanização recorrente: as avenidas de fundo de vale
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Segundo SOUZA 88, no Brasil sempre houve uma lógica urbanística de incorporar as várzeas
aos usos urbanos, à custa de canalizações, aterramentos e retirada de vegetação ciliar,
86

MACEDO, Silvio Soares. Paisagem, urbanização e litoral: do éden à cidade, 1993, p. 56.
Os padrões variam conforme os estágios de processamento da paisagem natural e retratam a relação pouco integrada entre a cons trução
do espaço urbano e os valores paisagísticos representados pelos corpos d’água e por suas margens. SOUZA, Conrado Blanco de. APPs
urbanas: conflitos e possibilidades, 2010, p. 20.
88
id., p. 19.
87
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gerando passivos ambientais flagrantes e bastante conhecidos em nossa sociedade, mesmo
após a implementação de leis específicas, à partir da década de 1960, de proteção às áreas
ambientalmente frágeis do processo de urbanização. Quando não ocupadas, passaram estas
várzeas, a constituírem uma parte aleatória do sistema de espaços livres urbanos (sobras
urbanas), sem planos ou intenções formais de se aproveitar seus recursos ambientais e
cênicos.
Assim, estas várzeas vazias, tornam-se então um alvo fácil para invasões e ocupações, fruto
de um processo socialmente excludente de crescimento das cidades brasileiras, intensificado
especialmente a partir da segunda metade do século XX e associado à falta de gestão e
controle público da ocupação dessas áreas legalmente protegidas, em face da intensa pressão
por parte de setores econômicos e segmentos sociais de maior renda. Como resultado, temos
a grande parte da população excluída do mercado formal de terras e não atendida pelos
programas habitação de natureza pública motivada a ocupar essas muitas áreas de interesse
ambiental e paisagístico disponíveis nas cidades, mesmo que em condições precárias (vide
Figura 14).

Figura 14. Favela no Córrego do Bananal, Zona Norte do Município de São Paulo
Fonte: Meyer; Grostein: Biderman, 2004, p.225.

A partir dos anos 1990, sob a influência da Constituição Federal, altera-se o modo oficial de
encarar as águas, porém os resultados práticos nas várzeas e fundos de vale se mostraram e
têm-se mostrado muito pequenos ou inexpressivos, mesmo com o estabelecimento de
políticas públicas específicas, como a criação de parques lineares, por exemplo. O fato é que
ações e políticas de gestão para esse tipo de espaços e/ou atividades não buscam inserir o
cidadão nesse contexto; além disso, não há instrumentos nem ações, as leis são genéricas, e,
quando ocorrem, são fragmentadas e incompetentes para o que se propõem, não resolvendo
em nada o real problema.
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Habitar o espaço das águas é, acima de tudo, reconhecê-las como paisagem. Na realidade,
esses dois elementos, paisagem e cidade constituem uma unidade, atrelados um ao outro em
uma permanente relação de cumplicidade, onde, segundo HALPRIN 89, as cidades mais
interessantes são aquelas que deixam essa cumplicidade transparecer. Os corpos hídricos,
nesse contexto, são de suma importância, apresentando-se como estruturas vivas, fluidas e
mutantes, que desenham e conectam elementos e fisionomias paisagísticas em diversas
escalas. São estruturas maleáveis, cuja forma é ditada pela topografia de uma região, e que
podem física e ecologicamente conectar de montanhas às planícies, de florestas aos mares.
“Esta maleabilidade deve encontrar uma correspondência no desenho da paisagem urbana, para que o
rio possa vibrar na cidade. Portanto, é básico considerar propostas projetuais a partir das quais o tecido
urbano que tem o privilégio de receber um curso d’água possa participar desta qualidade, que é um dos
atributos da paisagem fluvial”90.

Segundo GORSKI91, “a identificação dos significados e valores estéticos e ecológicos das
paisagens fluviais é um fator de compreensão da percepção e da utilização do rio pela
população, e do potencial de recuperação desses sistemas”. Sob esse enfoque, alguns valores
intangíveis, como os cênicos, estáticos e culturais deveriam ser incluídos nas decisões dos
planos de ordenação da paisagem e do uso do solo, avaliando principalmente o envolvimento
da população com as paisagens fluviais, segundo suas motivações estéticas e emocionais.
A sua presença íntegra enquanto elemento de fruição da paisagem urbana é mais do que
significativa, favorecendo a visibilidade, conectividade, uso público, e dimensão ambiental e
cultural. “Compreender o rio urbano como paisagem é também dar a ele um valor ambiental
e cultural que avança na ideia de uma peça de saneamento e drenagem. É reconhecer que rio
urbano e cidade são paisagens mutantes e com destino entrelaçados”92.
Na relação das águas com a paisagem, é preciso verificar o conjunto de processos físicos e
ecológicos que condicionam o seu fluxo, e as variáveis espaciais e temporais que afetam os
sistemas fluviais. Desponta dessa relação um importante componente, nem sempre tão
explícito, que é a percepção que envolve a avaliação estética, afetando emocionalmente os
atores, e derivando em valoração da paisagem, tanto na situação de deterioração, quanto na
recuperação do sistema 93.
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Águas urbanas: aspectos ambientais
Em seu estado original, os fundos de vale e/ou várzeas apresentam formas diversas de
ecossistemas, determinados pelas características geológicas, geomorfológicas, climáticas,
edáficas, hidrológicas e hidrográficas, locais e regionais da bacia, formados essencialmente
pela ação morfogenética da água. Em geral, o ecossistema que se forma ao longo desses
corredores é bastante complexo, podendo inclusive apresentar-se diferenciado do bioma no
qual está inserido. As margens dos cursos d’água em seu estado original normalmente são
cobertas por matas, exceção às várzeas de inundação que, naturalmente, exibem uma
vegetação mais rasteira, tipo gramínea.
Trata-se das matas ciliares, também conhecidas como matas de galeria ou matas ripárias, que
protegem os corpos hídricos e os animais aquáticos, e, entre outros serviços ambientais
prestados, evitam a erosão de suas margens funcionando como uma espécie de filtro aos
agentes poluidores, e favorecem a criação de corredores de biodiversidade, preservando a
biodiversidade da flora e servindo de refúgio às aves e animais (vide figura 15). Além disso,
servem para controlar a descarga hidráulica do córrego, armazenar água e remover suas
impurezas. Representam, portanto, um dos mais importantes ecótonos associados aos
ecossistemas aquáticos de água doce, e de grande biodiversidade, um resultado do
fenômeno natural que envolve os períodos distintos das cheias e vazantes.

Figura 15. Infográfico sobre o papel da mata ciliar
Fonte: O Estado de S. Paulo, 22 fev. 2015, p. A16.
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A cobertura vegetal exerce um papel fundamental no retardamento do escoamento das
águas, bem como na contenção natural das erosões e na filtragem dos resíduos sólidos que
escoam para o leito principal do rio. A supressão da cobertura vegetal pode resultar no
assoreamento do rio, diminuindo sua capacidade de vazão e ocasionando seu transbordo.
Portanto, a preservação da vegetação ciliar é de fundamental importância para a drenagem
das águas pluviais e a manutenção do ciclo hidrológico das bacias 94. A existência das matas
ciliares colabora ainda para a contenção de deslizamentos e a estabilização do solo. A
vegetação nos fundos de vale tem a capacidade de conter os processos erosivos, evitando
não apenas a erosão nas margens dos rios, mas também nas encostas mais íngremes,
evitando que ocorram deslizamentos, estes, também responsáveis pelo assoreamento dos
cursos d’água, à medida que toda a matéria produzida nesse evento tende naturalmente a
correr para a calha dos rios e córregos.
São, portanto, áreas de suma importância para a preservação e manutenção da qualidade da
água, desempenhando funções relacionadas à contribuição ao aumento da capacidade de
armazenamento da água; à geração do escoamento direto na microbacia; à formação de
barreiras para o carreamento de sedimentos para os cursos d’água contribuindo para evitar o
assoreamento de microbacias hidrográficas; à manutenção da qualidade da água na
microbacia por meio da filtragem superficial de sedimentos; e à retenção de nutrientes (pelo
sistema radicular da mata ripária) liberados dos ecossistemas terrestres; além de
proporcionar estabilidade das margens, equilíbrio térmico da água e formação de corredores
ecológicos (quando ligadas a fragmentos florestais próximos, proporcionando passagem aos
animais, e facilitando a disseminação de sementes).
“Portanto, não só pela elevada diversidade biológica das matas ciliares, mas também por
todas as interações entre os seres vivos, elas apresentam um altíssimo valor intrínseco que
justifica sua conservação. Além disso, há outras características importantes das matas ciliares
que aumentam a necessidade de conservá-la”95. É importante frisar a importância da sua
manutenção como áreas de preservação e conservação, enquanto prestadoras de serviços
ambientais, principalmente quando inseridas no espaço urbano. Esse conceito de serviços
ambientais96, aliás, tem sido bastante utilizado para justificar a delimitação e preservação de
áreas florestadas de fundo de vale, haja vista as diversas e intensas pressões, principalmente
nos grandes centros urbanos onde a carência de áreas livres é muito grande. Neste cenário,
podemos destacar entre os diversos serviços ambientais prestados, a manutenção do ciclo da
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água e de sua qualidade, a proteção contra enchentes, a diminuição dos processos erosivos e
da excessiva sedimentação e a criação de áreas verdes e de lazer.
Entretanto, enquadram-se na categoria de áreas extremamente frágeis, devido
principalmente à suscetibilidade do meio ambiente a qualquer tipo de dano, inclusive à
poluição. Por suas características, são enquadradas como áreas de fragilidade ambiental,
particularmente sensíveis aos impactos ambientais adversos, de baixa resiliência 97 ou de
pouca capacidade de recuperação. Apesar de poderem destacar-se dos ecossistemas
envoltórios, são bastante vulneráveis às mudanças que ocorrem em qualquer parte da bacia
hidrográfica. No caso de mudanças superiores à capacidade de resiliência, o equilíbrio
dinâmico pode ser perdido, causando inadequações ambientais e impactos sociais negativos
tais como a degradação na qualidade de água, bem como da capacidade de estoque desta
água no solo (rebaixamento do lençol freático e baixa recarga dos aquíferos), além de perda
de espécies e dos seus valores estéticos.
Segundo TRAVASSOS e GROSTEIN98, “as atividades humanas são as principais responsáveis
por estas alterações tanto no meio urbano quanto no meio rural, principalmente pela forma
como utiliza o solo, ou pelo uso excessivo dos recursos hídricos”. Para AMORIM99, nas bacias
hidrográficas não urbanizadas existe um equilíbrio entre os ecossistemas terrestres e
aquáticos, onde o movimento de água e outros materiais são moderados pela vegetação, e os
nutrientes são mobilizados e conservados. “Mas, a partir do momento em que a vegetação é
alterada, seja por processos naturais ou por determinados usos e ocupações do solo, o fluxo
de água, sedimentos e nutrientes é modificado e as interações entre os componentes dos
sistemas se tornam menos eficientes e efetivas. Esses problemas se tornam piores quando
agravados pela introdução excessiva de nutrientes (poluição) e toxinas sintéticas,
modificações no solo e outros impactos”.
Pela fragilidade, enquadram-se na mesma categoria de outras áreas, tais como lagos e lagoas,
as lagunas, as encostas de declividade acentuada, as áreas de recarga de aquíferos, as
restingas e os manguezais, sendo protegidas por legislação específica como áreas de
preservação permanente, e cuja função ambiental é preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Ainda nesse contexto, têm-se as
nascentes como áreas de máxima fragilidade e vulnerabilidade frente a fenômenos naturais e
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ações antrópicas, portanto requerendo atenções
proteção/preservação (inclusive perante a lei) 100.

especiais

quanto

à

sua

Os limites dessas áreas são as chamadas fronteiras d’água, ou seja, os espaços dinâmicos de
terra e água demarcados hidrogeomorfologicamente, e que deveriam, no mínimo, ser ricos
em vegetação. COSTA e FURUITI101 ressaltam os impactos causados pela ocupação urbana no
ciclo da água, como: aumento da velocidade da água por impermeabilização de parte da bacia
e/ou canalização dos rios, redução de áreas de infiltração, distorções no movimento por
gravidade da água, expansão urbana de baixas densidades, e, principalmente, enchentes e
deslizamentos por causas diretas e indiretas.
Vale lembrar, que, por si só, as áreas de fundo de vale não ofereceriam riscos aos ocupantes,
não fosse pela possibilidade de enchentes, deslizamentos e erosões. “As enchentes
acontecem por um fenômeno natural em bacias hidrográficas, independentemente da
vontade do homem”102. Segundo BINDER 103 “as modificações físicas, que ocorrem ao longo
do tempo, estão relacionadas à variação da vazão e promovem uma renovação contínua da
morfologia típica do rio e das baixadas inundáveis. Tais aspectos são indicadores importantes
do funcionamento do sistema ecológico de águas correntes. A dinâmica natural de um curso
d’água sem alterações antrópicas significativas leva à formação de uma grande variedade de
núcleos biológicos, estruturas e condições específicas que, em conjunto, determinam o
ecossistema dos rios e das baixadas inundáveis”.
Os rios e suas várzeas são dependentes do relevo e do tipo de solo, ambos condicionantes
para o escoamento superficial ou para a infiltração da água no subsolo. Terrenos com maiores
declividades estão mais sujeitos a um maior escoamento superficial e uma menor infiltração
do que os terrenos mais planos, entretanto, essa condição depende do tipo de solo, bem
como de sua capacidade de absorção. Os rios dispostos em vales encaixados estão mais
propensos aos processos erosivos do que os rios de planícies, enquanto que nesses últimos
predominam os processos de sedimentação. Esses movimentos de erosão, carreamento e
sedimentação são regidos pela Hidrodinâmica, e variam também conforme a forma
(geometria), sinuosidade, declividade e profundidade dos canais. Quando associados aos
regimes fluviais de inundações passam a se denominar processos geohidrológicos.
100
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“As grandes várzeas inundáveis, leitos ou bacias de inundação, representam reservatórios
naturais na regularização das enchentes nas localidades que lhes fiquem a jusante; quer dizer
que, conquanto estas também sejam inundadas, muito maior seria a inundação se não
existissem as várzeas alagadas a montante” 104. As baixadas alagadiças desempenham,
portanto, um significativo papel no funcionamento do regime fluvial, principalmente por
aumentar a capacidade e o tempo de retenção das águas em trechos determinados da bacia
hidrográfica, liberando essas águas aos poucos e, contendo assim, as cheias em jusante. A
cobertura florestal auxilia, por sua vez, nesta função, além de garantir o aumento da vazão de
deflúvio nas estações secas.
Conforme definição da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), os vales
encaixados, como formas de relevo de degradação e de ocorrência predominantemente em
rochas sedimentares e cristalinas, apresentam um relevo acidentado e constituído por
vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas e declivosas. Assim
como as escarpas e os rebordos erosivos, esses vales apresentam quebras de relevo abruptas
em contraste com o relevo plano adjacente, e, em geral, essas formas de relevo indicam uma
retomada erosiva recente em processo de reajuste ao nível de base regional, com um franco
predomínio de processos de morfogênese (formação de solos rasos, em geral, com alta
suscetibilidade à erosão).
O estudo da natureza abiótica das planícies fluviais / fluviolacustres através dos critérios da
geodiversidade permitem identificar as aptidões e restrições de uso do meio físico dessas
áreas, bem como os impactos advindos de seu uso inadequado, identificando seus recursos
minerais, riscos geológicos e paisagens naturais, em uma espécie de diagnóstico do meio
físico e de sua capacidade de suporte para subsidiar atividades produtivas sustentáveis.
Segundo PEIXOTO105, essas áreas são constituídas por solos moles, de baixa resistência ao
corte e à penetração, apresentando forte potencial para mineração de areia, argila e
cascalho. Entretanto, essas regiões de declividades baixas apresentam escoamentos
superficiais e subsuperficiais lentos, acumulando água durante os períodos chuvosos, e
ocasionando assim as inundações e enchentes. Possuem grande potencial para formação de
enchentes de longa duração, pois os sistemas de drenagem estão em franco e acelerado
processo de assoreamento, causados pela ocupação territorial, pela agricultura, e pela
supressão vegetal excessiva nas suas bordas. Tal condição hidrogeológica limita o uso dessas
áreas para uso urbano ou agrícola. Além disso, o solo úmido limita a mecanização
(dificuldades para operar) e o uso de defensivos agrícolas (contaminação do lençol freático). A
alta umidade dos solos também favorece a proliferação de vetores e pragas (fungos, bactérias
e insetos).
104
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Quanto aos recursos hídricos, são áreas com bom potencial para aproveitamento de água
subterrânea, pela facilidade de perfuração e escavação, em investigações de baixo custo e em
menor tempo. Além disso, devido à grande capacidade de infiltração são áreas muito
favoráveis à recarga. Entretanto, são áreas vulneráveis à contaminação (lançamento de
efluentes, por exemplo), e, além disso, a drenabilidade restrita (baixa velocidade) dificulta a
oxigenação das águas, reduzindo o potencial de autodepuração. Apresentam-se como
ambientes de grande importância hídrica, como banhados e lagoas permanentes ou
temporárias, que contribuem para a manutenção da umidade relativa do ar. São ecossistemas
estratégicos para reprodução de peixes e habitat de vários animais e aves aquáticas e
terrestres. Associada a esses corpos d’água há uma vegetação típica, adaptada às áreas
úmidas.

1.2.3 AS ÁGUAS URBANAS E OS CONFLITOS
A concentração populacional e a metropolização, são características que marcaram o
crescimento de algumas cidades no decorrer do século XX, segundo um processo
impulsionado pelo desenvolvimento industrial, e que trouxe como consequências o avanço
progressivo de suas áreas urbanizadas (manchas urbanas), as conurbações e a saturação de
suas infraestruturas, e tudo isso através de um processo conflitante desde o início, ditado
pelos interesses capitalistas e em detrimento das qualidades mínimas de vida. O cenário
resultante desse processo foi o estabelecimento de um grande paradoxo, expondo de um
lado, a modernização, a globalização, e o desenvolvimento, e de outro, a desigualdade social,
a segregação territorial, e a degradação ambiental.
Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, o crescimento abrupto e/ou incremento
populacional não foi acompanhado, na mesma proporção, pelo aumento da oferta de mão de
obra e emprego, nem tampouco pelas melhorias nas obras e serviços públicos urbanos.
Assim, toda sorte de conflitos e problemas foram se revelando e/ou se intensificando,
qualitativos e/ou quantitativos, e de ordem socioeconômica (como o superpovoamento de
bairros pobres, aumento de favelas, aumento do desemprego, subemprego, violência), de
ordem urbana (como a falta crônica de infraestruturas, crescimento abrupto das cidades e
sem o devido planejamento, moradias em locais inadequados), e de ordem ambiental (como
a exploração os recursos naturais ao extremo e degradação do meio ambiente e das
paisagens naturais).
SPIRN106 associa esses padrões de modernidade impostos às cidades como máquinas
infernais, “que consomem e desperdiçam enormes quantidades de energia e matéria-prima,
produzem montanhas de lixo, e expelem e derramam venenos”. Sempre em evolução,
106
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movem-se por meio de instituições e indivíduos que a montam e desmontam, resolvendo
problemas enquanto cria outros. Um círculo vicioso, entre degradação de recursos, geração
de resíduos e consumo de energia. Segundo a autora, as cidades são sistemas intrincados,
onde cada ação em parte desse sistema produz perturbações em outras, que por sua vez
podem desencadear outras, e assim por diante. Os perigos de se persistir nessa visão
fragmentada da cidade e do seu ambiente podem desencadear problemas sérios de saúde
pública, aumento da magnitude dos riscos naturais, aumento das demandas de energia,
diminuição dos recursos minerais de primeira qualidade, diminuição dos suprimentos de
água, entre outros. Todavia, a sociedade não dá a devida importância aos sinais do
desequilíbrio do meio, cujos efeitos (graves) recomendariam preocupação e atenção
imediatas. Não obstante, os limiares ambientais são pouco entendidos e negligenciados, e
continua-se a desperdiçar energia, produzir lixo, degradar o meio.
Na realidade, trata-se de uma utilização predatória dos recursos naturais e da
irresponsabilidade de seu próprio modelo de consolidação e de gerenciamento em relação ao
meio ambiente onde estão inseridas. Um claro exemplo disso, no ambiente urbano, é a
maneira como são tratados os cursos d’água cuja finalidade parece ser apenas a de
transportar esses resíduos para longe, sendo esse o mais cruel retrato desse descontrole
irresponsável. O Brasil se destaca por possuir uma capacidade hídrica privilegiada, no entanto,
em nossas cidades os principais rios são imundos, depositários de dejetos e venenos. Num
País de contrastes e paradoxos, onde a riqueza de sua água potável, teoricamente garantiria
as boas condições de abastecimento, lançar esgotos e lixo nos rios continua sendo uma
prática comum e recorrente. Os custos sociais resultantes do desperdício, da escassez e da
contaminação são notórios, e sinais claros de uma futura escassez já se fazem notar.
Segundo SPIRN 107, com exceção dos maiores, todos os córregos e cursos d’água
desapareceram dos mapas de cidades modernas e urbanizadas. Cobertos e esquecidos, ainda
correm enterrados sob o solo em grandes tubulações, quase invisíveis, porém reaparecendo
na época de fortes chuvas, em face da rápida drenagem das enxurradas, e das várzeas
estreitadas e assoreadas. O concreto, a pedra, o tijolo e o asfalto recobrem a superfície das
cidades como um escudo à prova d’água. Incapaz de penetrar no solo, a chuva que cai corre
em quantidades cada vez maiores, e mais rapidamente do que a mesma quantidade de chuva
que cai na terra da floresta ou do campo. Quanto maior a proporção de áreas pavimentadas
em relação às áreas verdes, maior a quantidade de águas das chuvas que alcança os córregos
e rios num menor espaço de tempo. As grandes cheias provocadas pelos temporais na cidade
ultrapassam a capacidade dos leitos dos cursos d’água, com suas várzeas ocupadas e
apertadas entre edifícios, ruas, diques e comportas. Os tradicionais sistemas de drenagem de
águas pluviais nas cidades interrompem o seu ciclo hidrológico, com resultados desastrosos.
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No Brasil, há ainda a problemática acerca da desigualdade social, e que tem levado grande
parte da população excluída do mercado formal de terras e não atendida pelos programas de
habitação de natureza pública a ocupar essas áreas de várzeas e/ou fundos de vale. Mesmo
com o estabelecimento de um aparato legal, e com os planos diretores municipais
introduzindo a ideia de conservação das várzeas, não houve garantia de sua conservação: o
excesso de restrições impostas na legislação ambiental regulamentando a proteção das áreas
de preservação permanente (APPs) mostrou-se ineficaz no controle do uso do solo,
principalmente em contextos urbanos em face da ocupação dessas áreas ora por favelas, ora
por vias de circulação. Ao Estado, frente à situação, restou um planejamento e ações focadas
apenas em reparar e sanar os problemas de ocupação territorial já estabelecidos,
desenvolvendo assim, ações mais corretivas e posteriores do que diretivas e precedentes.
Além disso, foram muitos os impasses para uma efetiva gestão pública dos corpos d’água,
principalmente devido a não existência de políticas e/ou ações integradas para sua
conservação e manejo: faltaram recursos e força política para o desenvolvimento de metas e
objetivos, e, as ações, quando existiram, foram sempre mais preventivas e paliativas do que
realmente geradoras e promotoras de espaços urbanos associados às águas, seja para fins de
conservação, seja para o uso cotidiano.
Algumas cidades têm feito tentativas de restabelecer o elo nesse ciclo, retendo as águas
pluviais, e permitindo assim que elas se infiltrem no solo; outras simplesmente barram essas
águas, até que os perigos de enchentes passem, e elas possam ser tratadas ou liberadas com
segurança. Todavia, é tímida ainda a relação de convivência amigável das cidades para com
seus corpos hídricos (salvo raras exceções), e, o aproveitamento integral de suas orlas para
fins paisagísticos e recreativos, tais quais as orlas marinhas nas cidades à beira mar, ainda está
muito aquém de ser uma realidade.
A solução está na gestão integrada das águas urbanas, prática interdisciplinar e intersetorial,
que considera o planejamento do espaço, os serviços e a conservação ambiental, visando
compatibilizar o conjunto do uso do solo, os serviços de infraestrutura (sistemas de
abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos
sólidos, e drenagem e escoamento pluvial), e, nesse caso, as metas de qualidade de vida e
conservação passam obrigatoriamente pela adoção de estratégias que envolvam desde o
controle dos impactos já existentes, através de medidas corretivas estruturais, até a adoção
de medidas não estruturais, como por exemplo, a exigência de contrapartida em novos
empreendimentos, visando a sustentabilidade e a eficiência.
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Cidades: processo de metropolização
Conforme GORSKI 108, na segunda década do século XXI, a realidade nos revela uma situação
de concentração populacional urbana, conurbação de cidades e metropolização de grandes
polos, e cujo cenário caracteriza-se pelas administrações ineficientes, onde prevalece a
nulidade de investimentos em projetos e a carência de investimentos em infraestrutura,
acarretando perda de qualidade de vida urbana e degradação dos insumos naturais (ar, água,
solo, e vegetação). A realidade deste momento nos revela que a natureza e a cidade não se
segregam mais por muros ou limites: a natureza está urbanizada e integrada às cidades, numa
redução pura e simples, de tudo ao urbano. Conforme LEITE 109, nesse modelo (práticas
urbanas), “a sociedade interpreta e utiliza os recursos naturais de acordo com a forma
implícita de sua inserção no projeto urbano, e interpreta e utiliza a cidade estritamente de
acordo com o conjunto de normas e ações implícitas em seu processo de produção”,
revelando, historicamente, uma preocupação bastante frágil, tanto com o elemento natural,
quanto com o social.
No período de cinquenta anos no Brasil, de 1950 a 2000, a população urbana saltou de 18,7
milhões para 137,7 milhões de habitantes (vide tabela 1), enquanto que a população rural no
mesmo período diminuiu, oscilando de 33,1 milhões para 31,8 milhões 110 (vide Figura 16).
PERÍODO
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2010

URBANA
18.782.891
32.004.817
52.904.744
82.013.375
110.875.826
137.755.550
160.925.792

RURAL
33.161.506
38.987.526
41.603.839
39.137.198
36.041.633
31.835.143
29.830.007

Tabela 1. Brasil: série histórica: população urbana vs. população rural
111
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010 .
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GORSKI, Maria Cecília B. Rios e cidades: ruptura e reconciliação, 2010, p. 61.
LEITE, Maria Ângela F. P. A natureza e a cidade: rediscutindo suas relações, 1993, p. 140.
110
“A partir da década de 1950, devido à expansão industrial, as atividades econômicas e o fator urbano uniram-se criando uma nova lógica
na organização espacial e econômica da sociedade brasileira. O processo de urbanização sofreu uma grande aceleração após a dé cada de 60,
apresentando uma revolução demográfica associada ao êxodo rural e a integração do território pelos transportes e meios de comunicação. A
alteração do modelo econômico vigente, valorizando a atividade industrial ocorreu de maneira mais pronunciada nos anos 70, quando a
política do “Milagre Brasileiro” estimulou a implantação dos distritos industriais. Durante esse período houve grande redução dos incentivos
às atividades agrícolas por parte do governo, forçando os trabalhadores e pequenos a médios proprietários rurais a migr arem para as
cidades em busca de melhores condições de sobrevivência”. SOARES, Andreza Aparecida; CARVALHO, Pompeu Figueiredo de. Interven ções
em corpos d’água e paisagem urbana: o caso dos reservatórios de retenção na Bacia do Alto Tietê-SP, 2007, p. 2.
111
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010. Até 1991, dados extraídos de Estatísticas do Século XX, Rio de Janeiro: IBGE, 2007 no
Anuário Estatístico do Brasil, 1993, vol. 53, 1993. Disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=CD91>. Acesso
em: out. 2014.
109

81

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

Figura 16. Brasil: série histórica: população urbana vs. população rural
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010.
“O processo de urbanização brasileiro, na segunda metade do século XX, conduziu à formação de 12
regiões metropolitanas e 37 aglomerações urbanas não metropolitanas, que concentram 47% da
população do País. Nas 12 áreas metropolitanas, residem 33,6% da população brasileira (52,7 milhões
de habitantes), em extensos conglomerados que envolvem 200 municípios”112.
REGIÕES
METROPOLITANAS
BELÉM
FORTALEZA
RECIFE
SALVADOR
BELO HORIZONTE
VITÓRIA
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
CURITIBA
PORTO ALEGRE

POPULAÇÃO 1991

POPULAÇÃO 1996

POPULAÇÃO 2000

POPULAÇÃO 2010

1.332.840
2.307.017
2.919.979
2.496.521
3.436.060
1.064.919
9.814.574
15.444.941
2.057.578
3.027.941

1.485.569
2.582.820
3.087.967
2.709.084
3.803.249
1.182.354
10.192.097
16.583.234
2.425.361
3.246.869

1.795.536
2.984.689
3.337.565
3.021.572
4.819.288
1.425.587
10.894.156
17.878.703
2.726.556
3.658.376

2.101.883
3.615.767
3.690.547
3.573.973
5.414.701
1.687.704
11.835.708
19.683.975
3.174.201
3.958.985

Tabela 2. Concentração da população brasileira nas regiões metropolitanas
Fonte: IBGE apud Coelho, 2004, p. 7 (com adaptações).

Essa concentração populacional metropolitana (vide tabela 2) acarretou, todavia, sérias
consequências para as cidades: o aumento da população não foi acompanhado, na mesma
proporção, pelo incremento da oferta de mão de obra e emprego, nem tampouco pelas
melhorias nas obras e serviços públicos urbanos. Em suma, não houve um planejamento que
dirigisse e contemplasse o disciplinamento do uso e ocupação do solo como prerrogativa para
sua ordenação.

112

GROSTEIN, Marta Dora. Metrópole e expansão urbana: a persistência de processos “insustentáveis”, 2001, p. 13.
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E isso se deu em escala nacional. De maneira geral, todas as cidades brasileiras viveram e
vivem conflitos semelhantes, independentemente do seu porte, tipo de atividade, região ou
estado em que se inserem. Problemas envolvendo transportes, lazer, água, esgotos, educação
e saúde são genéricos e só revelam a carência de investimentos públicos. Quanto maiores as
cidades, mais visíveis se tornam essas questões. Em suma, a cidade contemporânea tornou-se
sinônimo de desordem e caos na configuração de um espaço complexo em sua essência:
lugar do poder, da concentração do capital e das suas diversas formas de produção
(produzindo, portanto, oportunidades de trabalho) e, paradoxalmente, lugar de
desigualdades, conflitos e carências para uma grande parcela de sua população 113.
O quadro é ainda pior no caso das metrópoles. Com funções complementares, gestão
independente e capacidade financeira desigual, os municípios metropolitanos têm dificultado
e condicionado o atendimento das demandas sociais e de infraestrutura urbana que, na
maioria dos casos, surgem da relação funcional entre municípios e dependem de soluções
que extrapolam seus limites político-administrativos, equacionando-se na escala regional. No
caso dessas regiões metropolitanas, segundo GROSTEIN 114, “por contingência ou natureza das
relações estabelecidas entre municípios que a compõem, dependeriam de políticas
integradas de desenvolvimento urbano e de ações articuladas, que seriam próprias de uma
gestão compartilhada. Pela ausência histórica de procedimentos desse tipo, agravaram-se as
inadequações no uso e ocupação do solo com forte impacto ambiental”.
Segundo SPIRN115, os construtores das cidades não tem ideia dos impactos cumulativos de
suas ações desenvolvimentistas, de como os seus projetos afetam o ambiente da cidade
como um todo, ou de como os problemas que estão enfrentando poderiam ser resolvidos
com mais eficiência através de ações conjuntas. Os problemas e suas soluções (obras) são
tratados de forma individual, cada qual ligado a um grupo ou instituição com delegações
restritas. O resultado são as tentativas desentrosadas para resolver problemas definidos de
forma parcial, culminando em desperdícios em matéria de custo e risco.
Sob um processo de intervenção, com alto grau de antropismo e impactos resultantes, as
cidades modificam substancialmente as estruturas da paisagem (solo, geomorfologia,
vegetação, fauna, hidrografia, ar e, até mesmo, o clima). Destes, a retirada da vegetação e a
impermeabilização do solo, são as ações que geram os maiores impactos ao meio,
especialmente em relação ao ciclo hidrológico, no que tange infiltração, armazenagem nos
corpos d'água e fluxo fluvial, chegando por vezes a colapsar toda a rede de drenagem, no
caso, a bacia hidrográfica, agravando exponencialmente os eventos das enchentes.
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SILVA, Geovany Jessé A. da; GARCIA NETTO, Luiz da Rosa. Projeto de intervenção urbana: Parque Linear da Prainha e m Cuiabá-MT, uma
ruptura de paradigmas, 2008, p. 2.
114
GROSTEIN, Marta Dora. Metrópole e expansão urbana: a persistência de processos “insustentáveis”, 2001, p. 13.
115
SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de granito: a natureza no desenho da cidade, 1995, p. 255.
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Segundo AB’SÁBER116, as enchentes são problemas corriqueiros às grandes aglomerações
urbanas do Brasil Tropical Atlântico, caracterizadas pelos enormes espaços construídos e
asfaltamento extensivo, criando, com isso, entraves para o escoamento das águas originadas
em momentos de fortes chuvas: as cidades sujeitas a crescimento desmesurado introduzem
interferências nos processos hidroclimáticos habituais.
“As cidades crescem, tamponam grandes espaços, hermetizam o solo regional. Nas suas porções
centrais reduzem a infiltração das águas a quase zero, enquanto nas periferias, dotadas de bairros
carentes e construções mal alicerçadas implantadas em vertentes íngremes ou em beira de córregos
poluídos, alternam-se deslizamentos e transbordes de dramáticas consequências [...] É um processo de
urbanização caótica, ao sabor de retificações feitas sem qualquer previsão de impactos, envolvendo
especulação com terras varzeanas, grilagem de espaços baldios, construção de marginais em terraços
artificiais beiradeiros sem preocupação com espaços ecológicos de reserva para o futuro. Interferências
de todas as ordens, incluindo setores industriais e residenciais carentes, foram responsáveis pela
criação de problemas sociais insolúveis”.

Segundo o autor, o agravamento desses fenômenos envolvendo quebras de funcionalidade
do organismo urbano, está relacionado à implantação de avenidas de fundo de vale, ao
asfaltamento e canalização encarcerada dos canais de escoamento dos antigos córregos, e a
ocupação do leito maior dos antigos cursos meândricos. Os córregos encarcerados, com
bitolas estreitas, tornaram-se insuficientes para fluir as grandes cargas d’água das chuvas de
verão e o sistema de bueiros tornou-se insuficiente e mal gerenciado. Pela inexistência do
leito maior, da antiga paisagem primária, as próprias faixas das avenidas tornam-se o leito
sobrelevado para o escoamento das águas de chuvas.
Ainda em relação aos corpos hídricos, constata-se ao longo do processo de urbanização das
cidades brasileiras, que, salvo raras exceções, os rios e córregos estão, desde o período
colonial, no fundo dos lotes, na chamada área serviçal, justamente por onde deveriam verter
os efluentes e os dejetos. Com o processo de industrialização e do crescimento descontrolado
das cidades, a degradação dos rios e córregos foi intensificada: não apenas a qualidade da
água piorou como o ciclo hidrológico foi modificado, devido principalmente: a supressão das
matas ciliares, a ocupação das várzeas de inundação e dos fundos de vale, e as alterações nos
leitos através de obras hidráulicas de retificação e canalização, tudo em nome de um modelo
de desenvolvimento sanitarista e imediatista 117.
Na visão de PEDRON et al.118, os impactos da expansão urbana também recaem sobre os
solos, e tem provocado danos, muitas vezes de difícil reparação. O mau uso decorre da falta

116

AB’SÁBER, Aziz N. A “revanche” das águas, 2004a, p. 208-209.
Com a meta de transportar as águas rio o mais rápido possível, para resolver problemas locais, sem observar o aumento do problema a
jusante, seu destino foi a galeria de concreto. Canalizados e enterrados, desapareceram da superfície, correndo por debaixo das ruas e não
existindo mais para a população. Somente as enchentes e as doenças passaram então a fazer menção à sua existência. SELLES, Ignez M. et al.
Revitalização de rios: orientação técnica, 2001, p. 23.
118
PEDRON, Fabrício de Araújo et al. Solos urbanos, 2004, p. 1647.
117
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de conhecimento sobre o sítio, bem como sobre a aptidão dos seus solos para assentamento
urbano, resultando em processos como compactação, erosão, deslizamentos e inundações, e
poluição com substâncias diversas, afetando toda a sociedade. Na realidade, os processos de
expansão urbana não respeitam e nem sequer demonstraram preocupação com a capacidade
de suporte do meio 119, ocupando áreas sensíveis, como os fundos de vale, acarretando
impactos, no caso dessas áreas, como a erosão das margens, assoreamento dos corpos
hídricos, degradação das matas ciliares, diminuição da biodiversidade, aumento do
escoamento superficial, e poluição das águas, entre outros.
Outro efeito das grandes aglomerações humanas é a influência sobre a variação climática
local, considerando-se como referência as diferenças significativas encontradas entre as áreas
urbanizadas e as áreas rurais imediatas. Nos chamados climas urbanos, é inequívoco o papel
da cidade na alteração do microclima, bem como dos demais recursos naturais, implicando
diretamente na qualidade de vida de sua população. Entre os principais impactos estão: a
poluição atmosférica, as alterações na temperatura, umidade do ar, e regime pluviométrico,
e, consequentemente, no ciclo hidrológico. A alta concentração de aerossóis, poeiras e gases
nocivos, além de causarem inúmeros prejuízos à saúde pública, modificam
consideravelmente os índices de radiação solar no solo, acarretando aumento de
temperatura e pluviosidade, e redução da umidade relativa do ar. Isso sem considerar os
danos irreversíveis aos lençóis freáticos, expostos às contaminações diversas, e tendo seus
níveis drasticamente rebaixados, com baixos índices de recarga.
Mas é em relação à qualidade de vida urbana, que estão os maiores conflitos decorrentes
desse processo de crescimento populacional. Para GROSTEIN 120, os padrões de urbanização
seguidos pelas cidades brasileiras imprimiram às metrópoles duas fortes características
associadas ao modo predominante de produção urbana: a insustentabilidade vinculada aos
processos de expansão e transformação e modernização dos espaços intraurbanos, e a baixa
qualidade de vida proporcionada a parcelas significativas da população. Segundo a autora,
essa difusão do padrão periférico, condutor da urbanização do território metropolitano, que
se perpetua através dos loteamentos ilegais, das casas autoconstruídas e dos distantes
conjuntos habitacionais populares de produção pública, resulta em uma cisão, expondo de
um lado uma cidade formal, que concentra os investimentos públicos e, de outro, uma
informal que cresce exponencialmente na ilegalidade urbana exacerbando as diferenças
119

“A aptidão à urbanização pode ser definida como a capacidade dos terrenos para suportar os diferentes usos e práticas da Enge nharia e
do Urbanismo, com o mínimo de impacto possível e com o maior nível de segurança. Sua análise parte do mapeamento, caracterização e
integração de atributos do meio físico que condicionam o comportamento deste frente às solicitações existentes ou a serem imp ostas
(implantação de infraestrutura e acesso a serviços urbanos, melhorias habitacionais, reparcelamento do solo, consolidações geotécnicas,
regularização fundiária e programas de desenvolvimento comunitário, etc.)”. SOBREIRA, Frederico Garcia; SOUZA, Leonardo Andrade de.
Cartografia geotécnica aplicada ao Planejamento Urbano, 2012, p. 82.
120
“Esse padrão cria um espaço dual: de um lado, a cidade formal, que concentra os investimentos públicos e, de outro, seu contr aponto
absoluto, a cidade informal, que cresce exponencialmente na ilegalidade urbana, sem atributos de urbanidade, exacerbando as diferenças
socioambientais. A transformação urbana desses espaços implica processos amplos que extrapolam as práticas correntes de regul arização de
parcelamentos ou urbanização de favelas”. GROSTEIN, Marta Dora. Metrópole e expansão urbana: a persistência de processos
“insustentáveis”, 2001, p. 14.
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socioambientais. Segundo ROLNIK 121, uma característica comum notada nas cidades
brasileiras, em todas as regiões do País, é o contraste muito claro entre a parte que possui
condições de urbanidade (infraestrutura), e outra, em geral de duas a três vezes maior que a
primeira, caracterizada pelo urbanismo inexistente, infraestrutura incompleta, e que mais
parecem um acampamento do quer uma cidade de fato.
O quadro urbanístico das cidades brasileiras revela exatamente o resultado dessa estrutura
social desigual, caracterizada por diferentes condições de vida e de acesso a serviços e
equipamentos urbanos. Trata-se de cidades incompletas, sem pavimentação na sua
totalidade, apresentando muitos pontos de erosão, com “assoreamentos dos cursos d’água e
dificuldades de acesso aos sistemas de transporte e outros serviços, lançamento de esgotos
nos cursos d’água pelos próprios sistemas oficiais de afastamento de esgotos domésticos,
coleta de lixo parcial e com disposição final inadequada, escassez de moradia digna e
economicamente acessível, com a formação de assentamentos precários e irregulares” 122.
De acordo com BARBOSA123, há na realidade a institucionalização de uma verdadeira indústria
do lote, seguindo um modelo de urbanismo paralelo, não oficial, marcado pela degradação do
meio, de rápida e fácil disseminação, pela difícil reversão e pela demanda virtualmente
inesgotável (dado o constante crescimento populacional e o grande déficit habitacional). Em
meio à dura realidade, marcada pela desigualdade de distribuição de renda e pela crise
econômica, são excluídos do mercado formal de lotes regulares grandes parcelas da
população, que, demandando por espaço para moradia, acabam optando pelas formas
alternativas (assentamentos informais que não atendem às leis e normas estabelecidas), ou,
como último recurso, as favelas.
Para MEYER, GROSTEIN e BIDERMAN 124, a crise vivida pelo planejamento ortodoxo,
deflagrada principalmente a partir dos anos 1970, fez as metrópoles mergulharem em uma
indesejável cultura do laissez faire urbano, onde as dificuldades de gestão em nível municipal
tiveram largos desdobramentos na escala metropolitana. Para os autores, o efeito da redução
dos planos diretores de desenvolvimento urbano para planos menores, reguladores de
conteúdo basicamente normativo, acarretou na perda de eficácia do planejamento urbano, e,
em seguida, na perda da credibilidade na ação planejadora. Todavia, um ponto positivo foi a
compreensão da necessidade de se estabelecer novas bases para o planejamento urbano,
substituindo-se o controle/normativo pela ação, de preferência conjugando as forças
atuantes nas áreas urbanas, e que representam as dinâmicas dos diversos tipos e graus
envolvidos. As metrópoles são realidades complexas e que exigem formas de gestão
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ROLNIK, Raquel. São Paulo com política urbana no século XXI, 2000, p. 70.
BUENO, Laura Machado de M. O tratamento especial de fundos de vales em projetos de urbanização de assentamentos precários com o
estratégia de recuperação das águas urbanas, 2005, p. 2.
123
BARBOSA, Leonardo Cassimiro. Potencialidades dos parques lineares na recuperação de áreas de fundos de vale, 2010, p. 18.
124
MEYER, Regina; GROSTEIN, Marta Dora; BIDERMAN, Ciro. São Paulo metrópole, 2004, p. 30.
122
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igualmente complexas, que visem garantir ao mesmo tempo coesão e desenvolvimento.
Problemas estruturais metropolitanos, por exemplo, não devem ser tratados no âmbito
municipal, mas sim em uma gestão compartilhada, através de relações metropolitanas
(intermunicipais), e, de preferência apoiados em uma política urbana integrada, entre as três
esferas de governo, cada qual com suas atribuições específicas 125.

Intervenções no espaço das águas
Conforme TUCCI 126, os modelos de desenvolvimento associados ao tratamento urbanístico
dos fundos de vale incluindo aspectos de saneamento nas cidades brasileiras, podem ser
classificados de acordo com uma cronologia, assim dividida seguinte forma: período higienista
(até 1970), período corretivo (1970-1990) e período sustentável (1990-atual).
No período pós-industrial, com o incremento significativo das populações urbanas, as
consequências para as cidades se dão no sentido do aumento dos fluxos internos, e,
principalmente a precariedade das condições sanitárias, resultado do colapso das redes de
infraestrutura urbana, que não consegue acompanhar o crescimento das cidades. Nesse
cenário, o desafio para os gestores era evitar a proliferação de doenças, e o saneamento das
cidades passa a ser o foco principal das administrações públicas. O chamado período
higienista, é marcado pelo abastecimento de água de fontes seguras, e pela coleta de esgoto,
com despejo a jusante (sem tratamento) do manancial da cidade, transferindo, portanto, os
impactos para jusante.
É a fase da modernidade e das reformas e melhorias urbanas, tais como o alargamento de
vias, aterramento de orlas, surgimento de novas vias conectando áreas fragmentadas,
aumento da arborização urbana e a criação de parques. O planejamento urbano é vinculado
ao projeto urbano, com ênfase no sistema de circulação viária, zoneamento funcional,
concepção formal (embelezamento), valorização do solo urbano central e afastamento da
população de baixa renda. E, segundo esse modelo, a ordem é afastar a presença da água por
meio de sistemas de drenagem pluvial e esgotamento sanitário em redes subterrâneas. Os
rios e córregos, bem como suas áreas alagadas às margens destes passaram a ser
consideradas áreas insalubres, passando a receber obras de aterramentos, retificações,
represamentos, drenagem e supressão da vegetação. Portanto, quanto maior a quantidade
de água, e o mais rápido possível para fora das cidades, melhor.
Apesar de, a princípio, resolverem alguns problemas, as chamadas medidas estruturais (obras
de engenharia), a médio e longo prazo, se mostraram paliativas, insuficientes e prejudiciais,
dados os impactos significativos ao meio ambiente, alguns deles irreversíveis, entre: aumento
125
126

id., p. 31.
TUCCI, Carlos Eduardo M. Águas urbanas, 2008, p. 100.

87

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

da velocidade dos escoamentos, alteração da topografia, diminuição da infiltração, poluição
das águas superficiais, perda da mata ciliar, menor recarga dos aquíferos, diminuição ou
perda de habitats naturais terrestres e aquáticos, aumento das enchentes e das inundações e
redução da qualidade estética da paisagem 127.
De acordo com FRIEDRICH 128, a fase caracteriza-se pela “artificialização dos sistemas fluviais,
modificação do regime e dinâmica dos cursos d’água, alteração e destruição das comunidades
biológicas componentes dos seus ecossistemas e alteração da qualidade das águas,
provenientes de resíduos industriais, dos aglomerados urbanos e da concentração de adubos
e pesticidas usados na agricultura”. Segundo a autora, o estado de degradação contribuiu
para a desvalorização das áreas marginais aos cursos d’água, e os corpos hídricos tornaram-se
elementos indesejáveis pelas populações, planejadores e gestores urbanos.
A partir de 1970, com a influência da Lei da Água Limpa (Clean Water Act) nos EUA, países
como o Brasil passam a definir legislações específicas (mecanismos legais de controle),
voltadas à recuperação e conservação dos rios, e definindo, portanto, que todos os efluentes
deveriam ser tratados com a melhor tecnologia disponível. Investimentos maciços em
tratamento de esgoto doméstico e industrial recuperaram em parte as águas de
abastecimento, melhorando as condições ambientais e de saúde pública. O período
denominado corretivo marca-se pelo abandono das obras de drenagem que aumentassem o
escoamento, em uma revisão conceitual sobre os procedimentos e utilização de sistemas de
amortecimento em detrimento de canalização 129. Apesar dos avanços em relação ao período
anterior, tal período marca-se pela falta de políticas e planejamentos integrados, necessários
para resolver problemas de tamanha monta, agora em escala metropolitana.
A década de 1990 é um período marcante em relação aos avanços nas questões ambientais,
tendo-se como principal mote os alertas sobre os modelos insustentáveis de consumo e
produção como responsáveis pela degradação ambiental do planeta. Na realidade, o assunto
já vinha se encaminhando desde 1972, com a realização da Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente Humano em Estocolmo (primeira reunião organizada em escala global
para debater a crise ambiental, e buscar um novo paradigma que equilibrasse o
desenvolvimento socioeconômico com a preservação e conservação dos recursos e sistemas
naturais).
No Brasil, os desdobramentos da conferência se deram com a criação da Secretaria Especial
do Meio Ambiente, em 1973 (atual Ministério do Meio Ambiente), com a promulgação da Lei
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n. 6.938130, instituindo a Política Nacional do Meio Ambiente, marco para a gestão do meio
ambiente brasileiro, e, subsequentemente, com a instituição do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), e culminando com
a Constituição Federal em 1988 131. A Carta inova ao agregar o tema do meio ambiente, não
apenas no trato das questões ambientais no ordenamento jurídico brasileiro (o meio
ambiente passou a ser tido como um bem tutelado juridicamente), mas trazendo mecanismos
para sua proteção e controle, denotando a sua importância para esse novo Estado brasileiro,
e, garantindo assim uma maior estabilidade a tais princípios e regras de conteúdo ambiental.
Da concepção conservacionista, lançada desde a Conferência de Estocolmo em 1972, chegouse no final da década de 1980 à formulação do conceito de desenvolvimento sustentável (por
meio do Relatório Brundtland de 1987) 132, um importante avanço a princípio, mas que, na
realidade, apesar da disseminação das discussões, na prática se mostrou inócuo quanto à
remediação de problemas relacionados à redução dos impactos produzidos pelo crescimento
econômico e pelo consumo.
Na realidade, o assunto ganha peso apenas após a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO-92), quando
passa a tocar a sociedade de uma forma mais ampla. Como legado, reconhecer que os
recursos naturais do planeta são finitos, diminuir a degradação ambiental e garantir a
existência das futuras gerações. Como desdobramentos, a eclosão do conceito do
Desenvolvimento Sustentável, o impulso para a discussão dos problemas ambientais urbanos
(Agenda Marrom), e o estabelecimento das metas e diretrizes da Agenda 21, estabelecendo
uma nova ordem às questões ambientais globais e locais, quebrando paradigmas, definindo
planos de ação, e cobrando mais atitudes por parte dos governos e da sociedade.
Em relação às questões urbanas, um desdobramento imediato dessa nova ordem foi, sem
dúvida, a instituição do Planejamento Estratégico Municipal, cujo modo de atuação, de
caráter participativo, incorporava a problemática das populações de baixa renda,
historicamente menos beneficiadas e favorecidas. A sequência dos fatos se dá com a
promulgação da Lei n. 10.257 133, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), dotando o ente
municipal de mecanismos, visando permitir que seu desenvolvimento não ocorra em
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detrimento do meio ambiente, ou seja, permitindo a utilização de instrumentos de controle,
baseadas no desenvolvimento sustentável.
Baseado nesses preceitos, as grandes obras de engenharia higienistas (canalização,
retificação), passam a ser questionadas em relação aos impactos ambientais, seja em relação
às suas perdas quantitativas (redução da produtividade e/ou esgotamento das fontes), como
qualitativas (baixa qualidade do recurso disponível, redução dos valores culturais e estéticos).
A resposta então passa a se dar na adoção de medidas preventivas (não estruturais), em
detrimento das estruturais, incorporando a valorização da presença da água no meio urbano.
Ideias como as conexões, os parques lineares, os greenways, e o tratamento do verde urbano
como infraestrutura, se intensificam no início do século XXI e se difundem por todo o mundo
como “ferramentas viáveis para o meio urbano na busca pelo desenvolvimento
sustentável” 134.

Sistemas de drenagem e circulação
Uma das consequências do processo de crescimento das cidades brasileiras foi o uso de seus
corpos hídricos como suporte para as redes de infraestrutura urbana, segundo um modo
meramente utilitário de se encarar as águas. Salvo raras exceções, grande parte dessas
cidades passou a drenar as suas várzeas, ocupando-as de forma intensiva e excessiva, em
todas as suas planícies de inundação, fundos de vale e orlas fluviais.
Na realidade, o intenso processo de urbanização das cidades brasileiras, principalmente
durante a expansão e consolidação das primeiras regiões metropolitanas, expôs problemas de
ordem diversa em relação à infraestrutura urbana, dando destaque às questões referentes ao
saneamento, entre abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e drenagem de
águas pluviais. Em relação às questões de drenagem, especificamente, a causa dos problemas
não se restringiu apenas ao binômio demanda de serviços públicos versus investimento
público, mas sim pela somatória de muitos outros fatores, tais como a impermeabilização do
solo, supressão da vegetação ciliar, aterramentos, ocupação intensiva das várzeas, construção
de sistema viário em fundos de vale, erosão e assoreamento, disposição incorreta de lixo,
retificação e canalização de rios, agravados ainda pela ausência de políticas ou ações
consistentes em relação aos corpos d’água, e de planos urbanísticos, em escala local e
regional.
Segundo TRAVASSOS 135, “nas grandes cidades, antes mesmo que as obras de retificação,
canalização e urbanização tivessem lugar, os rios foram utilizados para dissolução dos esgotos
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e várzeas e demais áreas frágeis desvalorizadas pelo mercado formal foram intensamente
ocupadas pela população pobre, criando graves situações de risco à saúde pública e à vida”.
Segundo a autora, foi após a Revolução Industrial que as intervenções nas águas superficiais
urbanas resultaram nesses conflitos, tendo colaborado para o acirramento desses: “a
densidade construtiva e populacional, associada à escala que assumiram essas cidades, e a
abordagem determinista das políticas públicas, segundo as quais, somente com intervenções
hidráulicas, eliminar-se-iam as áreas de inundação, possibilitando a ocupação das várzeas
para usos urbanos”.
Sob essa égide, durante todo o chamado período higienista (ou sanitarista), as cidades
impuseram a retificação dos leitos dos seus rios e construção de diques para o controle das
cheias, seguindo uma tendência que se expandiu ao longo do século XX por todo o mundo
(seja nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento), e conduzindo os cursos
d’água a sistemas lineares simplificados e com pouca interação com a paisagem envolvente.
De acordo com FRIEDRICH136, com a intenção de mandar a maior quantidade de água possível
o mais rápido possível para fora das cidades, e seguindo a ordem do crescimento econômico,
a correção dos cursos d’água foi realizada através de grandes obras de engenharia,
objetivando serviços como abastecimento público, proteção contra cheias, defesa, geração
de energia hidroelétrica, navegabilidade, irrigação, expansão territorial, entre outros.
O resultado foi a artificialização dos sistemas fluviais, a modificação do regime e dinâmica dos
cursos d’água, a alteração e destruição das comunidades biológicas componentes dos seus
ecossistemas e a alteração da qualidade das águas, proveniente de resíduos industriais, dos
aglomerados urbanos e da concentração de adubos e pesticidas usados na agricultura. Em
alguns casos, em condições favoráveis (dimensionamento, estrutura geológica, solos, regime
hídrico) os cursos foram inclusive cobertos e eliminados da superfície do solo, acarretando
problemas crônicos em relação à ocorrência de enchentes.
Essas intervenções se deram tanto nas calhas dos rios, como em suas várzeas, através de
sucessivas obras, motivadas por fins diversos, entre saneamento e urbanização de sua área
alagada, geração de energia elétrica, retificação para escoamento rápido de suas águas,
combate às enchentes, ganho de terrenos para o crescimento da cidade, e, principalmente,
para a instalação de infraestrutura viária e aproveitamento urbano (mercantilagem) de suas
margens.
A Cidade de São Paulo é um caso emblemático que ilustra esse processo, onde a ausência de
uma política real e global de desenvolvimento urbano (para a cidade e toda a RMSP)
transformou as obras públicas, especialmente as viárias, na principal solução para os
problemas da urbanização e modernização do território. Neste cenário, a construção de
136
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avenidas de fundo de vale foi uma prática urbanística recorrente. Ocupando as várzeas de
rios e córregos da metrópole, a sua concepção foi estimulada pela combinação favorável de
três fatos conjunturais relevantes: “a necessidade de realizar ações de saneamento básico em
áreas urbanizadas; as facilidades de viabilização de obras dessa natureza (os traçados viários
prescindem de grandes desapropriações, economizando tempo e recursos); e a oportunidade
de acesso a recursos financeiros disponibilizados pela política federal de saneamento básico
para as grandes cidades” 137.
Até o século XX, as intervenções em seus rios principais destinavam-se a três demandas:
diluição e afastamento de esgotos, geração de energia elétrica e drenagem (o abastecimento
se dava a partir de rios menores e mais afastados). A partir de meados do século, a cidade
vive um crescimento exponencial de sua população, e, paralelamente a isso, uma gestão
municipal que não consegue acompanhar o ritmo do crescimento urbano, nem a dimensão
dos problemas decorrentes. Por falta de serviços públicos adequados, tornam-se recorrentes
os problemas urbanos de saúde pública e de inundações, que acabam por alavancar a
implantação de infraestruturas urbanas voltadas ao saneamento das várzeas, e paralelamente
da utilização de suas margens para usos urbanos diversos. Entretanto, foi com o Plano de
Avenidas, que o destino dos fundos de vale definitivamente se selou, consagrando-se estes,
segundo a visão dos especialistas do setor na época, como áreas natas à destinação de
grandes eixos viários, por onde deveria se apoiar o grande sistema viário estrutural
metropolitano. De acordo com TRAVASSOS 138, há o estabelecimento de um paradigma para o
tratamento das várzeas, no caso, “a canalização de córregos com o aumento da
condutividade hidráulica, e o aproveitamento das várzeas para a construção de vias,
eliminando-se o rio da paisagem urbana”.
Assim, muitas avenidas foram construídas nas várzeas urbanas das cidades brasileiras sem
qualquer discussão e/ou realização de estudos sobre o seus efetivos impactos, especialmente
após a conclusão de grandes obras viárias como as avenidas marginais no Município de São
Paulo, segundo uma estratégia de se conjugar obras de canalizações de córregos à construção
de avenidas. A facilidade de acesso ao financiamento fez com que muitas cidades utilizassem
recursos de saneamento básico para abertura de vias, associando-as sempre a obras de
saneamento. O resultado imediato foi a reconfiguração de estruturas viárias, desencadeando
transformações nos padrões de uso e ocupação do solo e, em termos de drenagem, um
verdadeiro desastre: as avenidas tornaram-se verdadeiras calhas condutoras, e, com o
aumento do escoamento das águas pluviais, as enchentes foram inevitáveis.
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Assentamentos informais
A problemática habitacional decorre, no caso dos países em desenvolvimento como o Brasil,
de uma realidade socioeconômica adversa, resultado de um processo de urbanização
pautado na distribuição desigual de recursos, desencadeando a ocupação marginal, em áreas
de terceiros, em áreas impróprias para habitação, e/ou em áreas de risco ou de preservação
de mananciais, criando situações de insegurança e de ilegalidade.
Em meio a esse excludente processo, e como única alternativa viável de acesso ao solo
urbano e à moradia, grande parte do contingente populacional imigrante vem se instalando,
desde meados do século XX à mercê de seu poder aquisitivo frente ao mercado imobiliário
formal, dando origem e sequência a metrópoles com periferias segregadas espacialmente,
em que se concentram as camadas mais pobres de sua população.
Trata-se de assentamentos que contrariam, de alguma maneira, as formas legais de
urbanização (do ponto de vista da legislação urbanística e do código de edificações),
caracterizados pela ocupação de terrenos grilados, com edificações precárias, e que estão,
em sua maioria, localizados à beira de córregos, brejos, baixadas, ou ainda áreas de alta
declividade, ou seja, predominantemente nas áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, e
inaptas ao assentamento urbano por suscetibilidade aos processos hidrológicos e aos
movimentos gravitacionais de massa. Podem estar ainda nas áreas públicas doadas pelos
loteamentos, com o objetivo de compor as zonas verdes, em áreas instáveis desprezadas pelo
mercado formal, ou em áreas protegidas por lei, de uso restrito, portanto, classificadas como
áreas de preservação permanente, de proteção ambiental, de proteção aos mananciais, etc.
Quando nas planícies de inundação (várzeas), é comum o estabelecimento de conflitos
envolvendo meio ambiente, aspectos sociais, e administração pública. Em muitos casos, essas
várzeas, por terem sido aterradas, loteadas e vendidas, alterando o regime hidrológico dos
corpos d’água, sem considerar a rede hidrográfica e a vertente na qual estivesse inserida,
submetem seus ocupantes futuros ao problema das inundações com a diminuição de seu
espaço vital. Em outros casos, quando ocupadas sem os devidos critérios técnicos e
sanitários, acarretam problemas de ordem urbanístico-ambiental, expondo as populações a
um círculo vicioso de degradação. Trata-se, portanto, de ocupações que colocam em risco a
qualidade e a integridade física do meio ambiente, com alterações na dinâmica natural dos
corpos d’água, e, consequentemente, acarretando impactos em todo o sistema hídrico.
Segundo GROSTEIN139, a clandestinidade remonta a década de 1940, em meio ao crescimento
urbano sem controle, próprio da cidade industrial metropolitana. O processo é deflagrado
pelo surgimento de bairros periféricos, ilegais (loteamentos sem licenças, registros ou alvarás
139
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fornecidos pela prefeitura e que, eventualmente, também apresentavam problemas
fundiários de titulação da propriedade), ainda que legítimos, dos pobres e dos excluídos, e
relegados pela ação pública, sem infraestrutura e serviços suficientes. No caso da Cidade de
São Paulo, por exemplo, reforça nesse processo a limitação de ofertas de moradias e/ou
loteamentos no mercado regular, acirradas por instrumentos normativos como o
zoneamento urbano, e pelas más práticas adotadas pela especulação imobiliária.
A força desse padrão periférico de urbanização evidenciou a negligência do Estado, em todas
as suas instâncias, para com o planejamento e a produção urbana. Além disso, evidenciou
também outras questões como: a ilegalidade como fator estrutural na dinâmica de expansão
urbana das metrópoles brasileiras, a ausência de uma política habitacional metropolitana, a
insuficiente produção pública de moradias sociais em face da demanda, e o descaso absoluto
da sociedade e do poder público com os problemas socioambientais decorrentes. Segundo
GROSTEIN140, esse modo predominante de produção urbana, tem como resultado a criação
de uma dualidade nos seus processos socioespaciais de construção, estabelecendo o
paradoxo da cidade formal versus cidade informal, a primeira concentrando os investimentos
e as benfeitorias públicas, e, a outra, ilegal, sem atributos de urbanidade, exacerbando as
diferenças socioambientais.
Para PADILHA e SALVADOR141, o principal vilão é o mercado imobiliário, cujas forças
direcionaram o planejamento em escala municipal, resultando no surgimento nas cidades de
uma parte legal, estruturada de acordo com os interesses desse mercado e outra ilegal,
caracterizada pela construção de habitações precárias, sem condições mínimas de
infraestrutura (água, luz e esgoto), em lugares ambientalmente inadequados. Usualmente,
nas cidades brasileiras, a população marginalizada e de menor poder aquisitivo ocupa as
áreas ribeirinhas de maior risco.
A partir dos anos 1980, com o reconhecimento tardio da cidade informal, o assunto é
incorporado às questões de governo, respaldado inclusive juridicamente por instrumentos
urbanísticos que ampliam as possibilidades de ação pública (Constituição Federal, Estatuto da
Cidade, Planos Diretores, etc.). O resultado são os avanços significativos em relação às
questões de transformação da cidade informal, permitindo-se a inclusão social, econômica e
urbanística dessas populações. Além disso, as questões ambientais, que se tornaram mais
visíveis no início do século XXI, e a implementação de novas agendas pautando as políticas
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As metrópoles brasileiras apresentam duas características vinculadas ao seu modo predominante de produção urbana, apresentam
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públicas e as práticas urbanas vieram por estabelecer um novo referencial e
responsabilidades: desenvolvimento sustentável, necessidade de coordenação setorial,
descentralização de tomada de decisões, e participação das comunidades interessadas em
instâncias específicas da gestão urbana.
Para GROSTEIN142, “a grande dificuldade nos processos de integração da cidade informal na
cidade propriamente dita está no fato de a regularização fundiária e urbanística não ser
suficiente para a integração social e econômica destas áreas”. Enfim, atender aos interesses
dos moradores e à necessidade dos bairros, condicionados pelos interesses difusos da
população e da cidade.
Segundo RAMALHO143, no caso da regularização fundiária de assentamentos precários, o que
se nota é que estes instrumentos jurídicos não refletem articulação entre as agendas
ambiental e urbana: “são reféns da estrutura normativa caracterizada pela dispersão e
sobreposição de instrumentos e não possuem potencial de alterar estruturalmente a lógica
de reprodução das favelas”. Para a autora, embora tenha havido avanços, os limites da norma
não serão corrigidos por normas posteriores, sem que haja o enfrentamento da lógica de
produção das favelas em Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Ocupações em áreas de risco
Ocupando sem qualquer critério, áreas periféricas às cidades ou mesmo intraurbanas (entre
áreas devolutas, vazios urbanos, áreas de serviços às margens de rodovias, ferrovias e linhas
de transmissão, e áreas de preservação e proteção ambiental), muitas vezes como únicas
alternativas de acesso ao solo urbano e à moradia, populações excluídas foram levadas a
ocupar locais impróprios ao assentamento urbano, ora colocando em risco a sua própria
integridade física, ora ocasionando danos ao meio ambiente, e comprometendo assim a
qualidade de vida em escala local e regional. Distribuíram-se assim pelas encostas, topos de
morro, margens de cursos d’água, várzeas de inundação, mangues, enfim, em áreas
ambientalmente frágeis e extremamente instáveis e sensíveis, consideradas de risco 144 à
ocupação, pela suscetibilidade aos processos geodinâmicos.
Na realidade, a urbanização se expandiu além dos limites possíveis, invadindo áreas
impróprias à ocupação, e assim, consequentemente, aumentaram significativamente as
situações de perigo, tornando-se assim um alvo recorrente para desastres, principalmente as
142
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enchentes e deslizamentos, causando prejuízos e danos de ordem econômica, social e
ambiental. Tragédias como a ocorrida na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro em
janeiro de 2011 (vitimando mais de 900 pessoas, além de desabrigar outros milhares, em três
municípios, Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis), superando a até então maior catástrofe
natural no País ocorrida em Caraguatatuba em 1967, são tidas como catástrofes naturais,
marcadas pelo temporal de grandes proporções em poucas horas, acarretando deslizamentos
de toneladas de terra, corridas de massa, quedas de pedras gigantescas e enxurradas de
lama, tomando e soterrando bairros inteiros.
Também conhecidos como escorregamentos, os deslizamentos estão intimamente ligados à
configuração topográfica, à geologia (estruturas, espessuras de solo), à cobertura vegetal, à
pluviosidade local, e são geralmente deflagrados por eventos de chuvas de alta intensidade
ou com elevados índices pluviométricos acumulados, condicionados por fatores
predisponentes intrínsecos aos terrenos. Classificam-se segundo BITAR145, entre dos
movimentos gravitacionais de massa (áreas suscetíveis, envolvendo solos e rochas), que além
dos deslizamentos, incluem os rastejos, as quedas de rocha e as corridas de massa (vide
quadro 2).
O processo se dá com a supressão vegetal, alteração no escoamento natural das águas, dos
movimentos de terra (cortes e aterros) e no aumento da permeabilidade do solo,
potencializando a instabilidade dos solos, e, portanto, a sua instabilidade e suscetibilidade a
escorregamentos. Os danos podem ser ocasionados pelo desenvolvimento de processos
erosivos, podendo evoluir para perda de solo e assoreamento das calhas dos rios. Além disso,
há a possibilidade iminente da ocorrência de desastres de grandes proporções, em
movimentos de massa, cujos efeitos sobre as ocupações e atividades humanas podem atingir
níveis catastróficos.
Conforme PRANDINI 146, os condicionamentos geológicos e climáticos, aliados às atividades
antrópicas, como travessia por vias de transporte, desmatamento e outras formas de
ocupação desordenada, podem fazer de algumas unidades geográficas comuns na Região
Sudeste do Brasil (não apenas as escarpas, mas como também as vertentes de colinas e os
morros isolados) o palco para deploráveis acidentes. Na realidade, os escorregamentos são
um mecanismo natural da evolução das encostas, todavia, têm na ocupação indiscriminada
destas, um fator evidente de aceleração e desencadeamento de processos.
Em relação aos fundos de vale, os problemas ocorrem com os processos hidrológicos,
caracterizados principalmente pelas enchentes. Vejam-se, por exemplo, as recorrentes
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PRANDINI, Fernando Luiz. O Brasil e a geologia no Planejamento Territorial e Urbano, 2011, p. 36.
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tragédias repetindo-se a cada estação chuvosa, comprometendo o andamento das cidades,
vitimando um sem número de pessoas, e deixando um rastro de destruição.
Trata-se de um problema socioambiental, ligado à civilização urbana, por todo o planeta, e
que remonta a opção desta por assentamentos junto aos corpos hídricos, por motivos e
circunstâncias históricas. Cidades grandes, médias e pequenas, de todas as origens e culturas,
não estão livres dos fenômenos naturais que regem a geodinâmica terrestre, principalmente
das enchentes e/ou alagamentos, no caso das várzeas e/ou fundos de vale. É claro que há
cidades muito melhor preparadas, com mais recursos e infraestrutura, ou ainda aquelas que
já vivenciaram verdadeiras catástrofes, e, portanto, apresentam políticas preventivas.
Na realidade, os fundos de vale têm um papel geológico-geomorfológico, de talvegue e
escoadouro, e, in natura, se sujeitam aos fenômenos naturais, entre, inundações periódicas,
grandes cheias, e outros processos hidrológicos. Todavia, a inserção do homem no meio, e
suas intervenções, não apenas agravam e aumentam a extensão dos eventos (prejuízos
ambientais), como fazem destes, verdadeiras catástrofes, dados os danos e prejuízos
materiais e humanos.
De acordo com ALMEIDA e CARVALHO 147, a relação entre rios e cidades é bastante complexa,
e é fato que as cidades sofrem com as inundações em função de uma série de modificações
empreendidas aos condicionantes geoambientais do sítio urbano. Trata-se da supressão
vegetal, que naturalmente funcionaria como fitoestabilizadora do ambiente, protegendo o
solo do impacto direto das gotas de chuva, mantendo certa estabilidade nas temperaturas e
conservando a diversidade biológica; ou ainda da modificação considerável do relevo original,
com terraplanagens e aterros, canalização e retificação de drenagens; e finalmente, da
urbanização excessiva, impondo impermeabilizações, alterações no ciclo hidrológico e regime
de clima, contaminações e degradações diversas sob uma espiral decrescente de
deterioração e decadência.
Para NAKAZAWA148, a urbanização tem sido o uso do solo que tem avançado com maior
frequência sobre as áreas inundáveis, sem que haja a adoção de medidas para o controle das
cheias, mas, sobretudo, sem uma previsão adequada das alterações nos parâmetros que as
condicionam. Segundo o autor, pode-se levar com isso ao incremento das áreas inundáveis,
que passam a abranger um espaço mais amplo do que o tomado originalmente pelas várzeas,
quando esta ocupação resulta no entulhamento das planícies de inundação ou na redução da
calha da drenagem, por assoreamento ou por implantação de obras. Este assoreamento tem
sido causado pelo aporte de milhões de metros cúbicos de sedimentos gerados a cada ano, a
partir da erosão por ravinas e voçorocas e da erosão essencialmente urbana.
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De acordo com CUSTÓDIO149, não existem soluções definitivas para problemas sociais, mas,
sim, algumas soluções mais eficientes do que outras, principalmente se beneficiarem o maior
número de indivíduos, não criarem outros problemas, e se forem menos custosas, mais
duradouras e menos prejudiciais ao meio físico-natural. Neste sentido, o conjunto das
soluções implantadas no combate às inundações na RMSP tem falhado sistematicamente,
pois além de durarem pouco tempo acabam gerando diversos efeitos danosos. Na realidade,
temos um Poder Público que conhece muito bem a problemática, mas não prioriza soluções.
Nos períodos chuvosos, por exemplo, quando o desconforto castiga os moradores dessas
áreas, ocasionando a perda de vidas e de bens materiais, são tomadas medidas paliativas, de
mero teor político; as ações desenvolvidas mais acentuam um processo de exclusão social do
que minimizam a carência existente.
PROCESSOS

RASTEJOS

ESCORREGAMENTOS

QUEDAS

CORRIDAS

DINÂMICA / GEOMETRIA / MATERIAL
• vários planos de deslocamento (internos)
• velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes com a
profundidade
• movimentos constantes, sazonais ou intermitentes
• solo, depósitos, rocha
• geometria indefinida
• poucos planos de deslocamento (externos)
• velocidades médias (m/h) a altas (m/s)
• pequenos a grandes volumes de material
• geometria e materiais variáveis:
Planares: solos pouco espessos, solos e rochas com um plano de
fraqueza;
Circulares: solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas
Em cunha: solos e rochas com dois planos de fraqueza
• sem planos de deslocamento
• movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado
• velocidades muito altas (vários m/s)
• material rochoso
• pequenos a médios volumes
• geometria variável: lascas, placas, blocos, etc.
Rolamento de matacão
Tombamento
• muitas superfícies de deslocamento
• movimento semelhante ao de um líquido viscoso
• desenvolvimento ao longo das drenagens
• velocidades médias a altas
• mobilização de solo, rocha, detritos e água
• grandes volumes de material
• extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas

Quadro 2. Principais tipos de movimentos de massa em encostas
Fonte: Tominaga, 2012b, p. 28.
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Degradação ambiental
A queda de qualidade de vida é um processo dominante e crescente nas cidades brasileiras a
partir de meados do século XX, e de tal intensidade, que o assunto (ou pelo menos a reflexão
sobre tal) passa a permear e ganhar cada vez mais destaque nas agendas urbanas das cidades
contemporâneas, já início do século XXI. Temas como Qualidade ambiental urbana,
crescimento urbano (sem o devido planejamento), poluição, qualidade ambiental da água,
cobertura vegetal na cidade e planejamento integrado são cada vez mais discutidos.
Na realidade, essas grandes aglomerações humanas, por seus diversos conflitos, de ordem
social, econômica e ambiental, revelam o limite ou capacidade de absorção de uma excessiva
demanda, mostrando fragilidade e insustentabilidade nos processos de desenvolvimento e
crescimento/expansão. O aumento abrupto da população não é acompanhado
proporcionalmente pelos investimentos públicos em infraestrutura, e esta ausência ou
carência de planejamento e ação, acaba resultando em degradação do ambiente urbano, e
acarretando, consequentemente, mal estar e baixa qualidade de vida aos cidadãos.
Destaque à poluição, ou seja, às alterações diversas das propriedades físicas, químicas e/ou
biológicas do meio ambiente nos meios (água, ar e solo), resultantes, geralmente, de ações
antrópicas (podem também decorrer de fenômenos naturais). Sejam pontuais, regionais e até
mesmo globais, são problemas ambientais recorrentes e crescentes, que colocam em xeque a
própria viabilidade e sustentabilidade do modelo da cidade contemporânea, pior no caso dos
centros urbanos que crescem sem o devido planejamento. Entre os mais diversos problemas
estão: disposição incorreta de lixo, contaminação do solo, poluição do ar, poluição das águas
(doces e marinhas), ilha de calor, inversão térmica, efeito estufa, chuva ácida, sem falar na
poluição visual, sonora e eletromagnética, e os desastres naturais como erosões, enchentes,
deslizamentos, etc.
Segundo SPIRN150, todas as cidades, em razão do adensamento populacional alteram o
caráter do seu clima original, pela impermeabilização do solo e pela construção de edifícios, e
poluem o ar, pela queima de combustíveis. Além disso, as fundações de suas construções
interferem no relevo original, a pavimentação e a construção de galerias alteram
substancialmente o ciclo hidrológico, os resíduos e efluentes contaminam as águas
superficiais e subterrâneas, os fertilizantes e pesticidas dos jardins percolam para os lençóis
freáticos, a alta demanda por água leva à captações longínquas e onerosas, a vegetação
nativa é suprimida sumariamente dando espaço à espécies exóticas e invasoras. Para a
autora, todas essas modificações estabelecem um sistema completamente diferente do
natural (original), sustentado pela importação maciça de energia e matérias-primas. À medida
que as cidades crescem em tamanho e densidade, as mudanças que produzem no ar, no solo,
150
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na água e na vida, em seu interior e à sua volta, agravam os problemas ambientais que
afetam o bem-estar de cada morador.
E a falta de planejamento diretivo tem outros desdobramentos. Para TUCCI e BERTONI 151, as
cidades brasileiras enfrentam sérios problemas de infraestrutura, e estes estão ligados
principalmente ao abastecimento de água e energia elétrica (que também depende desta).
Trata-se de um risco iminente de uma escassez quantitativa, dado o incremento constante da
população nas áreas urbanas, e a sua respectiva demanda igualmente crescente e excessiva.
Para COELHO152, o problema não se reduz somente à disponibilidade de água (quantidade),
mas também à qualidade, visto que poluentes são detectados cada vez mais e com maior
intensidade. Segundo a autora, as águas superficiais são um problema corrente, e raramente
estão livres de contaminação, mesmo nas bacias hidrográficas com reduzida ocupação. Assim,
torna-se clara a necessidade de uma abordagem integrada entre os recursos hídricos e a
ocupação territorial. Na realidade, o incremento urbano em uma bacia hidrográfica provoca
significativas alterações na qualidade da água, como a poluição gerada por atividades urbanas
(esgotos domésticos e industriais e impurezas trazidas pelo escoamento da água das chuvas)
ou atividades rurais (presença de agrotóxicos e de grande volume de sedimentos erodidos ou
dejetos de animais). Segundo a autora, “esse fato é agravado quando a bacia hidrográfica em
questão é considerada como manancial, ou seja, é fonte do abastecimento público”.
Na realidade, os rios urbanos encontram-se insalubres e muitas vezes mortos, devido,
principalmente à poluição proveniente do despejo de esgotos in natura e resíduos sólidos
diversos, além, é claro dos problemas crônicos referentes à drenagem, resultando em
alagamentos persistentes. Parte desses problemas se deve à aplicação errônea de medidas
estruturais, através de grandes obras de engenharia, durante a primeira metade do século XX,
baseadas no princípio de afastar o mais rapidamente as águas de escoamento do meio
urbano, e ocupar as várzeas, principalmente com o sistema viário. Além disso, há ainda a
poluição difusa (transporte de poluentes pela água de chuva), de difícil solução, pois se trata
do carreamento de partículas e sujeira pelas enxurradas, numa espécie de lavagem das ruas e
condução para os corpos hídricos. Quaisquer medidas dependem inicialmente da não
disposição de resíduos e poluentes nas galerias e nem mesmo sobre as superfícies urbanas,
ou seja, de medidas que requerem educação ambiental e esclarecimento da população, bem
como programas de limpeza das cidades. Todavia, a diminuição da carga poluidora em áreas
densamente urbanizadas depende da adoção de medidas estruturais, tais como bacias de
detenção, uso de pavimentos porosos ou de sistemas de wetlands.
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De acordo com ROLNIK 153, em São Paulo, por exemplo, durante décadas, desde o início da
implantação do sistema de abastecimento de água e coleta de esgotos da cidade, no final do
século XIX, os rios e córregos receberam cargas poluidoras do esgotamento industrial e
doméstico, resultantes de uma rede de coleta pouco abrangente, e com baixíssimo índice de
tratamento. Além disso, a cidade cresceu sob a cortina da contaminação atmosférica,
resultante do lançamento de toneladas/dia de material particulado sem qualquer controle.
Segundo a CETESB154, há registros em jornais das décadas de 1960 e 1970, de episódios
agudos de poluição do ar que levaram a população ao pânico devido aos fortes odores,
decorrentes do excesso de poluentes lançados pelas indústrias na atmosfera, causando malestar e lotando os serviços médicos de emergência. Isso fez com que a RMSP adotasse
programas de controle de emissão dos poluentes, além do monitoramento da qualidade do
ar. Em relação à poluição dos rios, o Estado tem implantado, desde 1993, um programa de
despoluição em seu maior e mais poluído rio, o Tietê. Apesar dos avanços, o resultado em
2015 (22 anos após o seu início) ainda se mostra inócuo: o rio permanece com índices que
variam de ruim a péssimo, no trecho entre o Município de Guarulhos (132 quilômetros da
nascente) e Pirapora do Bom Jesus (203 quilômetros da nascente) e pode ser considerado um
rio morto em uma extensão de 71 quilômetros 155.
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, os altos índices de urbanização trazem
consigo o perigo presente da poluição/contaminação dos aquíferos, a partir de atividades
com alto potencial de geração de cargas contaminantes, como as indústrias, com predomínio
para as de metal e mecânica, os lixões, e os postos de serviço com vazamento de combustível,
além, é claro, da infiltração de esgotos em áreas sem rede coletora (fossas) e fugas das redes
coletoras de esgotos, por vazamentos e falta de manutenção. Além disso, nas décadas de
1990 e 2000 verifica-se o crescimento da demanda, seguindo uma tendência do aumento de
captação de água subterrânea para abastecimento (público e privado), através de poços
artesianos.
Outra questão, bastante comum nas grandes cidades, diz respeito implantação de edifícios
com garagens subterrâneas em fundos de vale, cujas construções, ao atingirem o aquífero,
provocam infiltrações nos pavimentos do subsolo, exigindo o constante bombeamento da
água. A solução geralmente adotada é descartá-la em galerias de águas pluviais, ou quando
isso não é possível, diretamente na sarjeta: a prática não é ilegal, utilizá-la sim, mesmo que
para fins não potáveis, dependeria de análises constantes e outorgas. Perante os fatos, faz-se
mais do que urgente e necessário, a adoção de políticas e leis específicas definindo
estratégias e prioridades de ação para gestão das águas subterrâneas, sob os aspectos de
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qualidade e quantidade, dado o alto risco de contaminação antrópica e a exploração
excessiva.
Há ainda as variações do clima, aqui definidas como as condições meteorológicas associadas
às variações aleatórias de temperatura, precipitação, vento, umidade do ar e pressão
atmosférica, ao longo de um período de tempo 156. De caráter dinâmico, sempre mudando,
apresentou grandes oscilações em escala global ao longo de milhões de anos, e desencadeou
eventos que influenciaram a formação dos ecossistemas, a distribuição das espécies no
planeta e nortearam o desenvolvimento da humanidade (entre eles, o próprio efeito estufa
natural, vital para a existência de vida no planeta).
Tais mudanças têm sido também relacionadas pela sociedade científica à mudança em larga
escala do ciclo hidrológico, responsável pelo aumento do conteúdo de vapor d’água na
atmosfera, pela alteração no padrão de precipitação (intensidade e extremos) e pelas
alterações de umidade do solo e do escoamento superficial, podendo trazer sérias
consequências sociais e ambientais, como a ocorrência de inundações e secas, por exemplo.
Projeções feitas por vários modelos mostram aumento global das médias de vapor d’água,
evaporação e precipitação. Os modelos 157 sugerem para o Brasil um aumento da precipitação
anual, praticamente em todo o País, no verão (dezembro a fevereiro), exceto no extremo
norte e na costa leste, e decréscimo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste no período
de inverno (junho a agosto). Em números a precipitação poderá se elevar em até 10% nas
áreas de acréscimo (áreas úmidas) e reduzir-se em até 15% nas áreas de decréscimo (região
do semiárido). Tendência semelhante ocorre para o escoamento superficial, e uma área
significativa do território brasileiro apresenta risco de seca. Para MOURA, PELLEGRINO e
MARTINS158, “o aumento na intensidade e frequência dos eventos climáticos extremos,
associado ao crescimento urbano e à expansão das superfícies impermeáveis, deverá gerar
impactos sem precedentes sobre a infraestrutura de drenagem”, estabelecendo um desafio
urgente de adaptação para as cidades. Outro fator referente ao desconforto ambiental e
riscos à vida urbana ligados ao clima são as chamadas ilhas de calor, fenômeno local, onde a
área urbana permanece mais quente (5°C em média) que as áreas circunvizinhas durante
parte do dia, e a maior parte da noite, resultando em ondas de calor, aumento de uso de arcondicionado, desconforto térmico, podendo inclusive influenciar no aumento de doenças e
óbitos.
Para SCHUTZER 159, “o ambiente construído, em suas nuances de volume, adensamento,
tipologia, espaços livres, implica um mosaico de situações de climas locais e microclimas que
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contém relação com emissividade de calor absorvido por radiação solar; com as
transferências de umidade através dos processos de evaporação, evapotranspiração e
pluviosidade; e, por fim, com as interferências na circulação do ar regional ou local, que
podem criar barreiras ou canalizações artificiais”. Segundo o autor, são vários os estudos que
demonstram a íntima relação entre o uso do solo e a elevação das temperaturas internas da
cidade. Essa elevação da temperatura nas áreas centrais podem proporcionar a concentração
de poluentes e reduzir a umidade relativa do ar, causando uma situação de extremo
desconforto, de má qualidade do ar, e, portanto, de risco à saúde aos cidadãos.
Segundo SPIRN 160, A ilha de calor é uma característica universal do clima urbano, ocasionada
pela impermeabilização do solo e pelas altas taxas de ocupação e densidade, claramente
visível em um mapa de temperaturas aparentes da superfície de uma determinada região
(metropolitana). Contribui para o evento a carência ou ausência de arborização urbana, a
carência/ausência de áreas livres (parques, praças e áreas verdes) além dos altos índices de
poluição atmosférica. A influência desses fenômenos responde por alterações locais e até
mesmo sub-regionais, não chegando a interferis, todavia, nas condições gerais da
movimentação atmosférica de caráter genérico e regional. Trata-se de um fenômeno
exclusivamente antrópico, e extremamente problemático no que tange a saúde ambiental
urbana, associando poluição atmosférica e inversão térmica, e cujo estudo evidencia uma
espécie de diagnóstico da saúde de uma cidade, quanto a sua forma de uso e ocupação do
território 161.
Enfim, o crescimento desenfreado das cidades tem sido um problema de difícil equação e de
extrema complexidade de gestão, e tende a piorar, caso não se adote um trabalho
interdisciplinar, movido por ações conjuntas que busquem caminhos alternativos, que levem
à superação da degradação ambiental, mas acima de tudo, à superação da segregação
socioespacial a que está historicamente submetida à população de baixa renda residente nas
cidades no Brasil. Além disso, faz-se necessário a adoção de diferentes ações preventivas de
planejamento urbano e ambiental visando minimizar os impactos e buscar o desejável
desenvolvimento sustentável. Definitivamente, a fórmula estabelecida pelos ingredientes,
crescimento urbano, adensamento demográfico, desigualdade social, baixa oferta de serviços
públicos essenciais e infraestrutura urbana, descaso com o meio ambiente, desrespeito à
legislação e carência de fiscalização, é, e será cada vez mais responsável pelo estabelecimento
de um cenário de mal-estar generalizado, de pobreza urbana, degradação ambiental e baixa
qualidade de vida.
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SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de granito: a natureza no desenho da cidade, 1995, p. 67-68.
SCHUTZER, José Guilherme. Cidade e meio ambiente: a apropriação do relevo no desenho ambiental urbano, 2012, p. 87.
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1.2.4 AÇÕES PREVENTIVAS E PALIATIVAS
Sistema de espaços livres e o Estado
Principal agente condicionador, formador e gestor do sistema de espaços livres, o Estado tem
participado nas cidades brasileiras, diretamente, na execução de projetos, obras e ações,
respondendo por alguma demanda social, ou indiretamente, através da implementação de
políticas e normatizaçoes, que direcionam a constituição e produção urbana, pública e
privada. Entre as ações diretas mais comuns estão as obras públicas, atendendo às diversas
solicitações para infraestrutura urbana, entre viária, saneamento, segurança, transporte,
turismo e lazer. Já as ações indiretas, se expressam através da legislação, que disciplina as
ações da população e dos próprios órgãos públicos, induzindo a configuração de suas
paisagens (desenho dos arruamentos, dimensionamento dos lotes, limitação da altura das
construções, criação de estoques de áreas livres públicas para a construção de parques e
praças, recuos dos edifícios, criação de áreas de proteção ambiental, etc.) através de
legislações urbanísticas e ambientais 162.
Na realidade, o Brasil traz na sua herança cultural, essa relação de domínio do Poder Público
para com a sua rede urbana de espaços livres, fato este que se acirra na segunda metade do
século XX, período marcado pelo forte comando e controle do Estado sobre o território
urbano, principalmente após o advento das novas tecnologias construtivas, associado à
deflagração de movimentos migratórios, que culminaram no crescimento e adensamento
populacional das principais cidades brasileiras. Na tentativa de adequar-se a uma nova
realidade, as ações do Estado recaíram principalmente pela reconfiguração da estrutura
viária, principalmente após a introdução e popularização do automóvel como principal meio
de transporte. Sob este verdadeiro paradigma de desenvolvimento, a ordem foi planejar e
executar melhorias urbanas, sob a égide do planejamento vinculado ao sistema de circulação
viária, priorizando um zoneamento funcional e valorização do solo urbano.
Em relação aos corpos hídricos, as cidades se viram envolvidas a um sem número de obras
hidráulicas, em todas as escalas, e, em grande parte destas associando as obras de
canalizações e retificações ao sistema viário. As grandes avenidas de fundo de vale surgiam,
tentando resolver de uma só vez uma série de conflitos, entre os já existentes problemas de
trânsito, as questões referentes à drenagem urbana (enchentes), e a poluição das águas
ribeiras, segundo uma ordem de aumentar a velocidade de vazão e escoamento, afastando o
mais rápido possível as águas fétidas e contaminadas pelo esgotamento doméstico despejado
sem qualquer tratamento. Sob a lógica sanitarista, essa regra de afastar a presença dos
corpos d’água por meio de sistemas de drenagem via redes subterrâneas, tinha realmente
uma intenção de promover melhores condições de circulação e de conforto.
162
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Sob a ótica do crescimento econômico, a correção dos cursos d’água foi executada através de
grandes obras de engenharia, objetivando navegabilidade, abastecimento, proteção contra
cheias, produção de energia, irrigação, entre outros. O resultado foi o artificialismo dos
sistemas fluviais, não apenas com a modificação da dinâmica dos cursos d’água, mas
principalmente, pela alteração e destruição das comunidades biológicas componentes de seu
ecossistema. Quando poluídos, o estado de degradação também acabou por contribuir para a
desvalorização de suas áreas marginais.
Nesse período, de acordo com MACEDO 163, despontam algumas importantes legislações.
Entre as normas urbanísticas, o zoneamento funcional foi a principal ferramenta
disciplinadora do espaço urbano (promovido pelas leis municipais de zoneamento, uso e
ocupação do solo, e, principalmente pela Lei n. 6.766 164, de 19 de dezembro de 1979),
propiciando o controle rígido de gabarito de edifícios, de seus recuos, bem como da
conformidade de seus usos. Quanto ao meio ambiente, a implementação da legislação foi um
pouco mais lenta. Na realidade, desde meados do século XX, com a implementação da Lei n.
4.771165, de 15 de setembro de 1965, e dos primeiros mecanismos legais de controle, as
águas já eram consideradas um bem público, todavia, apenas a partir de 1980, movidos por
pressões de movimentos ambientalistas, a agenda passa a ser discutida de forma mais ampla:
as reivindicações quanto à qualidade do ambiente urbano se tornam mais concretas,
buscando-se uma requalificação das áreas degradadas metropolitanas, visando melhorias na
qualidade física e ambiental.
A regulamentação das Áreas de Preservação Permanente (APP) como áreas protegidas e non
aedificandi, são um desdobramento do conjunto dessa legislação ambiental; sua
normatização, porém, ocorre apenas no início do século XXI, tendo em sua figura o objetivo
de assegurar a integridade ambiental das estruturas de drenagem, bem como da conservação
dos ecossistemas de seu entorno. De imediato, a institucionalização das APPs parece criar
condições ideais para o estabelecimento de infinitas possibilidades, principalmente no
contexto urbano, entretanto, é justamente nessas áreas urbanas que a legislação vai
encontrar os maiores conflitos de aplicabilidade, se mostrando, portanto, tardia e inócua. “O
excesso de restrições impostas na legislação ambiental que regulamenta a proteção das APPs
mostrou-se ineficaz no controle do uso do solo, principalmente em contextos urbanos, nos
quais a dinâmica da paisagem é constante, ocasionando assim diversos conflitos. Tais
conflitos ocorrem então em consequência das novas funções recriadas para estes espaços,
que não atendem mais o objetivo preservacionista das legislações protetoras, criadoras das
áreas de preservação permanente” 166.
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No âmbito da legislação brasileira, temos essas áreas (várzeas e/ou fundos de vale) incluídas,
desde o ano de 1965, numa categoria denominada Áreas de Preservação Permanente,
definidas legalmente 167 como áreas protegidas por lei, cobertas ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, e que
incorporam, não somente, todas as áreas situadas ao redor de nascentes ou olhos d’água, nas
faixas marginais de rios, em veredas, ao redor de lagos e lagoas naturais e artificiais, mas
também, nas restingas, em dunas, em manguezais, em topo de morros, montes, montanhas
ou serras, nas linhas de cumeada, em encosta com declividade superior a 100% ou 45 graus
na linha de maior declive, nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, em altitude
superior a 1.800 metros, nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias ou de fauna
ameaçada de extinção, nas praias, e em locais de reprodução da fauna silvestre.
Na realidade, a legislação para a proteção das APPs é preferencialmente rural (não urbana),
não se adequando às realidades e demandas locais. Se por um lado temos uma
regulamentação mais do que necessária, impondo restrições legais e faixas non aedificandi, e
visando com isso assegurar a integridade ambiental das estruturas de drenagem e a
conservação dos ecossistemas de entorno, por outro temos um excesso de restrições
impostas, fazendo com que a legislação ambiental que regulamenta a proteção das APPs
ineficaz e conflitante no controle do uso do solo, principalmente em contextos urbanos, onde
a dinâmica da paisagem se apresenta de forma constante.
Entretanto, muitos desses padrões de desenvolvimento adotados no passado vêm sendo
revistos. Já é possível, por exemplo, notar mudanças comportamentais movidas pela
consciência ambiental, estabelecendo o que se convenciona desenvolvimento sustentável
(novos paradigmas nos cenários econômico, sociocultural e ambiental), e,
consequentemente, criando um ideário em que as gestões públicas deveriam investir mais
em programas e projetos de criação e melhoria de espaços públicos urbanos. Entre as
possíveis formas de se encontrar o equilíbrio entre o processo de urbanização
contemporâneo e a preservação do meio ambiente, o parque urbano ressurge, com novos
contornos culturais e estéticos, e com diferentes funções e usos.
Entre as intervenções no sistema de espaços livres, ganha destaque a criação de novos
parques de vizinhança e metropolitanos; parques destinados à conservação de paisagens e
ecossistemas significativos; calçadões com ciclovias e equipamentos recreativos/desportivos à
beira-mar; reestruturação de áreas centrais históricas; criação de espaços simbólicos, etc. Nas
áreas de fundo de vale, uma realidade possível de ser mantida é a proposta de readequação
de uso através de parques lineares, onde, nestes casos, é possível a intervenção ou s upressão
167
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de vegetação com algumas considerações e restrições 168. Surgem também, ainda que de
forma bastante embrionária e experimental, alguns processos participativos na geração de
programas de uso e gestão de espaços públicos, em suma, parques e praças situados
preferencialmente em bairros periféricos e populares, ocasionando projetos mais alinhados
com as reais necessidades de sua população 169.
Em suma, a realidade nos mostra um resultado muito aquém das expectativas, e as
intervenções, quando existem são ainda pontuais (entre projetos e políticas públicas), que
não agem de forma estrutural sobre sistemas de espaços livres, ocorrendo de forma
casuística e/ou cosmética, não levando, consequentemente, ao aprofundamento da reflexão
e incorporação do ambiente como infraestrutura verde urbana. Para MACEDO 170, um
exemplo disso são as inúmeras ações envolvendo a criação de parques lineares e áreas de
proteção ambiental em meio urbano, geralmente associadas apenas à erradicação de
populações de áreas de risco, e que praticamente ignoram as medidas de saneamento básico,
em especial, de abastecimento de água e disposição de esgotos, que têm como resultado
equipamentos mal planejados, com uso aleatório da vegetação como uma solução imediata
aos problemas ambientais existentes. Fato é que os impasses para a implantação de uma
gestão integrada ainda são muitos, e isso se dá principalmente pela inexistência de programas
e ações integradas para a conservação e manejo das águas urbanas, bem como de seu
sistema de espaços livres. Além disso, ações e políticas de gestão para esse tipo de espaços
e/ou atividades não buscam inserir o cidadão nesse contexto, não há instrumentos nem
ações, as leis são genéricas, e, quando ocorrem, são fragmentadas e incompetentes para o
que se propõem, não resolvendo em nada o real problema.

1.3 ATRIBUTOS, PREMISSAS DE QUALIDADE, E AÇÕES DESEJÁVEIS
1.3.1 ATRIBUTOS
Define-se atributo como: a propriedade característica de um ser, ou ainda, aquilo que é
próprio e/ou peculiar a alguém ou a alguma coisa, ou ainda, um emblema, um símbolo, uma
característica qualitativa ou quantitativa que identifica um membro de um conjunto
observado 171. Os atributos representam determinadas características anotadas a um
determinado objeto/ser, podendo, portanto, variar de um objeto/ser para outro.
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No estudo da paisagem, é comum estabelecerem-se atributos, no caso, as características
qualitativas e/ou quantitativas que a identificam. Segundo MACEDO 172, essa qualificação à
paisagem, fornece instrumentos de medida aos indivíduos e/ou coletividade, permitindo
assim uma visão sintética dos quesitos necessários que podem e devem ser considerados em
projetos de intervenção, seja para mensurar as perdas, seja para obter resultados de acordo
com as características do lugar. Conforme o autor, os atributos se dividem em três tipos de
qualidade ou categorias: a ambiental, que mede as possibilidades de vida e sobrevida de
todos os seres vivos; a funcional, que avalia o grau de eficiência do lugar no tocante ao
funcionamento da sociedade humana; e a estética, que avalia valores com características
puramente humanas, que cada comunidade em um momento do tempo atribui a algum
lugar.
Tem-se então uma metodologia de abordagem, que passa pela atribuição de valores
paisagísticos, atribuídos a determinados locais, pelo consenso de uma sociedade ou parte
desta, ou ainda pela identificação de atributos por motivações diversas, entre
excepcionalidade, estética, afetividade ou simbolismo. Lembrando que a valoração está
sujeita às opiniões da sociedade, e esta, por sua vez sujeita à influência da grande mídia, que
cria e recria padrões ao sabor de seus interesses, e descaracteriza e destrói símbolos e
padrões tradicionais.
Essa atribuição de valores pode estabelecer parâmetros, por exemplo, para que se
identifiquem paisagens de interesse para a preservação da memória coletiva, cuja
preservação se dê inclusive por meio de tombamento, ato administrativo realizado pelo
Poder Público, nos níveis federal, estadual e/ou municipal. Tal processo significa o
reconhecimento oficial do seu valor e do seu significado para a compreensão da história e da
identidade de uma comunidade, de uma região, de um povo, de uma nação e, por vezes, da
Humanidade (Patrimônio Mundial). Por definição e para efeito de tombamento, são
consideradas pela UNESCO 173 como patrimônio (Sítios do Patrimônio Mundial Natural) as
áreas consideradas excepcionais do ponto de vista da diversidade biológica e da paisagem,
tendo-se como objeto de atenção especial a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio
arqueológico, ao respeito à diversidade cultural e às populações tradicionais.
Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)174, podem ser
tombados bens móveis e imóveis, de interesse cultural ou ambiental, incluindo-se entre os
bens móveis, as coleções arqueológicas, os acervos museológicos, documentais,
bibliográficos, artísticos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos, e entre
os bens imóveis, as edificações, os sítios arqueológicos e paisagísticos, os núcleos urbanos e
bens individuais. Convém salientar que o tombamento é uma forma de preservação,
172
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impedindo legalmente a sua destruição, mas não é a única. Existem outras formas de
preservação, como os inventários, os planos diretores, ou ainda as leis específicas que
estabeleçam incentivos à preservação. A Constituição Federal de 1988 reconhece a existência
de bens culturais de natureza material e imaterial como patrimônio cultural, e estabelece
outras formas de preservação além do Tombamento, do Registro e o de Inventário, e inclui
além da proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos, as práticas e
domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações;
formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e lugares como mercados, feiras e
santuários que abrigam práticas culturais coletivas.
Segundo MACEDO 175, esse tipo de qualificação fornece instrumentos de medida ao indivíduo
e/ou coletividade que pretenda agir sobre o espaço, de modo a transformá-lo em lugares
de/para vida humana, permitindo uma visão sintética dos quesitos necessários a se
considerar em um projeto de intervenção, cujos resultados desejáveis sejam um produto de
acordo com as características do lugar.
Segundo MACEDO176, entre os pontos desejáveis a serem observados em qualquer processo
de planejamento, projeto e/ou ocupação de um lugar, devem se ao menos se considerar: as
características funcionais e suscetibilidades do suporte físico (solo e subsolo); as
características climáticas locais; as características e potenciais dos ecossistemas locais; os
valores socioculturais locais; os padrões de ocupação antrópica (urbana e rural), quanto ao
porte, dimensionamento, tendências, relacionamento com o suporte físico, e com agentes
formadores; a capacidade real de estoque de recursos ambientais, seus níveis de
produtividade e sua capacidade de absorção e recuperação a diferentes formas de exploração
antrópica; as características dos elementos componentes da estrutura morfológica da
paisagem (suporte físico, vegetação, formas de ocupação, águas, etc.), de acordo com os
padrões culturais vigentes, estes variáveis dentro da sociedade, espaço e tempo.
Trata-se de uma metodologia de planejamento introduzida através dos preceitos do
Planejamento / Arquitetura da Paisagem, que teve em Ian McHarg seu grande precursor,
seguida por nomes como William M. Marsh, Michael Laurie, John Tillman Lyle e Brian Hackett,
e que tem como premissa básica para os projetos e/ou estudos a obtenção de formas de
assentamento humano que privilegiam a dinâmica dos ecossistemas e da paisagem existente,
e que, no Brasil, dificilmente se mostram viáveis devido as mais diversas formas de injunção,
principalmente as de caráter político-econômico.
Em relação ao objeto de estudo (águas urbanas na cidade brasileira contemporânea), tem-se
os atributos estabelecidos segundo as características qualitativas e/ou quantitativas que o
175
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MACEDO, Silvio Soares. Paisagem, urbanização e litoral: do éden à cidade, 1993, p. 12.
id., ibid.
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identificam. Quanto aos atributos ambientais, têm-se o seu valor atribuído às funções de
proteção e/ou conservação dos remanescentes de matas ciliares bem como dos ecossistemas
ripários, ao lado de estabelecer possíveis conexões entre áreas verdes e espaços livres; além
disso, são elementos fundamentais na rede de drenagem urbana, garantindo a
permeabilidade das margens dos córregos, e assim estabelecendo-se como alternativas
menos onerosas e mais eficazes no combate às enchentes e na regulação do clima urbano.
Quanto aos atributos funcionais, seu valor vincula-se ao estabelecimento de locais
preferenciais para o convívio social e recreação, ao disponibilizarem-se equipamentos para o
lazer, ginástica, práticas esportivas, circulação, e outras demandas, ou, simplesmente, por
serem espaços abertos e livres, que resgatam o papel dos rios e córregos na qualificação das
paisagens urbanas. Quanto aos atributos estéticos, é inegável o seu valor visual potencial
enquanto referencial urbano, marcando a identidade de um lugar, e preservando-se os
valores cênicos para a paisagem urbana, através de uma relação harmônica entre as formas
produzidas pela sociedade e a base física do território, no caso o conjunto rios, áreas lindeiras
(várzeas) e cidade.

1.3.2 PREMISSAS DE QUALIDADE
As premissas de qualidade são alguns pontos de partida, algumas proposições consideradas
hipoteticamente verdadeiras segundo a nossa ótica (do profissional da Arquitetura e
Urbanismo), e que trazem como paradigmas os preceitos da Arquitetura da Paisagem e/ou
Planejamento da Paisagem, representadas pelas ideias de cunho urbano-paisagísticoambiental, de preferência associadas à tecnologia disponível, ou ainda pelas quaisquer ações
estruturais (sistêmicas), considerando-se o sistema de espaços livres (SEL) como estrutura.
Segundo esses preceitos, os elementos naturais da paisagem devem ser tidos como recursos,
patrimônios que têm valor social e cultural agregado e que podem ser transformados para o
desfrute humano, desde que se respeitem e sejam preservados alguns limites que assegurem
a manutenção do equilíbrio ecológico e a existência de outras formas de vida. Trata-se de
princípios que se utilizados em análises, interpretações e proposições, torna-se uma
importantíssima ferramenta, que estabelece diretrizes ao profissional do Planejamento, tanto
na escala da paisagem urbana territorial quanto na regional, a partir do entendiment o das
relações entre os diversos elementos do mosaico que compõe esta paisagem.
Para efeito desta pesquisa, foram estabelecidas as premissas de qualidade enumeradas a
seguir, de modo a contemplar tanto o objeto de estudo (águas urbanas nas cidades
brasileiras), quanto suas questões, inter-relações e problemática.
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◦
1. O espaço livre público é o principal elemento estruturador das cidades, e as
águas são um de seus elementos:
Os espaços livres urbanos desempenham um importante papel na estruturação das áreas
urbanas podendo induzir e/ou facilitar a realização de atividades diversas, proporcionar
sensações de conforto aos seus usuários, ou mesmo exercer uma função lúdica e/ou
simbólica possibilitando a agregação de prazer, expressividade e significado aos lugares.
Prestam-se à circulação de pessoas e veículos, ao abrigo à vida silvestre (flora e fauna), ao
encontro, descanso, realização de exercícios físicos, jogos, e outras formas de recreação e ao
trabalho. Trata-se, portanto de um dos elementos de maior importância para a polarização
das atividades urbanas, visando a uma nova coesão social. Devem, portanto, ser levados em
consideração nos projetos urbanos, visando-se à continuidade, fruição e leveza à cidade e aos
cidadãos (vide figura 17). Analisar e projetar levando em conta tanto a forma urbana quanto o
sistema de espaços livres é fugir às propostas pontuais, que imaginam a cidade como uma
sucessão de eventos fragmentados e desconexos. Dentro desse espectro, a água aparece
como um possível elemento básico para a configuração geral do espaço livre, introduzindo
movimento, reflexão, cor, umidade, e condições para a vida de diversos seres vivos, entre
plantas e animais.

Figura 17. As águas e o espaço livre público como elementos estruturadores da cidade: Morretes, PR
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

◦
2. Todos e quaisquer corpos d’água fazem parte de um sistema de espaços
livres urbano:
Os sistemas de espaços livres urbanos compreendem todos os espaços não edificados,
públicos e privados, acessíveis e restritos, que constituem as cidades em conjunto com suas
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edificações, e que surgem como resultados da formação da estrutura urbana, permitindo vida
cotidiana ao ar livre, acessos e conexões, circulação, trabalho, recreação, lazer e convivência
(vide figura 18). Incluem todos os espaços livres de edificação, dotados de vegetação ou não,
de propriedade pública ou privada, constituindo-se de vias públicas, espaços livres públicos
de lazer e recreação, praças e parques urbanos, espaços destinados à conservação e
preservação ambiental, espaços livres privados, e, principalmente cursos fluviais, ao longo das
várzeas e fundos de vale, estes últimos agregando também funções de melhoria na drenagem
urbana e aumento da permeabilidade do solo.

Figura 18. Esquema representativo de um sistema de espaços livres urbano
Org: Silvio Soares Macedo.

◦
3. Todos e quaisquer corpos d’água, quando inseridos no meio urbano, devem
ser encarados como um elemento urbano (de infraestrutura urbana):
A conservação dos recursos hídricos urbanos depende da apropriação social cotidiana dos
corpos hídricos somada à sua qualificação e adequação paisagística, A existência e a
sobrevivência dessas áreas de conservação urbana estão condicionadas a fatores tais como
visibilidade pública, gestão e uso (abastecimento, geração de energia, processos produtivos,
transporte, drenagem, uso recreativo, etc.). Para uma relação de convivência amigável das
cidades com seus corpos hídricos, imagina-se que deva haver um aproveitamento integral das
orlas para fins paisagísticos e recreativos, tal com é feito comumente nas orlas das cidades à
beira mar (vide figura 19). Entretanto, as péssimas condições de saneamento fazem dos
corpos hídricos verdadeiros escoadouros a céu aberto, e isso acaba por inibir e inviabilizar a
sua utilização como tal.
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Figura 19. O rio como cenário para atividades de lazer
Fonte: Gorsky, 2010, p. 173.

◦
4. Os corpos d’água são elementos estruturadores na constituição da paisagem
(urbana) e na fruição da vida pública:

Figura 20. O rio como elemento estruturador na constituição da paisagem: Piranhas, AL
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Os corpos d’água são elementos formadores da paisagem, e, em meio urbano funcionam
como espinhas dorsais das cidades que se desenvolvem às suas margens, estruturando o seu
tecido urbano, limitando e/ou direcionado o seu crescimento, e, em alguns casos,
estabelecendo limites e divisas territoriais entre municípios, estados e países, enfim,
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configurando o caráter e a forma urbana. Enquanto paisagens naturais e como fontes de
recursos hídricos, propiciam uma situação de privilégio às cidades e seus habitantes,
possibilitando diversidade biológica e geomorfológica; além disso, seu potencial cênico,
simbólico, recreativo e cultural pode desempenhar papel relevante e ideal para atividades
humanas diversas (vide figura 20).
◦
5. Seu conjunto (orla e águas) deve ser aproveitado para fins urbanos
diversificados (prática de atividades tais como circular, olhar, pescar, nadar, andar de barco,
etc.):

Figura 21. Orla fluvial em Barra Bonita, SP: usos diversos
Foto: Divulgação / <www.estanciabarrabonita.com.br>.

O conjunto formado pelas águas e orlas é um elemento integrante da paisagem, que se
incorpora à paisagem urbana, e, por consequência, ao imaginário coletivo. Usufruir do rio é,
acima de tudo, reconhecê-lo como paisagem, como estrutura viva, fluida e mutante, que
desenha e conecta elementos e fisionomias paisagísticas em diversas escalas. Sendo assim,
todos os corpos hídricos, sejam rios, córregos, canais, lagos, lagoas, represas e orlas marinhas,
em conjunto com suas áreas lindeiras, quando inseridos no meio urbano devem ser
encarados como elementos urbanos, e sua orla aproveitada para fins urbanos diversificados,
como recreação, práticas esportivas, proteção e amortecimento de enchentes, além de
suporte para as infraestruturas urbanas. Atividades como circular, olhar, pescar, nadar, andar
de barco, entre outras, podem e devem ser reincorporadas ao cotidiano das cidades, nas
áreas lindeiras aos seus corpos d’água, assim como é aproveitada a orla marítima nas cidades
litorâneas (vide figura 21). Nesse caso, têm-se como pressuposto a facilidade ao acesso à
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água e a balneabilidade adequada como fatores condicionantes para o real aproveitamento
desses elementos do sistema de espaços livres urbano.
◦
6. Sua orla deve agregar o uso humano em áreas naturais e ser aproveitada
para fruição de sua paisagem, para circulação e atividades de recreação, aliando natureza,
arte e cultura local:

Figura 22. Atividades recreativas no Parque Ecológico do Tietê
Foto: Rodolfo Lucena / <blogfolha.uol.com.br>.

As orlas lindeiras aos corpos hídricos são importantes elementos formadores da paisagem,
que podem conciliar tanto os aspectos urbanos (fruição de sua paisagem para circulação e
atividades diversas) quanto os ambientais. Trata-se de locais que se destacam pelos atributos
naturais, pela oferta dos seus recursos hídricos e pela diversidade física e biótica de suas
margens, o que possibilita algumas das mais produtivas associações entre espécies vegetais,
aquáticas e animais. Considera-se atualmente que a maior força residente esteja justamente
no fato de agregar o uso humano em áreas naturais, seguindo as tendências contemporâneas
do Planejamento Urbano, onde o espaço livre público é tido como o principal elemento
estruturador das cidades. Através da coexistência das áreas naturais com o desenvolvimento
de determinadas atividades cria-se condições favoráveis para o desenvolvimento de
atividades comunitárias de lazer (vide figura 22) e de educação ambiental, mas
principalmente para a promoção de temas como a integração do homem com a natureza, a
recuperação do meio ambiente, o controle da poluição, a recuperação de áreas degradadas,
entre outras.
◦

7. Deve haver facilidade ao acesso à água (físico e visual):

A água é um elemento chave na configuração da paisagem urbana, dado o seu potencial
cênico, simbólico, recreativo e cultural, e pode desempenhar um papel relevante no tocante
às atividades humanas urbanas. Exatamente por isso, o acesso físico e visual ao corpo hídrico
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deve ser garantido, reforçando o seu valor de referencial e/ou a identidade de um local, ou
ainda o estabelecimento de uma relação com a sociedade. A identificação dos seus atributos
se dá por motivações diversas, entre excepcionalidade, estética, afetividade e simbolismo.
Nesses termos, a facilitação de seu acesso torna-se condicionante para a implementação de
qualquer que seja o equipamento, entre parque ambiental, ecológico, metropolitano, de
vizinhança, linear, linha verde ou corredor verde (vide figura 23).

Figura 23. O rio, a cidade, e a facilidade ao acesso físico e visual às águas: Aruanã, GO
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

◦

8. Suas águas devem ter balneabilidade adequada:

Figura 24. Banhistas usufruem das águas do Tietê para atividades de lazer: Barra Bonita, SP
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

O Brasil tem no saneamento um dos seus principais e mais crônicos problemas, configurado
pela disposição inadequada de resíduos e rejeitos, bem como pelo lançamento de efluentes
em corpos hídricos sem o devido ou nenhum tratamento, resultando na poluição das águas e
na degradação de seu ambiente. Nessa questão antagônica, permeada por paradoxos, a
sociedade inviabiliza seus próprios recursos hídricos ao mesmo tempo em que gera
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problemas de saúde pública para si mesma. A inserção do elemento água na paisagem pode
ser trabalhada de modo a reafirmar suas implicações éticas e estéticas. A redescoberta dos
corpos d’água limpos e recuperados é um primeiro passo, e deve ser condicionante para o
seu usufruto total e integral na paisagem urbana (vide figura 24), iniciando um processo de
construção de uma nova natureza nova.

1.3.3 AÇÕES POSSÍVEIS E SEUS EFEITOS
Parte-se das seguintes premissas: o espaço livre público é o principal elemento estruturador
das cidades, e as águas são um de seus elementos; todos e quaisquer corpos d’água fazem
parte de um sistema de espaços livres urbano; os corpos d’água quando inseridos no meio
urbano são elementos urbanos, ou partes dos espaços da vida cotidiana, e a sua orla pode e
deve ser aproveitada para fins diversificados, tais como a fruição de sua paisagem, ou a
prática de atividades como circular, olhar, pescar, nadar, andar de barco, entre outras coisas,
e que são condicionantes para o real aproveitamento desses elementos do sistema de
espaços livres urbanos, a facilidade ao acesso à água e a balneabilidade adequada.
Segundo esses preceitos, os elementos naturais da paisagem devem ser tidos como recursos
e/ou patrimônios, que podem ser transformados para o desfrute humano, desde que se
respeitem e sejam preservados alguns limites que assegurem a manutenção do equilíbrio
ecológico e a existência de outras formas de vida. Tem-se então, que quaisquer ações guiadas
por tais premissas configuram-se como fundamentais e desejáveis, para a qualificação
urbano-paisagístico-ambiental de uma bacia urbanizada ou em estágio de urbanização. O
resultado são os ganhos, benefícios e melhoras na qualidade, sob os aspectos ambiental e
social, mas que dependem de uma agenda conjunta e continuada, que trate dos atuais
conflitos, mas principalmente previna e evite novos conflitos e problemas.
No Brasil, ações e/ou intervenções urbano-paisagísticas têm se dado nas grandes cidades
desde a década de 1960, preferencialmente nas áreas metropolitanas, e, já a partir do final
do século XX, em outras cidades de médio porte e até mesmo em pequenas aglomerações
urbanas. Na figura de principal agente condicionador e formador do espaço livre, o Estado
direta ou indiretamente tem suas ações atribuídas ao estabelecimento da normativa
urbanística (leis, códigos, políticas públicas, etc.), e na produção e gestão dos espaços
públicos, desde a construção de obras viárias como ruas/avenidas, pontes/viadutos e túneis,
(tidas como referências de progresso e modernidade), até a criação de áreas para recreação
(parques, praças, calçadões, etc.) e proteção ambiental (reservas, parques naturais, etc.).
Entretanto, são ações que se dão geralmente de modo isolado, independente, ou pontual
(entre projetos e políticas públicas), mostrando-se quase como uma marca de uma
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determinada administração (prefeitura ou governo), como uma obra, única, desconexa, que
não estabelece sistemas estruturais de espaços livres, ocorrendo de forma casuística e por
vezes cosmética, e não levando, portanto, ao aprofundamento da reflexão sobre o assunto,
nem tampouco à incorporação do ambiente como infraestrutura verde urbana.
Além disso, são ações diretas, que respondem a alguma demanda social iminente, aparente e
óbvia, ou ações possíveis (aquelas que cabem dentro de um orçamento), ou ainda ações de
urgência, para remediar algum tipo de problema de forma imediata. No caso das ações
envolvendo a gestão pública das águas e recursos hídricos, verifica-se a sua quase
inexistência, salvo alguns raros exemplos, notadamente em práticas adotadas pontualmente,
em uns ou outros lugares.
Mesmo com Constituição Federal de 1988, com a formulação dos novos planos diretores e
com a consolidação da figura da APP, o que mais se aproximou de medidas e ações integradas
envolvendo as águas foi a introdução da ideia da criação dos parques lineares, uma realidade
possível para os fundos de vale urbanos, principalmente nas regiões metropolitanas, como
alternativas para readequação do uso nas faixas que não foram ocupadas e/ou urbanizadas,
adaptando o espaço natural dessas áreas a uma realidade possível de ser mantida, e
atendendo às exigências da dinâmica urbana atual. Todavia, as políticas de implantação de
parques lineares não foram, a princípio, uma unanimidade. As maiores resistências
encontradas se deram devido a uma visão conservacionista da aplicação de recursos, aliada à
falta de ação política por parte do Poder Público, fazendo com que tais áreas acabassem
sendo preteridas para a implantação de tais estruturas. Um atraso que custou a perda de
grande parte desses estoques, que acabaram sendo ocupados por favelas e assentamentos
irregulares.
Além disso, a maioria das ações envolvendo a criação de parques lineares e áreas de proteção
ambiental em meio urbano, geralmente esteve atrelada à erradicação de populações de áreas
de risco, que, praticamente ignoram medidas de saneamento básico, em especial, de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. A esta postura se alia a visão do uso
aleatório da vegetação como uma solução imediata aos problemas ambientais existentes,
identificando-se, na atualidade, inúmeras linhas de financiamento para a criação de parques e
áreas de conservação, em detrimento da melhoria da qualidade das águas urbanas.
Imagina-se que a solução esteja na implementação de políticas e ações integradas para a
conservação e manejo dos corpos d’água em ações conjuntas que envolvam desde o
tratamento de esgoto, às obras de adequação, regularização e urbanização de assentamentos
precários às margens dos cursos hídricos, segundo princípios que articulem justiça social e
qualidade ambiental (regularização entendida como ação de recuperação urbana e
ambiental). Na drenagem urbana, os dispositivos existentes para promover a contenção das
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águas pluviais na cidade seriam: adoção de padrões com maior permeabilidade nos lotes, e
integração dos fundos de vale a um sistema de áreas verdes urbanas. É desejável, onde
houver assentamentos populares, que haja também obras para resolver as perdas de vida e
materiais com enchentes, além, é claro, garantia de qualidade de vida e segurança sanitária
para a população.
Conforme SANCHES 177, a consolidação desses novos modelos esbarra em alguns obstáculos
de aplicabilidade referentes às próprias políticas de planejamento das cidades, mas,
principalmente nos problemas corriqueiros, como o estado atual de degradação e
contaminação da maioria dos corpos hídricos. De acordo com a autora, quaisquer iniciativas
para a despoluição dos rios e córregos urbanos estão atreladas a programas políticos sólidos e
de longo prazo, agregando as três esferas de poder, bem como a iniciativa privada, e
contando com altos investimentos, direcionados a reassentamentos, expansão da rede de
coleta de esgoto, além é claro, de medidas não estruturais como educação ambiental e
fiscalização. Além disso, é necessário que haja diálogo e alinhamento entre os entes públicos,
no que diz respeito à convergência entre os diversos interesses e prioridades envolvidos
(habitação, transporte, meio ambiente, etc.), estabelecendo-se assim condições mínimas para
uma gestão integrada coerente e que colha resultados positivos, a curto, médio e longo
prazo.
Para VIEIRA178, é possível ir ainda mais longe, pensando tais fundos de vale associados a um
projeto maior que pudesse estabelecer conexões de paisagem (conceito de conectividade,
vinculado à Ecologia da Paisagem), por exemplo, restabelecendo, ainda que parcialmente, a
estrutura do sistema natural antes existente. Segundo a autora, para que uma área urbana
possa participar desse projeto maior, “as estratégias a serem utilizadas estão vinculadas à
ampliação e implementação de praças, parques lineares e não lineares; à recuperação dos
corpos d’água, através do saneamento ambiental e tratamento paisagístico; à ampliação dos
fragmentos florestais onde estes ainda existem; à arborização nas calçadas e nos canteiros
centrais, bem como nos espaços remanescentes dos corpos d’água, entre outros”.
“A qualificação da paisagem fluvial requer o estabelecimento de novos modos e formas de criação que
incorporem, em sua formulação, conceituação e geração, valores que ultrapassem os limites das áreas
específicas de intervenção, em sua adequação à vida urbana, compatibilizando-se com os demais
elementos que concorrem para a formação da cidade e sua região”179.

As APPs urbanas não mais devem ser vistas como ambientes intocáveis, sujeitos às máximas
restrições de uso, mas sim, como um elemento fundamental na constituição da vida pública,
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que passa a ter critérios técnicos de uso mais condizentes com a real função social,
econômica e ambiental.
A seguir, são elencados processos e/ou ações realizados no âmbito dos espaços livres, diretos
ou indiretos, públicos ou não, que de uma forma ou de outra têm contribuído para o
aprofundamento da reflexão sobre o assunto. Trata-se de ações possíveis, que respondem a
alguma demanda social, ou ainda daquelas que ocorrem para remediar algum tipo de
problema de forma imediata.

Ações legislativas diversas
Rios, córregos e várzeas são objetos de instrumentos legais, ou seja, de leis, decretos,
resoluções e códigos, que regem desde sua preservação total até a sua destinação para usos
diversos, como, por exemplo, a construção de vias de circulação. Entretanto, o
estabelecimento de um vasto aparato legal sobre o assunto no Brasil, desde a década de
1960, não tem minimizado os conflitos, apesar das normatizações e regulações
implementadas.
Para SERVILHA et al. 180, muitos conflitos persistem em função das diferentes restrições de uso
impostas por legislações distintas 181, além da sobreposição, gerando dúvidas e não deixando
claro em que circunstâncias deve-se adotar uma em detrimento de outra. Se por um lado
temos uma regulamentação mais do que necessária, impondo restrições legais e faixas non
aedificandi, visando com isso assegurar a integridade ambiental das estruturas de drenagem e
a conservação dos ecossistemas de entorno, por outro temos um excesso de restrições
impostas, fazendo com que a legislação ambiental que regulamenta a proteção das APPs
tenha se mostrado ineficaz e conflitante no controle do uso do solo, principalmente em
contextos urbanos nos quais a dinâmica da paisagem é constante. Segundo os autores, “a
princípio tinha-se como objetivo preservar recursos naturais, solos férteis e florestas nativas
remanescentes, que atualmente nem existem mais na grande maioria das APPs, mas que pela
legislação devem ser protegidos. Os objetivos de proteção então esperados, nos processos
iniciais de elaboração das legislações protetoras, foram delineados por agrônomos e
engenheiros florestais, excluindo a existência do homem e sua influência na dinâmica da
paisagem na qual as APPs estão inseridas”.
Mesclando papéis de importância estratégica para as cidades, e ao mesmo tempo compondo
segmentos de extrema fragilidade e vulnerabilidade ambiental, os fundos de vale constituem180

SERVILHA, Elson Roney et al. Conflitos na Proteção Legal das Áreas de Preservação Permanentes Urbanas, 2006, p. 3.
Lei n. 4.771, de 15 de Setembro de 1965, dispõe sobre o Código Florestal; Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Lei Lehman), Dispõe
sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências; Resolução CONAMA n. 302 e n. 303, de 20 de março de 2002, Dispõem
sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente (APPs); além das leis estaduais, municipais e das
regulamentações específicas de uso e ocupação do solo.
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se, de fato, como espaços para conservação, como espaços paisagísticos (contemplação e
recreação), como linhas de drenagem (áreas de alagamento naturais), e finalmente como
áreas para saneamento. São, de fato, áreas que se prestam tanto às funções de circulação,
lazer, prática de atividades desportivo-recreativas, e promoção da cidadania, como também
às funções de proteção dos cursos d’água, da mata ripária e da fauna, e como áreas para
amortecimento de enchentes.
No âmbito da legislação brasileira, temos essas áreas (várzeas e/ou fundos de vale) incluídas,
desde a instituição do Código Florestal, em 1965 (Lei n. 4.771, de 15 de Setembro de 1965),
numa categoria denominada Áreas de Preservação Permanente (APPs), consideradas
intangíveis por exercerem funções fundamentais para o equilíbrio e perpetuação dos
ecossistemas. Estão assim definidas, legalmente, como áreas protegidas por lei, cobertas ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem estar das populações humanas, e que incorporam, não somente,
todas as áreas situadas ao redor de nascentes ou olhos d’água, nas faixas marginais de rios,
em veredas, ao redor de lagos e lagoas naturais e artificiais, como também, nas restingas, em
dunas, em manguezais, em topo de morros, montes, montanhas ou serras, nas linhas de
cumeada, em encosta com declividade superior a 100% ou 45 graus na linha de maior declive,
nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, em altitude superior a 1.800 metros,
nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias ou de fauna ameaçada de extinção,
nas praias, e em locais de reprodução da fauna silvestre.
São áreas de grande importância, por exercerem grande influência na regulação dos fluxos
hidrológico-hidrográficos, além de aumentarem a qualidade do ar e regularem o microclima
(reduzindo as médias térmicas) e funcionarem também como corredores ecológicos. Além
disso, desempenham um importante papel ecológico nos ambientes urbanos, se preservadas,
sendo responsáveis por serviços ambientais, tais como o combate às alterações climáticas
(micro e macro escalas), a melhoria na recarga hídrica dos mananciais, a manutenção da
fertilidade e estabilidade dos solos, e a preservação do patrimônio genético (garantindo a
sobrevivência de inúmeras espécies de fauna e flora). Destaque às nascentes, de valor
ambiental inestimável, sujeitas, portanto, a cuidados especiais, mediante quaisquer
interferências em sua área adjacente, obedecendo aos critérios e normas estabelecidos entre
leis e outorgas. É claro que no meio urbano, por infiltrações provenientes de fossas sépticas
ou mesmo vazamentos da rede coletora de esgotos, existe uma grande probabilidade de
contaminação das águas subterrâneas, e, por consequência, das nascentes, tornando-as, a
princípio, não potáveis.
O aproveitamento real de APPs como áreas efetivamente incorporadas ao meio urbano
pressupõe duas posturas projetuais básicas: uma primeira, de caráter sociocultural, segundo
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a qual, os espaços são organizados a partir de áreas livres contínuas, voltadas para o
desenvolvimento de atividades humanas, principalmente dirigidas ao lazer, recreação,
convívio e às práticas esportivas ou físicas, agregando, se possível, algum caráter ambiental; e
uma segunda, de caráter ambiental, em que a prioridade é a manutenção, regeneração e
recuperação dos aspectos físicos e bióticos do meio, sendo o espaço organizado a partir da
integração dos ecossistemas, pressupondo-se a conexão entre as estruturas que venham
promover a biodiversidade animal e vegetal e a drenagem, entre outros eventos, garantindo a
manutenção dos sistemas envolvidos.
Para MACEDO, QUEIROGA e DEGREAS182, a legislação sobre APPs versa quase que
exclusivamente sobre a estabilidade do solo e a proteção da vegetação dos corpos hídricos,
sem se preocupar com as demandas cotidianas das cidades nem tampouco com a melhoria
do seu sistema de espaços livres. Trata-se de uma adaptação de normas aplicáveis ao
contexto rural para os espaços urbanos, que omite as necessidades estruturais humanas e
urbanas, como circulação e atividades de recreação, do cotidiano de cada família e cidadão.
Além disso, a legislação é tardia, na medida em que muitos desses espaços preserváveis, em
especial aqueles ocupados pelos corpos d’água, já estão definitivamente eliminados e
comprometidos, recobertos por sistemas viários e poluídos. É claro, que pelo lado positivo, as
leis acabam estabelecendo estoques de terras para usos urbanos (possível aproveitamento
social), garantindo, em tese, a existência de sua vegetação. Todavia, a indefinição das
atribuições de gestão das terras, acaba por suscitar ações desconexas (inclusive públicas) e
conflitos de uso de ordem diversa. Entre os conflitos estabelecidos estão: a dificuldade de
manutenção e gestão (ausência de estruturas públicas de gestão e manejo); a ausência de
projetos que permitam sua utilização pela população; a falta de participação (da sociedade)
na concepção dos projetos e na gestão dos espaços; a descontinuidade e volatilidade das
políticas públicas, prejudicando a consolidação de tais espaços; a falta da convivência da
sociedade com a vida silvestre (animais e vegetais); enfim, situações diversas existentes,
principalmente pela incompetência conceitual, programática e projetual, tanto no sentido
paisagístico como social, dos seus agentes criadores e gestores.
Segundo os autores 183, o estabelecimento desse aparato legal trouxe como resultado uma
diversidade de ações e posturas positivas, tanto por parte do Poder Público quanto da
sociedade, como, por exemplo, a incorporação da pauta nos novos planos diretores
municipais, gerando projetos e implantações de parques lineares e corredores ecológicos
(inclusive nas áreas de risco e/ou fragilidade ambiental já ocupadas), mesclando espaços de
conservação e de drenagem urbana com recreação e lazer, e possibilitando o incremento da
diversidade animal e vegetal dentro do contexto urbano.
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MACEDO, Silvio S.; QUEIROGA, Eugênio F.; DEGREAS, Helena N. APPs urbanas uma oportunidade de incremento da qualidade ambiental e
do sistema de espaços livres na cidade brasileira – conflitos e sucessos, 2012, p. 6.
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Entretanto, na época das primeiras legislações que estabelecem regras e limites de proteção,
grande parte das cidades brasileiras já havia passado por intensos processos de
transformação territorial, marcada pela ocupação espontânea e pelo planejamento
inexistente ou não contínuo, quando a dinâmica de uso e ocupação do solo muitas vezes
ocorreu em dissonância com uma visão de resguardo da vegetação ali presente.
De acordo com SOUZA 184, existem incompatibilidades entre as leis, ou ainda, disposições
diferentes sobre uma mesma matéria, como é o caso da dimensão das faixas de proteção dos
cursos d’água (variável conforme a legislação), ou da delimitação do nível mais alto do curso
d’água, (variável sazonal), prevalecendo, geralmente, o interesse do proprietário e não a
norma mais restritiva (como deveria ser). Entretanto, os maiores problemas podem ser
notados pelo caráter excessivamente preservacionista dessas leis, que, dependendo do
contexto na qual se inserem (urbano, por exemplo), as tornam inaplicáveis, ou incompatíveis
com a realidade. Além disso, sua intocabilidade resultou, durante anos, em um entrave
jurídico, inclusive para a implantação de obras de infraestrutura, como saneamento ou
contenção de assoreamentos em ambientes degradados, sobretudo nos locais de ocupação
consolidada, legando às populações a regularização fundiária, e as condições mínimas de
infraestrutura urbana.
Em 2006, com a resolução CONAMA n. 369, de 28 de março de 2006185, tenta-se corrigir
alguns despropósitos estabelecidos pelos excessos normativos, tendo no seu texto
disposições sobre os então chamados casos excepcionais, de utilidade pública, interesse
social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação
em APPs. Nas áreas urbanas, associa-se utilidade pública às obras de infraestrutura e
saneamento, e à implantação de área verde pública em áreas urbanas. Como interesse social,
a Lei inclui a regularização fundiária sustentável de área urbana (desde que não estejam em
áreas de risco), estando o processo de regularização sujeito a parâmetros de impacto
ambiental de proteção de sub-bacias. Viabiliza-se, portanto, a aplicação de um dos principais
termos do Estatuto das Cidades, que é a função social da terra urbana, no caso,
considerando-se o déficit habitacional que as cidades brasileiras, e não apenas as metrópoles,
apresentam na atualidade.
De acordo com SERVILHA et al. 186, as propostas presentes na resolução (CONAMA n. 369),
indicam alguns avanços, em relação à possibilidade de inclusão da dinâmica da vida humana
nas APPs, buscando regulamentar, de forma adequada, os conceitos abstratos de utilidade
pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Deixam de ser, portanto, ambientes
intocáveis (sujeitas às máximas restrições de uso), para tornarem-se elemento fundamental
184

SOUZA, Conrado Blanco de. APPs urbanas: conflitos e possibilidades, 2010, p. 35-37.
Resolução CONAMA n. 369, de 28 de março de 2006, Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP).
186
SERVILHA, Elson Roney et al. Conflitos na Proteção Legal das Áreas de Preservação Permanentes Urbanas, 2006, p. 4.
185

123

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

na constituição da vida pública, que passa a ter critérios técnicos de uso mais condizentes
com a real função social, econômica e ambiental das APPs urbanas. A instituição da Lei n.
11.977187, de 7 de julho de 2009, flexibiliza ainda mais a questão da regularização fundiária
em APPs, conferindo ao Município a possibilidade de regularização em áreas ocupadas (até a
data de 31 de dezembro de 2007), inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo
técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais em
relação à situação de ocupação irregular anterior, mostrando um avanço em busca de uma
relação integrada entre políticas ambientais e de moradia no meio urbano.
O estabelecimento do Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651 188, de 25 de maio de 2012),
foi uma ótima oportunidade para o estabelecimento do debate dessas e muitas questões,
envolvendo conflitos, interesses diversos, planejamento urbano e preservação ambiental.
Entretanto, o que se viu foi o esvaziamento do debate, com pouca contribuição técnica, e um
embate reduzido à mera discussão política, segundo uma espécie de queda de braço entre
alguns grupos representantes de uma pequena parcela da sociedade. A problemática
envolvendo as necessidades do País, e o que devemos e podemos construir como nação,
guiados pelos ideais de sustentabilidade, justiça social, e democracia, foram, como sempre,
relegadas a um segundo plano.
O texto da Lei, que mantém a definição de APP do antigo Código Florestal de 1965, foi criado
para flexibilizar critérios de proteção, e, no caso das APPs urbanas, destacam-se a mudança
no critério de delimitação da faixa non aedificandi nas APPs (deixa de ser delimitada a partir
do nível mais alto das águas para a borda da calha do leito regular) e a autorização para
intervir ou suprimir nessas faixas (altera os casos enquadrados na hipótese de utilidade
pública, interesse social ou de baixo impacto). Para ALBUQUERQUE 189, o Novo Código não
avança nada em relação à solução de conflitos típicos da tensão urbano-ambiental sobre as
APPs, mostrando-se até mesmo casuísta em alguns pontos, como por exemplo, a reafirmação
do modelo de implantação das avenidas de fundo de vale, a liberação para os casos de obras
de infraestrutura para grandes eventos (Copa do Mundo e Olimpíadas), ou ainda a
flexibilização da proteção ambiental nas áreas urbanas consolidadas.
Para AZEVEDO e OLIVEIRA 190, é claro que o Novo Código visa atender, de forma contundente,
aos interesses de ordem socioeconômica em detrimento de outros relacionados com a
187
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proteção ambiental: a redução das áreas protegidas, por exemplo, se dá em função da
necessidade econômica do aproveitamento desses recursos naturais. Nos casos excepcionais
das áreas destinadas à utilidade pública, ou ao interesse social, constatou-se que o Novo
Código aumentou as hipóteses, em relação ao antigo, e mesmo em relação à Resolução
CONAMA n. 369, inserindo, por exemplo, “atividades que têm duvidosa característica de
atendimento aos interesses da coletividade, como a infraestrutura para a realização de
eventos esportivos, quase todos de inegável interesse meramente privado”. Além disso,
nesses casos, passa-se a não se exigir a comprovação de inexistência de alternativa técnica e
locacional191, podendo-se submeter sua aprovação ao atendimento de interesses meramente
econômicos, em detrimento do controle ambiental da atividade ou obra a ser instalada. Em
suma, ficam claros os abrandamentos sofridos pela legislação nos aspectos da preservação
ambiental e satisfação maior de interesses econômicos e sociais: e essas alterações vulneram,
de modo significativo, a proteção das APPs situadas em zonas urbanas.
Embora o projeto final tenha se aproximado dos interesses ruralistas, os vetos presidenciais
desagradaram partidos da oposição e proprietários rurais. Sem regulamentação, e sem a
necessária atenção do Governo e do Congresso, os mecanismos de incentivo econômico à
conservação e à restauração florestal, ainda não se efetivaram, as ferramentas que
determinarão as áreas a serem preservadas e recuperadas em cada estado e bioma não
foram definidas, e um de seus principais instrumentos, o Cadastro Ambiental Rural (CAR),
precisa ser implantado de fato para a regularização ambiental de propriedades. Em suma, a
nova versão do Código Florestal é muito mais permissiva do que a anterior, pois aumenta as
possibilidades de desmatamento e anistia (flexibilizar regras e condutas para se continuar
destruindo) e reduz drasticamente a obrigação de recuperar APPs. Um retrocesso que só
evidencia uma agenda desenvolvimentista, dominada pelos interesses e forças econômicas
dominantes (agropecuária e indústria).

Gestão dos recursos hídricos
Gestão de recursos hídricos, lato sensu, “é a forma pela qual se pretende equacionar e
resolver as questões de escassez relativa aos recursos hídricos, bem como a seu uso
adequado, visando a otimização dos recursos em benefício da sociedade” 192. É o conjunto de
ações designadas a regular o uso, o controle e a proteção dos recursos hídricos, de acordo
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Segundo a Resolução CONAMA n. 001, de 23 de janeiro de 1986, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), bem como o Relatório de Impacto
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efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. Trata-se de uma etapa importante do processo
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com a legislação e normas relacionadas. Seu objetivo é proporcionar a recuperação e a
preservação da qualidade e quantidade dos recursos das bacias hidrográficas, atuando na
recuperação e preservação das nascentes, mananciais e cursos d’água, principalmente nas
áreas urbanas. A gestão de recursos hídricos abrange o desassoreamento; o controle de
erosão; a contenção de encostas; o remanejamento ou reassentamento de população; o uso
e ocupação do solo para prevenção de mananciais; a implantação de parques para controle
de erosão e preservação de mananciais; a recomposição de rede de drenagem e a
recomposição de vegetação ciliar. A condição fundamental para a realização de uma gestão
de recursos hídricos é a motivação política para a sua efetiva implantação, pois somente
nessas condições, é possível planejar o aproveitamento e o controle dos recursos hídricos e
ter meios de implantar as obras e medidas recomendadas, controlando-se as variáveis que
possam afastar os efeitos nocivos ao planejado.
A gestão de recursos hídricos segue princípios fundamentais, que servem para nortear
quaisquer processos de gerenciamento. Entre eles estão 193:
◦
acesso aos recursos hídricos deve ser um direito de todos;
◦
a água deve ser considerada um bem econômico;
◦
a bacia hidrográfica deve ser adotada como unidade de planejamento;
◦
a água deve ser distribuída segundo critérios sociais, econômicos e ambientais;
◦
deve haver um sistema de planejamento e controle;
◦
a cooperação internacional deve visar ao intercâmbio científico e tecnológico;
◦
o desenvolvimento tecnológico e o de recursos humanos devem ser
constantes;
◦
quando os rios atravessam ou estabelecem fronteiras entre países, a
cooperação internacional é indispensável;
◦
os usuários devem participar da administração da água;
◦
a avaliação sistemática dos recursos hídricos de um país é uma
responsabilidade nacional e recursos financeiros devem ser assegurados para isso;
◦
a educação ambiental deve estar presente em toda ação programada.
A gestão dos recursos hídricos se apoia na Hidrografia, permitindo identificar o conjunto das
águas correntes ou estáveis de uma região, bem como o território de suas bacias e suas
condições de escoamento, a disponibilidade de água e os fatores que influenciam na
demanda, como quantidade, qualidade, localização, distribuição temporal, custos para
exploração, grau de preservação e/ou de degradação dos rios e sustentabilidade dos recursos
hídricos; na Pedologia, que indica tipos e perfis de solos, mostrando o comportamento das
águas das chuvas, a disponibilidade hídrica da região, a distribuição espacial dos solos na
paisagem e as características morfológicas de formação dos solos (propriedades químicas,
físico-hídricas e mineralógicas); e na Geomorfologia, permitindo identificar as bacias
193
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hidrográficas, o impacto causado pelas ações antrópicas sobre o equilíbrio dos ecossistemas e
avaliar a influência da relação chuva-vazão e demais fatores do ciclo hidrológico 194.
A gestão de recursos hídricos enfrenta alguns entraves, tais como: escassez, perdas,
desperdícios e poluição, além dos que decorrem de diferentes interesses entre os atores
envolvidos, resultando geralmente em grandes conflitos e quebras de braço entre as partes,
motivados pela diferença entre a oferta e a demanda, pela expansão urbana sem o devido
planejamento e a sobreposição de usos incompatíveis com a manutenção da qualidade e
quantidade da água, entre outros.
No momento, em 2015, “à luz dos modernos conceitos de gestão de recursos hídricos,
prevalece o enfoque do aproveitamento múltiplo das águas e dos sistemas de exploração e
controle, voltados para a satisfação das necessidades humanas e das demandas associadas a
atividades econômicas e sociais, aí se incluindo o fornecimento de água para as cidades,
indústrias, irrigação, geração de energia elétrica, navegação, e também para os usos
relacionados com o lazer e recreação, assim como o controle de cheias e o controle da
poluição hídrica”195.
Trata-se da gestão integrada de recursos hídricos, uma visão mais recente de gestão, que
associa atributos como a consideração sobre as perspectivas de longo prazo no
aproveitamento dos recursos e o equilíbrio entre alternativas de expansão de capacidade e
gestão da demanda. A gestão integrada apresenta como principais fundamentos o uso
sustentado dos recursos, a abordagem multissetorial e o emprego de medidas não
estruturais, entre as quais se destaca a gestão da demanda. “Essa concepção ampla da gestão
dos recursos é um quase corolário do conceito de desenvolvimento sustentável, que associa o
processo de desenvolvimento à equidade social e à manutenção da capacidade de suporte
dos sistemas ambientais”196.
A gestão integrada de recursos hídricos vem sendo uma importante iniciativa em bacias
densamente urbanizadas, onde o conceito de integração aplica-se sem distinção sobre os
vetores setorial e territorial, no sentido de combinar os seus diferentes usos (setorial), e
cortar horizontalmente as distintas jurisdições sobre o território (territorial). Um exemplo são
as iniciativas voltadas ao controle de poluição na fonte, contrapostas à postura convencional
de ampliar as capacidades estruturais de tratamento dos efeitos.
Como iniciativa que veio inovar no contexto institucional brasileiro, desponta a criação dos
comitês de bacias hidrográficas como órgãos colegiados, compostos por usuários, pela
194
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sociedade civil organizada, e por representantes dos governos municipal, estadual e federal.
Como um forum de decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica, os órgãos incorporam
atribuições, entre outras, “de promover o debate das questões relacionadas aos recursos
hídricos da bacia; articular a atuação de diferentes entidades; arbitrar os conflitos
relacionados a recursos hídricos; estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras
de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. A participação da sociedade civil organizada
está garantida e é definida por critérios previamente estabelecidos” 197.
Na realidade, no Brasil desde meados do século XIX tem havido normatizações, é claro que no
princípio de forma estritamente provincial. Em São Paulo, data de 1884 a aprovação do
Código Sanitário do Estado, estabelecendo diretrizes para o abastecimento de água potável e
para o esgotamento sanitário, sob a pena de multas, e evidenciando a preocupação com a
saúde, em especial na relação com o ambiente.
No período da Primeira República, novas normas entram em vigor, e, no caso das águas, a
consolidação do documento mais evoluído que se produziu até então. O Decreto n. 24.643,
de 10 de julho de 1934, que instituiu o Código das Águas, viria como a primeira tentativa de
disciplinar e proteger o uso das águas de forma mais sistemática, sobretudo criando um
código a ser obedecido igualmente por todos os municípios e estados. Entretanto, a
legislação acabou por ratificar o caráter centralizador, tanto do governo federal como
estadual, impedindo que as decisões tomadas com relação aos principais usos dos cursos
d’água fossem discutidas pelos diferentes usuários da água e muito menos pela sociedade 198.
Com a instituição do Código das Águas 199 em 1934, a água torna-se um bem público, e cabe
ao Estado a fixação de normas e orientações para seu uso, bem como o seu gerenciamento. A
água torna-se um importante fator de desenvolvimento e as principais decisões sobre seu uso
ficam, na prática, restritas à esfera governamental. Esse modelo de governança que priorizou
o desenvolvimento energético, em detrimento do abastecimento, da preservação e da
conservação dos recursos hídricos, é um dos fatores responsáveis por muitos dos problemas
crônicos hoje existentes nas grandes cidade e metrópoles brasileiras.
A possibilidade de exploração do grande potencial hidrelétrico dos rios brasileiros foi
determinante para que o País desenvolvesse a infraestrutura hidrelétrica nacional, mas,
principalmente, para que adotasse o gerenciamento das águas como uma questão
estratégica. Acrescente-se a isso a rigidez e centralização do regime militar (1964-1985) –
época em que boa parte da rede hidrelétrica foi construída – que tornou a gestão das águas
ainda mais restrita às esferas públicas. A consequência dessa visão unilateral sobre o uso e
197
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função da água na modernização do Brasil foi a grande importância conferida ao setor
energético, passando este a ser considerado como área de segurança nacional. Além disso, a
centralização da gestão da água nos órgãos estatais responsáveis pela geração de energia fez
com que se estabelecesse uma cultura que associa a água principalmente à geração de
energia, fato que perdura até os dias atuais 200.
Há ainda, o crescimento demográfico e econômico, registrado a partir da segunda metade do
século XX, aliado a uma histórica deficiência na gestão de recursos hídricos, fato este, que
veio por ocasionar em várias regiões, a utilização de nossas águas além de sua capacidade de
suporte, tanto em quantidade como em qualidade 201. A urbanização acelerada e concentrada
foi a causa de um sem número de problemas. Em menos de cinquenta anos, a sociedade
brasileira deixou de ser rural e tornou-se urbana 202, sendo que, atualmente, mais de um terço
de nossa população reside nas grandes metrópoles com mais de um milhão de habitantes.
Fato é que o saneamento básico não acompanhou o crescimento das cidades.
Na realidade, o descaso não se deu apenas em relação às drásticas mudanças no uso da terra,
sem estudos prévios de planejamento e de impacto ambiental, mas principalmente pelas más
e recorrentes práticas adotadas, tais como o desmatamento das matas ribeirinhas, a
compactação e impermeabilização do solo, a mineração, a extinção de espécies locais e a
introdução de espécies exóticas, e o lançamento de rejeitos resultantes de atividades
agrícolas, industriais e domésticos figuram como as piores e mais recorrentes práticas.
Acrescente-se a isso, a falsa ideia de abundância, que serviu durante anos a fio como suporte
a uma verdadeira cultura do desperdício (que infelizmente persiste em alguns locais do País),
associada à não realização de investimentos de infraestrutura necessários a seu uso e
proteção mais eficientes, e à sua baixa valorização econômica.
As consequências da má gestão e do uso das águas refletiram diretamente nos índices de
qualidade e na quantidade de água disponível, além de terem causado outros impactos no
regime hídrico das águas superficiais e subterrâneas, no ciclo hidrológico, e,
consequentemente, na ocorrência de eventos críticos tais como secas e inundações, afetando
diretamente populações humanas e os ecossistemas 203. Entre os problemas decorrentes de
qualidade, destacam-se o assoreamento (soterramento de lagos e rios), os impactos na fauna
e flora aquáticas, a eutrofização (aumento da quantidade de nutrientes nas águas, seja de
200
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origem natural ou cultural), a proliferação indesejada de algas, cianobactérias e plantas
aquáticas, e o aumento de doenças de veiculação hídrica. Em relação à quantidade, os
problemas de abastecimento, com cada vez menos água disponível, e a busca constante por
novos mananciais, em locais mais distantes.
A partir de 1970, os estados começam a legislar sobre proteção hídrica de forma
independente, principalmente para responder à degradação das águas pela poluição. O
resultado direto dessa nova política é a criação das companhias estatais, que entre outras
atribuições teriam a incumbência de fazer a gestão dos recursos hídricos. No Estado de São
Paulo, por exemplo, essa desagregação foi responsável pela criação dos dois órgãos ligados a
assuntos referentes à água: a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP), responsável pelo abastecimento; e a Companhia Estadual de Tecnologia de
Saneamento Básico e de Controle de Poluição das Águas (CETESB), responsável pela
qualidade204.
Destaca-se ainda a experiência pioneira da legislação de proteção a mananciais da Região
Metropolitana de São Paulo (Leis n. 898/75 e 1.172/76) 205 elaborada no âmbito da Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA) na década de 1970, representando um
passo fundamental na integração entre os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos e
de planejamento urbano / metropolitano 206. Entretanto, a opção pelo desenvolvimento a
qualquer custo (muito clara nas décadas de 1970 e 1980), fez com que as preocupações
ambientais fossem praticamente desconsideradas nos grandes projetos de infraestrutura.
Quanto às prioridades que o setor elétrico possuía na definição do uso prioritário das águas,
isso só veio a ser questionado por volta da década de 1980 e vai ser definitivamente
encerrada com a Constituição de 1988. “No bojo da redemocratização do País, começaram a
ser discutidas não apenas as prioridades que a água deveria atender, mas o que foi
fundamental, como conceber um modelo de governança em que as decisões pudessem ser
compartilhadas, transparentes e descentralizadas. Muitos dos estados brasileiros começam a
discutir formas de governança, agora definidas como gestão” 207.
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É bem verdade que o Estado de São Paulo já se antecipava a isso, tendo sido a primeira
Unidade da Federação a estabelecer um novo modelo de governança, com características
exigidas pelos novos tempos, e cujo modelo de gestão se apoia no tripé descentralização,
participação e integração. De acordo com as novas diretrizes, estabelece-se que a gestão dos
recursos hídricos passaria a ser feita por sua bacia hidrográfica (ou parte desta), e por
colegiados, então denominados Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI).
Com representação tripartite e paritária, composta por órgãos estaduais, pelas prefeituras
municipais e pela sociedade civil, o órgão passa a deliberar sobre a prioridade das ações e
projetos para a proteção das águas desses territórios. Essa unidade de gestão viria a ser o
Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH).
Adotando-se a mesma filosofia de composição tripartite, integração e transparência nas
decisões, foi criado o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), para estabelecer
diretrizes e princípios que deveriam vigorar na esfera estadual. Para o financiamento de
projetos e obras prioritárias para a proteção e conservação das águas da bacia hidrográfica,
mantendo a independência dos Comitês foi criado o Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO)208.
Essa estrutura para a gestão estadual de recursos hídricos foi sendo desenhada e discutida,
pelo menos durante seis anos, até ser substantivada e ratificada pela Constituição Paulista de
1989, e consolidar-se com a promulgação da Lei Estadual n. 7.663, de 30 de dezembro de
1991, que criou a Política de Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, pregando
gestão democrática e participativa (os habitantes da bacia podem acompanhar e participar da
gestão das águas que banham suas cidades), e que, entre outros pontos estabelece que:
◦
O gerenciamento deve ser descentralizado, participativo e integrado, sem
separações entre aspectos quantitativos e qualitativos;
◦
As Bacias Hidrográficas devem ser as unidades territoriais de referência para o
planejamento e gerenciamento da água;
◦
O recursos hídricos devem ser reconhecidos como bens públicos de valor
econômico, cujo uso deve ser cobrado;
◦
Os usos da água devem ser compatíveis com o desenvolvimento regional e a
proteção ambiental, sendo o uso prioritário o de abastecimento público.
A Lei Estadual n. 9.034, de 27 de dezembro de 1994, aprova a divisão hidrográfica do Estado
de São Paulo em 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos (UGRHIs), “com
dimensões e características que permitem e justificam a gestão descentralizada dos recursos
hídricos. Em datas posteriores, foram criados os 21 comitês de bacias hidrográficas que
atuam no âmbito dessas bacias. A gestão tripartite e integrada permite à sociedade o acesso
às informações que a capacitam a participar e contribuir para a proteção e a conservação das
208
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águas da bacia”209. Destaque-se conforme os autores, que esse modelo de gestão
democrática e participativa foi implantada em todo o País, sendo, portanto parte integrante
das leis estaduais e da legislação nacional específica 210.
Em escala federal, o marco legal instituído para o começo de uma gestão melhor para as
águas brasileiras se deu com a criação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH),
instituída pela Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e com legislações complementares que
determinaram a adoção de novos procedimentos para o manejo e gestão da água. Seus
principais pontos são:
◦
Garantia de uso múltiplo das águas (isto é, para várias finalidades), com
prioridade para o abastecimento público, conforme um plano gestor;
◦
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, arrecadação destinada à recuperação
ambiental das bacias hidrográficas;
◦
Criação de instâncias democráticas para decidir diretrizes e prioridades de uso
e conservação das águas, ou seja, a fundação dos Comitês de Bacias Hidrográficas.
A nova Lei das Águas, como ficou conhecida, permitiu mudanças importantes, ao ser criado o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). O Sistema modificou o
panorama da gestão de recursos hídricos no Brasil por seus fundamentos sólidos,
incentivando os principais instrumentos utilizados em outros países do mundo. Estabeleceu
um arranjo institucional claro e baseado em novos princípios de organização para a gestão
compartilhada do uso da água, mostrando como deve ser feito o gerenciamento da água em
três esferas de decisão: Federal, Estadual e Regional. Na Esfera Federal foi criado o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, que define as regras nacionais para todas as questões ligadas à
água. Cada estado também decide suas políticas por meio de Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos. A relação equivale, grosso modo, à que existe entre o Congresso Nacional,
que estabelece as leis federais, e as Assembleias Legislativas, que votam as leis estaduais.
Com a Lei das Águas, o recurso passa a ser tido como um bem de domínio público, e, em
teoria, todos os moradores da área de uma bacia hidrográfica deveriam decidir sobre futuras
ações em seu território. Para tornar isso possível, propõe-se a criação de um órgão de
responsabilidade compartilhada, cuja gestão dos recursos hídricos deveria ser descentralizada
e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades, de forma
participativa e descentralizada. Institui-se o chamado Comitê de Bacia Hidrográfica, como
uma espécie de forum para as discussões e debates participativos sobre o presente e o futuro
das bacias hidrográficas: como uma espécie de parlamento das águas (dado o seu caráter
participativo e descentralizado) viria então promover o debate das questões relacionadas a
recursos hídricos e articular a atuação de entidades, arbitrar os conflitos relacionados aos
209
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recursos hídricos, e aprovar e acompanhar a execução de ações previstas no âmbito da bacia
hidrográfica 211.
Com os Comitês, o SINGREH passaria a ter então mais uma esfera decisória, onde se
definiriam as regras para cada uma das bacias hidrográficas. No caso de rios de uma bacia
situarem-se em um mesmo estado, então o comitê seria um órgão estadual. Caso o rio da
bacia cortasse dois ou mais estados, o comitê passaria a ser federal. Para facilitar a
implementação das políticas públicas sobre recursos hídricos, também surgiram outras
organizações. No plano federal foi criada a Agência Nacional de Águas (ANA), cujas
responsabilidades seriam fiscalizar os usos da água e outorgar direitos de uso de água sobre
os rios federais. Para as bacias hidrográficas estaduais, a Lei prev eria ainda a fundação das
Agências de Bacias Hidrográficas212.
Baseadas nos princípios do desenvolvimento sustentável, os Comitês e as outras instituições
atuantes na gestão dos recursos hídricos assumem o compromisso de: assegurar à atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados
aos respectivos usos; assegurar a utilização racional e integrada dos recursos hídricos,
incluindo o transporte por hidrovias, com vistas ao desenvolvimento sustentável; e assegurar
a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes
do uso inadequado dos recursos naturais (por exemplo, secas e enchentes).
Para viabilizar a gestão das águas nas bacias hidrográficas, a PNRH passaria a contar com
cinco instrumentos, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, os Planos de Recursos
Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes
da água, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, e a cobrança pelo uso de recursos
hídricos.
Os Planos de Recursos Hídricos se encarregariam de fazer diagnósticos abrangentes por bacia
hidrográfica (aprovados pelos Comitês de cada bacia) e por estado e para todo o País. O Plano
Nacional foi concluído em 2006, e deverá ser atualizado periodicamente. Os Planos Estaduais
apresentam desigualdades de estado para estado, mas serão, quando concluídos importantes
ferramentas de planejamento apresentando, entre outros, a previsão do crescimento
populacional, da modificação dos padrões de ocupação do solo e de produção, além de
estabelecer metas de racionalização do uso e ações para o aumento da quantidade e da
melhoria da qualidade das águas disponíveis para atender aos usos.
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Gestão participativa
O Brasil vive, desde a década de 1980, um avanço em relação à luta pela conquista de
espaços para aumentar a participação social (movimentos sociais organizados que se
explicitam na construção de espaços públicos), e isso se deve, sem dúvida, ao processo de
redemocratização do País, com a ampliação a participação popular na esfera pública e a
conquista de direitos de cidadania.
Conforme JACOBI 213, novos arranjos participativos são reforçados a partir da Constituição de
1988, destacando-se o desenvolvimento de práticas que abrem espaço para a democracia
participativa. Segundo o autor “a revitalização da sociedade civil, desde meados da década de
1980, reflete-se no aumento do associativismo e na presença dos movimentos sociais
organizados que se explicitam na construção de espaços públicos que pressionam pela
ampliação e democratização da gestão estatal. Na década de 1990, a participação nas suas
diversas dimensões é amparada e institucionalizada dentro dos marcos das democracias
representativas. A participação popular transforma-se no referencial de ampliação de
possibilidades de acesso dos setores populares dentro de uma perspectiva de
desenvolvimento da sociedade civil e de fortalecimento dos mecanismos democráticos, mas
também para garantir a execução eficiente de programas de compensação social no contexto
das políticas de ajuste estrutural e de liberalização da economia e de privatização do
patrimônio do Estado”.
Sob essa égide, estabelece-se o conceito de democracia participativa, como um modo de
exercício do poder, fundamentado na participação dos cidadãos nas tomadas de decisão
política, por meio de um diálogo franco e permanente entre governo e sociedade civil,
pautado pelo debate público entre cidadãos livres e em condições iguais de participação, e,
portanto, ampliando o papel democrático para a esfera social. Desse diálogo, feito em
conferências, conselhos, ouvidorias e mesas de negociação, saíram diversas políticas públicas
e ações do governo, visando principalmente a promoção do desenvolvimento do País e
melhoria das condições de vida da população.
O fortalecimento da estrutura associativa potencializa as práticas sociais que constroem a
cidadania em um espaço privilegiado para cultivar, também, a cooperação voluntária, a
responsabilidade pessoal e a obrigação mútua. Para JACOBI, a consolidação dessas propostas
participativas favorece a ampliação das práticas comunitárias, mas que isso depende do
estabelecimento de um conjunto de mecanismos institucionais que reconheçam direitos
efetivamente exercíveis e estimulem estratégias de envolvimento e corresponsabilização. “A
contribuição dos espaços deliberativos é fundamental para o fortalecimento de uma gestão
democrática, integrada e compartilhada. A ampliação destes espaços de participação cidadã
213
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favorece qualitativamente a capacidade de representação dos interesses e a qualidade e
equidade da resposta pública às demandas sociais” 214.
E é justamente isso que tem preenchido a pauta dos órgãos colegiados, desde a Declaração
do Rio, aprovada pela ECO-92, de onde se conclui que o melhor modo de tratar as questões
ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis, e que
estes tenham desde o acesso irrestrito às informações, como a oportunidade de participar
dos processos de adoção de decisões, reconhecendo, portanto, a importância da informação
aberta e transparente, pois a desinformação leva à manipulação político-ideológica. Entre os
canais disponíveis pode-se mencionar: conferências nacionais (processo de consulta e de
abertura de espaço para a sociedade pronunciar-se na formulação e implantação de políticas
públicas), conselhos deliberativos de meio ambiente e de recursos hídricos, comitês de bacias
hidrográficas, consultas e audiências públicas presenciais ou virtuais (de caráter informativo e
esclarecedor, além de explicitarem reivindicações dos interessados), entre outros.
Destaque na área ambiental aos conselhos, consultivos e deliberativos como parte
componente, em várias áreas e em todos os níveis (federal, estadual e municipal), incluindo o
CONAMA215 (nível federal) e os pares em nível estadual e municipal, bem como os específicos
para a área de recursos hídricos, além é claro, dos comitês de bacias hidrográficas: colegiados
com estrutura tripartite (estado, municípios e sociedade civil), compostos por governos, o
segmento empresarial, as organizações da sociedade civil, suplementando as assembleias
oficiais (legislativas), como parlamentos ambientais participativos, e exercendo atividade
normativa que não substitui o poder legislativo, mas que detalha e regulamenta a legislação
ambiental (resoluções e deliberações). Trata-se de um verdadeiro instrumento pedagógico,
que aprimora a democracia participativa e institucionaliza canais formais para a expressão
direta da sociedade em temas de seu interesse, dando, portanto, voz à defesa de interesses
difusos, amplos e pulverizados da coletividade. Quanto aos comitês de bacia hidrográfica,
destaque ao sistema inovador, rompendo com as velhas práticas do planejamento autoritário
e tecnocrático, e devolvendo poder para as instituições descentralizadas de bacia. Tal lógica
permite que os atores envolvidos cumpram em princípio o seu papel, no que diz respeito às
suas responsabilidades e atribuições, no intuito de neutralizar as más e predatórias práticas
orientadas pelos interesses político-econômicos.
Todavia, essas instâncias de gestão que agregam atores, como os representantes de
Organizações não Governamentais (ONGs) e movimentos sociais, entre conselhos de meio
ambiente, comitês de bacias e as áreas de proteção ambiental (APAs), têm se mostrado,
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id., p. 332.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aprovou, desde 1981 até 2002, mais de 280 resoluções que têm impacto na gestão
ambiental. A criação do SISNAMA e do CONAMA incentivaram significativamente a participação da sociedade civil nas atividades de proteção
ambiental e promoveram importantes mudanças no desenvolvimento da legislação ambiental. Representantes da sociedade civil par ticipam
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frequentemente de modo bastante formal, sem influenciar de fato no processo decisório.
Segundo JACOBI216, isso se dá pela existência de uma “prevalência das decisões definidas pela
presença muitas vezes majoritária da representação governamental, o que aumenta em
muito o poder de manipulação dos consensos e dos resultados: quanto mais ampla a
representação dos diversos segmentos, maior a legitimidade das decisões”. Perde-se com
isso, uma efetiva possibilidade de internalizar a questão ambiental nas políticas estaduais e
municipais, quando existentes.
Ainda segundo o autor, no caso dos comitês, o processo torna-se ainda muito mais complexo
pela interveniência de fatores não apenas técnicos, mas também pelos de caráter político,
econômico e cultural, cunhando um estilo de gestão que tende a obedecer a uma lógica
sociotécnica. (marcada pela negociação entre diferentes, e parte da premissa das assimetrias
na situação dos atores, em termos econômicos, sociais e políticos). Além disso, há
ambiguidade nas legislações, permitindo o estabelecimento de limites ao envolvimento da
comunidade nas atividades dos Comitês, e mantendo o poder decisório entre os que detêm o
conhecimento técnico-científico.
Em suma, o princípio da gestão descentralizada, integrada, colegiada e participativa, ainda
está no seu início, e os entraves são significativos e diferenciados. Todavia, a sua existência
“estabelece uma mudança, quanto ao relacionamento entre Estado e sociedade civil, na
medida em que as regras do jogo voltam-se mais para o uso da água e passam a articular um
número maior de atores no processo decisório” 217.
“A contribuição dos espaços deliberativos é fundamental para o fortalecimento de uma gestão
democrática, integrada e compartilhada. A ampliação destes espaços de participação cidadã favorece
qualitativamente a capacidade de representação dos interesses e a qualidade e equidade da resposta
pública às demandas sociais. Essas experiências demonstram a importância do exercício da participação
civil nos conselhos ambientais, assim como os de educação, saúde, assistência social, habitação,
enquanto espaços de questionamento não apenas da forma do processo decisório do Estado, mas
também das relações entre Estado e sociedade civil no campo das políticas públicas”218.

Conforme RIBEIRO219, o funcionamento dos órgãos colegiados no Brasil produziu condições
de diálogo social e de transparência na tomada de decisões. Esse design institucional tem
ajudado na prática da democracia, facilitando na produção de convergências e consensos, na
negociação de interesses, na formação da consciência ambiental, de confiança no diálogo.
Tais colegiados deram contribuições expressivas para a gestão ambiental e de recursos
hídricos. Por meio desse exercício de interação e diálogo entre partes desiguais,
despolarizam-se posições extremadas. Entre as qualidades necessárias para os conselhos de
216
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meio ambiente incluem-se seu poder, legitimidade, representatividade, funcionalidade,
eficiência de sua secretaria executiva e transparência. A habilidade para se comunicar de
forma não violenta é um fator que aumenta suas possibilidades de darem resultados
positivos.

Gerenciamento de risco
Os chamados desastres naturais são definidos como fenômenos naturais que modificam a
superfície terrestre e, ao atingirem áreas ou regiões habitadas acarretam danos materiais e
humanos. Tais fenômenos não têm origem antrópica, mas têm na interferência humana a
potencialização de sua ocorrência, entre causas, e, principalmente, em efeitos. Segundo
AMARAL e GUTJAHR220, para que uma ocorrência seja classificada como desastre faz-se
necessário que o fenômeno ou o perigo atinja a população, causando uma grave perturbação
do funcionamento de uma comunidade, envolvendo perdas de vidas (10 ou mais óbitos) e/ou
perdas materiais, econômicas ou ambientais de grande extensão (100 ou mais pessoas
afetadas), de forma que os impactos estejam além da capacidade dessa comunidade de se
recuperar com seus próprios recursos. Se esse mesmo fenômeno ocorrer em uma área sem
moradias denomina-se evento natural; caso venha atingir uma área habitada, mas o número
de óbitos ou pessoas afetadas não atingir o critério citado acima, denomina-se acidente.
Os desastres naturais agrupam-se por afinidades, podendo ser de origem sideral (impactos de
meteoritos), relacionados à geodinâmica terrestre externa (vendavais, tempestades, furacões,
tornados, nevascas, ondas de calor, estiagens, enchentes, enxurradas, etc.), relacionados à
geodinâmica terrestre interna (terremotos, tsunamis, erupções, deslizamentos, corridas de
massa, etc.), e relacionados com desequilíbrios na biocenose (pragas animais e vegetais). No
Brasil, os principais estão associados aos escorregamentos de encostas, inundações, erosão e
temporais (ventanias, raios e granizo), mais comuns nas regiões Sul e Sudeste, além das secas
da Região Nordeste (semiárido). A ocorrência de eventos incluindo enchentes e inundações é
um caso histórico nas cidades brasileiras, e está, em grande parte, ligada à impermeabilização
do solo, à ocupação das margens dos cursos hídricos e ao desmatamento, enquanto que os
escorregamentos vitimam, cada vez, um número maior de pessoas, provocados
principalmente por cortes e aterros em áreas de alta declividade.
O gerenciamento desses desastres é um instrumento da gestão urbana, que deve ser
integrado a outras políticas públicas de modo a reduzir, prevenir e controlar de forma
permanente o risco de desastres na sociedade 221. Nesse contexto, tem-se como referência a
resiliência, termo cada vez mais utilizado em estudos sobre desastres naturais, para expressar
a capacidade de uma comunidade exposta ao perigo e ao risco em resistir, absorver, adaptar220
221
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se e recuperar-se dos efeitos de um evento, em tempo adequado e de forma eficaz, o que
inclui a preservação e a restauração de suas estruturas e funções básicas. Segundo BITAR222,
“a resiliência está diretamente associada às ações de gestão de risco executadas pela
comunidade (população e setores público e privado), uma vez que essa capacidade tende a
ser construída por meio do desenvolvimento de requisitos fundamentais, como:
conhecimento das áreas de risco (expresso, por exemplo, em cartas de risco); existência de
diretrizes organizadas em documentos oficiais, como plano diretor municipal e plano de
defesa civil; organização do poder público no âmbito de uma coordenadoria municipal de
defesa civil; organização da população em núcleos comunitários de defesa civil; organização
conjunta população/poder público por meio de conselhos ou comitês locais de defesa civil;
existência de sistemas de alerta; existência de infraestrutura de abrigo provisório; e existência
de hospitais próximos às áreas de risco, preparados para contingências”.
Para AMARAL e GUTJAHR223, as etapas que compõem o gerenciamento dos desastres devem
ser separadas em três momentos, antes, durante e depois do desastre. No que diz respeito ao
momento anterior ao desastre: a prevenção objetiva evitar que ocorra o evento; a mitigação
pretende minimizar o impacto do desastre, reconhecendo que muitas vezes não é possível
evitar sua ocorrência; a preparação estrutura a resposta (planejamento das ações
emergenciais caso o desastre ocorra); e o alerta corresponde à notificação formal de um
perigo iminente. No que diz respeito ao momento durante o desastre: os serviços de
emergência são acionados pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, envolvendo ações de
evacuação, busca e resgate, de assistência e alívio à população afetada. No que diz respeito
ao momento posterior ao desastre: a reabilitação corresponde ao período de transição que se
inicia ao final da emergência e no qual se restabelecem os serviços vitais indispensáveis e os
sistemas de abastecimento da comunidade afetada; a reconstrução caracteriza-se pelos
esforços para reparar a infraestrutura danificada, restaurar o sistema de produção e
revitalizar a economia; o desenvolvimento busca alcançar ou superar o nível de
desenvolvimento prévio ao desastre.
Para que a gestão do risco seja eficaz, é preciso conhecer o risco, ou seja, a probabilidade de
ocorrerem consequências danosas, como resultado de interações entre um perigo natural e
as condições de vulnerabilidade local. Entender os fenômenos naturais que ocorrem em
determinada região e preparar bem as comunidades para enfrentar as consequências desses
fenômenos é a principal meta estabelecida para que um gerenciamento de desastres seja
bem sucedido.
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A percepção do risco 224 é um dos fatores mais relevantes para a eficácia de sua gestão: Uma
vez que os afetados tem percepção do risco, é provável que haja tendência de diminuição à
exposição. Dessa forma a população estará alerta e poderá tomar medidas para diminuir sua
vulnerabilidade. Sendo assim, pode-se considerar que, quanto maior for a percepção da
ameaça do risco, mais alerta estariam os afetados e mais rapidamente procurariam opções de
proteção, alternativas, auxílio governamental, etc.; consequentemente estariam menos
vulneráreis ao risco 225.
No entanto, a percepção, um elemento subjetivo, está implícita em todos os elementos para
a análise de risco. Ela se particulariza de acordo com a cultura da população, no julgamento
profissional necessário às análises técnicas e na maneira como cada pessoa reage ao risco.
Diferente da vulnerabilidade, por exemplo, um critério objetivo para a análise
multidimensional de riscos e que pode ser mensurada por meio de cálculos que relacionam
parâmetros como densidade demográfica, intensidade de pobreza, número de habitantes
mais suscetíveis ao risco, entre outros indicadores.
Investigar a correlação entre os elementos vulnerabilidade e percepção poderá contribuir à
gestão de riscos, auxiliando na tomada de decisões e na busca por medidas preventivas e
mitigadoras para os desastres naturais; uma vez que exista a impossibilidade de realocação
dos moradores que vivem em áreas de risco e em atendimento à Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) são fundamentais que sejam realizadas ações com estas
finalidades.
Segundo AMARAL e GUTJAHR 226, algumas medidas podem ser observadas como ações
preventivas e providências a serem tomadas, como por exemplo, verificar inicialmente se a
região ou o local se encontram em uma situação de risco. Para as comunidades instaladas nas
áreas de risco, é fundamental a definição de alguns procedimentos para situações de
emergência, como, por exemplo, um plano de evacuação, a disseminação de notícias,
principalmente boletins meteorológicos, só autorizar o retorno às moradias após o
pronunciamento do órgão competente; no caso das encostas deve-se obedecer aos avisos de
suspeitas de escorregamentos ou rolamento de blocos; no caso das várzeas, obedecer aos
alertas contra inundações, e durante a enchente não circular pelas áreas atingidas pelas
águas, evitando correntezas, choques e doenças.
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Os planos preventivos e de contingência são instrumentos muito eficientes, especificamente
em áreas urbanas, uma vez que minimizam danos de ordem humana, material e social, além
de serem responsáveis pela implantação de uma cultura de caráter preventivo em relação aos
desastres. Segundo FARIA e SANTORO 227, “esses planos têm como consequência principal a
redução do número de vítimas fatais, além de resultados positivos como: a estruturação das
Comissões Municipais de Defesa Civis (COMDECs), capacitação das equipes técnicas
municipais; maior fiscalização das áreas de risco pelo poder público municipal; controle e
recuperação das áreas; conscientização das populações moradoras das áreas de risco por
meio de informações, divulgação e da criação de núcleos de Defesa Civil comunitários”.
A minimização de riscos pressupõe alguns aspectos, tais como: a realização de planejamento
urbano adequado, com planos diretores regionalizados e projetos urbanísticos que
considerem a infraestrutura (drenagem pluvial, esgoto sanitário) e terraplenagem (cortes e
aterros adequados e tratados); o uso de técnicas adequadas de manejo deve nortear o uso
correto do solo. Além disso, em ambos os casos, seja nas áreas urbanas ou rurais, deve-se
observar a legislação pertinente, cuja finalidade nada mais é que garantir a proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais.

Ações de saneamento básico
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) o saneamento pode ser entendido como o
controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos
nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. No Brasil o saneamento ambiental é direito
constitucional do cidadão, e inclui um conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações
operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem
urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.
Entretanto, a realidade não mostra exatamente isso: o assunto é tratado de forma pontual,
atendendo a interesses econômicos e políticos, e o investimento público nesse tipo de
infraestrutura é baixo, muito aquém da alta demanda pelos serviços. Têm-se então um País
marcado pela grande desigualdade e déficit ao acesso ao saneamento básico, principalmente
em relação à coleta e tratamento de esgoto, acarretando sérios problemas de saúde pública,
entre doenças e mortes associadas à veiculação hídrica (o Brasil ocupa a 112ª colocação
dentre 200 países no ranking internacional de saneamento) 228.
Quanto ao acesso à água potável, apesar dos avanços, o País ainda apresenta um quadro
considerado crítico, dadas as condições de suas duas maiores situações de estresse hídrico, a
baixa disponibilidade natural em regiões do País (como o Semiárido, por exemplo), e a alta
227
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demanda nas grandes aglomerações urbanas (como a RMSP, por exemplo). Nessas áreas
urbanas, os problemas de abastecimento esbarram no seu grande crescimento, em especial
nas áreas metropolitanas, e na demora na conclusão dos cronogramas das obras de
infraestrutura. Os governos falham sucessivamente pela ausência de ações preventivas, pela
retirada descontrolada dos reservatórios, pela concessão de outorgas sem os devidos estudos
de impacto, pela falta de agendas alternativas (como a adoção definitiva do reúso, por
exemplo), e pela falta de investimentos em educação ambiental.
A busca pela universalização do problema expõe o País a um grande desafio: gerenciar de
forma sustentável seus recursos hídricos, considerando-se que a qualidade das águas e/ou
mananciais vem piorando progressivamente. As fontes poluidoras podem ser classificadas em
duas formas básicas de poluição: pontual e difusa. Na poluição localizada ou pontual, a fonte
se dá a partir de um ponto específico, de maneira concentrada no espaço, sendo sua
localização e quantificação facilmente identificada, como uma vala ou um cano, por exemplo.
Nas fontes não localizadas ou difusas, temos a origem distribuída ao longo da extensão do
corpo hídrico, de difícil identificação, e, portanto, de difícil controle. Nesse caso tem-se como
fontes a poeira urbana (materiais particulados, fuligem, desgastes de pneus e pavimentos),
seres em decomposição, lixo, dejetos, erosão, efluentes diversos, carreados pelo escoamento
superficial das águas das chuvas e enxurradas.
Segundo BOJADSEN e RENARD 229, “a água poluída por esgoto pode tornar-se um veículo
direto de vários contaminantes causadores de doenças graves e de caráter epidêmico” (as
denominadas doenças de veiculação hídrica), e, exatamente por isso, a qualidade da água
envolve um aspecto sanitário de suma importância: o controle da qualidade da água é uma
medida que visa principalmente a garantir a saúde da população e deve ser exercido nos
meios urbanos e rurais. Entre os principais contaminantes das águas superficiais estão os
adubos, papéis, excrementos, sabões, microrganismos, pesticidas (organoclorados) e metais
pesados. Os nitratos procedentes de fertilizantes nitrogenados e de fezes humanas são o
maior contaminante da água subterrânea.
É exatamente em função das boas condições sanitárias e de saúde pública, que as águas
antes de destinarem-se ao consumo, devem receber o devido tratamento, que consiste na
retirada de impurezas, sais minerais e micro-organismos, tornando-a potável. O tratamento
varia de acordo com a fonte, local de captação, grau de turbidez e composição da água bruta.
Dependendo da qualidade original da água, um ou mais processos de tratamento são
aplicados. O processo convencional de tratamento de água é dividido em fases, e é realizado
nas ETAs, que se utilizam de processos físicos e químicos para que a água adquira as
propriedades desejadas e próprias para o consumo.

229

BOJADSEN, Minka Ilse; RENARD, Mônica (Coord.). Manual do Rio Tietê, 1997, p. 15.
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Trata-se de um processo complexo, custoso e essencial para o bem estar e saúde da
população, seja ela rural ou urbana, devendo obedecer aos padrões de potabilidade
estabelecidos pela Portaria n. 2.914 230, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde,
e aos limites máximos dos parâmetros de qualidade da água para cada classe, indicando
também, em cada caso, os tipos de tratamento adequados para o abastecimento público,
estabelecidos pela Resolução CONAMA n. 357231, de 17 de março de 2005.
De acordo com PORTO 232, o tratamento convencional pode não ser suficiente para tornar a
água livre de substâncias nocivas para consumo, o que implica na adoção de técnicas
complementares de tratamento de água para abastecimento (tratamento de água avançado),
incluindo agentes oxidantes, adsorção por carvão ativado, processos de separação por
membranas, radiação ultravioleta, e troca iônica.
Em relação aos efluentes a situação é mais complexa, e o seu lançamento em corpos hídricos
está ligado à própria história do homem e de sua evolução com o surgimento das cidades.
Essa contaminação decorre da falta de sistemas adequados para sua captação, transporte e
tratamento, e, no caso das metrópoles, essa carga atinge proporções preocupantes.
No Brasil, o surto de desenvolvimento de suas cidades a partir da segunda metade do século
XX, e a consequente poluição de seus corpos hídricos adjacentes, impulsionou a tomada de
uma série de medidas, entre as quais o estabelecimento de um Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA), e a consequente criação das companhias estatais de saneamento.
Entendido como um ciclo, o Saneamento Ambiental, como tal, só se fecharia com a sua
completude. O processo que se inicia na natureza com a captação da água bruta, passa pela
reservação e pelo tratamento; depois é fornecida à população por meio de rede, e é
novamente coletada por outra rede até o tratamento, só se conclui quando a água finalmente
está pronta para ser devolvida à natureza, em condições adequadas, livres de contaminantes
e poluentes. Entretanto, o que se viu, desde a fundação dessas companhias, na década de
1970, é que a prioridade sempre foi dada ao abastecimento de água, ficando a coleta e o
tratamento do esgoto relegado ao segundo plano, o que demonstra o mais profundo descaso
por parte do Poder Público perante o assunto.
Dados do Instituto TRATA BRASIL 233 comprovam a lentidão da universalização do saneamento
básico, apontando que de todo o esgoto produzido no País, apenas 38,7% passa por algum
tipo de tratamento, o que significa que mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso aos
230

Portaria n. 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilânci a da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
231
Classe especial: desinfecção; Classe 1: tratamento simplificado; Classe 2: tratamento convencional; Classe 3: tratamento conv encional ou
avançado; Classe 4: impróprios para uso. Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005, Dispõe s obre a classificação dos corpos de
água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá
outras providências.
232
PORTO, Rubem la Laina (Org.). Fundamentos para a gestão da água, 2012, p. 168-169.
233
Disponível em: <www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>. Acesso em: nov. 2014.
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serviços de esgotamento sanitário, e todo o volume do efluente produzido por essa
população é despejado in natura no meio ambiente. De acordo com a organização, apenas
48,3% da população têm acesso à rede de coleta de esgoto, e, quanto ao acesso ao
abastecimento de água (tratada), o número é um pouco mais vantajoso, cobrindo 82,7% da
população, porém ainda muito aquém das expectativas de um país em desenvolvimento.

Ações de drenagem urbana
A drenagem urbana pode ser entendida, lato sensu, como um conjunto de medidas que visam
minorar os riscos aos fenômenos das inundações que estão expostos as populações urbanas,
e viabilizar o desenvolvimento urbano de maneira articulada, harmônica, e sustentável 234.
Trata-se de um sistema artificial, disposto em rede, que tem como função promover a coleta,
o escoamento e a disposição das águas pluviais nas cidades, conduzindo-a com segurança e
higiene ao seu escoadouro, salvaguardando vidas e bens da população, mantendo o
funcionamento dos serviços urbanos essenciais e evitando a proliferação de doenças de
veiculação hídrica, ocasionadas pelos empoçamentos e acúmulos de água.
A drenagem urbana é composta pelos sistemas de macrodrenagem e de microdrenagem. O
sistema de microdrenagem, também conhecido como sistema coletor de águas pluviais,
engloba as estruturas que coletam as águas de chuva nas áreas urbanas, compostas pelo
conjunto de pavimento, guias, sarjetas, sarjetões, bocas de lobo, rede de galerias de águas
pluviais e canais de pequenas dimensões. Quando bem dimensionado, e com a devida
manutenção, o sistema praticamente elimina as inconveniências advindas das inundações e
das enxurradas. Já o sistema de macrodrenagem é constituído, em geral, por canais de
maiores dimensões, abrangendo o conjunto de galerias de águas pluviais, canais artificiais e
canais naturais modificados, localizados em fundos de vale, que se constituem nos grandes
troncos coletores. Incorporam ainda, sistemas de armazenamento das águas por estruturas
de detenção ou retenção.
Vários fatores interferem diretamente na drenagem urbana, tais como as condições físicas da
bacia hidrográfica, e/ou o próprio clima (regime pluviométrico), mas, entre as intervenções
humanas, são especialmente as próprias obras de urbanização que mais o fazem (ocupação,
supressão de vegetação, asfaltamento, movimentos de terra, impermeabilização do solo),
além é claro, das interferências indiretas (disposição incorreta de resíduos entupindo
galerias). Entre os principais problemas relacionados às interferências, destacam-se as
enchentes (maiores picos e volumes), que têm maiores impactos sobre a sociedade,
principalmente nos períodos das grandes chuvas sazonais, além das erosões, do aumento do
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AMORIM, Lia Martucci de. Ocupação de fundos de vale em áreas urbanas: estudo de caso: Córrego do Mineirinho, São Carlos, SP, 2004, p.
24.
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escoamento superficial implicando em maiores picos a jusante, degradação da qualidade de
água, assoreamento, etc.
Durante décadas, o conceito de drenagem urbana (clássico) esteve associado à remoção
rápida do excesso de águas pluviais (volumes precipitados), de maneira a evitar riscos de
inundações e o acúmulo de águas paradas ou empoçadas nas cidades, e, segundo essa
ordem, as soluções e ações necessárias se concentraram no projeto e execução de grandes
obras de engenharia (estruturais). Práticas correntes até aproximadamente o final do século
XX, acarretaram impactos ambientais e sociais incalculáveis, e, no caso das áreas de fundo de
vale, estas ações recaíram principalmente sobre os recursos hídricos e os ecossistemas
ripários. Em São Paulo, por exemplo, as obras hidráulicas foram induzidas pelas necessidades
sanitárias, principalmente em função dos surtos de epidemias que atingiam sua população,
além, é claro, para minimizar os prejuízos causados por essas inundações. Entretanto, a
implantação de tais obras vieram, na realidade, reforçar alguns interesses implícitos, como o
aproveitamento das águas para fins energéticos, e viabilizar a ocupação das várzeas para fins
imobiliários (aproveitamento máximo do solo).
Há ainda a adoção da estratégia de conjugarem-se as obras de canalizações de córregos à
construção de vias de circulação rodoviária, originando muitas avenidas nas várzeas urbanas
das cidades brasileiras, como verdadeiros modelos de urbanização e modernidade. As obras
de retificação dos principais rios paulistanos (Tietê, Pinheiros, e Tamanduateí), e a construção
de suas respectivas avenidas marginais são obras da Engenharia que ilustram perfeitamente
essa conjuntura.
Entretanto o resultado para as cidades não foi o esperado; as obras não resolveram o
problema das enchentes com o simples afastamento das águas, e em alguns casos a situação
até piorou (as soluções apenas transferiram os problemas para outro ponto da bacia, muitas
vezes agravando sua magnitude). Além dos projetos não levarem em consideração as reais
condições de densidade populacional e as interferências na bacia hidrográfica, não foi dada a
devida importância às obras necessárias à manutenção dos sistemas. Consequentemente, a
impermeabilização excessiva do solo (aumento das áreas construídas e pavimentadas)
reduziu sua capacidade natural de absorver as águas das chuvas, aumentando a velocidade
do escoamento superficial direto.
O agravamento das condições de escoamento das águas nas áreas urbanas fez com que, a
partir da década de 1990, houvesse uma mudança conceitual, com a substituição das
estruturas hidráulicas tradicionais por reservatórios de detenção ou retenção 235. Também

235

Os reservatórios de detenção controlam a vazão dos corpos d´água, enchendo com as chuvas e esvaziando algumas horas após os
eventos. Apesar de reterem parte dos materiais trazidos pelas águas, sua contribuição para a remoção dos poluentes é muito pe quena. Os
reservatórios de retenção possuem uma lâmina d´água permanente destinada a evitar o crescimento da vegetação indesejável, além da
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conhecidos como piscinões, foram propostas com o objetivo de reter parte das vazões de
pico, diminuindo o risco de enchentes, na medida em que permitiam a liberação lenta das
águas que eram acumuladas nos reservatórios durante as chuvas intensas (vide figura 25).
Esta nova concepção foi complementada com um elenco de medidas de controle de vazões,
destinadas a estimular a infiltração e armazenamento das águas pluviais. Essas medidas
começaram a ser aplicadas nos locais onde as chuvas caem (origem das vazões), através da
criação de pequenos reservatórios e a adoção de outras soluções para permitir a infiltração
da água no solo em lotes, propriedades isoladas, praças, passeios ou mesmo em grandes
áreas e bairros inteiros.

Figura 25. Reservatório de retenção no Rio Aricanduva
Foto: Alexandre Rezende / Casa Abril.

De acordo com BROCANELI, ROSSINI e RODRIGUES 236, muitos piscinões foram construídos nas
últimas duas décadas, como solução para conter as cheias. Tais reservatórios foram
construídos a céu aberto, em regime emergencial: neles o excedente das cheias é
armazenado e posteriormente devolvido ao rio. No entanto, o resultado não tem se mostrado
positivo, pois a má qualidade das águas, associado à forma como tais reservatórios são feitos
e implantados, compromete a preservação das várzeas e degrada o entorno onde são
implantados. Além disso, são soluções de alto custo, não apenas envolvendo a sua construção
em si, mas também pelas desapropriações e por sua custosa manutenção. A enorme carga de
sedimentos carreados pelas águas pluviais acabam por assorear todo o sistema de drenagem,
exigindo dos piscinões a constante manutenção para que suas funções sejam mantidas. Sem a

lâmina variável que é preenchida e esvaziada durante as cheias. Com esse sistema, além de controlarem as vazões, controlam ta mbém a
qualidade das águas. GUARULHOS (Município). Plano Diretor de Drenagem: diretrizes, orientações e propostas, 2008, p. 12-13.
236
BROCANELI, Pérola F.; ROSSINI, Mariana V.; RODRIGUES, Samira. Os rios e a paisagem da cidade sustentável, 2008, p. 16.
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devida manutenção, podem servir como criadouros de mosquitos, alguns inclusive vetores de
agentes de doenças. Nesses termos, a implantação de um reservatório de contenção de
cheias deve ser submetida a ponderações técnicas, econômicas e sociais. Sua eficácia pode
também ser fortalecida por ações não estruturais complementares, principalmente pela
educação ambiental nas escolas e comunidades locais.
Fato é que o meio técnico tem buscado alternativas às soluções clássicas, com o intuito de
neutralizar os efeitos da urbanização sobre os processos hidrológicos, tendo inclusive
direcionado suas pesquisas em drenagem urbana para o desenvolvimento de novas soluções,
como as trincheiras de infiltração, o armazenamento, os pavimentos permeáveis, e os
reservatórios de detenção. Trata-se do chamado sistema sustentável de drenagem urbana (as
chamadas medidas de controle), uma nova alternativa para as cidades que preserva os
mecanismos naturais de escoamento da bacia hidrográfica, minimizando os impactos
ambientais da urbanização (princípio chamado desenvolvimento urbano de baixo impacto).

Figura 26. Pavimentos permeáveis
Fonte: <defender.org.br>.

São sistemas que utilizam como referência o ciclo hidrológico natural, e têm como base a
adoção de estratégias múltiplas, e não mais aquela única solução, que tenta resolver o
problema através de grandes obras de drenagem. Nesse novo modelo não se deve aumentar
a vazão de pico das condições naturais (manter a vazão pré-existente), não se deve transferir
os impactos para jusante (não transferindo o impacto do novo desenvolvimento para o
sistema de drenagem), priorizando-se ações de controle do escoamento na fonte. A unidade
de planejamento deve ser o conjunto da bacia para controle do volume. Segundo SOARES e
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CARVALHO237, “tais medidas têm por objetivo restituir a bacia à sua condição natural,
existente antes da implantação dos empreendimentos, de modo a devolver a capacidade de
armazenamento local através da implantação de reservatórios ou da restituição da
capacidade de infiltração” (contempla-se preferencialmente o conceito de reservação em
detrimento do conceito de canalização). A partir de abordagem mais integrada, ou seja, além
dos aspectos hidrológicos e hidráulicos consideram-se os aspectos sanitários, ambientais e
paisagísticos, buscam-se alternativas sustentáveis, que incluam, por exemplo, uso de
elementos permeáveis nos pavimentos (vide figura 26), utilização das áreas de fundo de vale
como espaços de amortecimento das cheias, construção de reservatórios de detenção e
retenção na micro e macrodrenagem, de preferência seguindo os modelos aberto e offline,
captação de águas pluviais para armazenamento em cisternas ou reservatórios de
acumulação e reúso (nesse caso, é necessário o controle da qualidade da água para definir o
uso apropriado).
Conforme TUCCI 238, as estratégias de drenagem urbana sustentável devem passar pela
implantação de uma série de medidas de controle, que devem atuar desde a fonte, passando
pela microdrenagem, até a macrodrenagem. As principais medidas de controle na fonte
(escala do lote, passeio, praças, etc.) são aquelas que aumentam as áreas de infiltração e
percolação, e o armazenamento temporário em reservatórios residenciais ou telhados. Entre
as medidas que aumentam a percolação, estão os gramados permeáveis, os valos de
infiltração, as bacias de percolação, os dispositivos hidráulicos permeáveis (trincheiras e meio
fios permeáveis), os pavimentos permeáveis. Entre as principais medidas de controle na
microdrenagem, utiliza-se o amortecimento do volume gerado, através de dispositivos como:
tanques, lagos e pequenos reservatórios abertos ou enterrados, com lâmina d’água,
permanente ou secos, entre outros. As principais medidas de controle na macrodrenagem
dividem-se em estruturais ou não estruturais: quanto às estruturais, a canalização,
reservatório de amortecimento e diques em combinação com polders 239; quanto às não
estruturais, o zoneamento de áreas de inundações, através da regulamentação do uso do solo
com risco de inundação, ocupação com áreas de lazer, seguros contra inundações e previsão
em tempo atual, entre outras.
Conforme MOURA, PELLEGRINO e MARTINS 240, desde a década de 1970, nos EUA, as
chamadas melhores práticas de manejo (MPM) vem sendo consideradas como medidas
237

SOARES, Andreza Aparecida; CARVALHO, Pompeu Figueiredo de. Intervenções em corpos d’água e paisagem urbana: o caso dos
reservatórios de retenção na Bacia do Alto Tietê-SP, 2007, p. 6.
238
TUCCI, Carlos Eduardo M. Água no meio urbano, 1999, p. 494.
239
Polders são estruturas hidráulicas artificiais, uma das mais clássicas técnicas de drenagem para controle de enchentes em locais de baixa
altitude próximas a rios, áreas ribeirinhas em geral, e o mar. O sistema é composto por diques (muros), reservatórios, dutos e bombas.
Quando ocorrem chuvas de grande intensidade, especialmente no verão, os diques fazem o trabalho de isolamento das águas: o volum e
intenso de águas pluviais é coletado na vizinhança da estrutura, armazenado, e então lançado de volta ao rio após o período de pico de
vazão. Disponível em: <http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=911%3Apolderes&catid=37%3Aservi
cos&Itemid=55>. Acesso em: dez. 2014.
240
MOURA, Newton C. B.; PELLEGRINO, Paulo R. M.; MARTINS, José Rodolfo S. Transição em infraestruturas urbanas de controle pluvial: uma
estratégia paisagística de adaptação às mudanças climáticas, 2012, p. 5-6.
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alternativas para o manejo das águas pluviais, como soluções para diminuir o volume do
escoamento superficial, aumentar a infiltração e remover os poluentes difusos antes destes
alcançarem os recursos hídricos. Todavia, apenas a partir da inserção das medidas de controle
da poluição difusa, previstas a partir do Clean Water Act (1987), que as MPM passam a serem
consideradas ferramentas indispensáveis para drenagem, tendo sido utilizadas
extensivamente nos EUA, e ganhando adeptos em todo o mundo. Influenciado pelos
princípios de biorretenção (onde a abordagem da drenagem busca reproduzir as condições
hidrológicas pré-urbanas por meio do uso de técnicas mais naturalizadas de retenção,
infiltração e evapotranspiração), as MPM das águas de chuva fazem uso de diversas
tipologias, tais como: os jardins de chuva, pequenas depressões topográficas que recebem o
escoamento da água pluvial; as biovaletas, pequenas depressões lineares preenchidas com
vegetação, solo e demais elementos filtrantes; os canteiros pluviais, que são basicamente
jardins de chuva compactados em pequenos espaços urbanos; e as lagoas pluviais, que
funcionam como bacias de retenção e recebem o escoamento superficial por drenagens
naturais ou tradicionais (vide figura 27).

Figura 27. Esquema construtivo do jardim de chuva e da biovaleta
Fonte: Costa; Furuiti, 2007, p. 9-11.

Delimitação de Unidades de conservação
O manejo da biodiversidade (conservação, preservação e proteção) envolve basicamente
duas estratégias mais comumente utilizadas, a conservação in situ e conservação ex situ, que
visam reverter uma tendência global de perda, revelada por estudos científicos e cenários
quantitativos cada vez mais pessimistas. Tal deterioração é um resultado direto das ações
antrópicas de diversas naturezas, causada principalmente pelos processos de
desenvolvimento humano e econômico (mudanças no uso da terra, alterações climáticas e
superexploração dos recursos naturais), e notadas pelos processos de deterioração e
fragmentação de habitats, introdução de espécies (animais e vegetais), exploração excessiva
de espécies vegetais e animais, poluição do solo, da água e da atmosfera, entre outros.
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Na conservação ex situ, a proteção de espécies ou suas partes se dá fora do ambiente natural,
desenvolvendo-se em cativeiros e viveiros (zoológicos e jardins botânicos), por meio de
coleções de micro-organismos em instituições de pesquisa e em bancos de sementes ou de
germoplasma. Na conservação in situ, a proteção dirigida a espécies, variedades genéticas e
habitats, na natureza, é realizada no próprio ambiente onde estão localizados os recursos
naturais passíveis de proteção e envolve medidas de zoneamento territorial, nos três níveis
de governo, que estabelecem áreas especialmente protegidas.
A conservação in situ apresenta algumas vantagens, tais como: permitir que as espécies
continuem seus processos evolutivos; favorecer a proteção e a manutenção da vida silvestre;
apresentar melhores condições para a conservação de espécies silvestres, especialmente
vegetais e animais; oferecer maior segurança na conservação de espécies com sementes
recalcitrantes e conservar os polinizadores e dispersores de sementes das espécies vegetais.
Deve-se considerar, entretanto, que este método é oneroso, depende de eficiente e
constante manejo e monitoramento, pode exigir grandes áreas, o que nem sempre é possível,
além do que a conservação de uma espécie em um ou poucos locais de ocorrência não
significa, necessariamente, a conservação de toda a sua variabilidade genética 241.
Conforme OLIVEIRA242, o conceito e os objetivos a serem atingidos com a criação de áreas
protegidas, de uma maneira geral, têm-se transformado bastante. Segundo a autora, além do
propósito da preservação da diversidade das espécies e da manutenção de serviços
ecológicos essenciais, inclui-se a proteção de monumentos naturais e a preservação de
belezas cênicas, conciliadas com a promoção da pesquisa científica, da educação ambiental,
da recreação em contato com a natureza, com o turismo ecológico, e o desenvolvimento
regional ordenado e racional. No Brasil, o conceito de área protegida diz respeito à figura
legal Unidade de Conservação.
De acordo com a Lei n. 9.985 243, de 18 de julho de 2000, (regulamentada pelo Decreto n.
4.340, de 22 de agosto de 2002) as Unidades de Conservação da Natureza (UCs) são espaços
territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação
e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção. São, portanto, áreas instituídas pelo Poder Público para a proteção
da fauna, flora, recursos hídricos, solos, paisagens e processos ecológicos pertinentes aos
ecossistemas naturais, assim como o patrimônio associado às manifestações culturais dos
brasileiros de São Paulo.
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De acordo com OLIVEIRA 244, as Unidades de Conservação da Natureza (UCs) “representam a
condição básica para a conservação e perpetuação da diversidade biológica, contribuindo
igualmente para a manutenção dos modos de vida das culturas tradicionais associados à
proteção da natureza”, e figuram como um dos mais eficazes instrumentos de planejamento
territorial ambiental, contribuindo para a efetiva implantação das políticas públicas voltadas à
proteção do meio ambiente, ainda que o Poder Público disponha de outros mecanismos para
controle do uso dos recursos e espaços naturais, tais como o zoneamento ecológicoeconômico, licenciamento ambiental, gerenciamento de recursos hídricos, etc. Em suma, as
UCs são a pedra angular da conservação in situ da diversidade biológica, do estoque genético
representado pelos organismos vivos e na manutenção de serviços essenciais dos
ecossistemas em favor da qualidade de vida do ser humano.
Além disso, passaram também a ser reconhecidas pelo papel que desempenham na
prestação de serviços ambientais, tais como a capacidade de produção de água e o equilíbrio
do ciclo hidrológico, a vitalidade dos ecossistemas, a fertilidade do solo, o equilíbrio climático
e o conforto térmico. Para OLIVEIRA245, “a cobrança pelo uso da água e a comercialização dos
créditos de carbono são apenas alguns dos exemplos, do reconhecimento da importância e
do valor econômico desses serviços como forma de proteger os ecossistemas e de evitar a
exploração indiscriminada de recursos naturais”.
Suas diretrizes e normas estão também previstas no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), onde está previsto que os estados e municípios também
devem criar os seus próprios sistemas de unidades de conservação, contribuindo assim para o
cumprimento das metas e objetivos relativos à proteção da diversidade biológica em escala
local, regional, nacional e internacional. O SNUC também estabelece uma divisão das UCs em
dois grupos, as Unidades de Conservação de Proteção Integral, e as Unidades de Conservação
de Uso Sustentável.
Nas Unidades de Conservação de Proteção Integral, o objetivo principal é a preservação da
natureza, e só se admite a utilização indireta de recursos naturais em áreas com pouca ou
nenhuma ação humana. As categorias que o compõem são: Estação Ecológica, Reserva
Biológica, Parque Nacional (incluem-se os parques estaduais e os parques naturais
municipais), Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. No caso das estações ecológicas
e reservas biológicas, a visitação é permitida somente com objetivos educacionais, sendo que
nas demais categorias, a visitação é permitida de maneira mais ampla.
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Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, é possível a exploração do ambiente,
segundo critérios que garantam a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos
processos ecológicos, mantendo-se a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de
forma socialmente justa e economicamente viável, valorizando-se e respeitando-se os meios
de vida e a cultura de populações tradicionais. As categorias que o compõem são: Área de
Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional,
Estadual e Municipal, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento
Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Além destas categorias de UCs, existem também outros Espaços Territoriais Especialmente
Protegidos (ETEPs) pertencentes integralmente ao poder público que não foram enquadradas
pela legislação federal relativa ao SNUC. Trata-se de áreas onde a biodiversidade mais
expressiva não é característica marcante e, portanto, sua preservação não é o objetivo
principal. Um exemplo são os hortos florestais e os jardins botânicos, já enquadrados
anteriormente como UCs em âmbito federal e estadual.
Uma importante estratégia de gestão integrada dos recursos naturais se dá através da
implantação de um Mosaico de Áreas Protegidas, um conjunto de unidades de conservação
de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas
protegidas públicas ou privadas, inseridas em um contexto regional mais amplo e,
geralmente, estabelecido junto a um conjunto pré-existente de áreas protegidas. Pela sua
grande extensão florestal, acabam possibilitando a manutenção dos fluxos genéticos e a
utilização dos recursos naturais pelas comunidades locais, através de procedimentos
embasados nos conceitos de sustentabilidade. A ideia de um mosaico de unidades é bastante
positiva, dado o fato que os processos que geram e mantém a biodiversidade ultrapassam os
limites das unidades de conservação, e, sendo assim, aumentam as parcelas do território com
possibilidades de ser manejadas, assegurando uma maior integridade desses processos.
Com exceção das áreas de proteção ambiental e das reservas particulares do patrimônio
natural, todas as outras categorias de UCs devem ter, por obrigação legal, uma zona de
amortecimento, “onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições
específicas, com a função de amortecerem impactos oriundos das atividades que possam
prejudicar a fauna, a flora, os processos ecológicos e os recursos hídricos que estão
protegidos no interior dessas Unidades” 246. A extensão e delimitação de uma zona de
amortecimento estão definidas no Plano de Manejo da Unidade de Conservação 247.
Empreendimentos de impacto como os industriais, minerários, e de infraestrutura viária,
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hidroelétrica e sanitária, estão entre os sujeitos ao estudo de viabilidade ambiental, enquanto
que atividades agroflorestais, agricultura sustentável, loteamentos urbanos com extensas
áreas verdes e atividades industriais de baixo impacto, são algumas atividades compatíveis
com zonas de amortecimento.
De acordo com OLIVEIRA248, é essencial que o gerenciamento e o manejo das UCs sejam
fundamentados em princípios de planejamento, para que estas cumpram integralmente suas
funções ambientais, sociais, econômicas, culturais e científicas. Seu principal instrumento é o
Plano de Manejo, e deve este “definir o zoneamento da área abrangida e estabelecer os
programas de gestão, a partir da realização de análises e diagnósticos dos elementos do meio
físico, biótico e social, num processo de planejamento integrado e participativo”.
Caracterizam-se por processos de planejamento integrado e participativo envolvendo os
diversos setores da sociedade que se relacionam com as unidades de conservação por meio
da implantação de conselhos de gestão. Representam, portanto, a consolidação do
conhecimento científico gerado na unidade de conservação a partir da realização de análises
e diagnósticos dos elementos do meio físico (geologia, geomorfologia, clima e solos), biótico
(fauna, flora e vegetação) e social (uso e ocupação da terra, socioeconomia, visitação pública,
vetores de pressão, patrimônio histórico-cultural material e imaterial).
Segundo o autor249, “a proteção efetiva das UCs requer a conquista e o envolvimento da
opinião pública no comprometimento com sua importância ambiental e nas possibilidades de
promoção social e desenvolvimento local, e, portanto, os processos educativos, com
abordagem participativa, dirigidos a públicos bastantes amplos e diversificados,
desempenham papel fundamental”.
SILVA250 destaca atenção especial às APAs, uma categoria de Unidade de Conservação que
tem sua introdução no País como uma alternativa às unidades de proteção integral até então
conhecidas, trazendo, como objetivos, a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais,
através da coexistência dos ecossistemas com o desenvolvimento de determinadas atividades
econômicas. Com a implantação das APAs, seria possível dispensar os gastos com as
desapropriações das terras e evitar conflitos com as comunidades locais (além de manter-se o
estilo de vida tradicional da região), e, seguir assim, uma estratégia compatível com a
realidade brasileira, uma vez que a falta de recursos financeiros para a desapropriação de
terras limitava a implantação e consolidação de outros programas de conservação.
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Conforme a autora 251, um dado importante que diferencia a APA de outras categorias de UCs
é a possibilidade da manutenção da propriedade privada, desde que esta esteja de maneira
compatível com a proteção dos recursos naturais, seguindo, portanto os conceitos do
desenvolvimento sustentável, e podendo inclusive coexistir com áreas urbanas e rurais, ou
seja, em atividades socioeconômicas e culturais. Além disso, por manter os proprietários e
suas atividades, as áreas possibilitam o exercício da gestão compartilhada entre Estado,
municípios e entidades da sociedade civil, como as organizações não governamentais, a
iniciativa privada, instituições de ensino e fóruns regionais, como comitês de bacias,
consórcios municipais, entre outros.
Sob essa égide, as APAs passaram a ser delimitadas, consideradas como espaços de
planejamento e gestão ambiental de extensas áreas que possuíssem ecossistemas de
importância regional, englobando um ou mais atributos ambientais, e podendo ser
estabelecida pelos Poderes Públicos Federal, Estadual, Municipal e Distrito Federal. Conforme
SILVA252, a APA estaria entrando em cena “não para impedir o desenvolvimento, mas sim
estabelecer regras para o planejamento econômico-ecológico, isto é, o uso adequado dos
recursos naturais”. Segundo a autora, “enquanto instrumento de planejamento, a APA viria
possibilitar o desenvolvimento de atividades econômicas de forma planejada por meio do
Plano de Manejo, que compreende o Zoneamento Econômico-Ecológico, as diretrizes e
normas para o uso e ocupação do solo e os Programas de Ação a serem implementados, a
curto, médio e longo prazo”.
Entretanto, o modelo tem mostrado ineficiência, dadas as dificuldades de gestão,
principalmente ocasionadas pelos diversos interesses conflituosos entre os proprietários e em
relação aos objetivos de proteção das áreas. Além disso, pela facilidade de criação, tornaramse alvo de usos políticos e utilitários, fragilizando-se o seu conceito, e colocando-se em xeque
a sua real necessidade de demarcação. O resultado foi a multiplicação da delimitação de
áreas, todavia, sem o devido planejamento ambiental, estabelecendo-se assim um
desequilibro entre o número de Unidades de Conservação de uso direto com as de uso
indireto. Na realidade, as APAs deveriam ser estabelecidas de forma aliada à proteção
ambiental, com o uso planejado do solo, ou seja, como um instrumento de planejamento e
não como substitutas de uma Unidade de Proteção Integral. Conforme SILVA 253, as APAs são
tão importantes quanto as demais unidades de uso indireto (parques, estações ecológicas,
etc.), porém só elas não são por si só suficientes. Faz-se necessário a coexistência de ambas
as categorias, unindo-se e complementando-se, estabelecendo corredores e zonas de
amortecimento.
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Segundo SILVA 254, na implementação de uma APA, o Plano de Manejo figura-se como um
instrumento de suma importância, e, por isso mesmo, deve ser feito com a participação da
população local, que precisa entender as limitações necessárias para garantir a conservação
dos atributos. Para a autora, “cabe ao Estado, além do estabelecimento das restrições,
implementar também Programas de Ação que considerem novas alternativas
socioeconômicas e a capacitação da população local para o desenvolvimento de novas
atividades econômicas ou a introdução de novas técnicas para as atividades já existentes.
Desta forma, a possibilidade de surgirem conflitos futuros pode ser bem menor”.

Criação de parques ecológicos
O conceito de Parque Ecológico (PEC) é algo genérico e impreciso, e de difícil definição, seja
pelo fato dessa modalidade não estar obrigatoriamente vinculada à Ecologia (não promove
conservação in situ, ex situ, etc.), dando margem, portanto ao uso indevido e indiscriminado
da expressão (ecológico), mas principalmente, por abarcar as mais diversas e variadas
funções, tais como áreas comunitárias de lazer, de integração do homem com a natureza,
áreas para educação ambiental, recuperação do meio ambiente, controle da poluição,
recuperação de áreas degradadas, entre outras.
Trata-se, portanto, de equipamentos mais voltados a propiciar o contato da sociedade com a
natureza, através de atividades de educação ambiental e lazer do que outras Áreas
Especialmente Protegidas (AEPs) distantes dos centros urbanos, as quais geralmente têm
como objetivo principal a conservação da biodiversidade. Conforme MACEDO e SAKATA 255,
tais áreas destinam-se prioritariamente à conservação de algum recurso ambiental, como um
banhado ou um bosque, e, paralelamente a isso, são áreas de lazer ativo em espaços
concentrados (esporte, play ground, etc.) ao lado de áreas de lazer passivo (trilhas bucólicas e
esparsas).
O conceito remonta à segunda metade do século XX, com uma demanda crescente
decorrente do crescimento das cidades brasileiras, onde espaços públicos passam a ser
criados em mais larga escala, motivados principalmente pelo crescimento populacional e pela
adoção de novos hábitos culturais (banhos e práticas esportivas), oferecendo inúmeras
possibilidades para o lazer. Mais especificamente a partir dos anos 1980, os parques ganham
nova dimensão, uma vez que a preservação da natureza (causa ecológica) torna-se uma
bandeira pela qualidade de vida. Mesmo que não possuam mais seus ecossistemas originais,
são, no imaginário coletivo, associados ao verde, ao ar puro e à natureza distantes. Em geral
possuem um núcleo processado e equipado para o lazer e, bosques com trilhas no restante
da área.
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Na realidade, este pensamento ecológico já se fazia presente na obra de muitos paisagistas,
que, influenciados pelo forte ideário nacionalista pós anos 1940, utilizaram a vegetação nativa
e tropical como elemento-chave de seus projetos de plantio. Foi esse também o pensamento
da equipe do DEPAVE durante o período de intensa criação de parques paulistanos nos anos
1960/1970256. Em São Paulo, o conceito Parque Ecológico é mencionado pela primeira vez por
Ruy Othake na proposta de revitalização/conservação das várzeas do Rio Tietê em escala
metropolitana. O projeto nunca foi completado, tendo sido construídos apenas dois dos
diversos núcleos previstos, um em Barueri (Tamboré), e o outro em Cangaíba, na capital
paulistana. Do ponto de vista ecológico, os núcleos pouco contribuíram para o local, pois a
várzea nunca teve seu ecossistema totalmente recuperado, entretanto, a introdução do
conceito de conservação da várzea como entidade ecológica útil ao lazer urbano foi muito
positiva e marca a criação de uma série de outros projetos pelo País.
Conforme OLIVEIRA 257, o estabelecimento de instituições, relacionadas à categoria Parqu e
Ecológico, presentes em documentos legais é praticamente inexistente. No caso da legislação
federal, não há menção a este tipo de área protegida, e na estadual, no caso do Estado de São
Paulo, além dos diplomas legais voltados à criação e à gestão dos quatro parques ecológicos
estaduais, o único dispositivo geral que se refere a parque ecológico é a Lei Estadual n.
3.743258, de 09 de Junho de 1983, estabelecendo normas de estímulo, através de convênio,
para a criação de parques ecológicos e florestais, o mais próximos possível da área urbana
(senão na sua borda), e neles deverão ser implantados locais apropriados à recreação e ao
lazer da população, possibilitando que essas unidades se tornem ponto de encontro da
comunidade.
O Estado de São Paulo possui cinco parques ecológicos: PEC do Guarapiranga (263,80 ha), PEC
do Tietê (1.450,00 ha), PEC Monsenhor Emílio José Salim (285,00 ha), PEC das Nascentes do
Tietê (134,75 ha), e o PEC da Várzea do Embu-Guaçu (128,03 ha), perfazendo uma área total
de 2.261,58 ha. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA),
os parques ecológicos estaduais possuem características de parques urbanos e explicitam
diversos conceitos relacionados à conservação e à recuperação ambiental, atuando também
como centro de lazer e cultural, voltado para a natureza.
Os parques ecológicos estaduais (PECs) são definidos oficialmente259 como “unidades de
múltiplos aspectos, que explicitam na sua estrutura e dinâmica os diversos conceitos
relacionados tanto à conservação, quanto à recuperação ambiental. Devem ser de fácil acesso
à população e possuir área maior do que cinquenta hectares, para que possam reunir
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diversos elementos importantes como mata com espécies nativas, arboreto, viveiro, trilhas
educativas e lagos, possibilitando a sensibilização da comunidade, a difusão de informações e
a capacitação técnica. Trata-se de unidade paisagística de destaque e, devido à proximidade
com a área urbana, atua também enquanto centro cultural e de lazer, voltado, de
preferência, ao reforço da identidade homem-natureza”.
Entretanto, segundo TERAMUSSI 260, há algumas divergências que devem ser notadas, em
relação às prioridades dos objetivos dos parques ecológicos e das unidades de conservação
incluídas no SNUC. Algumas regras estabelecidas para as UCs, mais rígidas e restritivas,
definidas através do texto das leis, não podem ser aplicadas aos parques ecológicos, como,
por exemplo, os limites de ocupação de seu entorno e a definição de uma zona de
amortecimento, proibição de visitação pública, restrição ao manejo de espécies, coletas, e
pesquisas científicas, etc. Cabe lembrar, que apesar do título (Parque Ecológico), são parques
situados dentro de áreas urbanas, e que suas características, apesar de terem um apelo
ambiental, devem atender a sua população vizinha, enquanto espaços para fins recreativos,
contemplativos e educativos.

Criação de parques lineares
Assim como a definição de parques é algo genérico e impreciso 261, a conceituação dos
parques lineares também o é. São comumente indicados pela bibliografia técnico-científica
como equipamentos e/ou práticas sustentáveis de uso, ocupação e recuperação de córregos
e fundos de vale, agregando, de preferência, funções sociais e ambientais. Entretanto, seu
conceito é um pouco mais amplo, e vem se modificando ao longo dos tempos. Basicamente,
podemos tê-los hoje como a terceira geração do conceito de caminhos verdes, que passou a
compreender usos múltiplos em seus objetivos, procurando promover desde a proteção à
vida selvagem, até a recreação ou o embelezamento urbano, passando pelo controle de
inundações e pelo melhoramento da qualidade da água (o Brasil adotou a expressão Parque
Linear para as estruturas longilíneas, lindeiras ou não aos rios, quando nos espaços
intraurbanos, e corredor ecológico, para quando fora destes).
Sendo assim, os parques lineares, podem então ser assim entendidos, em função de sua
forma e nomenclatura, como espaços preferencialmente livres (podem, todavia, apresentar
construções), verdes ou não (geralmente são áreas caracterizadas pela abundante presença
de vegetação), urbanos ou não (geralmente utilizados no contexto urbano ou à margem
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deste), públicos ou não, temáticos ou não, e que agregam usos e/ou funções diversas, entre
ecológicas, estéticas, de lazer, e quantas mais lhe couber. São comumente associados aos
cursos hídricos, agregando funções diversas, porém podem também estar associados a outras
estruturas, hídricas ou não, tais como, rodovias (estrada-parque), ferrovias, viadutos, linhas
de transmissão, lagoas, lagos, represas, orlas marinhas, etc.
Quando associados aos cursos hídricos, os parques lineares definem-se como objetos que
têm o intuito de recuperar fundos de vale e cursos d’água, acrescentando-lhes ainda uma
função social. Contribuem para a melhoria da permeabilidade do solo, resgatando o papel das
várzeas como parte do sistema de drenagem natural e minimizando as enchentes. Visam
reduzir as áreas de risco, na medida em que evitam a construção de habitações irregulares
nas áreas de várzea dos córregos, e ampliar a qualidade de vida das populações que vivem na
região, ao disponibilizar equipamentos de lazer. São espaços abertos e livres, onde os
subespaços recreativos são: a preservação ambiental, o culto ao corpo, a prática de lo ngas
caminhadas e o lazer contemplativo 262.
Como intervenções urbanísticas associadas à rede hídrica (em fundos de vale), têm como
objetivos: proteger ou recuperar os ecossistemas lindeiros aos cursos e corpos d’água;
conectar áreas verdes e espaços livres de um modo geral; controlar enchentes; prover áreas
verdes para o lazer. Apresentando características diferenciadas dos parques convencionais
por estarem associados à rede hídrica, os parques lineares, a princípio, obedecem a critérios
de implantação de espaços, tendo como objetivo dar continuidade aos caminhos verdes e à
cobertura vegetal ripária, intercalando espaços mais equipados (nesses casos assemelhandose a um parque nuclear convencional), a áreas de preservação da mata ciliar e caminhos
verdes, quando possível. Essa continuidade no tratamento da paisagem ao longo dos cursos
hídricos visa não somente a recuperação ambiental das áreas adjacentes, mas também a
valorização dos corpos hídricos como elemento estrutural.
Conforme FRIEDRICH, as principais funções dos parques lineares são: assegurar a
permeabilidade do solo das margens dos rios e córregos, permitindo a infiltração e a vazão
mais lenta da água nos eventos de inundações, apresentando-se como alternativas à
canalização e a tamponagem dos leitos de cursos d’água; possibilitar a proteção e
manutenção da diversidade biológica, dos recursos hídricos e da qualidade da água, a
redução de prejuízos das cheias, a melhoria de outras infraestruturas urbanas, através da
conexão entre áreas verdes urbanas e cursos d’água; permitir a interação entre espécies,
atuando como corredor migratório para plantas e aves; promover medidas para mitigar os
riscos de inundações e erosão, podendo ainda preservar a paisagem, os recursos naturais e as
vistas cênicas em meio urbano, além de evitar a ocupação humana irregular nessas áreas;
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promover atividades recreativas, educacionais e sociais, podendo oferecer uma diversidade
de atividades de lazer de baixo custo para a população.
Como elementos fundamentais na rede de drenagem urbana, garantem permeabilidade das
margens dos córregos, mostrando-se como alternativas menos onerosas e muitas vezes mais
eficazes do que os tradicionais e higienistas sistemas de canalização dos córregos. Os fundos
de vale têm papel fundamental na estruturação da drenagem urbana, e, sendo assim, a
implantação de parques nessas áreas são importantes medidas não estruturais preventivas,
tanto para o controle de cheias como para redução da velocidade dos escoamentos, trazendo
diversos benefícios ecológicos.
Alguns autores atribuem a Frederick Law Olmsted, o também precursor da Arquitetura
Paisagística, a introdução do conceito de parque linear, sendo, para estes, uma tradução livre
para o português dos conceitos de greenways e parkways. Data de 1865, os primeiros
registros da aplicação de tais conceitos, no projeto de transformação do vale do Rio
Strawberry Creek em um greenway, com a ligação de Berkeley a Oakland, através de uma
rota cênica, estabelecendo conexões entre parques e outras áreas livres (o referido projeto,
realizado para o Campus da Universidade de Berkeley, não chegou a ser implantado).

Figura 28. Emerald Necklace
Fonte: Olmsted Archives.

Cabe também a Olmsted, os primeiros projetos realmente implantados, em parceria com
Calvert Vaux, o Brooklyn’s Prospect Park em 1866/1867, o projeto de parques integrados na
Cidade de Buffalo e um parkway no Estado de Illinois, unindo o subúrbio Riverside a Chicago,
em 1868, e o emblemático projeto concluído em 1881, denominado Emerald Necklace (vide
figura 28), tendo como principal elemento estruturador o Rio Muddy, e em seu escopo, a
princípio, um sistema de saneamento para a Cidade de Boston, que, graças ao sucesso de
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implantação veio a se tornar um inédito sistema de parques e áreas de lazer, com
aproximadamente 7,2 quilômetros de extensão 263.
Conforme GIORDANO e RIEDEL 264, “outro conceito que exerceu grande influência sobre o
estabelecimento do conceito dos parques lineares, foi o de greenbelts proposto em 1898, por
Ebenezer Howard na Inglaterra, a partir do modelo garden city: a cidade se desenvolveria em
um jardim, ou seja, a cidade seria contida numa paisagem permanentemente agrícola”.
No Brasil, alguns experimentos de caráter teoricamente ecológico foram implementados na
década de 1970 em São Paulo e Curitiba, tendo como finalidade a conservação das
respectivas várzeas dos rios Tietê (Parque Ecológico do Tietê) e Iguaçu (Parque Natural do
Iguaçu). Essas experiências serviram de referência para o surgimento da figura do parque
linear, a partir da década de 1990, como alternativa para a conservação de várzeas e matas
ripárias. A partir dos anos 1980, com a eclosão de movimentos ecológicos, as reivindicações
quanto à qualidade do ambiente urbano se tornam mais concretas, buscando-se uma
requalificação das áreas degradadas metropolitanas, visando melhorias na qualidade física e
ambiental.
Sob essa ótica, o equipamento parque linear torna-se um importante “objeto estruturador de
programas ambientais em áreas urbanas, sendo utilizado como instrumento de planejamento
e gestão das áreas marginais aos cursos d’água, buscando conciliar tanto os aspectos urbanos
e ambientais presentes nestas áreas, como as exigências da legislação e a realidade existente”
265
. Destaque nesse conceito as premissas de agregar-se o uso humano às áreas naturais,
seguindo as tendências contemporâneas do Planejamento Urbano.
Conforme SOUZA 266, na tipologia dos parques urbanos, os parques lineares constituem hoje,
talvez, os de maior destaque na produção atual das cidades brasileiras. “A instituição da APP
no meio urbano, a partir de 1989, gerou um estoque potencial de áreas, especialmente nas
regiões periféricas e nas áreas de expansão urbana. Contudo, devido a uma visão
predominantemente conservacionista desses recursos e a falta de ação política, somente em
tempos mais recentes essas áreas vêm sendo preteridas para a implantação de tais
estruturas. Um atraso que custou a perda de grande parte desses estoques, que acabaram
sendo ocupados por favelas e demais assentamentos irregulares”. Entretanto, existem bons
exemplos de casos de sucesso em cidades como Rio Branco e Campo Grande, que passaram a
adotar o instrumento com o intuito de preservar pequenos córregos que cortam suas áreas
263
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urbanas. Manaus, Curitiba e Sorocaba, também se unem a muitas outras cidades, que
começam a apresentar projetos e programas, tendo na figura do parque linear um
importante instrumento para gestão dos fundos de vale urbanos. No Município de São Paulo,
por exemplo, a figura do parque linear aparece inclusive no texto do Plano Diretor Estratégico
(2004, revisado em 2014)267, contemplando: o conceito de Sistema de Áreas Verdes como um
dos elementos integradores da urbanização do território; a introdução da figura do direito de
preempção para a implantação de novos parques (Prevista no Estatuto da Cidade) 268; a
proposta dos Parques Lineares como medidas não estruturais de drenagem e de caráter
socioambiental e interesse público; o Programa de Recuperação Ambiental de Cursos d’água
e Fundos de Vale; e a incorporação dos conceitos estabelecidos no Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC) na definição do Sistema de Áreas Verdes, entre outros.
Segundo BARBOSA269, o grande aumento no número de projetos que adotam a figura do
parque linear como medida eficaz e de baixo impacto ambiental na recuperação de áreas de
fundos de vale é fruto dos resultados positivos em termos de manutenção da biodiversidade,
recuperação da vegetação ciliar e da qualidade da água, promoção do lazer, dentre outros
benefícios, apesar de não cumprir à risca a legislação vigente. Além disso, a criação de
parques lineares vem se tornando uma boa alternativa para readequação do uso nas faixas
que não foram ocupadas e/ou urbanizadas, adaptando-se o espaço natural dessas áreas a
uma realidade possível de ser mantida.
Aos poucos, o parque linear consolida-se como um elemento especial da tipologia de espaço
livre na cidade brasileira, associando a função de proteção dos remanescentes de matas
ciliares a outras demandas urbanas existentes, tais como o lazer e o convívio social,
resgatando o papel dos rios e córregos na qualificação das paisagens urbanas 270. Algumas
questões, todavia, devem ser consideradas, afinal, trata-se de um processo em curso, e que
ainda precisa ser consolidado e aprimorado. A maior parte das ações são pontuais e pouco
articuladas a propostas mais amplas de recuperação das bacias urbanizadas (vide figura 29).
Para MACEDO271, as ações envolvendo a criação de parques lineares e áreas de proteção
ambiental em meio urbano, geralmente estão atreladas à erradicação de populações de áreas
de risco, que praticamente ignoram medidas de saneamento básico, em especial as relativas
ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. “A esta postura se alia a visão do uso
aleatório da vegetação como uma solução imediata aos problemas ambientais existentes,
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identificando-se, na atualidade, inúmeras linhas de financiamento para a criação de parques e
áreas de conservação, em detrimento da melhoria da qualidade das águas urbanas”.

Figura 29. Parque linear do Canivete, Zona Norte do município de São Paulo
Foto: Alexandre Rezende, Casa Abril.

Renaturalização de rios
A estratégia da Engenharia Fluvial e Hidráulica esteve orientada, durante praticamente, todo
o século XX, a priorizar a retificação do leito dos rios e córregos, para que suas vazões fossem
dirigidas para jusante pelo caminho mais curto e com a maior velocidade de escoamento
possível. Segundo BINDER 272, os objetivos principais foram minimizar os efeitos locais das
cheias, e ganhar novas terras, nas áreas rurais para a agricultura, e nas áreas urbanas para a
expansão das cidades. Entretanto, as consequências se mostraram negativas, entre perda
drástica da biota e aumento das cheias e dos prejuízos decorrentes destas. Hoje, permite-se
que sejam consideradas novas estratégias dirigidas à renaturalização de rios e córregos, a
partir da valorização das condições naturais dos cursos hídricos e das baixadas inundáveis, e
baseado na conscientização das interações entre as atividades antrópicas e o meio ambiente.
A revitalização ambiental é um assunto relativamente novo no Brasil e é tratado com algumas
diferentes denominações, tais como recuperação, revitalização, restauração e
renaturalização. Pode ser definida como uma atividade intencional que inicia ou acelera a
recuperação de um ecossistema com respeito por sua saúde, integridade e
sustentabilidade 273. Quando associada à sua meta principal, à recuperação de áreas
ribeirinhas é tratada como renaturalização de rios e córregos, de modo a regenerar o máximo
possível de sua biota natural, por meio do manejo regular ou de programas de
272
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renaturalização, para preservar as áreas naturais de inundação, impedindo quaisquer usos
que inviabilizem tal função.
Conforme TRAVASSOS 274 o que se denomina hoje restauração de rios, processo este inclusive
conceituado como uma ciência (braço da Ecologia), na realidade é uma prática que remonta a
década de 1930, e define-se pelo “processo de alterar-se propositalmente um local para
restabelecer seu ecossistema original, com o objetivo de recuperar a estrutura, a função, a
diversidade e as dinâmicas do mesmo, compensando os danos provocados pelas atividades
humanas à biodiversidade e aos processos naturais, por meio da introdução e manutenção de
processos regenerativos, procurando estabelecer relações saudáveis e sustentáveis entre a
natureza e a cultura”. Sendo assim, segundo esses princípios, não seria correto incluírem-se
nessa categoria os rios urbanos, dadas as modificações drásticas e os seus impactos
significativos, muitas vezes ecologicamente irreversíveis. Entretanto, muitas das intervenções
em voga em contextos urbanos estão assim classificadas, incorrendo, segundo os puristas do
restauro ecológico em erro conceitual. Segundo a autora, seria preferível identificar tais
práticas com outras denominações, como, por exemplo, reabilitação, recuperação de áreas
degradadas, melhoria ambiental, entre outros.
Nas áreas urbanas, os rios frequentemente apresentam-se retificados, apresentando leito e
margens fortemente protegidos (por meio de grandes estruturas), e tendo suas relações
biológicas fortemente comprometidas. Mesmo assim, existem grandes possibilidades de
ganhos ambientais, e, seguindo essa lógica, quanto mais áreas puderem ser restituídas ao
sistema do rio, maiores serão as possibilidades de renaturalização. É possível também a sua
transformação em parques, oferecendo melhores condições de lazer à população local.
Segundo TRAVASSOS275, a restauração ecológica ou ambiental de rios e córregos urbanos tem
sido amplamente estudada, porém, os estudos se mostram ainda pouco consolidados,
especialmente na abordagem das questões referentes ao contexto urbano. Trata-se de
manuais e artigos, que analisam apenas estudos de caso, sob o aspecto essencialmente
técnico (referentes à Ecologia, Geomorfologia e Hidrologia), deixando de lado os aspectos
sociais e políticos dessas intervenções, ou no máximo, quando existentes, as análises recaem
principalmente sobre a percepção dos usuários 276 sobre aquele espaço após a conclusão das
obras. Conforme a autora, tais análises, inclusive as prévias, são imprescindíveis para a
implantação de tais medidas em meio urbano.

274

TRAVASSOS, Luciana Rodrigues F. C. Revelando os rios: novos paradigmas para a intervenção em fundos de vale urbanos na Cidade de São
Paulo, 2010b, p. 70.
275
id., p. 69.
276
Em relação à percepção dos usuários, levanta-se a questão do significado do que realmente significa o natural para a população, no caso
de um processo de restauração, e constata-se que o desejo do verde está muito aquém do que ecologistas podem considerar um restauro
ecológico. A natureza urbana é apenas simbólica, e se traduz por simples gramados, árvores, e rios azuis. TRAVASSOS, Luciana Rodrigues F. C.
Revelando os rios: novos paradigmas para a intervenção em fundos de vale urbanos na Cidade de São Paulo, 2010b, p. 78.

162

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

A renaturalização de rios e córregos pressupõe alguns aspectos, como o acesso à água, a
ampliação do leito do rio, a recuperação da continuidade do curso d’água, a aplicação de
técnicas da Engenharia Ambiental, o restabelecimento de faixas marginais de proteção e da
mata ciliar, a reconstituição de estruturas morfológicas típicas no leito e nas margens como
depósitos de seixos rolados, a promoção de biotas especiais, e, finalmente, a propiciação de
elementos favoráveis ao lazer. Experiências realizadas na Europa demonstram que é factível a
recomposição de rios, ou seja, o restabelecimento de seu estado primitivo, o mais natural
possível, não obstante as restrições e obstáculos impostos ao processo no meio rural e
urbano. O conhecimento dessas experiências de recomposição e seus respectivos custos
despertam para aspectos que devem ser levados em conta nas fases de planejamento e
projetos de intervenção em cursos hídricos.
Para AMORIM277, “as intervenções a serem empregadas na revitalização podem variar muito,
dependendo da abrangência e duração dos impactos negativos, das condições culturais da
área e das oportunidades e problemas atuais. O primeiro e mais crítico passo é, quando
possível, remover as atividades que estão causando degradação ou impedindo que o
ecossistema se recupere. Assim, a revitalização pode variar da simples remoção da atividade
impactante até intervenções que reparem danos estruturais no ecossistema, como a remoção
de canalização, por exemplo”.
Algumas diretrizes devem ser observadas na recuperação de rios e córregos em áreas
urbanas, são elas: proporcionar uma evolução dos cursos d’água com áreas adicionais para
recuperação da morfologia mais natural possível; impedir o lançamento de esgotos sem
tratamento nos cursos hídricos; impedir a disposição de resíduos nas margens e nos leitos dos
cursos hídricos; e promover a melhoria dos rios já canalizados, buscando a valorização da
paisagem e adaptando-os para seu aproveitamento, principalmente como área de recreação
e lazer.
Para TRAVASSOS278, existe uma tendência pelo aumento de projetos de restauração
ecológica, e isso se dá pela inclusão e atuação mais expressiva de profissionais das ciências
naturais nas esferas públicas. É claro que há muito a avançar ainda, principalmente no sentido
de vencer resistências com profissionais e engenheiros ainda fiéis à abordagem tradicional
baseada nas chamadas grandes obras de arte. Faz-se necessário uma parceria entre cientistas
naturais e engenheiros que estejam dispostos a mudar sua abordagem, mas, principalmente,
avaliar a possibilidade de alcance dos objetivos, entre preocupações sociais e defesa contra
inundações. Além disso, mais atores devem ser incorporados aos programas, entre governo e
sociedade, através de estratégias contemporâneas de gestão ambiental.
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Conforme MEDEIROS e MAGALHÃES JUNIOR279 algumas experiências na Europa, América do
Norte, Austrália e Japão, têm demonstrado que é viável pensar-se na melhoria da qualidade
da água dos rios quando da renaturalização da estrutura física destes ambientes. Esses
avanços se fazem notar principalmente pelo incremento da biodiversidade local, pela
restauração das funções ecológicas, e pela utilização destes ambientes como áreas de lazer.
TRAVASSOS280 cita como referência a agência ambiental norte-americana Environmental
Protection Agency (EPA), estimulando a restauração de rios através de programa, e
promovendo premiações, auxílio técnico e educação ambiental, e financiando também uma
parte desses projetos. São mais de 250 casos em uma década (período 1999 a 2009), entre
ações que vão desde plantio de vegetação até a implantação de caminhos verdes, passando
pela recomposição da calha de rios ou a reintrodução de espécies aquáticas. Outra prática
que também vem ganhando adeptos, e que também pode ser considerada como restauração
é o chamado daylighting, que inclui desde as simples indicações sobre cursos hídricos
tamponados sob vias, até mesmo trazer de volta à luz os rios canalizados, recuperando-os em
diversas gradações. Um exemplo emblemático dessa prática é a operação que envolveu a
renaturalização do Rio Cheonggyecheon (vide figura 30), em Seul (Coréia do Sul), realizada em
2005. Ao longo de 5,8 quilômetros de extensão, a operação envolveu obras de vulto, entre
desmontagens e demolições, devolvendo o espaço ao rio antes canalizado e sepultado sob
uma pista elevada de tráfego viário.

Figura 30. Renaturalização do Rio Cheonggyecheon, Seul, Coréia do Sul
Fonte: Jornal do Commercio.

Na RMSP, o tema vem ganhando importância e já é tido como um sistema alternativo de
macrodrenagem, com custo menor do que os piscinões e no qual não estão previstas
desapropriações. Centro de uma grande discussão, a pauta é ainda alvo de muitas
divergências. Alguns estudos, ainda em fase de desenvolvimento apontam para a adoção de
279
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estratégias dirigidas à renaturalização de rios e córregos, com objetivos de mitigar os
problemas crônicos de drenagem urbana, além, é claro, da oportunidade para o
ressurgimento das águas na cidade como um sistema de espaços livres. Conforme BROCANELI
e STUERMER 281 é de suma importância “o ressurgimento da água na paisagem paulistana, não
somente como atenuante das cheias, mas também como elemento de integração na relação
homem versus natureza. A exposição das águas na paisagem da cidade e seu reconhecimento
é uma necessidade tanto urbana e paisagística quanto ecossistêmica, pois o equilíbrio
ambiental no espaço da cidade é um dos fatores para o desenvolvimento das cidades
sustentáveis”.

Caminhos verdes (greenways)
Tendo sua criação em grande parte atribuída aos trabalhos de Frederick Law Olmsted 282,
ainda no final do século XIX, o movimento intitulado caminhos verdes (ou corredores verdes),
originalmente greenways vive no início do século XXI uma espécie de renascimento, com a
criação de espaços verdes públicos, que atendem às demandas urbanas, e, ao mesmo tempo,
são utilizados para absorver as cheias periódicas, ambas estratégias adotadas por políticas de
criação de áreas públicas à beira-rio. Conforme TRAVASSOS283, “apesar da manutenção do
termo historicamente construído, recentemente o conceito evoluiu da ideia de caminhos
verdes para a de corredores verdes e, mais recentemente ainda, passando a integrar uma
nova categoria, a infraestrutura verde”. O Brasil adotou a expressão parques lineares para as
estruturas lineares, lindeiras ou não aos rios, quando nos espaços intraurbanos, e corredores
ecológicos, para quando fora desta.
De acordo com BARBOSA284, os greenways podem ser entendidos como “redes de elementos
lineares que são planejados, concebidos e geridos para fins múltiplos, incluindo o ecológicorecreativo, cultural e estético, e sempre visando o uso do solo sustentável. Em geral, os
greenways podem ser classificados em três categorias principais de acordo com sua função
predominante: corredores ecológicos, corredores de recreação e corredores de valor
histórico/cultural”.
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Prática originada nos EUA, onde também é mais disseminada (também foi par a Europa), e
onde também tem adquirido, desde a década de 1990, uma importância crescente,
principalmente pela nova ênfase das políticas públicas de gestão territorial na proposição
desses caminhos verdes, conectados ou não em redes de espaços abertos. De acordo com
TRAVASSOS285, a implementação de caminhos verdes teve um grande impulso após a
publicação de Greenways for America, de Charles E. Little (California, USA, 1931-2014), em
1990 (reconhecido por muitos como o criador do termo greeenways), por meio do qual o
autor celebra a transformação de vazios e restos urbanos em caminhos verdes. Para a autora,
a respeito das análises realizadas sobre os caminhos verdes, há uma clara tendência à
utilização da Ecologia da Paisagem, especialmente no contexto americano, seguida pelas
teorias de Kevin Andrew Lynch (Chicago, Illinois, EUA, 1918) 286 e depois pelos padrões
analíticos de Christopher Alexander (Viena, Áustria, 1936), mais utilizados nos trabalhos
europeus. Do ponto de vista histórico, há clara proximidade às propostas de Frederick Law
Olmsted (Hartford, Connecticut, EUA, 1822-1903), cujos projetos são tidos como precursores
da prática, e também de Ebenezer Howard (Londres, Inglaterra, 1850-1928), com sua teoria
de cidades-jardim.
SEARNS287 estabelece três gerações de caminhos verdes: a primeira tem início antes de século
XVI e vai até a década de 1960, ligada ao valor da paisagem associada às águas superficiais,
traduzidas pelos eixos, bulevares e parkways; a segunda entre os anos de 1960 e 1985,
quando a ênfase era trazer a natureza para a cidade, sob a forma de parques lineares que dão
acesso a, ou aproveitam, áreas de rios, córregos e leitos ferroviários abandonados, com o
objetivo primordial de recreação; e a terceira geração, após 1990, que passou a compreender
usos múltiplos em seus objetivos, permanece até hoje, procurando promover desde a
proteção à vida selvagem, até a recreação ou o embelezamento urbano, passando pelo
controle de inundações e pelo melhoramento da qualidade da água (vide figura 31).
Conforme PELLEGRINO et al. 288, os corredores verdes ou greenways, têm sua função
ecológica basicamente definida pelos conceitos da Ecologia da Paisagem, apesar de
assumirem outras relações, socioeconômicas, viabilizando inclusive a sua própria implantação
e uso, associado ao meio urbano. Trata-se de elementos lineares, que fazem conexão entre
285
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2006, p. 64.
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fragmentos verdes, agregando funções e disponibilizando equipamentos para o uso coletivo.
Destacam-se entre as suas funções principais: a manutenção da biodiversidade, permitindo a
movimentação/fluxo de espécies (animais e vegetais); a proteção aos corpos hídricos,
preservando a qualidade das águas e recuperando áreas de interesse de drenagem,
principalmente os fundos de vale; a criação e incremento de espaços para recreação e
cultura, estabelecendo percursos, ciclovias, rotas educativas, etc. Em relação ao conjunto de
espaços livres, os corredores seriam constituídos basicamente a partir de ruas arborizadas
(servindo de interligação entre áreas verdes); parques lineares (contando com equipamentos
esportivos e recreativos); faixas de preservação de cursos d'água (recuperação e conservação
da vegetação lindeira aos rios e córregos); faixas non aedificandi (em linhas de transmissão,
dutos, etc.); áreas ao longo de grandes vias de circulação.

Figura 31. Detalhamento de corredores verdes na escala micro local
Fonte: Souza, 2012, p. 53.

Quanto aos ganhos pela implantação dos corredores verdes como parte de uma
infraestrutura, que integra funções ecológicas e urbanas estão: a melhoria microclimática
e/ou do conforto térmico, aliviando os efeitos causados pelo fenômeno de ilha de calor,
melhorando a umidade e qualidade do ar, e aumentando o sombreamento em solo; a
possibilidade de movimentação de animais, entre áreas verdes (e consequentemente
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vegetais através da profusão de sementes), facilitando a recuperação ambiental de áreas
empobrecidas; a reintegração de rios à paisagem das cidades, além de devolver-lhe suas
funções naturais enquanto meio físico e biótico; a facilitação do acesso da população a
equipamentos esportivos e recreativos, agregando, sempre que possível, rotas de interesse
ecológico-educativo, trilhas interpretativas, ciclovias, etc.
Conforme TRAVASSOS 289, um “avanço conceitual e metodológico no planejamento de
caminhos verdes se deu com sua vinculação à infraestrutura verde como um de seus
componentes, no final da década de 1990, o que deu ainda mais ênfase na utilização da
Ecologia da Paisagem como metodologia para a análise do território e a proposição de
projetos”.

Infraestrutura verde (green infrastructure)
Entende-se por infraestrutura verde, uma rede de espaços permeáveis e preferencialmente
arborizados, incluindo espaços públicos (ruas, praças, etc.), e espaços privados intralotes, que
se conectam entre si, com outros potenciais corredores verdes (parques lineares, linhas
verdes, etc.), e com fragmentos de ecossistemas, em estado natural ou resultante de manejo,
estruturando um mosaico de paisagem. Trata-se de uma importante estratégia para o
controle das alterações microclimáticas, promoção da biodiversidade, mitigação dos efeitos
de ilhas de calor, controle da impermeabilização do solo e drenagem de águas pluviais,
prevenção de enchentes, contenção da erosão, aumento da arborização em vias e promoção
e incremento dos espaços públicos de lazer, para melhora da qualidade de vida urbana.
WAMSLEY290 define a infraestrutura verde como “um sistema de suporte da vida natural,
interligando cursos d’água, áreas de várzea, florestas, habitat de animais selvagens, parques,
corredores ecológicos, fazendas de cultivo, áreas desertas e outras áreas de apoio de
espécies nativas, de manutenção natural dos processos ecológicos, que sustentam o ar e os
recursos hídricos e contribuem para a saúde e a qualidade de vida das pessoas”. Nesse caso, a
diferença entre a infraestrutura verde e as áreas verdes isoladas está justamente na conexão
feita através dos corredores verdes (greenways ou parques lineares), que potencializam os
benefícios destas áreas: afinal, a fragmentação dos habitats naturais é a grande responsável
pela perda da biodiversidade. Para BARBOSA, trata-se de uma “evolução do Planejamento
Ambiental tendo por objetivo harmonizar as comunidades com os sistemas naturais, da qual
dependem. Para isso, o desenvolvimento da comunidade de parques, trilhas recreativas,
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gestão da água urbana e uso do solo são algumas das preocupações contempladas no vasto
leque da infraestrutura verde” 291.
É, portanto, um sistema de espaços livres, que agrega corredores verdes urbanos
(greenways), reflorestamentos de encostas, alagados construídos (constructed wetlands),
ruas verdes, entre outros (baixo impacto), incorporando, portanto, melhores práticas de
manejo das águas, e contribuindo assim para um desenho urbano mais eficiente, saudável e
ambientalmente equilibrado. Segundo PELLEGRINO et al. 292, tal sistema pode ir além de suas
funções conferidas pelo urbanismo convencional (circulação, acessibilidade, lazer, recreação,
contemplação, etc.), para agregar outras funções, como a de conectividade (unir fragmentos
de vegetação, regulação microclimática, escoamento hídrico seguro, drenagem, entre outros.
Segundo os autores 293, a infraestrutura verde pode ser definida, portanto como o conjunto de
espaços abertos ou áreas verdes que ligam o meio urbano a fragmentos (naturais ou
manejados), exercendo múltiplas funções de: manter criar e enriquecer os habitats e
proteger a diversidade de espécies; proteger os recursos hídricos e melhorar o sistema de
drenagem, reduzindo a exposição de populações aos riscos de inundações; contribuir para a
melhoria do microclima urbano; oferecer uma alternativa menos onerosa que as redes de
infraestrutura convencionais; reduzir problemas de saúde pública; e valorizar o solo urbano
lindeiro. “Nas cidades, a infraestrutura verde tem como objetivo organizar o espaço urbano
para que este dê suporte a diversas funções ecológicas e culturais. Embora os aspectos
bióticos e abióticos predominem nas funções buscadas por meio da introdução da
infraestrutura verde, ela também deve ser vista como uma estratégia para que objetivos
sociais e culturais sejam alcançados”294.
Conforme COSTA e FURUITI 295, infraestrutura verde (green infrastructure) pode ser descrita
como “uma ferramenta de planejamento que trabalha com a associação de elementos
utilizados pela Biologia e pela Química, utilizando-se de uma tabela para a criação de
codificações que representam unidades presentes em um espaço, desmembrando-as em
quatro camadas (layers) principais, habitat, lugares públicos (people places), drenagem
natural (natural drainage) e conexões saudáveis (healthy connections)”. A infraestrutura
verde trabalha com os conceitos de ruas completas e conexões saudáveis, onde os elementos
de circulação são focados no pedestre e no ciclista (e não somente nos carros), e,
principalmente, no conceito de drenagem natural, onde fica clara a preocupação voltada para
as áreas de preservação permanente: englobando medidas de construção civil e
291
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arquitetônicas que priorizam a reconexão do espaço construído ao seu contexto regional,
através de soluções como, o jardim de chuva, as biovaletas, os tetos verdes, e as cisternas (a
drenagem natural é o elo do ciclo hidrológico nas áreas urbanas, retendo as águas pluviais e
permitindo sua infiltração no solo).
De acordo com HERZOG e ROSA 296, “a infraestrutura verde pode contribuir para a adaptação
de áreas urbanas para enfrentar ocorrências climáticas ao converter áreas monofuncionais
que causam impactos ecológicos em elementos que mimetizam os processos naturais”.
Segundo os autores, a infraestrutura verde pode acarretar benefícios reais para as pessoas,
quando da transformação da paisagem urbana em áreas vivas, que aliam natureza, arte e
cultura local, privilegiando os pedestres e os transportes limpos (como as bicicletas, por
exemplo). O implemento de infraestrutura verde em diversas escalas permite que o
desenvolvimento se faça a partir de bases sustentáveis, uma vez que está fundamentada na
ciência robusta e no conhecimento do suporte natural (geológico, hidrológico e biológico) e
cultural (social, circulatório, e metabólico).
Trata-se de um novo enfoque, que avança em relação aos conceitos de redes verdes e
sistemas de espaços livres, em que as áreas livres verdes passam a ser entendidas como parte
dessa infraestrutura urbana (grandes redes que estruturam os espaços das cidades e que
definem seus padrões de qualidade), e não simplesmente consideradas em função de seus
aspectos estéticos, articulando o tecido urbano, ao sistema viário e às edificações. Por meio
dessa ideia, é possível, por exemplo, enfrentar problemas corriqueiros, como a poluição
difusa dos corpos hídricos, ou mesmo mitigar os picos de cheias 297.

Alagados construídos (wetlands)
Os alagados construídos (wetlands) 298 são nada mais que uma simulação dos alagados
naturais, sendo os seus principais componentes, o regime hidrológico, o substrato, a
vegetação, etc., desta feita, controlados para garantir os seus objetivos, que são: a melhoria
da qualidade de água pela remoção de sedimentos, nutrientes, cargas orgânicas e demais
fontes poluidoras (difusa), o controle das cheias e a reposição de manchas de vegetação
suprimidas indevidamente 299. Compõem um sistema de tratamento de efluentes, bastante
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peculiar e de grande interesse, por apresentar tecnologia simples, fácil operacionalidade,
baixo custo, e possibilitar o reúso da água, agregando além dos benefícios do tratamento dos
efluentes, uma economia nos gastos de tratamento de água 300 (vide figuras 32 e 33).
Geralmente são áreas de alto teor de matéria orgânica acumulada no solo e nos sedimentos,
em face da grande produtividade do sistema, tornando-se assim uma importante fonte de
alimentos para uma série de animais. Além disso, são áreas de depuração natural, dada a
capacidade da vegetação (macrófitas aquáticas) na absorção de nitrogênio, fósforo, metais
pesados, bactérias e outros contaminantes, além de se prestarem também à regularização
dos fluxos d'água, amortecimento de enchentes e controle de erosão. Fisicamente, são
caracterizadas pelo lençol freático muito próximo à superfície, e, devido a isso, pelo acúmulo
de água em uma camada rasa e permanente, que cria condições para a saturação do solo e
desenvolvimento de uma vegetação típica, palustre. Entre os exemplos dessas áreas naturais
estão os brejos, pântanos, banhados, e pequenos lagos e lagunas.

Figura 32. Alagados construídos (wetlands)
Fonte: <http://wetlandsconstruidos.blogspot.com.br>.

Figura 33. Uso de alagados construídos (wetlands) para tratamento natural de esgoto
Foto: Alessandro M. Campieli / Infraestrutura Urbana.
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Conforme PELLEGRINO et al. 301, nesses alagados, sejam eles naturais ou artificiais, o processo
de remoção de poluentes se dá por mecanismos físicos (sedimentação, filtração, absorção,
retenção), químicos (resultantes da interação química com outros componentes dos
alagados), e biológicos (realizados pelos vegetais). Entretanto, a eficiência do alagado
construído vai variar de acordo com algumas variáveis, tais como a concentração de
nutrientes, hidrologia, solo, clima, bem como o próprio projeto e a qualidade de sua
manutenção. Tais sistemas podem ser utilizados de forma isolada ou em conjunto com
sistemas convencionais, e variar no tamanho conforme as áreas disponíveis, e representam
uma alternativa viável em relação aos custos para implantação e manutenção, principalmente
em relação à poluição difusa, proveniente das águas pluviais, além de resolverem o problema
localmente, sem a necessidade de seu transporte a uma estação de tratamento. Outra
vantagem é a sua função ecológica, criando uma espécie de atrativo a várias espécies, que se
utilizam dos locais para habitarem e se alimentarem. Devido o seu papel de relevância
ambiental, podem agregar interesse educativo e/ou recreativo, e, se associados a
equipamentos específicos podem inclusive tornar-se parques.
Conforme SANTOS et al. 302, dados da organização Wetlands International (WASH) indicam a
série de benefícios decorrentes da implantação de wetlands: são ganhos ambientais com a
regularização climática, e ganhos socioculturais com o incremento paisagístico, possibilidade
de atividades recreativas e de lazer, e oportunidade de educação ambiental direta ou
indiretamente. Segundo os autores, uma série de estudos comprova a eficiência desses
sistemas na redução de sólidos suspensos, nitrogênio amonical, fósforo total, demanda
biológica de oxigênio, e coliformes fecais, além da remoção de metais pesados. Existem
diversos sistemas de wetlands possíveis, em função do tipo de vegetação adaptada aos
diversos climas, tais como: macrófitas aquáticas flutuantes, macrófitas emergentes,
macrófitas fixas submersas e solos filtrantes. Ainda é possível fazer uma combinação dos
sistemas ente si ou combinação com sistemas convencionais de tratamento de efluentes, de
forma a se obter a melhor eficiência em função das condições existentes.
A tecnologia de wetlands construídas também pode estar associada a outros sistemas de
tratamento e drenagem, sejam eles convencionais ou alternativos, bem como conectados à
infraestrutura verde, integrado aos parques lineares, por exemplo, cumprindo a função de
depuração das águas, como espécies de miniestações de tratamento de efluentes, em novas
formas de concepção e relacionamento com as águas e a bacia hidrográfica. Trata-se de um
grande avanço em relação às técnicas de tratamento de águas residuais (rurais ou urbanas),
com a vantagem dos baixos custos, boa adaptabilidade (escala do sistema) e simplicidade
operacional.
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Adoção de novos paradigmas
Grande parte do século XX foi marcada pelo paradigma de desenvolvimento atrelado ao
crescimento econômico, e este, por sua vez, associado quase sempre à degradação
ambiental, à utilização indiscriminada dos recursos naturais, e à piora na qualidade de vida da
população humana, principalmente da população urbana. Apenas a partir da década de 1970,
após a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, é que surgem as primeiras
contestações quanto aos modelos utilizados, bem como quanto a suas consequências para o
meio ambiente e para o ser humano enquanto parte integrante deste. É justamente nesse
cenário, em meio à problemática envolvendo questões econômicas, sociais e ambientais, que
vai se cunhar o termo sustentabilidade, fazendo alusão às sociedades que se bastassem, sem
comprometer as necessidades das gerações futuras. Tem-se então um novo paradigma, o do
desenvolvimento sustentável, absorvido pela opinião pública a partir da elaboração e
publicação do Relatório Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland) 303, em 1987, pela
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da ONU, e afirmando que a
economia mundial deveria suprir as necessidades e os anseios legítimos das populações
humanas, mas o crescimento deveria estar em harmonia com as limitações ecológicas do
planeta.
Entre a série de medidas propostas pelo Relatório estão: a garantia dos recursos básicos em
tempo indeterminado, a preservação da biodiversidade, o controle do crescimento
populacional, o uso racional e desenvolvimento de novas fontes de energia (renováveis), a
redução de uso de produtos químicos prejudiciais á saúde e ao meio ambiente. Parte-se do
pressuposto de que o atual modelo de desenvolvimento gerou enormes desequilíbrios,
notados pelo abismo entre a riqueza e fartura de um lado, e de outro, pela miséria,
degradação ambiental e poluição do meio. O conceito é ratificado em 1992 (ECO-92), com a
definição da Agenda 21, na qual são incorporados definitivamente os temas do
desenvolvimento ao do meio ambiente, e são propostas estratégias detalhadas para que
possa ser alcançado o desenvolvimento sustentável.
Entretanto, quatro décadas se passaram após o estabelecimento dos primeiros debates, e o
que se tem, de fato, são os sinais claros de uma crise generalizada, de escala global, e sem
precedentes (causada de forma inequívoca pela atividade humana), que, pesadas as
discordâncias entre os grupos mais otimistas e mais pessimistas, revela fatos e evidências
sólidas de distorções, tais como o aquecimento global (com iminente potencial catastrófico),
a superpopulação do planeta (que segundo estimativas da ONU, deverá passar dos sete
303

De acordo com o Relatório, o processo de desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas um proces so de
mudança, no qual as atividades humanas devem estar de acordo com as necessidades atuais e futuras, e que dependem de decisões e ações
de governos nacionais e organismos internacionais, e de atitudes e procedimentos adotados pelos mais diferentes níve is das sociedades.
Outra questão a se considerar, é que desenvolvimento sustentável deve considerar e atender a diferentes demandas, simultaneamente, tais
como, por exemplo, a social (cultural), a econômica, a ambiental (geoespacial). Nessa busca pelo equilíbrio entre a tecnologia e o ambiente
natural, o procedimento legítimo não seria escolher um caminho entre desenvolvimento e conservação, mas sim ponderar sobre o
desenvolvimento sensível ou não sensível para o ambiente natural.
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bilhões, atingidos em 2011, para nove bilhões de pessoas até 2050), o aumento crescente da
degradação ambiental, o esgotamento de recursos naturais e o agravamento da escassez de
água para uso e consumo humanos. Conforme LOBO 304, “entre os que se dedicam a construir
alternativas, tornou-se cada vez mais recorrente o emprego da expressão desenvolvimento
sustentável, ou simplesmente sustentabilidade, aplicada em diferentes contextos, com
referência a múltiplos significados”. Segundo o autor, “a popularização dessas palavras
também vem resultando em confusões e equívocos, dando margem a manipulações e
oportunismos marqueteiros”.
Apesar de largamente utilizados, os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável não possuem uma definição única ou definitiva, pois além de trazerem consigo
uma complexidade de fatores, são empregados em vários níveis de abrangência: trata-se,
portanto, de uma ideia abstrata. Talvez por isso sejam geralmente confundidos entre si, e/ou
aplicados inadvertidamente ou de forma descuidada. Sua origem inicial está baseada nos
conceitos da Ecologia, e diz respeito à quantidade de recursos que podemos retirar da
natureza sem comprometê-los no futuro (inclui-se aqui a ideia de resiliência, ou seja, a
capacidade que um sistema tem de, frente a impactos e distúrbios, manter suas funções,
adequando-se às novas situações). Uma ideia relativamente simples, apesar de seus cálculos
acerca do equilíbrio, se mostrarem complexos e tanto quanto imprecisos. Baseado nessa
teoria, o conceito se expandiu para outras áreas, e, já de forma universalizada e conceituado
então como desenvolvimento sustentável, foi formalizado e tornado público em 1987, por
meio do Relatório Brundtland, exprimindo o princípio da responsabilidade, segundo o qual as
futuras gerações devem ter pelo menos as mesmas oportunidades que a atual, ou seja, o
desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, e
entendido e amplamente divulgado como o equilíbrio entre as dimensões econômica,
ambiental e social (agregando mais recentemente as questões culturais e tecnológicas), e
diferenciando-se, portanto, do conceito de ecodesenvolvimento, que pregava não ser
compatível o crescimento econômico e a proteção ambiental.
Para CUSTÓDIO305, “a expressão desenvolvimento sustentável deve ser entendida como um
absurdo lógico”, pois se trata, na realidade, de um discurso ideológico competente, que
consegue envolver, desde estados, grupos capitalistas, organizações não governamentais,
acadêmicos, comunidades remanescentes e mesmo ambientalistas sérios, que acreditam
piamente que isto seja possível, mas não é: no capitalismo, o desenvolvimento econômico
significa constante aumento ampliado de lucros, concentração da riqueza nas mãos de
poucos, socialização dos prejuízos e das externalidades negativas. Para VEIGA 306, o termo
resulta da consciência coletiva vislumbrando um possível e provável encurtamento da
304
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presença da humanidade no planeta, referindo-se, no caso, à esperança de que seja possível
compatibilizar a expansão das liberdades humanas com a conservação dos ecossistemas que
constituem sua base material.
Em relação à sustentabilidade, VEIGA 307, é taxativo: a luta pela sustentabilidade deve, sim, se
ater especificamente às questões relacionadas ao meio ambiente, pois todos os problemas
sociais, econômicos, e políticos, da atualidade, sempre estiveram (e permanecem) contidos
no substantivo desenvolvimento. Para o pesquisador, essa mistura das coisas é um “equívoco
muito frequente, que resulta da banalização do termo sustentabilidade: o adjetivo
sustentável só passou a ser irrevogavelmente aposto ao substantivo desenvolvimento para
enfatizar a necessidade de compatibilizar as principais aspirações da espécie humana com a
necessidade de conservar os ecossistemas que viabilizam sua própria existência”. Para o autor
é claro o processo de diluição do significado do adjetivo sustentável e do substantivo
sustentabilidade, e isso leva muita gente a tomar o caminho da falácia das múltiplas
sustentabilidades, sem realmente perceber que isso só serve para sabotar a real necessidade
da valorização cultural da natureza.
Apesar das críticas, dos movimentos oportunistas, dos equívocos, e da vulgarização do
termo/conceito, o resultado se mostrou (ou tem se mostrado) bastante positivo, através de
um processo de mudança de posturas em direção à incorporação das componentes
ambientais ao desenvolvimento urbano, é claro que de forma longa e lenta, porém
substancial.
“É possível observar ganhos de poder e melhor instrumentação dos órgãos ambientais, mudanças
singelas, mas contínuas e crescentes. A sociedade, também, está mais ativa e mais organizada na
defesa da qualidade ambiental urbana, principalmente em parcelas mais abastadas e de classe média. A
questão ambiental propõe a essas camadas da sociedade um conflito muito grande: o mesmo regime
econômico que possibilitou o nível de conforto de que desfrutam está ameaçando a qualidade de vida
que valorizam”. As transformações do Poder Público, necessárias para que seja possível incorporar mais
natureza ao tecido urbano, passa obrigatoriamente por uma sociedade organizada e consciente da
natureza dos conflitos e das deficiências que envolvem o pouco alcance da legislação de proteção e
308
fomento da vegetação” .

Nas cidades, a salubridade passa a ser discutida de forma mais ampla. É o momento da
contestação de algumas obras hidráulicas de infraestrutura tendo-se como premissa a bacia
hidrográfica como unidade de planejamento e gestão urbano-ambiental. Assiste-se, com este
novo pensamento, ao desenvolvimento de atitudes e programas que visam considerar, na
gestão dos recursos hídricos, o seu potencial ecológico e a diversidade, bem como a riqueza
cênica e paisagística que lhes está associada, mostrando como os aspectos naturais do sítio
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podem ser reconhecidos e aproveitados no desenho da paisagem, de modo a produzir
espaços livres funcionais, adequados às necessidades sociais e às condições dos meios físicos
locais, e, além disso, capazes de incrementar a experiência estética e reforçar a identidade do
local.
É um momento de transição entre dois períodos distintos, substituindo-se a visão higienista e
segmentada pela adoção de práticas de manejo otimizadas, inovadoras, sistêmicas, e de baixo
impacto. Conforme FRIEDRICH309, a consciência ambiental somada à necessidade de um
manejo eficiente e sustentável dos recursos hídricos alavancaram o uso de inovações
tecnológicas para efetivar um modelo ambientalista para a drenagem urbana, e, quanto ao
planejamento e gestão dos cursos d’água correntes e de suas áreas marginais, abriu-se um
“leque de alternativas, dependendo do potencial de conservação, da diversidade biofísica
identificada e da avaliação de seus recursos e valores, tanto ecológicos como estéticos, e que
podem apresentar desde condições naturais e seminaturais até condições de alta
degradação”.
A essa conscientização pública mundial, datada da década de 1970, sobre os problemas
ambientais correntes, MACEDO 310 atribui o termo ambientalismo. Segundo o autor, o olhar
do público sobre a vegetação nativa no Brasil, ajudou a promover uma série de medidas
públicas em função de sua conservação, como a criação de parques e áreas de proteção
ambiental. Na transição do Século XX para o XXI, foram implantados uma série de parques
urbanos estruturados a partir de fragmentos de matas nativas. Nessa mesma época, a
recomposição de vegetação em rios, represas e encostas torna-se uma disposição legal, e
introduz-se o conceito de parque linear em diversos planos diretores, para as cidades de
grande e médio porte, objetivando a proteção das águas e da mata ciliar, é claro que nos
locais onde ainda isso fosse possível.

1.3.4 AÇÕES PARA QUALIDADE (DESEJÁVEIS)
As proposições consideradas hipoteticamente verdadeiras indicadas nas premissas de
qualidade são pontos de partida. Trata-se de metas ou objetivos que podem ser alcançadas a
partir de ações, entre fundamentais e/ou desejáveis sobre o território, para a qualificação
urbano-paisagístico-ambiental de uma bacia urbanizada ou em estágio de urbanização,
segundo os preceitos da Arquitetura da Paisagem e/ou Planejamento da Paisagem. Tais
ganhos, benefícios e/ou melhoras na qualidade, quanto aos aspectos ambiental e social,
dependem de uma agenda conjunta e continuada, que age principalmente sobre os atuais
conflitos, mas principalmente previne e/ou evita novos conflitos e problemas.
309
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Imagina-se que para atingir esse nível desejável devam ser formulados projetos articulados,
objetos de um planejamento prévio, que atendam às demandas específicas (recreação e
preservação ambiental), e que sejam baseados em programas e políticas continuados, que
perpassem administrações (não se vinculem a apenas um mandato) e cujas ações sobre o
espaço urbano estejam alinhadas às mais diversas agendas em andamento (habitação,
transporte, saúde pública, etc.), mediante procedimentos integrados de planejamento e de
administração. Imagina-se que esses programas, prioritariamente sólidos e de longo prazo,
sejam executados na forma da gestão integrada (adoção de estratégias múltiplas), dialogando
horizontalmente (entre municípios e entre estados) e verticalmente (entre esferas de poder),
dando-se de forma contínua e continuada, para que haja também eficácia de aplicabilidade
em longo prazo, e que tenham as bacias hidrográficas como unidades territoriais de
referência para o planejamento e gerenciamento da água, bem como de todo o seu território
de influência direta.
Para o alcance das metas/objetivos traçados, podemos destacar algumas ações desejáveis a
serem consideradas:
◦

1. Universalização do saneamento ambiental:

A busca pela universalização do saneamento ambiental, principalmente em relação ao
esgotamento sanitário é a primeira, e talvez a mais importante das ações desejáveis, pois,
acima de tudo, envolve questões relacionadas à saúde pública, tendo-se no despejo de
esgotos um veículo direto de vários contaminantes causadores de doenças graves e de
caráter epidêmico, além, é claro, dos muitos outros prejuízos irreparáveis causados ao meio
ambiente. No Brasil, o saneamento ambiental é direito constitucional do cidadão, e inclui um
conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de
águas pluviais; entretanto, a realidade não é bem esta, mostrando que a solução do problema
está muito longe de ser alcançada - o assunto é tratado de forma pontual, atendendo a
interesses econômicos e políticos, e o investimento público nesse tipo de infraestrutura é
baixo, muito aquém da alta demanda pelos serviços. Trata-se de um grande desafio, que é
gerenciar de forma sustentável seus recursos hídricos, em um cenário que revela justamente
fatos contrários, a qualidade das águas e/ou mananciais vem piorando progressivamente.
Para tanto se faz necessário antes de tudo identificar as fontes poluidoras (pontuais e
difusas), e atacar o problema de forma maciça, integrada, envolvendo a sociedade, através de
programas educativos e participativos, de preferência articulando justiça social e qualidade
ambiental.
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◦
2. Organização de espaços a partir de áreas livres contínuas para o
desenvolvimento de atividades humanas (circulação, lazer, recreação, convívio, práticas
esportivas ou físicas), com agregação de caráter ambiental:
O espaço livre urbano pode ser entendido como todo o espaço não ocupado por volumes
edificados, ao qual se atribuem funções, como recreativa, proteção ecológica (protetora),
estoque de terra para usos futuros, dispositivo para morfologia urbana (produtiva), ou
simplesmente como parte do cenário urbano (ornamental). No caso dos corpos hídricos, bem
como de sua área lindeira, o seu aproveitamento real como áreas efetivamente incorporadas
ao meio urbano pressupõe uma postura projetual de caráter sociocultural, onde os espaços
são organizados a partir de áreas livres contínuas, voltadas para o desenvolvimento de
atividades humanas, principalmente dirigidas ao lazer, recreação, convívio e às práticas
esportivas ou físicas, agregando, se possível, algum caráter ambiental, com a manutenção,
regeneração e recuperação dos aspectos físicos e bióticos do meio, pressupondo a conexão
entre as estruturas que venham promover a biodiversidade animal e vegetal e a drenagem,
entre outros eventos, garantindo a manutenção dos sistemas envolvidos. Trata-se de uma
gestão integrada das águas urbanas, prática interdisciplinar e intersetorial, que associa e
compatibiliza a função de conservação ambiental (proteção dos remanescentes de matas
ciliares, proteção à vida selvagem, etc.) a outras demandas urbanas existentes, como o lazer e
convívio social, embelezamento urbano, controle de inundações e melhoria da qualidade da
água.
◦
3. Delimitação de parques de todos os tipos (ecológicos, de vizinhança,
lineares, de proteção ambiental, integral e sustentável):
A figura do parque urbano na cidade brasileira teve sua concepção durante muito tempo
voltada apenas ao embelezamento e ao ajardinamento. Somente a partir da segunda metade
do século XX, pelo aumento da demanda decorrente da urbanização, praças e parques
passaram a ser feitos pelo país em mais larga escala, motivados principalmente pelo
crescimento populacional e pela adoção de novos hábitos culturais (banhos e práticas
esportivas), oferecendo inúmeras possibilidades para o lazer. A partir da década de 1980, a
sua figura adquire interesse político crescente, influenciada pela progressiva urbanização do
país, notada principalmente nas grandes metrópoles. Entre as intervenções no sistema de
espaços livres, destaque-se a criação de parques de todos os tipos, desde as unidades de
vizinhança aos parques de escala metropolitana, passando pelos parques temáticos, parques
simbólicos, pelos parques naturais destinados à conservação de paisagens e ecossistemas
significativos, até os calçadões com ciclovias e equipamentos recreativos/desportivos à beiramar. Nas áreas de fundo de vale, uma realidade possível de ser mantida é a proposta de
readequação de uso através de parques lineares, onde, nestes casos, é possível a intervenção
ou supressão de vegetação com algumas considerações e restrições. Surgem também, ainda
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que de forma bastante embrionária e experimental, alguns processos participativos na
geração de programas de uso e gestão de espaços públicos, em suma, parques e praças
situados preferencialmente em bairros periféricos e populares, ocasionando projetos mais
alinhados com as reais necessidades de sua população.
◦
4. Aproveitamento integral de suas orlas para fins paisagísticos (preservação
da paisagem e das vistas cênicas em meio urbano) e recreativos:
Todos os corpos hídricos, incluindo-se os rios, córregos, canais, lagos, lagoas, represas e orlas
marinhas, em conjunto com suas áreas lindeiras (orlas), quando inseridos no meio urbano
devem ser encarados como elementos urbanos, e, portanto, aproveitados para fins urbanos
diversos, como circulação, práticas esportivas e recreativas, proteção e amortecimento de
enchentes, além do suporte para as infraestruturas urbanas. Trata-se de importantes
elementos formadores da paisagem, e que podem conciliar tanto os aspectos urbanos
(usufruto de sua paisagem, para circulação e atividades diversas) quanto os ambientais. Tais
locais destacam-se por seus atributos naturais, pela oferta dos seus recursos hídricos, pela
diversidade física e biótica de suas margens, e seu conjunto possibilita algumas das mais
produtivas associações entre espécies vegetais, aquáticas, e animais. As tendências
contemporâneas do Planejamento Urbano consideram o fato de se agregar o uso humano à
essas áreas naturais, tendo-se no espaço livre público como o principal elemento
estruturador das cidades. A coexistência das áreas naturais com atividades humanas cria
condições favoráveis para o lazer e de educação ambiental, além de promover a integração
do homem com a natureza, a recuperação do meio ambiente, o controle da poluição e a
recuperação de áreas degradadas.
◦

5. Agregação de áreas para reservação e conservação ambiental:

A conservação e a preservação do meio ambiente são algumas estratégias de manejo da
biodiversidade, colocadas à prática com o intuito de reverter as tendências de perda de
espécies revelada por estudos científicos e cenários quantitativos, que também indicam que
tal deterioração é um resultado direto das ações antrópicas de diversas naturezas, causada
principalmente pelos processos de desenvolvimento humano e econômico. A figura do
parque como unidade de conservação é definida inclusive por lei (SNUC), que também
estabelece uma divisão das UCs em dois grupos, as Unidades de Conservação de Proteção
Integral, e as Unidades de Conservação de Uso Sustentável. De acordo com o caso, só se
admite a utilização indireta de recursos naturais em áreas com pouca ou nenhuma ação
humana, e, em outros, é possível a exploração do ambiente, segundo critérios que garantam
a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e
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economicamente viável, valorizando e respeitando os meios de vida e a cultura de
populações tradicionais.
◦

6. Estímulo ao uso de transportes limpos e ao passeio de pedestres:

Crescem no século XXI as políticas de mobilidade sustentável de incentivo ao uso da bicicleta
e afins (outros transportes limpos, como patinetes, patins, skate, etc.), previstas inclusive em
leis, que trazem como metas garantir o desenvolvimento de atividades relacionadas ao
sistema de mobilidade cicloviária e de pedestres, criar atitude favorável aos deslocamentos
cicloviários, melhoria das condições para o deslocamento de ciclistas, eliminação de algumas
barreiras urbanísticas, e, principalmente, as melhorias no meio ambiente, trânsito, saúde e
qualidade de vida. A bicicleta é um meio de transporte acessível e saudável, que pode
proporcionar melhorias e/ou soluções para o saturado sistema de transporte
urbano/metropolitano, além do acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando
os modos de transporte coletivo e os não motorizados, de forma segura, socialmente
inclusiva e sustentável. Compõem a infraestrutura cicloviária, as ciclofaixas, as faixas
compartilhadas, as ciclovias, os bicicletários e a sinalização específica para garantir a
segurança do ciclista e afins.
◦

7. Viabilização de conexões de paisagem:

Os processos de fragmentação causam a ruptura na continuidade dos ecossistemas gerando
dois efeitos distintos e inter-relacionados, a diminuição da área, e a redução da conectividade
entre eles, restringindo as possibilidades de recolonização, e ameaçando diretamente a
biodiversidade local. Tem-se então o conceito de conectividade, vinculado à Ecologia da
Paisagem, que visa reestabelecer a estrutura do sistema natural antes existente, mesmo que
parcialmente. Através da união de fragmentos de vegetação (matrizes, manchas, fragmentos,
mosaicos, conectividades, bordas, etc.), a conectividade contribui com a manutenção,
regeneração e recuperação dos aspectos físicos e bióticos do meio, onde o espaço é
organizado a partir da integração dos ecossistemas pressupondo a conexão entre as
estruturas que venham promover a biodiversidade animal e vegetal e a drenagem, entre
outros eventos, garantindo a manutenção dos sistemas envolvidos. Com isso, é possível
promover-se novas formas de ocupar a paisagem, viabilizando a implementação de políticas
de uso e ocupação do solo, para que essas possam trabalhar com a intenção de reduzir a
degradação dos fragmentos, e assim assegurar a estabilidade dos ecossistemas que compõem
o território.
◦
8. Aproveitamento dos serviços ambientais (fertilidade do solo, produção de
peixes, equilíbrio da temperatura, manutenção do ciclo hidrológico, a assimilação de resíduos,
ciclagem de nutrientes, etc.), em escalas e contextos variados:
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Os serviços ambientais podem ser entendidos como os processos ecológicos que beneficiam
a sociedade a partir da produção de bens e/ou serviços, de forma direta ou indireta. Estes
bens e serviços apresentam tipos diversos, sendo identificáveis, como por exemplo, a
fertilidade do solo ou a produção de peixes, ou invisíveis, como a manutenção do equilíbrio
da temperatura global, a manutenção do ciclo hidrológico, a assimilação de resíduos ou a
ciclagem de nutrientes. Os cursos d’água e suas áreas lindeiras diretamente associadas
compõem um sistema de drenagem natural, e agrega diversas funções e serviços ambientais
específicos e de grande relevância. Entre eles pode-se destacar: a proteção do solo,
prevenindo a ocorrência de eventos geodinâmicos diversos além de evitar a erosão de suas
margens, e funcionando assim como uma espécie de filtro aos agentes poluidores; a proteção
dos corpos d’água, evitando e/ou reduzindo as inundações, enxurradas e assoreamento;
manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, colaborando com a recarga de
aquíferos e o equilíbrio do ciclo hidrológico; a função ecológica de refúgio para a fauna e de
corredores ecológicos que facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, além da fertilidade do
solo, integridade a paisagem, o equilíbrio climático e o conforto térmico, entre outros.
◦
9. Aproveitamento dos dispositivos para promover a contenção das águas
pluviais na cidade:
O meio técnico tem fomentado pesquisas na área da drenagem urbana buscando alternativas
às soluções clássicas, de modo a neutralizar os efeitos da urbanização sobre os processos
hidrológicos. Trata-se do chamado sistema sustentável de drenagem urbana, que preserva os
mecanismos naturais de escoamento da bacia hidrográfica, minimizando os impactos
ambientais da urbanização. São sistemas que utilizam como referência o ciclo hidrológico
natural, e têm como conceito a adoção de estratégias múltiplas, e não mais aquela única
solução, que tenta resolver o problema através de grandes obras de drenagem. Essas novas
estratégias de drenagem devem passar pela implantação de uma série de medidas de
controle, que devem atuar desde a fonte, passando pela microdrenagem (gramados
permeáveis, valos de infiltração, bacias de percolação, dispositivos hidráulicos permeáveis,
pavimentos permeáveis, etc.), até a macrodrenagem, combinando medidas estruturais
(canalização, reservatório de amortecimento e diques) com medidas não estruturais
(zoneamento, regulamentação do uso do solo, criação de parques, etc.).
◦

10. Adoção de padrões de maior permeabilidade nos lotes:

A adoção de medidas para garantir maior permeabilidade nos lotes é uma prática que vem
sendo adotada nas grandes cidades, tendo inclusive sua regulamentação estabelecida através
de lei. Trata-se da chamada taxa de permeabilidade, um dispositivo que determina a área
permeável mínima em um terreno edificado, ou seja, uma área descoberta sobre terreno
natural que deve existir em uma edificação, ou ainda uma espécie de obrigatoriedade de se
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manter um percentual da área de um lote em condições de permitir a infiltração de águas de
chuva. Deve, todavia, estar associada a outras medidas, tais como a adoção de cotas e/ou
dispositivos de acumulação de águas pluviais no interior dos lotes, ou ainda a medidas
coletivas que considerem além do lote, a rua e até mesmo o bairro. As chamadas melhores
práticas de manejo vêm sendo consideradas como medidas alternativas para o manejo das
águas pluviais, como soluções para diminuir o volume do escoamento superficial, aumentar a
infiltração e remover os poluentes difusos antes destes alcançarem os recursos hídricos.
Baseados nos princípios de biorretenção, em que a abordagem da drenagem procura
mimetizar as condições hidrológicas pré-urbanas através do uso de técnicas mais
naturalizadas de retenção, infiltração e evapotranspiração, faz-se o uso de diversas tipologias,
tais como: os jardins de chuva, as biovaletas, os canteiros pluviais, e as lagoas pluviais.

1.3.5 RESULTADOS: ALGUNS PROJETOS
Para SPIRN311, os caminhos da gestão bem sucedida da água nas cidades passam
obrigatoriamente pela elaboração de projetos mais abrangentes, por ações individuais
(cumulativas), e pela percepção conjunta da drenagem (águas pluviais), controle de
enchentes, abastecimento de água, conservação, disposição de resíduos, e tratamento de
efluentes, segundo um sistema maior (metropolitano). Segundo esses critérios, cada cidade
deveria desenvolver uma estrutura, na qual as consequências dos esforços metropolitanos
maiores, bem como os efeitos cumulativos das ações individuais, pudessem ser apreciadas.
De acordo com a autora, os planos eficientes para a prevenção de enchentes e a conservação
e recuperação da água da cidade devem, entre outros: proteger os recursos hídricos; localizar
novas áreas verdes para preservar a capacidade de armazenamento das águas e para
melhorar a recarga dos lençóis freáticos; proibir a localização de novas indústrias e áreas para
disposição do lixo próximas às várzeas e às áreas de proteção aos mananciais; não urbanizar
áreas sujeitas a inundações; explorar o reúso das águas servidas após tratamento; aumentar a
visibilidade e o acesso público à água na cidade.
Para SPIRN312, a cidade ideal não é utópica, basta reconhecer os seus aspectos positivos e
fomentá-los. O reconhecimento de que a cidade é parte da natureza deve inspirar novas
políticas (ou mesmo reavivar antigas) e incentivar o desenvolvimento de pesquisas e a criação
de novas instituições. O momento de crise coloca à prova a própria existência da cidade, e
desafia o seu planejador a empregar a sua capacidade de manipular o meio para transformar
aquilo que se tornou hostil á própria vida em um habitat humano, que sustente a vida e
favoreça o crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. Em suma, isso se dará com os esforços
coordenados de todos os atores envolvidos nos estudos e na modelagem das cidades,
311
312

SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de granito: a natureza no desenho da cidade, 1995, p. 183-184.
id., p. 300-301.
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incluindo autoridades governamentais (executivos e legisladores), instituições privadas,
ONGs, profissionais da área do Projeto e Planejamento Urbano, além de cientistas sociais e
naturais, além é claro de cada cidadão, individualmente. Entre conflitos das mais diversas
naturezas, urge-se pela elaboração de agendas integradas, de ordem diversa, incluindo para a
pauta de discussões os problemas em ordem de urgência, em cada caso, um caso específico,
seja acerca da poluição dos corpos hídricos, do descarte irregular de resíduos, das questões
referentes aos processos geodinâmicos, da criação de áreas verdes e permeáveis, da
contaminação do solo, da poluição atmosférica, das alterações climáticas, entre tantos e
intermináveis outros.
Conforme TRAVASSOS 313, em muitos países os rios e córregos vêm sofrendo um sem número
de intervenções, no sentido de recuperar as suas várzeas, devolvendo-lhes a vocação para
espaços preferenciais para lazer, além de ampliar-se a possibilidade de ganho de qualidade de
espaço urbano e dos recursos hídricos, através do aproveitamento dos serviços ambientais,
em escalas e contextos variados. Entre esses países destacam-se os Estados Unidos,
Alemanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Canadá e Japão, pelo enorme número de iniciativas,
considerando-se, todavia, que muitos dessas intervenções se deem em áreas rurais e
suburbanas. Entretanto, as experiências de recuperação das margens de rios em áreas
urbanas surtem efeitos positivos, principalmente nos casos onde as intervenções são
conduzidas de forma integrada, agregando práticas que reúnem renaturalização, tratamento
paisagístico, drenagem e recreação, em situações que aproximam a população do rio, e
ampliam de fato as possibilidades de uso das margens e convivência com os regimes
hidráulicos.

Figura 34. Vista do Vale do Baixo Don com vista para Toronto, Canadá
Fonte: Gorsky, 2010, p. 134..

313

TRAVASSOS, Luciana Rodrigues F. C. A dimensão socioambiental da ocupação dos fundos de vale urbanos no Município de São Paulo,
2004a, p. 159.
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Figura 35. Detalhe da proposta de requalificação na região da foz do Rio Don, Toronto, Canadá
Fonte: Gorsky, 2010, p. 139..

Segundo GORSKI314, os países desenvolvidos têm apresentado projetos focados na
recuperação dos cursos hídricos urbanos desde a década de 1980, e que tais planos variam
desde ações não intervencionistas, que apenas estabelecem normas punitivas ou restritivas,
até as mais intervencionistas, em projetos multidisciplinares e estratégias adequadas para
cada caso em específico, visando dar forma a valores e processo ecológicos, e buscando
conceber ações locais em um contexto regional. Para a autora, são casos emblemáticos o
Plano de Recuperação do Rio Don (Bring Back the Don), em Toronto (Ontário, Canadá) em
diversas etapas de implementação e envolvendo as três esferas de poder, além da sociedade
civil e ONGs (vide figuras 34 e 35). Outro caso importante e mais recente é o Plano de
Recuperação do Rio Los Angeles (Los Angeles River Revitalization), na Califórnia (EUA), em um
trabalho igualmente articulado, contínuo, e participativo.
No Brasil, infelizmente ainda é muito tímida a relação de convivência amigável das cidades
para com seus corpos hídricos, seja nos casos em que as águas são estruturantes na
conformação do tecido urbano, seja nos casos em que são elementos referenciais no sentido
simbólico, histórico e cultural. Apesar das exceções, o aproveitamento integral das orlas

314

GORSKI, Maria Cecília B. Rios e cidades: ruptura e reconciliação, 2010, p. 106.
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fluviais para fins paisagísticos e recreativos, tais quais as orlas marinhas nas cidades à beira
mar, ainda está muito aquém de ser uma realidade.
A partir dos anos 1990, sob a influência ambientalista (principalmente pela Constituição
Federal de 1988 e pelo aparato legal que consolida a figura da APP), há um esboço de
mudanças de paradigma, com a criação de condições para o surgimento de áreas públicas
destinadas para tais fins, ou mesmo para o estabelecimento de estoques de áreas públicas
envoltórias aos corpos hídricos, para fins de preservação e conservação. Nesses casos, uma
realidade possível, principalmente em regiões densamente ocupadas, foi a criação de parques
lineares, como uma alternativa para readequação do uso nas faixas que não foram ocupadas
e/ou urbanizadas, adaptando o espaço natural dessas áreas a uma realidade possível de ser
mantida, e, além disso, atendendo às exigências da dinâmica urbana.
Conforme MACEDO 315, esse tipo de espaço já teria seus primeiros exemplares implantados
anos antes, em São Paulo (SP), com o Parque Ecológico de Tietê (1982), e em Curitiba (PR),
com o Parque Natural do Iguaçu (idealizado em 1976), ambos com o intuito de conservar as
várzeas e sua dinâmica ambiental. Somente no início do século XXI, algumas ações de fato
buscam inserir o cidadão no convívio com o corpo hídrico, paralelamente à conservação de
suas águas e vegetação. Destaque aos parques Maternidade (vide figura 36) e Tarumã em Rio
Branco (AC), a Avenida Parque em Campo Grande (MS), e o Parque Prof. Mello Barreto no Rio
de Janeiro (RJ), como bons exemplos dessa prática, ainda que extremamente isolados e/ou
pontuais.

Figura 36. Parque da Maternidade, Rio Branco, AC
Fonte: Macedo, 2012, p. 120.

Segundo GORSKI316, são muito poucos os planos de recuperação de rios urbanos criados, com
a real e devida abrangência, e, quando elaborados, são dificilmente implementados, ou ainda
315
316

MACEDO, Silvio Soares. Paisagismo brasileiro na virada do século: 1990-2010, 2012, p. 98.
GORSKI, Maria Cecília B. Rios e cidades: ruptura e reconciliação, 2010, p. 177.
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parcialmente, devido à falta de investimentos no setor, e também à vontade política.
Entretanto, a autora destaca alguns exemplos pontuais, considerados casos de sucesso, no
que toca à recuperação de rios e orlas urbanas, no sentido de articulação com tecido, e
requalificação do corpo hídrico ambiental e urbanisticamente. Um desses exemplos é o
Projeto Beira-Rio, pioneiro na recuperação/requalificação da orla do Rio Piracicaba, no
Município de Piracicaba (SP), uma iniciativa da Prefeitura Municipal, e que teve uma intensa
participação da sociedade civil, através do estabelecimento de uma comissão, agregando
além dos membros representantes das entidades governamentais, conselhos e associações
de classe, universidades, cooperativas, sindicatos, igrejas, e outras instituições.
Outro caso significativo em áreas altamente urbanizadas é o Plano da Bacia do Rio Cabuçu de
Baixo, no Município de São Paulo (SP), revelando a experiência de trabalho em um cenário
comum à realidade da metrópole brasileira. Em uma área imersa em problemas e conflitos,
destacam-se as questões referentes ao status periférico (nichos de exclusão), à degradação
ambiental (poluição), à ocupação em áreas de risco (enchentes e deslizamentos), deficiência
de infraestrutura (principalmente saneamento), erradicação de vegetação remanescente,
entre outros. O projeto (ainda não implementado) se deu a partir de uma parceria entre a
Escola Politécnica (EPUSP) e Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), e
buscou através de proposta multidisciplinar cujas diretrizes foram a implantação um sistema
de saneamento e controle de enchentes, a melhoria das condições de saúde pública e
microclima, através de medidas de baixo impacto ambiental e que propusessem valorização
da identidade local e conectividade com outros espaços públicos.
Podemos ainda destacar outras grandes cidades à beira-rio, em diferentes localidades do País,
que vêm refletindo, discutindo, e implantando novos modelos, novas concepções, ou ainda
um novo modo de encarar as águas no meio urbano. Em Teresina, por exemplo, nota-se que
nos últimos anos os parques à beira-rio têm ganhado notoriedade por parte da população
(principalmente na Zona Norte da cidade), e isso tem se dado por suas mudanças de
hábitos 317. Dos 31 parques da cidade, 13 encontram-se nas margens dos rios, como locais
preferenciais às atividades de lazer da população, possuindo um grande potencial de uso,
apesar de apresentarem precária infraestrutura. Conforme MATOS, MATOS e LOPES 318, por
muitos anos, a paisagem dos rios foi esquecida, e hoje, observa-se uma atenção especial,
tanto do Poder Público, quanto dos usuários da cidade, que estão redescobrindo as
potencialidades dessa paisagem, e refletindo novos hábitos, novas preocupações com
questões ambientais, e, consequentemente, novas tipologias (classificações) destes espaços
públicos.
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SOUSA, Giuliana de Brito. Análise de parques de beira-rio em Teresina - Piauí, 2012, p. 5.
MATOS, Karenina Cardoso; MATOS, Indira Cardoso; LOPES, Wilza Gomes Reis. O desenvolvimento da Cidade de T eresina e sua relação
com os rios Poti e Parnaíba, 2012, p. 12.
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Em Belém, há um exemplo típico daquilo que MACEDO 319 classifica como programas
semiarticulados, ou seja, derivados de ações paralelas e desconexas entre órgãos da mesma
administração, mas que acabam por resultar na construção de um conjunto expressivo, em
termos de intensidade de uso público. Neste caso, foram implantados diversos projetos
paisagísticos ao longo da orla da Baía do Guajará (doze no total), entre estaduais e municipais.
A ideia principal do projeto foi a revitalização das áreas centrais (armazéns portuários),
abrindo, integrando e reaproximando a cidade da paisagem ribeira, por meio de passeios,
calçadas, praças e jardins (vide figura 37).

Figura 37. Estação das Docas, Belém, PA
Fotos: Omar de Almeida Cardoso.

319

MACEDO, Silvio Soares. Paisagismo brasileiro na virada do século: 1990-2010, 2012, p. 123-124.
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Outros projetos são ainda alvo de discussões, como o caso da Revitalização da Orla do Guaíba
em Porto Alegre (RS), por exemplo, em um projeto da Prefeitura Municipal, de autoria e
consultoria do urbanista Jaime Lerner, conforme um plano de estratégia de ocupação e
projeto paisagístico, revitalizando a área da orla com 7 quilômetros de extensão, e contendo
equipamentos diversos de esporte e lazer, no trecho entre o Gasômetro e o Arroio Cavalhada.
Ainda em fase de ajustes, o projeto tornou-se polêmico e bastante criticado, desde sua
contratação, feita por critério de notório saber e não através de concurso público de projetos,
pela não divulgação prévia dos detalhes do projeto em ocasião de audiência pública, e,
finalmente, pelos problemas de licitação das obras. Também em discussão, para a Cidade de
Recife (PE), o projeto para o Parque Linear do Capibaribe (vide figura 38), a partir de convênio
entre a Prefeitura do Recife e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em uma
proposta de reinvenção da cidade a partir de sua relação com as águas, segundo um sistema
de áreas livres, integrando parques próximos, e distribuindo-se através de 65 ruas-parque, 30
alamedas, além de 45 quilômetros de vias para bicicletas.

Figura 38. Projeto do Parque Capibaribe prevê parques e passarelas no Recife
Fonte: Divulgação / Parque Capibaribe.
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2 PAINEL GERAL SOBRE A OCUPAÇÃO DA BHAT
2.1 SOBRE O SÍTIO URBANO
Segundo CUSTÓDIO 1, o sítio urbano pode ser entendido como o quadro físico-natural sobre o
qual uma cidade se constrói, e leva, portanto, em consideração aspectos como o clima, solo,
hidrografia, vegetação e geomorfologia. Cada sítio tem suas particularidades distintas, e o
entendimento dessas particularidades auxilia a compreensão do processo de urbanização,
principalmente no que diz respeito aos problemas de ordem natural (inundações, secas,
estiagens, movimentos de massa, etc.). De acordo com a autora, cabe destaque na
configuração da RMSP os aspectos geomorfológicos, em relação às formas de relevo, e os
hidrológicos, em relação aos cursos hídricos.

Figura 39. Sítio Urbano de São Paulo
Fonte: Ab’Sáber, 1957.

1

CUSTÓDIO, Vanderli. O abastecimento de água: das bicas à SABESP, 2010, p. 212.

190

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

São Paulo tem seu sítio urbano caracterizado por um relevo de colinas, terraços e planícies
aluviais, um conjunto pouco movimentado, destacando-se as planícies extensas dos rios Tietê
e Pinheiros, originalmente meandrantes (vide figura 39). Segundo AB’SÁBER, originalmente o
sítio urbano da Capital se inseria na Bacia de São Paulo, ao centro do Planalto Paulistano,
entre planícies, terraços, colinas, patamares, rampas e espigões. Porém, nas últimas décadas
do século XX, a mancha metropolitana espalhou-se, tendo ultrapassado os limites da bacia
sedimentar, e avançando sobre os terrenos cristalinos, mais acidentados e suscetíveis aos
processos erosivos (vide figura 40). Seus principais rios, Tietê e Pinheiros hoje se encontram
canalizados, tendo sido eliminados os antigos meandros com a ocupação urbana das suas
planícies de inundação.

Figura 40. Compartimentos de relevo da BHAT e a mancha urbana
Fonte: Mattes, 2001 (com adaptações).

O sítio urbano da Região Metropolitana de São Paulo possui características físicas peculiares
na formação dos espaços e na dinâmica das águas. No caso das várzeas de inundação, por
exemplo, assumem papel de destaque os principais rios e afluentes da bacia, tendo sua
importância decorrente do papel de calhas que seus cursos d’água desempenham na
dinâmica das águas pluviais. Nesse sentido, qualquer intervenção em pontos da bacia
hidrográfica, que provoque um aumento da impermeabilização do solo, qualquer alteração
nas condições de escoamento das águas fluviais por intervenção no sistema de drenagem, ou
ainda os movimentos de terra, indutores de erosões e assoreamentos, produzem impactos
que interferem nas calhas fluviais 2.
2

MATTES, Delmar. O Espaço das águas: as várzeas de inundação na cidade de São Paulo, 2001, p. 96.
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Figura 41. RMSP, BHAT e a mancha urbana consolidada
Fonte: EMPLASA, 2006; FUSP, 2009 (com adaptações).

O sítio urbano da metrópole (RMSP) está inserido na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT),
recortada por inúmeros córregos e ribeirões, e englobando os domínios da Bacia Sedimentar
de São Paulo e as rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino que a circundam,
perfazendo uma área de drenagem de 5.720 quilômetros quadrados. A área da BHAT está
praticamente inserida dentro dos limites administrativos da Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) (vide figura 41), tendo como principal corpo hídrico o Rio Tietê. A bacia engloba
as nascentes, no Município de Salesópolis, no reverso da Serra do Mar, um trecho sinuoso ao
descer para a bacia paulistana, ao longo da extensa planície de inundação, um trecho
retificado (canal), ao cruzar a Capital, até encaixar-se novamente em terrenos acidentados
passando pelas barragens de Pirapora e Rasgão, que limitam seu alto curso. Compõe ainda o
sistema as represas ao sul da Capital, Guarapiranga e Billings, formadas respectivamente pelo
represamento dos rios Guarapiranga e Grande nas cabeceiras do Rio Pinheiros (vide figura
42).
A região possui uma grande superfície urbanizada (vide figura 41), e é considerada uma das
bacias mais complexas do País no que se refere à gestão ambiental, principalmente por
decorrência das profundas intervenções/alterações causadas por diversas obras hidráulicas,
mas também pelo modelo de urbanização adotado e pela ocupação extensa e intensa do solo
urbano. Os problemas da bacia são muito complexos e apresentam uma ordem diversa.
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Destacam-se: o comprometimento dos mananciais de superfície (águas superficiais); a
escassez da água; a superexploração e as ameaças de contaminação dos mananciais
subterrâneos; a superprodução do lixo e as grandes taxas de impermeabilização do solo.
Muitos desses problemas vieram a se agravar com o passar do tempo, principalmente pela
falta de ações para reduzir ou remediar esses impactos ambientais. Além disso, as deficiências
do conjunto agravaram-se ainda mais, aumentando potencialmente os problemas e as
dificuldades para o estabelecimento de prioridades de ação.

Figura 42. Hipsometria da BHAT
Fonte: Banco de Dados Espaciais da Bacia do Alto Tietê, GEOLIC, IGCUSP, 1999.

Historicamente marcada por conflitos entre crescimento econômico, desigualdade social e
conservação do meio ambiente, a região revela em seus números uma situação preocupante:
seu principal corpo hídrico, o Rio Tietê, recebe toneladas de efluentes poluidores, entre
esgotos domésticos e industriais sem tratamento e efluentes tratados, além de muito lixo,
fazendo com que seus índices de qualidade da água variem impreterivelmente de ruim a
péssimo. A mancha de poluição do corpo hídrico, em 2015, se pode notar desde o Município
de Mogi das Cruzes, perfazendo uma extensão de mais de 70 quilômetros (passadas mais de
duas décadas do início do Projeto de Despoluição do Tietê, a situação já melhorou muito), e o
pior trecho está entre os municípios de Guarulhos e Pirapora do Bom Jesus, onde as águas
encontram-se completamente mortas (0,0 a 2,0 miligramas de oxigênio por litro). Segundo
pesquisa dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IBGE), publicada em 2012, o Tietê
é o rio mais poluído do Brasil, recebendo só na Região Metropolitana de São Paulo, resíduos
industriais e esgoto não tratado de 19 dos seus 39 municípios. Diariamente, são despejadas
690 toneladas de esgoto no rio mais importante do Estado, dono da maior economia no País 3.
Desde 1994, data de criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, procura-se
agregar diversos setores e atores, com a finalidade de equacionar os conflitos relacionados
aos recursos hídricos. O colegiado criado a partir do estabelecimento da Política Estadual de
3

Disponível em: <www.portaldomeioambiente.org.br/agua/6761-os-rios-mais-poluidos-do-brasil>. Acesso em: dez. 2014.
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Recursos Hídricos 4 e composto por representantes de órgãos estaduais, dos municípios e de
entidades da sociedade civil organizada, tem como competências promover o debate das
questões relacionadas ao gerenciamento dos recursos hídricos, arbitrar os conflitos
relacionados aos recursos hídricos, aprovar e acompanhar a execução do plano de bacia e
sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas, entre outras ações. Na
ausência de um organismo metropolitano, o comitê tem tido um relevante papel na busca de
uma gestão integrada do território, ainda que sua atuação ocorra apenas de forma isolada.
Entretanto, segundo ALVIM 5, “a atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é
ainda muito limitada, em especial, diante das possibilidades efetivas de articulações setoriais
e institucionais no âmbito dessa bacia”. Tais limitações se dão pela “ausência de um ente
regional que exerça as funções públicas de gerir os interesses comuns e os conflitos
intersetoriais presentes, essencialmente, nos organismos estaduais, indicando que apenas o
gerenciamento dos recursos hídricos não é suficiente para efetivar a gestão integrada da
bacia”. Tem-se, portanto, como desafio, a implementação efetiva de um modelo de
planejamento regional e metropolitano, negociado e partilhado, integrando a gestão das
águas a uma instância de planejamento e gestão metropolitana, a incorporar os três
segmentos, Estado, Município e Sociedade Civil.

2.1.1 CARACTERÍSTICAS URBANAS
Sobre a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT) é uma Unidade (Hidrográfica) de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (UGRHI 06), seguindo o princípio básico que norteia
tal divisão, que é sua utilização para fins de planejamento e gestão6. Caracteriza-se por ser a
bacia mais intensamente urbanizada do País, com quase a totalidade de sua área, de 5.775
quilômetros quadrados (incluída a bacia integral do Rio Pinheiros com as sub-bacias dos
reservatórios Billings e Guarapiranga) inserida dentro da RMSP (apenas 5% da BHAT estão
fora da RMSP): a bacia é integrada por 36 dos municípios da RMSP, exceto Guararema, Santa
Isabel e Juquitiba (drenando, portanto, cerca de 70% da RMSP) 7.
A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT) é delimitada pela área de drenagem do Rio Tietê e
seus afluentes em seu curso inicial, desde suas nascentes no reverso da Serra do Mar
4

Lei Estadual n. 7.663, de 30 de dezembro de 1991, Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos be m como ao
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
5
ALVIM, Angélica Tanus B. A contribuição do Comitê do Alto Tietê à gestão da bacia metropolitana entre 1994 e 2002, 2006a, p. 43.
6
As UGRHIs constituem unidades territoriais com dimensões e características que permitam e justifiquem o gerenciamento descentralizado
dos recursos hídricos (conforme o art. 20 da Lei Estadual n. 7.663 de 30 de dezembro de 1991, Estabelece normas de orientação à Política
Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos) e, em geral, são formadas por
partes de bacias hidrográficas ou por um conjunto delas, que de forma alguma podem ser consideradas como bacias hidrográficas .
7
FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: Sumário Executivo, 2009, p. 9.
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(Salesópolis), até a barragem de Rasgão (Pirapora do Bom Jesus), desenhando um curso
sinuoso (pela baixa declividade conformando um talvegue intensamente meandrado) ao
longo de sua extensa planície de inundação – exceto o trecho retificado (canal) entre as
barragens da Penha e Edgard de Souza – e percorrendo aproximadamente 130 quilômetros,
até encaixar-se novamente em terrenos acidentados, que limitam seu alto curso.
A bacia constitui-se por uma vasta rede de tributários (vide figura 43), destacando-se, com
base nas amplitudes das áreas de drenagem, no sentido de montante para jusante: na
margem direita, os rios Paraitinga, Baquirivu Guaçu, Cabuçu de Cima e Juqueri, e na margem
esquerda, os rios Claro, Biritiba Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba Açu, Aricanduva, Tamanduatei,
Pinheiros, Cotia e São João do Barueri. Seus principais contribuintes nas cabeceiras são os
rios, Claro, Paraitinga, Jundiaí, Biritiba Mirim, e Taiaçupeba Açu, que formam junto com o
próprio Tietê um conjunto de importantes mananciais de abastecimento e reservação
(reservatórios Ponte Nova, Jundiaí e Taiaçupeba, e os mais recentes Paraitinga e Biritiba
Mirim).

Figura 43. BHAT: hidrografia e regiões hidrográficas (sub-bacias)
Fonte: FUSP, Sumário Executivo, 2009, p. 33 (com adaptações).

A bacia apresenta uma grande concentração populacional, mesmo com a tendência de
estabilização das taxas de crescimento dos municípios da região. Destaca-se como o maior
polo de riqueza nacional, centralizando a sede dos mais importantes complexos industriais,
comerciais e financeiros que controlam as atividades econômicas do País. A UGRHI concentra
atividades econômicas que se entrelaçam entre os setores industriais, comerciais e de
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serviços, tornando-se difícil apontar uma atividade econômica preponderante. Todavia, temse que a indústria, historicamente o carro-chefe da dinâmica econômica metropolitana, vem
cedendo espaço para as atividades terciárias e consolidando uma tendência da região de
abrigar, ao invés do parque produtivo, centros de decisão da economia nacional 8.
A BHAT destaca-se pela diversidade de atrativos que abrangem praticamente todos os
segmentos turísticos: ecoturismo, turismo rural, de saúde, de aventura, religioso, de
negócios, de compras, de eventos, cultural, gastronômico, científico-tecnológico, educacional,
entre outros. Além disso, é servida por uma ampla rede rodoviária (vide figura 44), composta
por importantes estradas estaduais e federais que cortam a região, interligadas em parte pelo
Rodoanel Viário Mário Covas, além de dispor de transporte ferroviário, de cargas e
passageiros (rede metropolitana), e de dois dos mais movimentados aeroportos do País. E é
justamente essa infraestrutura viária e de transporte que mais tem induzido a ocupação de
áreas, de forma a consolidar núcleos urbanos, em detrimento das questões ambientais
(especialmente no que tange aos recursos hídricos), acarretando pressões, ações e impactos
de todos os tipos (degradações), em seus principais corpos d’água 9.

Figura 44. Mapa do sistema viário estrutural da RMSP
Fonte: EMPLASA, 2006 (com adaptações).
8

CONSÓCIO JMR/ENGECORPS. Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004-2007: Estado de São Paulo, 2005, p. A-21.
FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ. Relatório de situação dos recursos hídricos: Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
- UGRHI 06 (Ano Base 2011), 2013, p. 27-28.
9
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Sob o ponto de vista da ocupação do solo, caracteriza-se por sua heterogeneidade,
compreendendo desde áreas urbanas consolidadas e em processo de verticalização, até áreas
de produção hortigranjeira especializada e áreas destinadas à reserva de água para o
abastecimento público. Baseado nos levantamentos e informações produzidas pela
EMPLASA10, no âmbito da realização do Atlas do Uso e Ocupação do Solo da RMSP, os usos
predominantes foram agrupados em três subgrupos: uso urbano, vegetação e uso não urbano
(vide figura 45). O uso urbano é representado pelas áreas urbanizadas, favelas, loteamentos
não ocupados, chácaras, indústrias, rodovias, equipamentos urbanos, reservatórios de
retenção, aterros sanitários, lixões e movimentos de terra, e representam 27,79% da área
total da RMSP. As classes de uso que compõem a cobertura vegetal são as matas, capoeiras,
campos e vegetações de várzea, e representam 56,59% da área total da RMSP. Os usos não
urbanos são os agrícolas (hortifrutigranjeiros) e as áreas de reflorestamento, representando
respectivamente 3,05% e 8,63% da RMSP.

Figura 45. Mapa do uso do solo da RMSP
Fonte: EMPLASA, 2006 (com adaptações).

Historicamente marcada por conflitos entre crescimento econômico, desigualdade social e
conservação do meio ambiente, a região revela em seus números uma situação preocupante:
seu principal corpo hídrico, o Rio Tietê, recebe diariamente uma grande carga de efluentes
10

EMPLASA. Atlas de uso e ocupação do solo da RMSP, 2006.
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poluidores, sendo o esgoto doméstico o seu principal agente poluidor. Além disso, a região
agrega também à sua problemática as marcas das profundas alterações causadas por diversas
obras hidráulicas e pela ocupação do solo urbano sem o devido planejamento: trata-se de um
complexo quadro, de problemas recorrentes como a escassez de água, o comprometimento
de mananciais de superfície, a ameaça do lixo, a ameaça ao manancial subterrâneo, e a
impermeabilização do solo, além do risco relacionado a inundações e escorregamento de
encostas (vide figura 46).
A bacia é também marcada historicamente pelas grandes obras hidráulicas, desde a
retificação dos seus maiores e mais importantes rios, Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, somada
à canalização e tamponamento de um sem número de córregos; mais recentemente pela
construção de reservatórios de retenção, os piscinões, como obras estruturais para
contenção de cheias e combate às inundações; e pelas inúmeras obras de aproveitamento
dos recursos hídricos, incluindo a transferência de água de outras bacias hidrográficas, dentre
as quais, as águas oriundas do Sistema Cantareira, a reversão do curso das águas do Tietê e
Pinheiros para o Reservatório Billings, e o desvio das águas do alto curso do Rio Tietê e alguns
de seus afluentes para a região central da área metropolitana (lembrando que tais
transferências alteraram significativamente a ocorrência das vazões, no tempo e no espaço,
dos principais cursos de água da região) 11.
Outro problema é a alta e crescente demanda pela água na região (67,70 metros cúbicos por
segundo em 2010) 12. Em 2015 a BHAT enfrenta desafios para atender sua demanda de água,
principalmente na região metropolitana, o que se acentuará ainda mais no futuro. Na
realidade, a região vive um estado crítico de produção de água para abastecimento público
(estresse hídrico e escassez hídrica), dado o fato de que o consumo total de água da bacia
excede, em muito, sua própria produção hídrica. Devido a essa baixa disponibilidade natural,
a RMSP importa mais da metade da água que consome.
Todo esse volume é transposto, através do Sistema Cantareira, administrado pela SABESP, de
bacias hidrográficas adjacentes, sobretudo da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(PCJ), que também apresenta um quadro crítico de disponibilidade hídrica 13. O restante da
água é produzido pelos mananciais da região, em especial pela Billings, Guarapiranga e
Sistema Alto Tietê, que sofrem intenso processo de ocupação, resultante da expansão da
mancha urbana dos municípios que fazem parte da RMSP (vide tabela 3).

11

FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: Sumário Executivo, 2009, p. 5.
id., p. 58.
Além do problema referente aos elevados custos da importação de água entre bacias, existe, ainda, um aumento da demanda nas bacias
vizinhas, ou seja, o crescimento populacional e da atividade econômica pode requerer, futuramente, alocações de água incompatíveis com
disponibilidades locais ou comprometimentos de transferência de água de UGRHI próximas. LOMBA, Camila Cristina P. A escassez hídr ica da
Região Metropolitana de São Paulo, 2011, p. 16.
12
13
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SISTEMA
PRODUTOR
Cantareira
Alto Tietê
Rio Claro
Alto Cotia
Baixo Cotia
Rio Grande
Guarapiranga
Ribeirão da Estiva
Total

PRODUÇÃO
OFICIAL (1)
33
15
4
1,2
0,9
5
15
0,1
74,2

CAP. ETA
(2001) (2)
33
10
4
1,3
1,1
4,2
14
0,1
67,7

PRODUÇÃO
MARÇO 2002 (2)
30,1
8,7
3,1
0,8
0,9
4,3
13,6
0,1
61,5

CAP. ETA
(2008)(3)
33
10
4
1,2
0,9
4,8
14
0,1
68

PRODUÇÃO
MARÇO 2009 (3)
30,6
12
3,4
1,1
0,9
4,7
13,5
0,1
66,3

Tabela 3. Disponibilidade hídrica por sistema produtor
Fonte14: SABESP, 2014; SANTOS, 2011; SABESP, 2011.

Figura 46. Distribuição percentual das outorgas de captação e lançamento na Bacia do Alto Tietê
Fonte: FUSP, 2009, p. 21 (sumário executivo).

Alguns motivos, além dos sazonais, podem explicar a diminuição da oferta de água nos
mananciais, sendo que os principais estão diretamente ligados às ações antrópicas: as
mudanças de padrões no ciclo hidrológico são uma realidade e se acentuam gradativamente
com a erradicação da vegetação nativa e compactação do solo (para usos urbano e rural),
culminando com a urbanização. Têm-se ainda as alterações locais no clima, podendo
modificar os regimes pluviométricos locais e regionais, e, é claro, a perda de qualidade das
águas (poluição), podendo comprometer parte ou a totalidade do manancial (vide tabela 4,
vide figura 47). Na RMSP, é notória a degradação paulatina de seus recursos hídricos, à
medida que expande a sua mancha urbana: a diminuição da oferta de água está intimamente
ligada ao processo de urbanização, principalmente pelo crescimento contínuo das áreas
periféricas (loteamentos clandestinos e favelas), avançando sobre as áreas de proteção aos
14

(1) SABESP. Complexo metropolitano. Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=36>. Acesso em: dez.
2014. (2) SANTOS, Claudia Cristina dos. Previsão de demanda de água na Região Metropolitana de São Paulo com redes neurais ar tificiais e
condições socioambientais e meteorológicas, 2011, p. 34. (3) Franco, Silvana C. C. S. de. Sistemas de abastecimento de água, 2011, p. 30.
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mananciais; mesmo com o declínio da produção industrial, da redução drástica da taxa de
crescimento populacional em quase todos seus municípios, e da relativa estabilização no
processo de ocupação da área metropolitana, a pressão sobre tais áreas foi enorme,
revelando de um lado o descaso do Poder Público, de outro a inaplicabilidade das legislações
ambientais e dos planos de desenvolvimento, locais e regionais. A expulsão das populações
de baixa renda para áreas periféricas das cidades agrava a degradação ambiental e a pressão
sobre as regiões de cabeceiras e mananciais, principalmente em virtude da expansão
desordenada, da falta de serviços de saneamento e infraestrutura urbana.

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO IBGE 2012

ATENDIMENTO (%)

EFICIÊNCIA

CORPO RECEPTOR

POP. TOTAL

POP. URBANA

COLETA

TRAT.

(%)

Arujá

77.279

74.191

51

97

95,0

Rio Baquirivu Guaçu

Biritiba Mirim

29.168

25.041

97

61

74,0

Rio Tietê

F. de Vasconcelos

172.222

164.507

79

56

94,0

Rio Tiête

1.244.518

1.244.518

80

35

95,0

Rio Tietê

Itaquaquecetuba

329.144

329.144

62

7

94,0

R. Tietê e Parateí

Mauá

425.169

425.169

86

5

95,0

Parte Guaió

Mogi das Cruzes

396.468

365.807

89

43

80,9

Rio Tietê

Poá

107.556

105.854

97

93

94,0

Rio Tietê

Guarulhos

Salesópolis

15.828

10.076

100

90

79,4

R.Paraitinga

São Paulo

11.376.685

11.256.157

97

75

70,2

R. Tietê, Pinheiros e Tamanduateí

267.583

258.167

84

70

94,0

Rio Tietê

Suzano

Tabela 4. Dados de Saneamento básico por município
Fonte: INFOÁGUAS, 2014.

Figura 47. Cena comum: despejo de esgoto e lixo em rios e córregos
Fonte: Angela Peres / Agência de notícias do Acre.
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Um desses problemas de infraestrutura é o esgotamento sanitário, um sério problema na
região, assim como em todo o País, tendo o índice médio de atendimento urbano de esgoto
em 80,40%15. A implantação da rede de esgotamento sanitário estabeleceu a divisão do
sistema em dois grandes objetos: o sistema principal e os sistemas isolados. O Sistema
Principal (antigo Sistema Integrado) é formado por cinco subsistemas, Barueri, ABC, Parque
Novo Mundo, São Miguel e Suzano, cada um deles constituído por uma rede de coletores e
interceptores e uma grande ETE. A tabela abaixo (tabela 5) mostra os indicadores
operacionais dos sistemas de esgotamento por sub-região, entre volume coletado e volume
de esgoto tratado. Convém salientar, que a relação entre o volume de esgoto tratado e o
volume de esgoto coletado não representa a parcela do esgoto gerado que é tratada, visto
que parte do esgoto não é sequer coletada (não considerada, portanto, nos cálculos do
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS).
SUB-REGIÃO
Alto TamanduateíBillings
Cabeceiras
Cotia-Guarapiranga
Juqueri-Cantareira
Penha-Pinheiros
Pinheiros-Pirapora
Média BAT

ÍNDICE DE COLETA
DEESGOTO (%)

ÍNDICE DE TRATAMENTO
DE ESGOTO COLETADO (%)

ÍNDICE DE TRATAMENTO
DE ESGOTO (%)

84,83

20,31

16,14

69,36
29,98
47,07
90,85
53,86
80,40

23,46
12,04
5,36
59,31
5,48
47,28

16,27
3,61
2,52
53,88
2,95
38,02

Tabela 5. Disponibilidade hídrica por sistema produtor
Fonte: FUSP, 2009, p. 29 (sumário executivo).

Outra problemática relativa à bacia são as questões ligadas à drenagem urbana, dadas as suas
características físicas, composta de grandes várzeas de inundação (naturais), apresentando
baixa declividade (rios de meandros), que, aliada à expansão horizontal acelerada, de forma
desordenada e desprovida de planejamento urbano da metrópole, determinou muito dos
problemas do manejo das águas superficiais da região. Acrescente-se a esse problema a
prática de canalizações dos rios e córregos, muitas vezes de forma radical, alterando o
comportamento das enchentes e não resolvendo o problema, uma vez que a cidade continua
crescendo sem planejamento, exigindo cada vez mais medidas para disciplinar e conter as
águas.
Desde 1998, com a elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da BHAT, busca-se a
melhoria hidráulica dos rios da RMSP, principalmente no que tange o combate às enchentes.
Por meio do diagnóstico de problemas comuns à região (existentes e/ou previstos), o Plano
estabelece sob os pontos de vista técnico, econômico e ambiental, as soluções mais
interessantes, entre medidas estruturais (obras) e não estruturais, como recomendações
15

FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: Sumário Executivo, 2009, p. 29.
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quanto ao gerenciamento da drenagem, o disciplinamento de uso e ocupação do solo e a
educação ambiental. Um de seus principais desdobramentos tem sido a viabilização de uma
série de reservatórios a montante das cheias – os chamados piscinões –, com a introdução do
conceito de vazão de restrição, um limite físico para expansão e aumento da capacidade
hidráulica de escoamento dos principais corpos hídricos da Bacia.
Outro conceito importante estabelecido pelo Plano foi a outorga do direito de
impermeabilização das áreas em processo de urbanização das bacias hidrográficas, aplicado
às intervenções no meio urbano a que venham aumentar os coeficientes de escoamento
superficial direto. Tal conceito está vinculado à concessão do direito de interferir no regime
hidrológico da bacia, agindo e, assim, mitigando uma das principais causas do agravamento
das inundações, a impermeabilização não controlada do solo urbano.
Pela complexidade e diversidade da Bacia, foi esta então subdividida em seis regiões
hidrográficas mais típicas (vide figura 48), procurando-se um recorte geográfico que
permitisse algum grau de uniformidade na caracterização hidrológica da Bacia do Alto Tietê,
mesmo que tal homogeneidade não pudesse ser plenamente atingida. Segundo essa lógica, a
bacia foi subdividida em seis sub-regiões: Tietê-Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, PenhaPinheiros, Cotia-Guarapiranga, Juqueri-Cantareira e Pinheiros-Pirapora.

Figura 48. Limite da BHAT, limites municipais e divisão em sub-bacias
Fonte: FUSP, 2002, p. ii (sumário executivo).
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Além disso, o Alto Tietê é a única bacia do Estado que apresenta divisões em subcomitês, em
número de cinco, no total: Juqueri/Cantareira, Alto Tietê/Cabeceiras, Pinheiros/Pirapora,
Cotia/Guarapiranga e Billings/Tamanduateí. Ressalte-se que a divisão dos subcomitês não
está baseada na divisão de sub-bacias, e sim na divisão político-administrativa (municípios),
criando incompatibilidades no atual modelo de gestão, em relação à dominialidade, bem
como em relação a distribuição de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO): a sobreposição de áreas entre subcomitês resulta em conflitos no enquadramento
das ações a serem desenvolvidas em certa região 16.
Conforme RIBEIRO17, o quadro é desconfortável e torna-se iminente a falta de água de
qualidade. Segundo o autor, “as chuvas intensas permitem a reposição parcial da oferta
hídrica, o que não leva a Região Metropolitana de São Paulo a uma situação de escassez
hídrica, mas sim de estresse hídrico, em face da dificuldade em conseguir água de qualidade
para abastecimento público. Por isso, é necessário e urgente discutir os rumos do uso da água
para evitar constrangimentos e acirramentos de tensões”.

Sobre a RMSP (Macrorregião)
A Região Metropolitana de São Paulo localiza-se no sudeste do Estado de São Paulo, entre as
latitudes 23°10’ S e 24°00’ S e entre os meridianos 45°45’ W e 47°10’ W, sendo cortada pelo
Trópico de Capricórnio (lat. 23°26’16” S).

Figura 49. Classificação climática de Köppen-Geiger para os municípios da RMSP
18
Fonte: CEPAGRI UNICAMP , 2014.

16

HOJDA, Alexandre; LAFACE, André Luiz de S.; SARTORI, Marcos Paulo L. Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: articulação,
integração e suporte para os atores do sistema de gestão de recursos hídricos, 2007, p. 4.
17
RIBEIRO, Wagner Costa. Oferta e estresse hídrico na Região Metropolitana de São Paulo, 2011, p. 131.
18
Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI) da Universidade Estadual de Campinas (UNICA MP).
Disponível em: <www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima-dos-municipios-paulistas.html>. Acesso em: set. 2014.
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Assim como a maior parte do território brasileiro e do Estado de São Paulo, a região situa-se
na faixa de climas tropicais (o tipo climático predominante, segundo a classificação climática
de Köppen-Geiger é o Cwa, Tropical de Altitude), com chuvas no verão e seca no inverno (vide
figura 49), com predomínio das massas de ar tropicais durante a maior parte do ano (a
temperatura média do mês mais quente é superior a 22°C), e em uma zona climática onde
não há uma estação prolongada com temperaturas baixas, ainda que ocorram entre o final do
outono e o inverno.
Caracteriza-se por apresentar índices pluviométricos em torno dos 1.400 milímetros por ano
(vide figura 50), distribuídos de forma irregular, acusando valores não superiores a 300
milímetros entre os meses de abril a setembro, e de 1.100 milímetros entre outubro e
março19.
Num sítio de grande originalidade geográfica, a RMSP consolidou-se sobre um mosaico de
colinas, terraços fluviais e planícies de inundação, praticamente justapondo seu esqueleto
urbano e suburbano à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, num compartimento originalmente
recoberto por vegetação de várzea, campos e florestas.

Figura 50. Isonietas médias anuais na BHAT
Fonte: FUSP, 2002, p. 6 (sumário executivo).

19

AB’SÁBER, Aziz N. A terra paulista, 2004b, p. 45-50.
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Figura 51. RMSP: divisão administrativa e mancha urbana
Fonte: EMPLASA, 2006 (com adaptações).

Brasil
Estado de São Paulo
RMSP
Município de São Paulo

ÁREA (Km2)20
8.515.767,049
248.222,362
7.946,956
1.521,110

POPULAÇÃO (hab)21
202.768.562
44.035.304
20.935.204
11.895.893

Tabela 6. Tabela comparativa de áreas e população
Fonte: IBGE, 2014.

Administrativamente, a RMSP é formada por 39 municípios (vide figura 51), dispostos em
uma área de 7.946,956 quilômetros quadrados, área correspondente a 0,09% do território
nacional e 3,20% do Estado de São Paulo, e sua população estimada, segundo o IBGE (2014),
é de 20.935.204 habitantes (10,32% da população total do País e 47,54% da população do
Estado), distribuídos de forma desigual pelo território dos seus municípios (vide tabela 6).
Têm a maior área urbanizada do Brasil, formando com seus municípios vizinhos uma mancha
urbana contínua (conurbação), e alinhando-se em termos populacionais, entre os maiores

20

Área Territorial Oficial. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm>. Acesso em: dez. 2014.
Estimativas populacionais para os municípios brasileiros em 01/07/2014. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
estimativa2014/default.shtm>. Acesso em: dez. 2014.
21
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aglomerados humanos do mundo (apesar de seu ritmo de crescimento já vir declinando há
décadas)22.
Maior polo de riqueza nacional, a RMSP gerou um Produto Interno Bruto (PIB) de 786,5
bilhões de Reais (2012)23, que correspondem a 55,82% do total estadual (1.408,9 bilhões de
Reais) e 17,90% do PIB nacional (4.392,0 bilhões de Reais). O PIB per capita na região
corresponde a R$ 39.410,53 (2012), 17% superior ao PIB per capita do Estado de São Paulo
(R$ 33.624,41), e 74% superior ao PIB per capita do Brasil (R$ 22.642,40). No entanto, essa
renda é distribuída de forma desigual entre os municípios da região (vide figura 52): quando
analisados individualmente, observa-se que 21 dos 39 municípios da RMSP possuem um PIB
per capita inferior à média nacional. Essas disparidades também ocorrem em relação ao
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pois, enquanto alguns municípios da região
ostentam altos índices (São Caetano do sul, por exemplo, apresenta o maior IDH municipal do
País), outros apresentam números pífios (15 dos 39 municípios da RMSP apresentam índices
inferiores à média nacional, que é 0,744 para o ano de 2012) (vide figura 53).

Figura 52. PIB per capita dos municípios da RMSP em 2012
Fonte: IBGE24.

Estima-se que a região concentre em seu parque industrial cerca de 40.000 estabelecimentos
industriais, pertencentes aos mais variados segmentos, sendo que 80% destes
estabelecimentos representam indústrias de pequeno e médio porte, e o restante de grande
porte (aproximadamente 20%). Considerando o produto industrial gerado na região, destacase a participação dos seguintes segmentos: químico, automotivo, alimentos e bebidas,
máquinas e equipamentos, editorial e gráfico, material elétrico e artigos de borracha e
plástico. Entretanto, segundo a EMPLASA 25, a economia metropolitana paulista vem passando
por transformações significativas, com ampliação do setor terciário e redução dos espaços e
de postos de trabalho na indústria (vide figura 54).

22

O panorama demográfico da Região Metropolitana de São Paulo mostra uma desaceleração da taxa geométrica anual de crescimento da
população, que se reduziu de 2,59%, entre 1990 e 2000, para 1,22%, entre 2000 e 2009. Nesse último período, a taxa de crescimento da
população residente na RMSP também era menor do que a média estadual (1,33% a.a.), implicando a perda de participação na população do
Estado, que passou de 48,3% para 47,8%. EMPLASA. Rede Urbana e Regionalização do Estado de São Paulo, 2011a, p. 48.
23
Fonte: IBGE. Cidades. Produto Interno Bruto dos municípios: 2012. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: jan. 2015.
24
id., ibid.
25
EMPLASA. Por dentro da RMSP, 2011b, p. 22.
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Figura 53. IDH municipal da Região Metropolitana da São Paulo em 2012
Fonte: PNUMA26.

Figura 54. RMSP: estabelecimentos e empregos por setor de atividade (2003-2010)
Fonte: EMPLASA, 2011b, p. 22.

26

PNUMA. Atlas Brasil 2013. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em jan. 2015.
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Criação da RMSP
Criada em 1973, pela Lei complementar n. 14 27, de 8 de junho de 1973, a chamada Região
Metropolitana da Grande São Paulo foi a primeira existente no Estado, e contava, na época,
com 37 municípios. 28 Conforme VILLAÇA29, a lei de criação das regiões metropolitanas não
atribuiu poder às tais regiões, nem houve qualquer medida efetuada nesse sentido através de
lei complementar. Conforme o urbanista, que já em 1967 alertara sobre tal problema, o
tempo só veio demonstrar a impossibilidade de conseguir-se um plano metropolitano
satisfatório, simplesmente pela falta de coordenação ou entrosamento dos diversos planos
municipais ou setoriais.
Segundo a EMPLASA30, esse novo modelo de gestão metropolitana foi desenhado para
permitir a implementação do compartilhamento integrado entre os municípios da RMSP,
visando sempre à consecução dos interesses que lhes são comuns. Estão previstos o
estabelecimento de um Conselho de Desenvolvimento, composto pelos Prefeitos de cada
município integrante, além de um Conselho Consultivo, que poderá ser criado em cada subregião. Há ainda a previsão da criação de Câmaras Temáticas, destinadas à consecução das
funções públicas de interesse comum, de uma entidade autárquica de caráter territorial
(Agência de Desenvolvimento Metropolitano) com o fim de integrar a organização, o
planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum da RMSP, e, finalmente,
do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, estando estas duas últimas
vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo.
Para ISODA31, a figura da região metropolitana no texto da atual Constituição continua não
sendo precisa (deixando as mesmas lacunas da Constituição de 1967), dando, portanto,
abertura para indefinições e problemas práticos. A responsabilidade da criação das regiões
passou da União para os estados, pulverizando sua aplicação, e direcionando-a apenas para a
busca de recursos federais e não pela integração de fato. Além disso, eliminou-se o único
princípio que norteava a instituição das regiões, que era a unidade funcional e econômica de
seus municípios constituintes, bastando agora para tanto, o simples fato de serem limítrofes.
O País passou a ter 51 regiões metropolitanas, além de cinco aglomerações urbanas, uma
nova figura institucionalizada, porém com pouca aplicação. Para o autor, o resultado dessa
27

Lei complementar n. 14, de 08 de junho de 1973, Estabelece as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife,
Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.
28
Na realidade, a Lei veio detalhar de definir a figura da região metropolitana, criada anos antes na Constituição Federal de 1967, mas sob
uma definição sucinta e pouco precisa. Juntamente com a instituição de outras sete regiões em todo o País, seu estabeleciment o teve por
objetivos, o incentivo ao planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social, e o trato de questões de interesses
metropolitanos, como o saneamento básico, uso do solo, transportes e sistema viário, aproveitamento dos recursos hídricos e controle da
poluição ambiental. Por meio dessa lei, os municípios da região metropolitana que participassem da execução do planejamento integrado e
dos serviços comuns, teriam inclusive preferência na obtenção de recursos federais e estaduais (inclusive financiamentos), be m como de
garantias para empréstimos. De certa forma, essa possibilidade alimentou o processo de planejamento urbano da metrópole no período.
29
VILLAÇA, Flávio apud ISODA, Marcos Kiyoto de T. Transporte sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo: estudo sobre a
concepção e inserção das redes de transporte de alta capacidade, 2013, p. 21.
30
EMPLASA. Por dentro da RMSP, 2011a, p. 5.
31
ISODA, Marcos Kiyoto de T. Transporte sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo: estudo sobre a concepção e inserção das redes
de transporte de alta capacidade, 2013, p. 21-22.
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falta de unidade das regiões se faz perceber pelas políticas metropolitanas, ora se
confundindo com políticas estaduais, ora com intermunicipais, nas quais a maioria dos
problemas se dá pela falta de entrosamento entre as diversas administrações municipais
envolvidas. Há ainda muito a avançar nesse sentido, a começar pela definição precisa do que
realmente é uma metrópole, e quais são os seus problemas estruturais.

Sobre a RMSP: Capital e sub-regiões
Apesar de sua posição econômica privilegiada, a RMSP abriga municípios com grau variado de
níveis de qualidade de vida. Enquanto alguns apresentam indicadores comparáveis aos de
países desenvolvidos, outros exibem situações marcadas por necessidades de melhoria.
Administrativamente, subdivide-se em cinco sub-regiões agrupadas por vizinhança e
orientação, e tendo no Município de São Paulo porção central e integrante de todas as cinco
sub-regiões.
Seu maior município é a capital do Estado, a cidade de São Paulo, e conta, segundo o IBGE
(2014), com 11.895.893 habitantes (56,82% da RMSP), sendo assim classificada como a maior
cidade da América do Sul, abrigando 5,86% da população brasileira em um território de
1.521,11 quilômetros quadrados (19,14% da área da RMSP).

Figura 55. Vista aérea de São Paulo, ao centro a bacia do Tietê
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

209

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

Situada entre o Porto de Santos e as regiões produtoras no interior do Estado, a cidade
assumiu estrategicamente um papel de centro comercial, industrial e financeiro,
estabelecendo elevados índices de crescimento demográfico (vide tabela 7). A
megametrópole atual, que praticamente em um século passou de pequeno aglomerado
cercado por várzeas e chácaras coloniais a posição de centro econômico do País, teve na
construção de sua principal ferrovia (São Paulo Railway em 1867) o elemento propulsor do
seu grande surto de urbanização, e no surto industrial pós Primeira Guerra o início de um
processo irreversível de metropolização.
ANO
1554
1580
1765
1803
1836
1872
1890
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2010

POPULAÇÃO
100
150
20.873
24.311
21.933
31.385
64.934
239.820
579.033
1.326.261
2.198.096
3.781.446
5.924.615
8.493.226
9.646.185
10.434.252
11.253.503

TGCA
1,57
2,70
0,40
-0,31
1,00
4,12
13,96
4,51
4,23
5,18
5,58
4,59
3,67
1,16
0,88
0,51
0,76

Tabela 7. Evolução da população no Município de São Paulo
Fonte: EMPLASA, 2011, p. 40.

Em seu processo de metropolização, marcado pela intensidade em velocidade e proporção, a
municipalidade não se antecipou às demandas da sociedade cumprindo um papel de
equilibrar as forças e organizar o espaço urbano todo. O primeiro Plano Diretor do Município
(PDDI), por exemplo, se dá apenas em 1971, bem como a sua primeira Lei de Zoneamento,
Uso e Ocupação do Solo (1972), quando 70% da área urbana de São Paulo já estava
consolidada. Desse período, até a promulgação do Plano Diretor de 1988 32, é quase nula a
participação do poder público no controle do processo urbano da cidade, desencadeando
processos de ocupação fragmentados, rápida verticalização do centro, e um intenso uso e
ocupação do solo (vide figura 55).

32

Lei Municipal n. 10.676, de 7 de novembro de 1988, Aprova o Plano-Diretor, institui o Sistema de Planejamento do Município de São
Paulo, e dá outras providências.
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A cidade inicia o século XXI em crise, determinada pela intensa degradação do seu ambiente
urbano e pela exclusão social. A cidade é marcada pelas enchentes, pelo desconforto térmico
das áreas centrais, pela poluição do ar, pelo comprometimento irreversível dos mananciais,
pela degradação do patrimônio urbano e pela poluição visual e sonora. Em 2002, é aprovado
o novo Plano Diretor Estratégico do Município 33 (revisado em 201434), visando reequilibrar a
precária situação através do planejamento e com o objetivo síntese de reduzir a desigualdade
urbana. O Plano contempla e enfatiza: o conceito de Sistema de Áreas Verdes como um dos
elementos integradores da urbanização do território; a introdução da figura do direito de
preempção para a implantação de novos parques; a proposta dos Parques Lineares; o
Programa de Recuperação Ambiental de Cursos d’água e Fundos de Vale; e a incorporação
dos conceitos estabelecidos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) na
definição do Sistema de Áreas Verdes.
A Sub-Região Norte é constituída por cinco municípios, e caracterizada pela presença de
municipalidades de pequena extensão territorial (exceto Mairiporã) e por ser a sub-região de
menor porte populacional quando referenciada à RMSP, segundo o IBGE (2014) totalizando
566.175 habitantes, ou 2,70% do total metropolitano, em uma área de 731,501 quilômetros
quadrados (9,20% da área da RMSP). O processo de uso e ocupação do solo nessa sub-região
foi condicionado por fatores bastante marcantes, tais como a topografia, o sistema viário e a
estrutura fundiária. Com relevo fortemente acidentado, apresenta formações serranas como
a Cantareira, o Japi e a Pedra Vermelha (justamente onde está a área verde envoltória à
grande mancha central como cinturão verde, composta principalmente por fragmentos de
Mata Atlântica) e morros como o do Juqueri, que orientaram o traçado dos principais eixos
viários. Os núcleos de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato estruturaram-se ao longo
da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (atual Linha 7 Rubi da CPTM) e da antiga Estrada Velha de
Campinas. O crescimento de Cajamar e Mairiporã também sofreu influência de rodovias, no
caso por importantes eixos rodoviários, como as rodovias Anhanguera (SP-330) e Fernão Dias
(BR-381). Algumas questões fundiárias peculiares, tais como a presença de extensas áreas
particulares e a das de uso institucional (Parque do Juqueri, APA de Cajamar e Área de
Proteção aos Mananciais) contribuíram para restringir o desenvolvimento deste eixo 35.
A Sub-Região Sudeste é integrada pelos municípios de São Caetano do Sul, Diadema, São
Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, segundo o
IBGE (2014) totalizando 2.702.071 habitantes, ou 12,90% do total metropolitano, em uma
área de 828,702 quilômetros quadrados (10,42% da área da RMSP). A Sub-região marca-se
pela presença do complexo industrial automobilístico e metalúrgico ao longo das Rodovias
Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) e a intensa urbanização de São Caetano do Sul e das
33

Lei Municipal n. 13.430, de 13 de setembro de 2002, Plano Diretor Estratégico.
Lei Municipal n. 16.050, de 31 de julho de 2014, Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município
de São Paulo e revoga a Lei Municipal n. 13.430, de 13 de setembro de 2002.
35
EMPLASA. Por dentro da RMSP, 2011a, p. 52.
34
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áreas centrais de São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e Mauá. Trata-se de uma
área populosa abrigando quatro dos dez municípios mais populosos da Grande São Paulo: São
Bernardo do Campo (811.489 habitantes), Santo André (707.613 habitantes), Mauá (448.776
habitantes) e Diadema (409.613 habitantes). Seu vetor de crescimento está associado à
Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (atual Linha 7 Rubi da CPTM), e, assim como em São Paulo,
resultou de um acelerado processo de expansão urbana, inclusive em áreas de preservação.
Entretanto, é a sub-região que mais investiu em serviços públicos e reurbanização,
melhorando, em muito, as condições de habitabilidade, sobretudo da população de baixa
renda. Trata-se de uma região de difícil gestão, principalmente pelos conflitos de cunho
socioambiental, motivados pela ocupação urbana em meio às áreas de mananciais. Nas bacias
hidrográficas da Billings e Guarapiranga, estão as duas represas ao sul da Capital, que
abastecem parte da RMSP, formadas respectivamente pelo represamento dos rios
Guarapiranga e Grande nas cabeceiras do Rio Pinheiros.
A Sub-Região Sudoeste é constituída pelos municípios de Taboão da Serra, Embu, EmbuGuaçu, Itapecerica da Serra, Cotia, Vargem Grande Paulista, São Lourenço da Serra e
Juquitiba, segundo o IBGE (2014) totalizando 1.078.149 habitantes, ou 5,14% do total
metropolitano, em uma área de 1.472,277 quilômetros quadrados (18,52% da área da RMSP).
A Sub-região tem boa parte de sua área sob o regime da lei de proteção aos mananciais, o
que condiciona seu crescimento às diretrizes estabelecidas por esta legislação. Seu processo
de ocupação urbana está associado à presença da Rodovia Régis Bittencourt (BR 116),
importante eixo rodoviário entre as regiões Sul e Sudeste do Brasil, mas também nas áreas
limítrofes à Capital, como uma expansão desta (principalmente em Taboão da Serra e Embu).
A Sub-Região Oeste é integrada pelos municípios de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira,
Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, segundo o IBGE (2014) totalizando 1.601.553
habitantes, ou 7,65% da população metropolitana, em uma área de 471,088 quilômetros
quadrados (5,92% da área da RMSP). Trata-se de municipalidades de pequena extensão
territorial, e que tiveram seu vetor de crescimento associado à Estrada de Ferro Sorocabana,
(atual Linha 8 Diamante da CPTM) e às rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Castelo Branco
(SP-280), consolidando-se o eixo urbano mais adensado a oeste da Capital 36. Destacam-se o
Município de Osasco, quinto município mais populoso da RMSP, e terceiro em PIB,
proveniente tanto da atividade industrial, quanto das atividades comerciais e de serviços, que
assumiram papel preponderante na economia local na última década, e o Município de
Barueri, quinto em PIB e tendo o maior PIB per capita da Grande São Paulo, proveniente das
grandes empresas instaladas no Município.
A Sub-Região Leste, a mais extensa de todas e a mais diversificada em termos de uso do solo,
é integrada pelos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema,
36

EMPLASA. Por dentro da RMSP, 2011a, p. 73.
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Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano,
segundo o IBGE (2014) totalizando 2.871.113 habitantes, ou 13,71% da população
metropolitana, em uma área de 2.839,62 quilômetros quadrados (35,73% da área da RMSP).
A principal característica dessa sub-região, do ponto de vista da ocupação do solo, é a sua
heterogeneidade, compreendendo desde áreas urbanas consolidadas e em processo de
verticalização, até áreas de produção hortigranjeira especializada e áreas destinadas à reserva
de água para o abastecimento público 37. É um vetor de urbanização em processo de
expansão, pois, suas taxas, mesmo que decrescentes, permanecem acima da média
metropolitana. Segundo a EMPLASA 38, no último decênio, sua população cresceu à taxa
média anual de 1,45% contra 0,98% da RMSP, destacando-se municípios com base
populacional modesta, tais como Arujá (2,38%), Guararema (1,67%) e Biritiba Mirim (1,49%).
A porção da Sub-região que inclui Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá,
é a mais ocupada e consolidada, em parte pela influência da expansão do eixo leste do
Município de São Paulo, acompanhando a antiga estrada Rio-São Paulo e a antiga linha da
Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que também ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, hoje
abrigando as Linhas urbanas da CPTM (Linha 11 Coral e Linha 12 Safira).

Figura 56. Divisa entre os municípios de São Paulo e Guarulhos: Rodovia Fernão Dias e Rio Cabuçu de Cima
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

37
38

id., p. 56.
id., p. 57.
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Há também um grande vetor nessa sub-região, onde se situam, além de Guarulhos, os
municípios de Arujá e Santa Isabel, em uma área estratégica situada no eixo de duas
importantes rodovias federais, a Dutra (BR-116) e a Fernão Dias (BR-381) (vide figura 56).
Nota-se no processo de urbanização desses municípios uma forte associação à ocupação
industrial, que se concentrou principalmente nesses eixos rodoviários. No grande eixo
industrial lindeiro à Rodovia Presidente Dutra, que se inicia no Município de São Paulo (Vila
Maria), e prolonga-se até São José dos Campos, reúnem-se mais de três mil estabelecimentos
industriais, destacando-se o Município de Guarulhos, o segundo maior aglomerado industrial
da RMSP, superado apenas pela Capital.
Atualmente, os investimentos do setor terciário têm crescido, beneficiando-se tanto da
presença de segmentos populacionais de renda média (importante mercado consumidor),
quanto de serviços demandados pelo setor industrial através da terceirização de funções
anteriormente ligadas à indústria (logística, transporte de cargas, armazenagem, segurança,
manutenção e limpeza). Nota-se uma considerável expansão do setor terciário a partir de
1985, após a inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos,
classificado como o maior da América do Sul, e por onde circulam, diariamente, cerca de 100
mil pessoas. Os condicionantes urbanos mencionados, associados à pressão demográfica
exercida pela Zona Leste do Município de São Paulo, contribuíram para o adensamento
populacional ocorrido em Guarulhos, transformando-a na segunda maior cidade do Estado de
São Paulo. Esse resultado se deve tanto pela atividade industrial, ainda bastante significativa,
quanto pelas atividades comerciais e de serviços, que assumiram papel de grande relevância
na economia local na última década (2000).
A porção da Sub-Região, onde estão os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá,
Itaquaquecetuba, Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis, tem na
heterogeneidade a principal característica, no que diz respeito à ocupação do solo. Mogi das
Cruzes é um polo dessa porção leste, possuindo um núcleo urbano complexo e
autossuficiente, que mescla atividades comerciais, serviços, indústrias, ocupação residencial e
uma rede viária de porte metropolitano. O crescimento do setor terciário, sobretudo nos
municípios de Mogi das Cruzes e Suzano (vide figura 57), apoia-se nos segmentos
populacionais de renda média, que constituem o principal mercado consumidor na região e
nas demandas do próprio setor de comércio e serviços.
O extremo leste da Sub-região (Santa Isabel, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis),
caracteriza-se pela baixa densidade demográfica, com menos de 140 mil habitantes por
quilômetro quadrado. Nessa área está localizado o conjunto de cinco reservatórios (ou
barragens) que compõem o Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT), localizados entre os
municípios de Suzano e Salesópolis, e concebidos, segundo o DAEE para o aproveitamento
múltiplo de recursos hídricos, com ênfase para o controle de enchentes, abastecimento
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público, irrigação, diluição de esgotos e lazer. Trata-se dos reservatórios de Ponte Nova, no
rio Tietê, na divisa dos municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim; Paraitinga, no rio Paraitinga,
em Salesópolis; Biritiba, no rio Biritiba, na divisa dos municípios de Biritiba Mirim e Mogi das
Cruzes; Jundiaí, no rio Jundiaí, em Mogi das Cruzes; e barragem de Taiaçupeba, no rio
Taiaçupeba, na divisa de Mogi e Suzano.

Figura 57. Vista aérea do centro de Suzano, ao fundo as várzeas do Tietê
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Sobre a urbanização / vetores de crescimento
A RMSP é caracterizada pela conurbação contínua e orgânica de áreas urbanas pertencentes
a diversos municípios vizinhos, obedecendo a um complexo sistema de polos de concentração
de atividades terciárias em vários níveis, e envolvido por um cinturão agrícola
hortifrutigranjeiro que abastece não apenas a sua população, como também a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro. Trata-se de uma região marcada por fortes contrastes e
paradoxos, por ser ao mesmo tempo a região metropolitana mais rica do País, e aquela que
apresenta uma intensa desigualdade social, representada pela submoradia, por ocupações de
áreas de risco e proteção ambiental e pela carência de infraestrutura urbana básica.
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Figura 58. RMSP: área urbana e área agrícola
Fonte: EMPLASA, 2006 (com adaptações).

A região apresenta alguns municípios totalmente urbanizados como Taboão da Serra e
Osasco, enquanto outros são importantes áreas produtoras de hortifrutigranjeiros, como
Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano (vide figura 58). Segundo BUENO 39, “a mancha urbana
da RMSP possui um contorno dado por continuidades e descontinuidades espaciais. A porção
urbanizada abrange uma grande parcela conurbada, municípios isolados da grande mancha
urbana e conurbados entre si, municípios localizados ao longo dos principais eixos rodoviários
e ferroviários e municípios periféricos que representam manchas urbanas relativamente
pequenas e descontínuas”. O campo é composto por um mosaico de usos externos à zona
urbana, intercalando entre atividades agropastoris (vide figura 59), porções de mata nativa,
clubes, sítios de final de semana. O autor qualifica a área verde envoltória à grande mancha
central como cinturão verde, composta principalmente por fragmentos de Mata Atlântica,
nas encostas das Serras do Mar, do Japi, da Cantareira e da Mantiqueira, e que prestam
inestimáveis serviços ambientais à metrópole, regulando o clima, protegendo os mananciais,
abrandando os efeitos da ilha de calor, filtrando o ar, contribuindo para minorar as enchentes
e, finalmente, dando suporte à produção hortifrutigranjeira que abastece a metrópole.

39

BUENO, Eduardo Silva. A área urbana e as áreas naturais da Região Metropolitana de São Paulo: de compartimentos fisiográficos a
categorias geográficas, 2013, p. 57.
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Figura 59. Cultivo de hortifrutigranjeiros nas várzeas do Tietê no Município de Mogi das Cruzes
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

A RMSP destaca-se como centro financeiro, industrial e comercial de abrangência regional,
nacional e global, além de constituir-se como um tecnopolo de pesquisa diversificada e polo
cultural consolidado, ainda que nas últimas décadas tenha passado por um processo de
desindustrialização, e, sua economia, seguindo a tendência das grandes metrópoles mundiais,
está se transformando em um forte centro de serviços. Nesta região concentram-se as sedes
das grandes empresas e a maior parte dos centros de pesquisa e produtores de informação
existentes no País, e, exatamente por isso, é considerada a metrópole informacional, pelo
lugar sede da produção e controle da nova vaga de modernizações que reorganiza o território
nacional. Conforme CUSTÓDIO 40, a mancha urbana da Grande São Paulo caracteriza-se pelo
fato de ter extrapolado a bacia sedimentar, sítio urbano inicial da cidade e da metrópole, com
uma densidade variável de 80 a 140 habitantes por hectare, em meio a uma mescla de áreas
residenciais, industriais e comerciais, entrecortadas por grandes avenidas de fundo de vale,
apresenta sérios problemas decorrentes da impermeabilização, como as constantes
inundações.
O município polo é a capital do Estado, um dos mais desenvolvidos e industrializados do
Brasil, seguido por seus vizinhos Guarulhos e Osasco, Mogi das Cruzes, e o grupo que compõe
o ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema). Esse processo fez da Região, em
pouco tempo, um grande polo econômico, passando por uma expansão física e demográfica
40

CUSTÓDIO, Vanderli. O abastecimento de água: das bicas à SABESP, 2010, p. 213.
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que se iniciou na virada para o século XX, e atingiu o auge no período de 1940-1970 (vide
tabela 8).

Tabela 8. Evolução da população na RMSP
Fonte: Isoda, 2013, p. 18.

De acordo com LANGENBUCH41, novos centros se consolidaram ao longo das estações
ferroviárias (São Paulo Railway, Paulista, Sorocabana e Central do Brasil) e entroncamentos de
estradas (os chamados subúrbios), em torno dos quais se estabeleceram loteamentos. Para o
autor, a partir da década de 1930 as divisas intermunicipais começaram a perder o sentido.
Todavia, em meio a processo de expansão horizontal da mancha e verticalização do centro,
aumentam as divisões municipais (emancipações), e justamente quando se verificam as
fusões territoriais entre alguns núcleos suburbanos, constituindo um paradoxo políticoadministrativo.
Conforme MEYER, GROSTEIN e BIDERMAN 42, grande parte desse incremento de área
urbanizada ocorreu, de fato pela multiplicação dos loteamentos irregulares, produto da
dissociação entre a oferta de habitação (popular) e a efetiva construção da cidade, fato este
acentuado pela omissão do poder público, seja na oferta de infraestrutura e serviços urbanos,
seja no controle do parcelamento do solo. Há ainda alguns fatores pontuais, que contribuíram
para a expansão da área urbanizada, ainda que com pesos e significados diversos, tais como a
criação de núcleos autônomos em Barueri e Santana de Parnaíba (Tamboré e Alphaville), a
oferta de residenciais de médio-alto padrão em Cotia e Itapecerica da Serra, a consolidação
de áreas de lazer e turismo em Embu e Mairiporã, e a implantação do Aeroporto
Internacional em Guarulhos.
Há ainda outro importante fator a se considerar nesse processo, principalmente a partir dos
anos de 1940, quando o território estruturado então pelos rios, caminhos coloniais, e,
41

LANGENBUCH, Juergen Richard apud ISODA, Marcos Kiyoto de T. Transporte sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo: es tudo
sobre a concepção e inserção das redes de transporte de alta capacidade, 2013, p. 18.
42
MEYER, Regina; GROSTEIN, Marta Dora; BIDERMAN, Ciro. São Paulo metrópole, 2004, p. 45.
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posteriormente ferrovias, ganha um novo elemento, de enorme repercussão e peso: um
sistema rodoviário de grande abrangência territorial. A priorização pela reorganização viária
em função desse novo modelo (rodoviarista) passa a ser, conforme MEYER, GROSTEIN e
BIDERMAN43, um fator de reestruturação do território existente e de estruturação do novo
território intraurbano e regional.
Nessa época, a economia metropolitana em expansão, baseada na industrialização fordista,
fez com que a RMSP se tornasse o maior polo econômico nacional, apresentando um
crescimento populacional vertiginoso (vide figura 60). Segundo NOBRE 44, “entre as décadas
de 1960 e 1970, a região apresentou uma taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) de
5,5% a.a., passando de 4,8 para 8,1 milhões de habitantes, sendo que o contingente
migratório foi responsável por 63% desse crescimento”. Em função de uma ocupação intensa
e de um processo de industrialização acelerado, tornou-se necessário estabelecer parâmetros
de crescimento da metrópole (legislação). Entretanto, apesar das restrições, como por
exemplo, o estabelecimento de área de proteção aos mananciais, o funcionamento ocorreu
de forma exatamente oposta, pois, a desvalorização dessas áreas facilitou a ação de
loteadores clandestinos, que associados à falta de fiscalização e de políticas públicas de
habitação de interesse social inconsistentes, consolidaram a ocupação subnormal da região.

Figura 60. Expansão da área urbana e incremento populacional da RMSP
Fonte: Oliveira; Campos, 2012, p. 5.

Por meio de uma expansão física sem maiores intervenções do Estado (seja quanto à
ordenação do uso e ocupação do solo, seja quanto ao provimento de infraestruturas), o
crescimento urbano de São Paulo seguiu a linha do menor esforço, tendo como suporte as
vias de comunicação regional, ou seja, ao longo dos antigos caminhos coloniais, convertidos
em avenidas e estradas; das estradas de ferro, que aos poucos foram incorporadas ao sistema

43

id., p. 37.
NOBRE, Eduardo Alberto C. Desenvolvimento Urbano e sustentabilidade: uma reflexão sobre a Grande São Paulo no começo do Século XXI,
2004, p. 4-5.
44
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metropolitano de transporte suburbano; e, posteriormente, das grandes rodovias, que até
hoje sofrem com essa sobreposição de funções intra e extra metropolitanas 45.
Conforme NOBRE 46, a partir da década de 1990, há um esvaziamento populacional
(crescimento negativo) nas porções centrais da metrópole, justamente nas áreas que
concentram maior renda e infraestrutura, em um movimento contrário as áreas periféricas
(mais pobres e carentes de infraestrutura de saneamento e transportes), que continuaram a
apresentar altas taxas de crescimento geométrico anual (exceção feita aos municípios de
Santana de Parnaíba e Barueri, em função da expansão dos condomínios fechados). Ressaltese que mesmo com a verticalização de bairros centrais, ocorre um desadensamento, por se
tratar de bairros de maior renda, e, portanto, com uma ocupação menos intensiva do solo.
Além disso, há um forte caráter especulativo nesse processo e a produção imobiliária formal,
traz como resultado o aumento na vacância imobiliária, tanto comercial como residencial.
Fato é que a metrópole assistiu a um processo de produção excludente do território, com a
expulsão da população de mais baixa renda das áreas valorizadas, onde a produção
imobiliária formal é intensa, para as áreas periféricas, ambientalmente sensíveis, cuja
ocupação informal é intensa (vide figura 61).

Figura 61. Mapa do adensamento populacional da RMSP entre 1991 e 2000
Fonte: Campos, 2011, p. 60.

45

ISODA, Marcos Kiyoto de T. Transporte sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo: estudo sobre a concepção e inserção das redes
de transporte de alta capacidade, 2013, p. 21.
46
NOBRE, Eduardo Alberto C. Desenvolvimento Urbano e sustentabilidade: uma reflexão sobre a Grande São Paulo no começo do Século XXI,
2004, p. 5-7.
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Para se ter uma ideia, a área urbana da RMSP passou de 190 quilômetros quadrados em
1930, para 1.900 quilômetros quadrados em 2001, ou seja, apontou um crescimento de dez
vezes em 70 anos 47. Desde a década de 1970, as indústrias têm deixado a Região,
transferindo-se para municípios do interior (principalmente num raio de 100 quilômetros ao
redor da metrópole paulistana), pelos menores custos de produção, ou ainda para outros
estados, em função dos incentivos fiscais. Para LOMBA 48, apesar do declínio da produção
industrial, tanto na RMSP como na capital, e da redução drástica da taxa de crescimento
populacional em quase todos seus municípios, a área urbanizada continuou crescendo:
embora houvesse uma tendência à relativa estabilização no processo de ocupação da área
metropolitana, o processo não se deu de modo uniforme e as áreas periféricas e favelas
continuaram a crescer, gerando enormes pressões sobre áreas de mananciais (vide figura 62).

Figura 62. Localização das favelas na RMSP
Fonte: EMPLASA, 2006 (com adaptações).

Em 2015, o quadro da RMSP revela uma condição de precariedade urbana, em um processo
de consolidação que já desenrola há quatro décadas, e que, segundo MEYER, GROSTEIN e
BIDERMAN49, ostentam diversas faces (em relação à cidade, seu locus é representado pelas

47

OLIVEIRA, Antonio Manoel dos S.; CAMPOS, Daniel Carlos de. A ocupação das várzeas no Alto Tietê e a reprodução deste modelo urbano
na bacia do Rio Baquirivu Guaçu, Guarulhos e Arujá - SP, 2012, p. 5.
48
LOMBA, Camila Cristina P. A escassez hídrica da Região Metropolitana de São Paulo, 2011, p. 3.
49
MEYER, Regina; GROSTEIN, Marta Dora; BIDERMAN, Ciro. São Paulo metrópole, 2004, p. 51.
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periferias, e para a Região, pelas cidades-dormitório). Trata-se de áreas caracterizadas pela
baixa oferta de empregos, concentrando populações de baixa renda em moradias precárias, e
que tem acesso insuficiente aos serviços básicos, como educação, saúde e saneamento, além
da mobilidade reduzida, dada a baixa qualidade do transporte coletivo. Constituem-se,
portanto, em áreas confinadas, com altos índices de violência urbana, e desarticuladas ou
segregadas da cidade formal, em uma espécie de rompimento da continuidade urbana.
Conforme BONDUKI 50, essa desigualdade se acentuou a partir da década de 1990, produzindo
um espraiamento horizontal da megametrópole, quase inteiramente ocupada, tendendo a
eliminar um cinturão verde que ainda existe no entorno da massa urbanizada, enquanto que
as áreas centrais, mais estruturadas perdem população, num processo que acarretará sérias
consequências para o abastecimento de água, o agravamento das enchentes, a piora na
mobilidade urbana, e a degradação do meio ambiente.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê está inserida em um compartimento de relevo suave por
onde correm as águas do seu principal tributário, o Rio Tietê, bem como de seus afluentes,
cercada por áreas de relevo mais movimentado, ao norte e noroeste pelas serras do Itaqui, da
Cantareira (e Pico do Jaraguá), do Bananal e da Pedra Branca (pertencentes à Serrania de São
Roque), a leste pela Serra do Itapeti, e ao extremo leste, sul e sudoeste a Morraria do Embu,
representada pelas serras do Mar, de Taquaxiara e de Paranapiacaba, entre outras. “Trata-se
de um compartimento singular dentro da porção paulista do Planalto Atlântico, caracterizado
por um relevo suave de colinas, espigões e planícies aluviais, delimitado por serras e
morrarias”51. As várzeas são periodicamente inundadas, e, nas bordas do planalto, há
encostas com taludes muitas vezes frágeis, ambas as situações constituindo-se como áreas
não adequadas à ocupação urbana.
Conforme AB’SÁBER 52 trata-se de uma unidade de relevo e de solos bastante específica
dentro do universo fisiográfico e ecológico do Planalto Paulistano, caracterizada por “um
fundo de vale, totalmente recheado por sedimentos aluviais e solos hidromórficos recentes,
sob a forma clássica de uma calha aluvial meândrica, excepcionalmente contínua” (vide figura
63). Uma planície com largura média variando entre um e meio e dois quilômetros, sem
estrangulamentos, desde Biritiba Mirim (confluência do Paraitinga) até Barueri, por um eixo
de quase 60 quilômetros. Entre os terrenos alagáveis de várzea na cota dos 718-720 metros e
as colinas mais elevadas, que serviram de sítio para os bairros urbanos de além-Tietê, na cota
770-780 e 790-810 metros, ainda havia um escalonamento de níveis, ao sul das várzeas do
50

BONDUKI, Nabil. O modelo de desenvolvimento urbano de São Paulo precisa ser revertido, 2011, p. 25.
BONILHA, Iraúna. O desenho da paisagem à beira-rio e as metamorfoses da várzea do Tietê na cidade de São Paulo, 2002, p. 129.
52
AB’SÁBER, Aziz N. A planície do Tietê no Planalto Paulistano, 1978.
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Tietê, formando os terraços, entre 725-730 e 740-745 metros e, finalmente, espigões
divisores, desfeitos em altas colinas e altos esporões de colinas, situados entre 790-831
metros. Detalhe ao escalonamento mais definido de níveis topográficos na margem esquerda
do Tietê e a ausência de degraus perceptíveis na margem direita marcando um perfil
assimétrico para as vertentes do vale.

Figura 63. Planície de inundação do Tietê: componentes do modelo regional
Fonte: Ab’Sáber apud São Paulo, 1977.

A região é caracterizada por grandes e largos vales, por onde correm os rios Tietê, Pinheiros e
Tamanduateí, inseridos em um conjunto maior, no relevo da Bacia Sedimentar de São Paulo.
Trata-se de um compartimento do Planalto Paulistano, composto por planícies de inundação
ou várzeas (na cota aproximada de 720 metros), pelos terraços, os primeiros degraus acima
das várzeas (na cota aproximada de 725 metros), e pelas colinas sedimentares (colinas,
patamares, rampas e espigões), ocupando os terrenos um pouco mais altos (até a cota
aproximada de 775 metros). Ambos os compartimentos, a bacia (Bacia Sedimentar de São
Paulo), em conjunto com os cristalinos que a contornam (Borda Cristalina), compõem um
trecho do Planalto Paulistano (unidade geomorfológica sobre a qual está situada a RMSP),
que por sua vez integra uma unidade ainda maior, o Planalto Atlântico. Ressalte-se que a
Borda Cristalina é formada por rochas suscetíveis à erosão, sensíveis, portanto à supressão de
sua vegetação original, que se apresenta entre as cotas 850 e 1.100 metros, além das altas
declividades e de um intenso conjunto de nascentes e vertedouros.
Conforme CUSTÓDIO 53, na divisão geomorfológica do Estado de São Paulo a Província do
Planalto Atlântico está localizada a sudeste. É composta por terras altas, entre 650 e 1.250
metros, com topografia variada. Destacam-se entre as zonas integrantes da Província, a
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CUSTÓDIO, Vanderli. A persistência das inundações na Grande São Paulo, 2002, p. 63-73.
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Serrania de São Roque e, sobretudo, o Planalto Paulistano, sobre o qual estão assentados 60%
da região. A Serrania de São Roque (ao norte da bacia sedimentar) é composta por
montanhas e serras de terrenos cristalinos, com relevo dissecado e vales encaixados,
formados por rochas metamórficas (granitos, filitos, migmatitos e micaxistos) muito
suscetíveis à erosão quando expostas, inadequada, portanto, para o uso urbano, mas mesmo
assim é alta a densidade demográfica, entre 40 e 70 habitantes por hectare. O Planalto
Paulistano caracteriza-se pelo embasamento cristalino, também formado, na maior parte, por
rochas metamórficas (vide figura 64).

Figura 64. Unidades litoestratigráficas da RMSP
Fonte: Rodriguez, 1998, p. 4.

Conforme a autora, o relevo é modesto e suavizado na parte central, com morros e espigões
divisores cujas altitudes variam entre 715 e 830 metros de altitude, e apresenta-se dividido
em dois compartimentos distintos: a Borda Cristalina (Morraria do Embu) e a bacia
sedimentar. A Borda Cristalina constitui-se de um cinturão que envolve o oeste, o sul e o leste
da bacia sedimentar, e que apresenta níveis topográficos elevados (entre 850 e 1.100
metros), altas declividades (superiores a 15%), relevo de morros, processo acelerado de
evolução das vertentes e drenagem rica, inadequada à ocupação urbana e mesmo rural, por
sua fragilidade e suscetibilidade a erosão/deslizamento (vide figura 64).
A bacia sedimentar de São Paulo está encaixada na parte central do Planalto Paulistano,
possui 40 quilômetros de largura, no sentido norte-sul, e cerca de 60 a 70 quilômetros de
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comprimento, no sentido leste-oeste, e apresenta terrenos tanto terciários (as numerosas
colinas), quanto quaternários (as amplas planícies aluviais). De suma importância para a
ocupação urbana inicial da atual metrópole (esqueleto natural da mancha urbana), dada sua
baixa amplitude topográfica, que pouco ultrapassa os 100 metros (718 a 830 metros),
induzindo à ocupação das colinas, ao mesmo tempo protegia-se das inundações e facilitavase o acesso aos rios que forneciam água, peixes e caminhos naturais de penetração,
apresentando, portanto, condições naturais bastante favoráveis à urbanização, com exceção
das várzeas que exibem inequívocas pré-condições para a ocorrência de inundações 54.
O Rio Tietê, o principal da Bacia, nasce na Serra do Mar, a 1.027,35 metros de altitude (lat.
23°34’17,1”S, long. 45°44’9,5”W), no Município de Salesópolis (a 25 quilômetros do centro
deste), no extremo leste da RMSP (vide figura 65). Ao invés de correr para o mar (apenas a 22
quilômetros do Oceano Atlântico), toma o sentido contrário, em direção ao interior do
Estado, correndo pelos acidentados terrenos da vertente ocidental das escarpas litorâneas
até encontrar a bacia paulistana.

Figura 65. Nascentes do Rio Tietê em Salesópolis. Parque Estadual Nascentes do Tietê
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Em planície, passa a correr por um relevo suave, desenhando meandros ao longo da extensa
planície de inundação, percorrendo os municípios de Biritiba Mirim (vide figura 66), Mogi das
Cruzes (vide figura 67), Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, até
finalmente chegar a São Paulo. Nesse trecho de cabeceiras recebe as águas de muitos
córregos e ribeirões afluentes, e de importantes contribuintes como os rios, Claro, Paraitinga,
Biritiba Mirim, Jundiaí e Taiaçupeba Açu, todos eles barrados, represados e interligados,
compondo o Sistema Produtor Alto Tietê, para abastecimento da metrópole e controle de
inundações.
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id., ibid.
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Figura 66. Meandros do Tietê no Município de Biritiba Mirim
Fonte: Google Earth.

Figura 67. O Rio Tietê próximo a Mogi das Cruzes: Planície e meandros
Fonte: Ohtake, 1991, p. 36.

Ao atingir o Parque Ecológico do Tietê (Núcleo Eng. Goulart), na divisa com os municípios de
Guarulhos e São Paulo, o Tietê inicia seu trecho retificado, e, após a Barragem da Penha,
transforma-se em um canal estritamente urbano (São Paulo, Osasco, Carapicuíba e Barueri).
Nesse trecho, recebe as águas de outros importantes tributários, quase todos igualmente
retificados, canalizados, e muitos inclusive tamponados. Destaque aos rios Jacu, Baquirivu
Guaçu, Cabuçu de Cima, Tiquatira, Aricanduva, Tamanduateí, Cabuçu de Baixo, Pinheiros,
Cotia e São João do Barueri, entre outros de menor porte, até a Barragem Edgard de Souza,
no Município de Santana de Parnaíba, onde termina seu trecho retificado. Na sequência, o

226

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

Tietê têm suas águas represadas pelas barragens de Pirapora e Rasgão, em Pirapora do Bom
Jesus, compondo a série de barramentos construídos para geração de energia elétrica pela
Cia. Light, onde também deságua outro grande afluente, o Rio Juqueri. A partir daí, o Tietê se
encaixa em um vale com corredeiras e quedas, em direção ao interior do Estado, marcando o
início de seu médio curso.
Hidrologicamente caracteriza-se por possuir uma grande rede de tributários, contabilizando
quase uma centena apenas nesse trecho. Vários deles se destacam tanto pela magnitude de
suas áreas de drenagem e seus respectivos caudais (com grandes prejuízos às atividades
urbanas), como também pela sua importância, em função dos aspectos históricos da região,
ou por sediar importantes projetos de engenharia nas áreas energética, de abastecimento e
hidráulica 55. Quanto ao solo da bacia, é composto por camadas de argilas e siltes (sedimentos
terciários), e areias e cascalheiros (quaternários), e, seu substrato é composto por rochas
duras, entre granitos, gnaisses e quartzitos, além das rochas mais moles, como xistos, filitos e
calcários, dispostos nas elevações do embasamento cristalino que cercam a Bacia.
Caracteriza-se por apresentar regimes hidráulico e hidrológico extremamente complexos, em
virtude das profundas alterações introduzidas por obras hidráulicas e por efeitos antrópicos
das mais diversas ordens56.
Conforme o Plano da Bacia do Alto Tietê 57, com base no mapeamento geomorfológico do
Estado de São Paulo, a BHAT pode ser agrupada em quase sua totalidade, em três unidades
de relevo regional, assim classificadas: Planalto Paulistano / Alto Tietê, Planalto de São Paulo e
planícies fluviais. A primeira unidade tem ocorrência predominante e se caracteriza pela
configuração de morros médios e altos de topos convexos, com altimetria compreendida
entre 800 e 1.000m, e declividades entre 10% e 20%. Essa unidade apresenta solos do tipo
podzólico vermelho-amarelo e cambissolos, sujeitos às fortes atividades erosivas, envolvendo
movimentos de massa e erosões lineares em voçorocas. A unidade Planalto de São Paulo
abrange grande parte da região metropolitana. As formas de relevo apresentadas também
indicam a atividade de processos denudacionais, com formas de relevo de colinas e de
patamares aplanados. Altimetricamente, os patamares aplanados se situam no entorno de
740 m e as colinas entre 760 e 800m. As vertentes das colinas apresentam declividades
variando entre 20% e 30% e solos predominantemente do tipo latossolos vermelho-amarelos
e vermelhos escuros. A unidade de relevo regional das planícies fluviais situa-se nas áreas ao
longo do Rio Tietê e de seus principais afluentes. Constituem-se por sedimentos aluviais,
apresentando as planícies declividades inferiores a 2%. Em São Paulo estão altimetricamente
situadas entre as cotas 720-730m. Pedologicamente são constituídas por solos glei húmicos e
pouco húmicos.
55

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ. Relatório de situação dos recursos hídricos: Bacia Hidr ográfica do Alto
Tietê - UGRHI 06 (Ano Base 2011), 2013, p. 11.
56
BONILHA, Iraúna. O desenho da paisagem à beira-rio e as metamorfoses da várzea do Tietê na Cidade de São Paulo, 2002, p. 129.
57
FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: Relatório Final, 2009, vol. 1, p. 17.
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É nessa bacia que está contida cerca de 70% da Região Metropolitana de São Paulo
(geograficamente), e quase que a totalidade de sua mancha metropolitana contínua, tendo a
maior parte da área urbana da UGRHI assentada em terrenos sedimentares cenozoicos,
compreendendo os depósitos terciários da bacia de São Paulo e as coberturas aluviais mais
recentes de idade quaternária, desenvolvidas ao longo dos principais rios que drenam a
região. Os terrenos cristalinos, por sua vez, contornam as áreas sedimentares e configuram
praticamente toda a borda da RMSP, concentrando-se neles as áreas de cobertura vegetal e
de mananciais hídricos de superfície (preferencialmente nas cabeceiras de drenagem dos
córregos tributários dos rios principais). Estes terrenos também compreendem as áreas de
expansão humana mais recente na RMSP.
Em seu processo de expansão, a mancha urbana espraiou-se em várias direções, ocupando
quase integralmente o conjunto de colinas e planícies que caracterizam o seu sítio urbano,
até atingir as principais barreiras físicas que a cercam (vide figura 68). Ao longo do Tietê,
formou-se o eixo de conurbação mais extenso, no sentido leste-oeste, abrangendo vários
municípios, e perfazendo cerca de 80 quilômetros de extensão 58.

Figura 68. RMSP: imagem de satétite
Fonte: São Paulo satellite image, Landsat-5 2010-04-18 (NASA).

58

id., p. 115.
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Entretanto a cidade demorou a ocupar os espaços das várzeas. Conforme AB’SÁBER 59, a
extrema dificuldade para a ocupação dos pântanos ribeirinhos redundou na transformação
das planícies em um espaço de reserva para a metrópole. É claro que desde a década de
1940, administradores e técnicos já previam a possibilidade de relocar a maior parte do
sistema viário de ligação entre a circulação interna e a circulação externa para a planície do
Tietê, todavia, apenas nas décadas subsequentes (1950 e 1960), é que vieram à baila as
primeiras discussões mais aprofundadas sobre as possibilidades de um aproveitamento
múltiplo, despontando a ideia de construção do sistema de vias marginais Tietê-Pinheiros.
Segundo o autor, em aproximadamente 15 anos, a cidade que nasceu e cresceu sobre colinas,
tendo nesses terrenos elegido o seu tipo ideal de sítio topográfico, desceu para as várzeas,
ocupando espaços importantes das planícies recém-enxugadas pelas obras da Companhia
Light, e que viriam culminar pela ocupação intensiva destas por depósitos, instalações
industriais, bairros residenciais de baixada, clubes esportivos, parques de exposições,
instalações aeroviárias, espaços em processo de especulação imobiliária, e, tudo isso servido
por uma grande rede de vias marginais, semiexpressas, de trânsito rápido, pesado, e
altamente poluidor 60.
As várzeas urbanizadas da metrópole transformaram-se em corredores metropolitanos, vias
expressas (rodoviárias e ferroviárias) que interligam bairros paulistanos, municípios da Região,
e rodovias que interligam São Paulo aos estados e regiões vizinhas. São faixas de
concentração de múltiplos usos e equipamentos urbanos de âmbito metropolitano. Conforme
BONILHA61 trata-se de espaços degradados, na água, no solo e no ar, lugares de passagem,
para circular rápido, sem atributos paisagísticos, proibidos ao pedestre, em suma, espaços
residuais cercados por vias congestionadas, que evidenciam os altos custos sociais,
ambientais e urbanísticos, advindos da modernização contraditória que produziu a Grande
São Paulo.
Conforme RODRIGUEZ 62, não se pode caracterizar a geomorfologia da Região Metropolitana
de São Paulo apenas por sua configuração geomorfológica natural, mas sim incluindo também
a configuração geomorfológica antrópica induzida pela urbanização. Assim, é possível
estabelecer, a partir da classificação sistemática dos relevos que compõem a região, uma
análise de áreas impróprias à urbanização, principalmente no que diz respeito à
suscetibilidade aos escorregamentos e às inundações.
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Nesse sentido, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) organizou em 1990, em parceria
com a EMPLASA, um guia técnico, reunindo as informações técnicas contidas nas cartas em
uma linguagem acessível, e visando a incorporação das informações relativas ao meio físico
no processo de planejamento do uso e ocupação do solo urbano, em especial quanto à
orientação das áreas mais favoráveis à ocupação, bem como à identificação das
características e prevenção dos problemas esperados em cada uma das unidades que foi
subdividida a Região Metropolitana de São Paulo. No trabalho intitulado Carta de Aptidão
Física ao Assentamento Urbano (vide figura 69) foi apresentada as orientações para expansão
urbana e critérios técnicos para a elaboração de projetos de parcelamento do solo, visando a
minimização dos problemas geotécnicos, em especial quanto à erosão, escorregamentos de
terra, assoreamento e enchentes.

Figura 69. Tipologias de relevo conforme Carta de Aptidão Física ao Assentamento Urbano
Fonte: EMPLASA; IPT, 1990.

Para cada uma das unidades homogêneas em que foi subdividida a região foram apontados:
as características de relevo; as características geotécnicas gerais dos solos e das rochas; os
fenômenos da dinâmica natural e os problemas mais comuns em função da implantação de
loteamentos; a aptidão das unidades quanto à expansão urbana; os critérios técnicos gerais
para a elaboração de projetos de parcelamento mais adequados às condições do meio físico
observadas.
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A área foi dividida em oito regiões (unidades de relevo), classificada por suas similaridades
geomorfológicas, notadamente por suas amplitudes e declividades (vide figura 69). A ordem
de apresentação reflete a aptidão do padrão mais favorável (1) para o menos favorável (8) ao
assentamento urbano, a saber: colinas; morrotes; morros baixos; planícies aluviais; morrotes
baixos isolados em meio a planícies aluviais; morrotes altos; morros altos; serras e escarpas. O
trabalho ainda apresenta um segundo gradiente, a litologia, uma classificação qualitativa
sobre a predominância do tipo de rocha presente no solo, entre: sedimentos aluvionares;
sedimentos da formação São Paulo e correlatos; xistos e filitos; migmatitos; granitos e
gnaisses; anfibolitos; calcários; e quartzitos 63.

2.1.3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICAS
A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê está inserida no Bioma da Mata Atlântica, um sistema
atlântico de vegetação, característico por sua diversidade e riqueza de espécies e
endemismos, através de sua composição de mosaico de vegetações (florestas ombrófilas
densa, aberta e mista; florestas estacionais decidual e semidecidual; campos de altitude,
mangues e restingas) e ecossistemas associados, mas também por sua história de devastação
(por meio antrópico) que remonta aos tempos do Brasil Colônia. O bioma, ao mesmo tempo
em que é rico em espécies e nichos ecológicos, se mostra frágil às interferências ambientais
intensas e externas, causadas principalmente pela expansão urbana, fazendo seguramente
deste, o bioma do País mais influenciado pela ação do homem 64.
Por possuir também a maior mancha urbana do País, em termos de extensão de área e de
população, o que restou de um todo que foi, no passado, o bioma íntegro e contínuo, são
fragmentos, trazendo consigo o isolamento ou a insulação de populações e espécies, com
dificuldades para o intercâmbio do fluxo gênico. Apesar disso, a BHAT ainda apresenta 1.343
quilômetros quadrados de vegetação natural remanescente, composta por fragmentos
florestais e pelas unidades de conservação e outras áreas protegidas, que ocupa
aproximadamente 23% da área da UGRHI, dispostas entre tipologias tais como floresta
ombrófila densa, floresta ombrófila densa alto montana, floresta ombrófila densa sobre
turfeira, campos naturais, reflorestamento, e formações de várzea 65. Trata-se de importantes
áreas, dos remanescentes dos ambientes naturais, abrigando uma biodiversidade de extrema
importância para a conservação dos recursos hídricos.
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Conforme AB’SÁBER66, a região onde se estruturou a metrópole, a Bacia de São Paulo, gera
muitas dúvidas a respeito de sua vegetação original. Embora esteja encravada na faixa de
domínio das matas atlânticas, pouco realmente se sabe a respeito da paisagem botânica
encontrada pelos ameríndios e, posteriormente, pelos colonizadores lusos. Há, por exemplo,
relatos, ou mesmo a própria toponímia, indicando a existência de campos no limite entre as
grandes matas da Serra do Mar e aquelas que seriam as primeiras clareiras ou zonas de matas
mais baixas e menos densas correspondentes às colinas de São Paulo, mas nada realmente
efetivo sobre sua fisionomia, ou algo que comprove se seriam estes naturais ou uma
consequência de um provável manejo.
Sabe-se que é um sítio especial, combinando um sistema regional de colinas, várzeas,
terraços e patamares de colinas, com uma posição absolutamente única dentro do Planalto
Atlântico paulista. Envolvida por um colar de matas e serrinhas, todas densamente florestais,
apresentava dentro dessa moldura as colinas, várzeas e planícies, estas últimas bastante
largas (cerca de dois a três ou mais quilômetros). Nessas planícies, vários pequenos
ecossistemas: o ecossistema de florestas ripárias, na lombada dos diques marginais, em
pontos especiais do cinturão meândrico; o ecossistema lodoso (paludoso), formado pelo
extravasamento das águas; após essa zona, uma parte mais alta que ia chegando ao sopé dos
terraços ou colinas com uma vegetação de florestas de limitada biodiversidade, a pequena
mata de várzea 67.
Segundo o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da BHAT 68, toda essa biodiversidade
característica se dá pelas diferentes unidades de paisagem formadas pela vegetação
(fitofisionomias), que variam de um lugar para outro em função de vários gradientes
ambientais, incluindo diferenças topográficas, altitude, e umidade (entre vales, várzeas,
planícies aluviais, escarpas e penhascos de granito e gnaisses erodidos e montanhas e morros
cobertos por florestas, os chamados mares de morros). Cerca de metade das plantas da
região é endêmica, e destas, destaca-se o grande número de plantas herbáceas e epífitas,
detentoras da maior taxa de endemismo do bioma. O complexo vegetacional que compõe o
Domínio da Mata Atlântica apresenta inúmeras diferenciações quanto à fisionomia, estrutura
e composição florística em função de fatores como latitude, altitude, condições climáticas e
características fisiográficas locais como posição topográfica, declividade, grau de
exposição/insolação da encosta, tipo de embasamento rochoso, fertilidade e profundidade
dos solos, drenagem, quantidade de nascentes e de cursos d’água, entre outros 69.
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AB’SÁBER, Aziz N. A região da cidade de São Paulo, o quadro natural, 1962, p. 18.
O espigão central das colinas paulistanas, divisor d’águas entre os vales do Tietê e Pinheiros, era inteiramente recoberto por florestas
pluviais densas e relativamente altas, bem como nas suas abas superiores, nos seus esporões mais proeminentes e nos grotões e fundos de
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Na realidade, a vegetação original da área onde está a região metropolitana era muito
diversificada, destacando-se a presença da floresta ombrófila densa, que ocorre no domínio
da Serra do Mar e estendia-se para o Planalto Paulista, apresentando fisionomias variadas de
florestas mesófilas e semidecíduas (Serra do Japi no noroeste da RMSP) 70. Há ainda algumas
regiões, como em Franco da Rocha, por exemplo, que guardam um importante encrave de
cerrado em meio à floresta, ou ainda no reverso da Serra do Mar, no extremo sul do
Município de São Paulo, onde figuram extensas manchas de campos naturais, entremeados a
trechos de floresta atlântica. Além das florestas, compõem a vegetação original do Planalto
Paulistano dois tipos de formações campestres, os campos das planícies fluviais, em geral ao
longo dos cursos d’água de maior porte, e os campos de altitude, restritos a alguns
interflúvios da borda do planalto. A cobertura vegetal da bacia ainda preserva parte destas
formações florestais e campestres. Nos remanescentes florestais predominam espécies
características da floresta ombrófila densa e nas áreas campestres, prevalecem os campos
das planícies fluviais71.

Figura 70. Localização das UCs na RMSP
Fonte: FUSP, 2009, p. 16.

A região onde está a BHAT apresenta diversas áreas de remanescentes florestais, bem como
áreas de relevante interesse ambiental, grande parte destas sob algum tipo de proteção legal.
70
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SÃO PAULO (Estado). Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, 2008b, p. 39.
CONSÓRCIO JGP/PRIME. Programa Rodoanel Mario Covas: Trecho Leste: Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 2009 , vol. 2, p. 61.
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Incluem-se unidades de conservação (vide figura 70), conforme definidas no Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), as Reservas da Biosfera declaradas pela
UNESCO, Terras Indígenas, a Área de Proteção e Recuperação de Mananciais e os parques
públicos, destinados à recreação e ao lazer. Destacam-se os parques estaduais, da Serra do
Mar, da Cantareira, das Fontes do Ipiranga, de Juqueri, Alberto Löfgren, Nascentes do Tietê,
Embu-Guaçu e do Jaraguá; a Reserva Estadual do Morro Grande; os parques ecológicos, do
Tietê, Monsenhor Emílio José Salim, e do Guarapiranga; as APAs, Fazenda do Carmo, Várzea
do Rio Tietê, Mata do Iguatemi, do Capivari-Monos, Bororé Colônia, de Cabreúva, de Cajamar,
e Haras São Bernardo; a ARIE da Pedra Branca; a Estação Ecológica de Itapeti; a Reserva
Biológica de Paranapiacaba; os parques municipais, Natural da Cratera, Anhanguera,
Francisco Rizzo, Guarapiranga, da Represinha, Ilha dos Eucaliptos; as terras indígenas, Guarani
da Barragem, do Jaraguá e Krukutu; a Reserva Natural Serra do Boturuna; além de diversos
outros parques estaduais e municipais distribuídos em meio à área urbana da metrópole.
Segundo o Plano da BHAT 72, “a rápida metropolização da cidade e sua expansão acarretaram
inexoravelmente um processo de drástica mudança na paisagem natural, afetando os hábitats
aquáticos e terrestres, a flora e a fauna locais”. Há, todavia, uma estreita faixa de florestas
contínuas ou com menor nível de fragmentação nas porções leste/sudeste, junto à escarpa da
Serra do Mar e sul/sudoeste, sugerindo ambientes em melhor estado de conservação e com
continuidade com o maciço florestal atlântico. Em menor escala, ao norte também há
significativa área de matas (Serra da Cantareira), porém mais isolada. De modo geral as
derivações ambientais promovidas pela ocupação antrópica são extremamente marcantes
neste trecho da bacia do Tietê.
Em relação às águas, destaque-se a perda em biodiversidade por sua poluição, resultante do
lançamento de efluentes de origem industrial (grande concentração de indústrias) e
doméstica (seja pelo esgoto coletado, seja diretamente, nas favelas e ocupações clandestinas)
durante anos a fio. Uma geração vultosa de resíduos sólidos, líquidos e gasosos passou a
contribuir para a contaminação das águas, atingindo, direta ou indiretamente, os esgotos
públicos, o solo, terrenos abandonados, a atmosfera e os pequenos riachos que deságuam no
Tietê.
Conforme a CETESB73, em função da concentração de população na RMSP e dos índices de
saneamento, a carga remanescente do Alto Tietê, de 633 toneladas de DBO (demanda
bioquímica de oxigênio) por dia, é responsável por 54% da carga lançada nos corpos hídricos
do Estado de São Paulo. Portanto, o trecho do Rio Tietê, inserido nesta UGRHI, concentra uma
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FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: Relatório Final, 2009, vol. 1, p. 28.
CETESB. Qualidade das águas superficiais no Estado de São Paulo 2013, 2014, p. 140.
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carga expressiva de DBO, devido a sua intensa urbanização e industrialização, contribui com
uma carga de poluentes orgânicos e inorgânicos acima de sua capacidade de assimilação 74.
Há ainda a transformação dos diversos rios e córregos da bacia com a construção de
barragens, modificando-se o enfoque do ambiente (ambiente de características lênticas, de
águas paradas, totalmente diferente do anterior, de águas correntes, ambiente lótico). Nesse
caso, a mudança das comunidades ecológicas originais foi drástica, não só diante do cenário
introduzido pelas obras, mas acrescida ainda pela introdução de espécies 75. Além disso, em
muitos pontos, a proliferação de plantas flutuantes ou macrófitas aquáticas como invasoras
oportunistas, causando um grande problema, devido à suas altas taxas de crescimento.

2.2 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NA BACIA DO ALTO TIETÊ
De importância geográfica e histórica, o Rio Tietê, antigo Anhembi 76, que cruza quase toda a
extensão do território do Estado, de leste a oeste, ao longo dos seus 1.136 quilômetros de
percurso77, têm suas águas associadas tanto ao desbravamento do território brasileiro, por
ser uma rota de penetração das Bandeiras e Monções (na época do Brasil Colônia), e,
posteriormente, passando a ter suas águas associadas à economia, com o café, com a
indústria, e mais recentemente, com o transporte fluvial (hidrovia).
Com sua conformação bastante alterada, principalmente no trecho em que corta a Capital,
onde foi retificado e canalizado, e mais para o interior do Estado, onde seu curso dá espaço a
uma sucessão de barramentos, eclusas e represas (regime hídrico modificado de lótico para
lêntico), o rio apresenta ainda, principalmente nos seus trechos iniciais, algumas de suas
características físico-bióticas e paisagísticas preservadas. Em suas nascentes, por exemplo, na
região conhecida como Pedra Rajada, na Serra do Mar, no Município de Salesópolis, é possível
encontrarmos águas cristalinas correndo em meio a vales entalhados, corredeiras e
74

A UGRHI 6, Alto Tietê, apresenta índice de densidade de 10,5 pontos por quilômetro quadrado, superando mais de 10 vezes o critério de
densidade recomendado pela Comunidade Econômica Européia (CEE),e foi classificado com o Índice de Abrangência Espacial do
Monitoramento (IAEM) de 0,29 (insuficiente) obtendo a pior classificação do ano acarretado pela: altíssima densidade demográfica, cerc a de
3.500 habitantes por metro quadrado, concentrados no entorno da cidade de São Paulo; média do Índice de Qualidade das Águas ( IQA) de
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62 municípios ribeirinhos.
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cachoeiras, cercadas de Mata Atlântica, abrigando uma diversidade biológica representativa
do Bioma e do ecossistema ribeirinho associado.
É um curto trecho, pois a poucos quilômetros dali, o rio vai encontrar os seus primeiros
barramentos, a Usina Parque (1913), próxima ao centro urbano de Salesópolis, e a Barragem
de Ponte Nova (1971), já no Município de Biritiba Mirim. Após essa grande represa, o rio
reencontra seu curso original, e passa então a desenhar uma paisagem característica,
tranquila, plana, com aguas calmas e curso sinuoso (meandros), adentrando a sua larga
planície de inundação, e seguindo rumo ao interior do Estado, apresentando as suas várzeas
paisagens que alternam trechos de matas nativas (geralmente palustres), campos de cultivo
agrícola, e trechos urbanos, até atingir o Parque Ecológico, na divisa de São Paulo e
Guarulhos, dando início ao trecho retificado.
Nesse trecho, em meio à planície aluvial, “o rio serpenteava atravessando a capital paulistana
com seu canal incerto e sinuoso em uma larga várzea inundável que bordeava os pés da Serra
da Cantareira e as faces norte e noroeste da colina central da cidade. Periodicamente, na
estação das chuvas, o rio, com sua fraca declividade natural, abandonava sua calha e
inundava a várzea comprometendo as áreas desta já ocupadas pelo tecido urbano que se
expandia” 78.
“No passado do sítio urbano de São Paulo – como também era em numerosos outros compartimentos
de planaltos no domínio dos mares de morros – os rios e riachos possuíam cinturões meândricos ao
centro de largas calhas aluviais. A planície por eles constituída era o seu próprio leito maior, espaço de
reserva para o transbordamento das águas e sedimentos em transporte. Nas cheias, as águas passavam
lateralmente para as várzeas através do emboque pela barra dos córregos, inundando parcialmente as
várzeas, situadas nos reversos dos diques marginais. Nas enchentes, relacionadas a picos da
variabilidade climática, as águas ultrapassavam os próprios diques beiradeiros florestados, deixando
mais uma camada de areia fina por entre as raízes de árvores e arbustos, e projetavam lamas argilosas
sobre as várzeas, de per si já abrejadas pelas águas emitidas e pressionadas pela boca dos córregos. Na
beira alta, existiam condições para uma réstea de floresta beiradeira; nas várzeas, em face da
sedimentação quase exclusivamente argilosa e da permanente hidratação, estendiam-se campos
submersíveis por largos e tortuosos tratos de planícies com vegetação herbácea nativa. Somente nos
lodos das planícies, encostados em terraços ou vertentes de colinas e morros, voltavam a existir matas
ou matinhas adaptadas a conviver com solos menos encharcados, aproveitando solos aluviais dotados
79
de alguma mistura de partículas argilosas, sílticas e matéria orgânica” .

Conforme BOJADSEN e RENARD80, as águas do Tietê apresentavam uma grande quantidade e
variedade de peixes antes da construção das barragens. Sua vegetação original também era
bem variada (flora vigorosa da Mata Atlântica), intercalando trechos em meio a florestas,
matas ciliares e várzeas, além de trechos entre cerrados e cerradões. As altas taxas de
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ocupação do solo e a destruição ou substituição das suas formações vegetais primitivas por
pastagens e culturas, reduziu significativamente as áreas naturais, alterando a fauna a elas
associada. Até mesmo a área hoje preservada de suas nascentes, durante muitos anos esteve
sob ameaça, tendo inclusive suas águas contaminadas pela pecuária livre e pelo despejo de
efluentes da população rural. Em 1998, a Fundação SOS Mata Atlântica comprou o sítio e
repassou a propriedade das terras para o Estado, tendo este transformado o local em Parque
Estadual, tombado inclusive como patrimônio natural pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT)81.
No trecho metropolitano, as intervenções se deram tanto na calha do rio, como em sua
várzea, para fins de urbanização, através de sucessivas obras, motivadas por fins diversos, tais
como, saneamento e urbanização de sua área alagada, geração de energia elétrica, retificação
para escoamento rápido de suas águas, combate às enchentes, ganho de terrenos para o
crescimento da cidade, instalação de infraestrutura viária, etc. Motivadas pela riqueza gerada
pela economia cafeeira, as transformações urbanas se davam de modo a acompanhar o
crescimento da cidade, notada pela pavimentação de ruas antigas e abertura de novas ruas,
pelo surgimento de novos bairros, e, ainda, pela construção de edifícios públicos imponentes,
implantação de ferrovias, e, finalmente, instalação de suas primeiras indústrias.
Poluído, degradado e completamente descaracterizado, o Tietê reflete uma visão
exclusivamente utilitarista no que diz respeito ao uso de suas águas e margens, cujo objetivo,
na maioria das vezes foi apenas a obtenção do lucro, de maneira fácil e rápida. Desde a
instalação das primeiras usinas, teve-se a prioridade pela produção de eletricidade em
detrimento ao saneamento, acarretando um gradativo processo de degradação, que
culminou com a industrialização, crescimento populacional vertiginoso, e adoção de políticas
rodoviaristas e de aproveitamento urbano das margens. O Rio Tietê é o grande exutório da
RMSP. Devido a isso, toda a sujeira da região incondicionalmente escoa para suas águas. Um
canal esgoto ao ar livre, à vista de todos os seus habitantes. Na realidade, a maioria da
população acaba criando uma espécie de barreira protetora, um olhar seletivo, que não
enxerga o lixo, o esgoto, a poluição ou a favela, sabendo que o problema está ali, mas não é
dela.
Por toda a sua bacia urbana (RMSP), córregos correm sob o asfalto: persistem vivos, dentro
de galerias subterrâneas, fluindo, sem serem notados pela maioria de sua população. Não
potáveis, as águas encontram-se impróprias para o consumo, mas puras o suficiente para
usos secundários, ou mesmo para fins paisagísticos. São mais de 300 rios emparedados, sob
logradouros como as avenidas 23 de Maio (Rio Itororó), 9 de julho (Rio Saracura),
Bandeirantes (Córrego da Traição), Pacaembu (Rio Pacaembu), e mais uma centena de
nascentes, que brotam em olhos d’água e muitas vezes escoam diretamente para as galerias.
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Há algumas exceções na Zona Oeste do Município de São Paulo, uma delas no bairro da Vila
Pompéia, onde é possível o contato (físico e visual) com uma das nascentes do Córrego Água
Preta, em um local inclusive revitalizado por seus moradores (Praça Romero Silva ou Praça da
Nascente), mas, logo abaixo, as águas escoam para dentro das galerias, e vão assim percorrer
toda a extensão do bairro, até desaguar no Tietê (vide figura 71). Na Vila Beatriz a situação é
inversa, o Córrego das Corujas é até visível em um determinado trecho (Praça Dolores
Ibarruri), e pode ser considerado como um dos únicos córregos na região central da cidade
ainda fluindo a céu aberto (vide figura 72); entretanto, suas nascentes não possuem qualquer
espaço, aflorando em meio a uma escadaria que liga as ruas Werneck Sack e Orós, e
escorrendo pelas sarjetas até encontrarem o primeiro bueiro.

Figura 71. Córrego Água Preta, Vila Pompéia, São Paulo, SP
Fonte: Google Earth.

Figura 72. Córrego das Corujas, Vila Beatriz, São Paulo, SP
Fonte: Google Earth.

Assim, o habitante da metrópole vai perdendo a sua memória com o elemento água, com o
rio, estruturador de sua paisagem. Em desarmonia com o sítio urbano, a cidade passa a ser
um não lugar, ou apenas um lugar de passagem, circulação, sem qualquer vínculo afetivo, seja
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com sua paisagem, seja com sua memória. Para Marussia Whately do Instituto
Socioambiental (ISA), os paulistanos são tão privados de paisagens naturais, que são levados a
associar acidentes geográficos com logradouros, como por exemplo, o espigão da Paulista à
uma avenida, ou ainda o Anhangabaú, associado ao eixo norte-sul, e não ao rio, fundo de
vale. Trata-se de um processo que impacta diretamente o meio urbano por si só, com a perda
de elementos naturais como os rios (que visualmente não são mais perceptíveis e viram
canais fechados e tamponados), mas, além disso, também tem um impacto muito grande na
percepção e/ou relação que os paulistanos têm com o seu ambiente natural.

2.2.1 MODELOS E PROPOSTAS PARA A URBANIZAÇÃO DAS VÁRZEAS
O entendimento da necessidade de retificação do Tietê começou a amadurecer no final do
século XIX82, incluindo estudos (realizados pela Comissão de Saneamento do Estado), e
algumas obras a jusante da Capital (Osasco). O crescimento urbano da cidade trouxe o avanço
da urbanização pelas terras inundáveis e a sua consequente valorização. Na realidade, a
construção das ferrovias, indústrias e bairros operários sobre os terraços fluviais, já elevara as
taxas de ocupação da várzea, antes mesmo da virada do século, e as enchentes, a poluição e
o saneamento já eram problemas a serem equacionados. A oportunidade de se obter lucros
com a mercantilização de terras aparece então como ingrediente final para o
estabelecimento da Companhia de Melhoramentos do Rio Tietê, bem como de seus ousados
projetos e planos. Segundo DELIJAICOV83, a solução para resolver os graves problemas
sanitários, resultantes do despejo de esgoto nas várzeas dos principais rios que cruzavam a
cidade, além de criar caixa para sanar o endividamento da província foi aterrar, lotear, e
vender o leito maior dos rios. Na manobra a cidade usa de argumentos sanitaristas e
hidráulicos para servir a um verdadeiro objetivo mercantilista.
Esse plano de Saturnino de Brito incluía um projeto para a retificação do rio, e, cuja proposta
ia além da retificação de fato entre a Penha e Osasco (sua extensão seria reduzida de 45 para
26 quilômetros), como também o estabelecimento de comportas para regularização de vazão
e a manutenção da várzea como área destinada a receber as águas das cheias. O projeto
previa ainda um detalhado levantamento técnico, que indicava a necessidade de um controle
de vazão, represando-se os rios formadores do Tietê, por meio de barragens escalonadas
(degraus), amparadas por pequenos açudes nos cursos dos ribeirões Biritiba, Jundiaí, Vargem
Grande, Taiaçupeba, Paraitinga e no próprio Tietê.
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Nesse trecho urbano, conforme relatório publicado em 1926, o projeto de Saturnino previa a
preservação das áreas alagadas das várzeas do Tietê (denominadas coroas), para serem
utilizadas como uma espécie de recurso natural para ajudar no combate às enchentes, e
como atributo paisagístico para o futuro parque fluvial urbano idealizado. Segundo o DAEE,
“seu projeto visualizava um grande parque metropolitano que seria a faixa do leito maior,
preservado como várzea ao longo do rio para as grandes vazões do Tietê na época das cheias.
Na foz de cada afluente deveria ser preservada uma área para constituir um lago. Assim, se
formaria dois lagos, de três quilômetros de extensão por um quilômetro de largura, com uma
ilha no meio”. Para Saturnino era absolutamente necessário a preservação dos rios Tietê,
Pinheiros e Guarapiranga, indispensáveis ao abastecimento de água para a Capital e grande
parte do interior do Estado.84.
“Saturnino considerava muito importante preservar o que chamava de logradouro público (como a área
em torno do rio). Já em fins dos anos 1920 ele dimensionava suas ideias para a cidade em termos da
futura metrópole que, conforme sua visão, São Paulo se tornaria. Saturnino visualizava um grande
parque metropolitano que seria a faixa do leito maior, preservada como várzea ao longo do rio para as
grandes vazões do Tietê na época das cheias. Além disso, na foz de cada afluente do rio deveria ser
preservada uma área para se formar um lago. Saturnino argumentava que, como o material de
assoreamento do rio se deposita na foz, em cada uma delas haveria bombas que retirariam a areia e a
argila necessárias para as construções da cidade, mais uma barragem móvel na ponte da Casa Verde; e,
onde está hoje o Shopping Center Norte, se estabeleceria uma coroa ou área alagada. Assim se
formaria então dois grandes lagos, de três quilômetros de extensão por um quilômetro de largura, com
uma ilha no meio. Seria mais ou menos como a Ile de la Cité, que existe no Sena, em Paris. Em torno
das margens do rio se estenderia o parque metropolitano visualizado por Saturnino de Brito quando
chefe da Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê (CMRT)”85.

Entretanto, os projetos de Saturnino de Brito foram descartados, preteridos pelo Plano de
Avenidas, daquele que mais tarde viria a se tornar também prefeito da cidade (1938-1945 e
1961-1965), Prestes Maia. Como coordenador da Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê,
Prestes Maia destinou definitivamente o aproveitamento das várzeas do Tietê, à construção
de duas extensas avenidas marginais (no formato de rodovias urbanas) e de 20 pontes de
concreto armado, permitindo assim a sua ocupação por loteamentos, equipamentos urbanos
e logradouros públicos, além da instalação de um grande terminal ferroviário que
centralizaria as comunicações com a Capital. Assim, São Paulo entraria em nova fase, na qual
as realizações da época imediatamente anterior seriam atropeladas por outras necessidades,
traduzidas pelo expansionismo, rodoviarismo e verticalização, segundo uma visão voltada
para um brilhante futuro que ultrapassava as condições de urbanização existentes 86.
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Conforme ANDRADE e LEME, as avenidas marginais ao Rio Tietê já apareciam na proposta de
Ulhôa Cintra em 1923, todavia, apenas no Plano de Avenidas de Prestes Maia em 1930
assumem estas uma configuração definitiva, integradas a uma proposta total para o sistema
viário da cidade. Nesse plano, Maia detalha o sistema viário propondo avenidas articuladas,
basicamente em dois sistemas, um perimetral e um radial. O sistema perimetral seria
composto por três anéis viários, sendo que o maior deles (circuito de parkways) fecharia o
círculo em torno à área urbanizada na época – incluindo as marginais do Rio Tietê e Pinheiros,
seguia até as cabeceiras do Ipiranga, descia o vale do Tamanduateí até a confluência com o
Tietê. O circuito de parkways vem incorporar e ampliar os estudos realizados pela Comissão
de Melhoramentos do Rio Tietê, inspirado no ideário do urbanismo americano de unir os
parques de uma cidade por meio de avenidas arborizadas. As marginais surgem então não
apenas para resolver problemas de drenagem, mas como importante elemento de
urbanização da várzea, agregando, além de pistas para a circulação de veículos, instalações
esportivas, linhas e estações de estradas de ferro, bairros de habitações para os operários de
indústrias e um aeroporto 87.
Conforme MONTEIRO 88, a construção das marginais foi responsável pela consolidação do
processo de inserção dos rios Pinheiros e Tietê no contexto urbano da cidade. Aliadas às
obras de retificação e canalização. Segundo o autor, “essa inserção se deu durante o processo
de metropolização da capital paulista, e, seguindo os principais preceitos de tal processo,
evidenciou a prioridade pelas questões funcionalistas (na ascensão do sistema rodoviário), o
entendimento da cidade de forma parcial (na falta de integração adequada entre bairros
existentes e as novas áreas geradas pelas marginais) e a espoliação urbana (desde a retirada
ilegal de cascalhos até a questão da apropriação duvidosa de terras devolutas),
desequilibrando o ecossistema natural do significativo sistema fluvial presente no território
sobre o qual se inseriu a capital paulista”.
Tendo o seu desenho final definido pelas gestões de três governos municipais sucessivos,
Prestes Maia (1961-1965, em segundo mandato), Faria Lima (1965-1969), e Paulo Maluf
(1969-1971), a ampliação do sistema viário alinhava-se definitivamente ao crescimento da
produção automotiva consolidando a valorização do uso do automóvel sobre o transporte
coletivo e São Paulo, e tentando resolver o problema dos deslocamentos e trânsito saturado,
que já se fazia crônico nessa época (vide figura 73). O resultado para a cidade foram as pistas
expressas, feitas para serem percorridas em alta velocidade, como autoestradas intraurbanas,
sem nenhuma preocupação com outros tipos de transporte e com os pedestres, tendo estes
inclusive seu acesso obstruído. Nas grandes quadras envoltórias, ao longo dos anos com o
desenvolvimento dos usos afins às vias expressas, bem como do uso do automóvel,
instalaram-se nas margens outlets, hipermercados, motéis, concessionárias, conjuntos
87
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empresariais, além de terem sido criadas algumas áreas industriais, reafirmando e/ou
consolidando o caráter de passagem do sistema, isolando-o do conjunto urbano (vide figura
74). Um desenho resultante da ausência de um programa urbano-paisagístico adequado nas
margens, nas avenidas, e nas quadras imediatamente adjacentes às vias expressas que
estabelece uma espécie de bloqueio na relação cidade e rios: o rio das várzeas e meandros
torna-se uma paisagem inóspita e sem qualquer conexão com a cidade.

Figura 73. Marginal Tietê recém inaugurada, década de 1970
Foto: Rolando de Freitas.

Figura 74. Marginal Tietê: margem ocupada predominantemente por outlets
Foto: Omar de Almeida Cardoso.
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A construção das marginais estabelecem mudanças significativas que modificam a estrutura
viária metropolitana e os padrões de deslocamento: as avenidas marginais aos rios Tietê e
Pinheiros passam a integrar o sistema viário principal da metrópole, criando um arco
perimetral, que, além de estabelecer uma nova lógica para os deslocamentos na Capital,
amplia as possibilidades de circulação no perímetro do centro expandido. O sistema das
marginais redefine fluxos de circulação e cria alternativas de locomoção mais rápidas
interligando bairros, formando também o eixo de estruturação rodoviária da região
metropolitana. As várzeas dos rios passam a acumular “vantagens locacionais que atraem
novos programas urbanos, que demandam grandes áreas e acesso fácil. Nas décadas
seguintes essas áreas passam a receber novos espaços de escritórios para grandes empresas
nacionais e multinacionais, hipermercados, shoppings, entre outros” 89.
Até a década de 1960, todo o tráfego rodoviário para a Capital, na ausência de anéis
perimetrais de circulação, cruzava necessariamente as áreas centrais, e parte da circulação
regional se dava por vias locais ou por estradas com baixa capacidade de tráfego que não
comportavam o movimento intenso gerado nos municípios mais industrializados. No final da
década, com a construção das avenidas marginais, se estabelece uma nova lógica para os
deslocamentos na Capital, redefinindo os fluxos de circulação e cria alternativas de
locomoção mais rápida, interligando bairros e formando o eixo de estruturação rodoviária da
região metropolitana. As várzeas dos rios passam então a acumular vantagens locacionais
atraindo novos programas urbanos, que demandam grandes áreas e acesso fácil.
No período 1960-1980, destaca-se a execução de novas ligações regionais e intraurbanas
obedecendo a uma lógica de construção de avenidas nos fundos de vale: a sudeste, a
extensão da Avenida do Estado, estabelecendo um importante acesso ao ABC; ao sul, a 23 de
Maio e a Bandeirantes, ligando as marginais ao aeroporto de Congonhas e ao complexo
Anchieta-Imigrantes; ao norte, a Eng. Caetano Álvares e a Brás Leme, estruturando
internamente vários bairros; ao leste, a Aricanduva, facilitando a ligação entre o centro e a
Zona Leste e a conexão com Guarulhos; e, a sudoeste, a Eliseu de Almeida, permitindo uma
nova ligação para as rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares. Na década de 1990, as
obras viárias se destacam pelo porte e pela localização. São realizadas em áreas estruturadas,
em curto espaço de tempo, sendo de grande interesse para o mercado imobiliário, como as
avenidas Água Espraiada, Nova Faria Lima e Hélio Pelegrino, e também as conexões regionais
como a Avenida Politécnica na Zona Oeste, ligando a rodovia Raposo Tavares à Marginal
Pinheiros. Ainda nesta década são concluídos o minianel viário e o anel viário metropolitano,
e é inaugurado o primeiro trecho da Avenida Jacu-Pêssego na Zona Leste, uma futura
conexão intermunicipal, ligando o ABC a Guarulhos, com a potencialidade de desenvolver
áreas, ainda com baixa ocupação.
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A ausência de uma política global de desenvolvimento urbano para a metrópole paulistana
transformou as obras públicas viárias na principal solução para os problemas da urbanização e
modernização do território. Neste cenário, a construção de avenidas de fundo de vale é uma
prática urbanística recorrente. Ocupando as várzeas de rios e córregos da Capital, a sua
concepção é estimulada pela combinação favorável de três fatos conjunturais relevantes: a
necessidade de realizar ações de saneamento básico em áreas urbanizadas; as facilidades de
viabilização de obras dessa natureza (os traçados viários prescindem de grandes
desapropriações economizando tempo e recursos); e a oportunidade de acesso a recursos
financeiros disponibilizados pela política federal de saneamento básico para as grandes
cidades.

2.2.2 A OPÇÃO POR UM MODELO DESENVOLVIMENTISTA
As obras de engenharia: retificações e avenidas
Em meio a um verdadeiro processo de destruição da paisagem natural do conjunto rio e suas
grandes várzeas, o projeto de retificação do Tietê baseou-se na ocupação do seu leito maior,
tendo-se ao centro dessa várzea, um canal com as águas confinadas em estreitas seções
retificadas, com sua velocidade de vazão intensificada, declividade aumentada, e, com o seu
leito maior aterrado. As primeiras obras começaram a ser executadas em 1938 e terminaram
na década de 1960, compreendendo o trecho da Penha à foz do Rio Pinheiros. Nas décadas
de 1970 e 1980 foram retificados trechos do Tietê mais a montante, da Barragem da Penha
(Zona Leste da cidade de São Paulo) até as proximidades do Córrego Itaquera (Bairro de São
Miguel), e mais a jusante, da Foz do Rio Pinheiros, na Zona Oeste, até o início do lago da
Barragem Edgard de Souza. Os projetos que pregavam as possíveis melhorias que trariam
para as várzeas, na realidade acabam trazendo, cada vez mais, maiores problemas. Entre eles,
toda a sorte de despejo de resíduos, impermeabilização, assoreamento, poluição e
contaminação de todos os tipos, degradação ambiental nas águas e em suas margens, e,
finalmente, aquele que acabou se tornando o maior e mais característico de todos os
problemas da cidade, as constantes e recorrentes enchentes.
Conforme BROCANELI, STUERMER e ANTONIO 90, “a cidade de São Paulo, em seu processo de
desenvolvimento, avançou sobre as áreas de várzea disponíveis em seu território, aterrandoas ou drenando-as com soluções tecnocêntricas que não solucionaram os problemas de
inundações na grande maioria dos casos, e, pior ainda, aniquilaram a memória da paisagem
natural da cidade, bem como de sua qualidade ambiental”.
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Alvo da ação de políticos, e respaldado por técnicos da administração pública, a prática foi,
durante anos, encarar as obras públicas viárias como solução para problemas urbanísticos e
modernização do território, na ausência de políticas reais e globais de desenvolvimento
urbano. Segundo os autores, se as várzeas da cidade de São Paulo encontram-se hoje
ambientalmente muito prejudicadas, isso se dá pelo fato de suas principais vias de
deslocamento estarem localizadas sobre os principais fundos de vale do território: “ao
desenvolver as diretrizes de deslocamento, a cidade de São Paulo transformou radicalmente
seu território, principalmente devido à retificação e à canalização de muitos dos rios e
córregos do território, e da drenagem e aterro de extensas áreas úmidas”.
“A cidade é cortada de alto a baixo por uma série de rios e riachos que estão emparedados, ocultos sob
o asfalto, correndo em canais subterrâneos. Os moradores da cidade em maioria esmagadora não têm
a menor noção da existência de todos esses cursos d’água, mas se dão conta de que eles existem – e
como! – na época das grandes chuvas: as águas das precipitações descem até se encontrarem com as
desses rios e riachos subterrâneos. Nessas circunstâncias, não têm mais para onde ir e, por força da
própria gravidade, se acumulam e exercem pressão umas contra as outras, formando enchentes que
chegam a ser catastróficas”91.

Nos primórdios, evitou-se ocupar as várzeas dos principais rios e córregos que cortavam o
núcleo urbano, uma vez que saneá-las implicava investimentos e empreendimentos
adicionais. As várzeas começaram a ser alteradas e ocupadas com a instalação de
infraestruturas regionais e urbanas, como o sistema ferroviário e o sistema de vias associados
à retificação dos rios Tamanduateí, Tietê e Pinheiros. A partir daí, predomina a concepção da
ocupação das várzeas como espaço preferencial para a circulação (vide figura 75). O
Município de São Paulo, por exemplo, possui cerca de 3.200 quilômetros de córregos, ou seja,
a cada 700 m dentro da cidade, existe um córrego, que, em geral, não se vê.
Desde a década de 1970, muitas avenidas foram construídas nas várzeas urbanas da
metrópole, sem qualquer discussão e realização de estudos sobre o seus impactos,
especialmente após a conclusão das Marginais, quando o poder público municipal
estabeleceu como estratégia conjugar as obras de canalizações de córregos e a construção de
avenidas. Na realidade, esta estratégia foi diretamente influenciada pela instituição da Política
Nacional de Saneamento (meados de 1970), que estabelecia linhas específicas de
financiamento para as metrópoles enfrentarem a questão do saneamento básico.
A facilidade de acesso ao financiamento fez com que cidades como São Paulo utilizassem tais
recursos para abertura de vias, associando-as sempre a obras de saneamento. O resultado
imediato foi a reconfiguração da estrutura viária metropolitana, que desencadeou
transformações de porte nos padrões de uso e ocupação do solo e, em termos de drenagem,
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um verdadeiro desastre. As avenidas tornaram-se verdadeiras calhas condutoras, e, com o
aumento do escoamento das águas pluviais, as enchentes foram inevitáveis.

Figura 75. Mapa do sistema viário estrutural do Município de São Paulo:
em destaque, as vias de fundo de vale e pontos de enchentes
Fonte: SEMPLA, 2002; Mattes, 2001 (com adaptações).

Sob uma maneira assistemática de expandir o sistema viário sem planos de conjunto,
acrescida da simplificação dada aos projetos viários, geralmente focados apenas na
construção de leito carroçável, condicionou-se a implantação do sistema de transportes
coletivos à necessidade de adaptações permanentes no espaço urbano. “O imediatismo que
conduziu a realização dessa tarefa destruiu espaços públicos como praças, largos, rotatórias
ajardinadas, canteiros e calçadas para atender às demandas geradas pela necessidade de
circulação de veículos” 92.
Nesse modelo adotado, o automóvel, torna-se uma espécie de peça-chave num suposto
mecanismo de modernização, todavia extremamente conservador. Nas cidades já ocupadas,
como São Paulo, por exemplo, para evitarem-se desapropriações para a construção de novas
92
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vias, propõe-se então utilizar os fundos de vale como áreas destinadas às tais. Além das
marginais, outras avenidas sobre córregos tamponados vão surgindo: 23 de Maio, 9 de Julho,
Pacaembu, e assim por diante, a cada fundo de vale, segundo uma prática que se estabeleceu
como modelo na estruturação da cidade. A cidade deu as costas para os seus rios. O peso do
rodoviarismo pode ser medido também nas intervenções urbanas fora das várzeas, onde
também predominam as grandes obras de engenharia, e, nesse caso, a conta recai na
degradação e descaracterização de forma irreversível de parte do antigo centro urbano.
Todavia, não foi apenas a circulação viária que motivou a canalização de córregos no
Município de São Paulo. Diversos programas foram elaborados mais focados na problemática
da drenagem urbana e das enchentes. Se atendessem também à demanda da circulação
viária, melhor. O Programa de Canalização de Córregos e Vias de Fundo de Vale (PROCAV),
por exemplo, direcionou a drenagem e o reassentamento populacional ao invés da
estruturação viária (vide figura 76).

Figura 76. PROCAV: Canalização do Córrego Rio das Pedras, Zona Sul do Município de São Paulo
Fonte: PMSP.

Iniciado em 1987, e tendo como premissa as questões socioambientais incorporadas,
determinou obras múltiplas realizadas em bacias hidrográficas da Região Metropolitana de
São Paulo, conjugando canalizações, remoções de favelas em áreas de risco ou urbanização,
onde foi possível, e construção de vias marginais paralelas aos córregos, reservatórios de
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detenção e conjuntos habitacionais para absorver a população removida. O programa
contemplou 10 sub-bacias, entre os córregos Mandaqui, Cabuçu de Baixo, Guaraú e Rio das
Pedras, na Zona Norte, e Aricanduva, Taboão, Inhumas, Machados, Franquinho e
Itaquera/Itaqueruna na Zona Leste.
Mas, as questões de drenagem que envolveu o binômio Tietê-Pinheiros e seus afluentes não
levaram em consideração um detalhe relevante. Conforme BROCANELI, STUERMER e
ANTONIO93, os dois principais rios da cidade eram meândricos e lentos (baixa declividade),
mas seus afluentes não (rios e córregos com alta declividade e maior velocidade de suas
águas). Segundo os autores, isso explica em parte a questão das enchentes persistentes,
mesmo após as incessantes obras. Além disso, a situação se agrava à medida que mais
afluentes são canalizados na tentativa de eliminar as enchentes, mas que de fato apenas
aumentam a velocidade e as vazões das águas que chegam com maior rapidez ao leito dos
Rios Tietê e Pinheiros, que por sua vez não comportam o volume de água quando as chuvas
são intensas. Na realidade, as obras que resolviam um problema a montante apenas
transferiam-no para jusante.

2.2.3 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA METRÓPOLE: REFLEXOS
Conflitos ambientais e sociais
Nos diversos processos de transformação da paisagem vivenciados pelo Município de São
Paulo, raramente se viu a adoção de práticas conservacionistas, seja em relação à vegetação
nativa, praticamente dizimada, seja em relação a água como elemento da paisagem – a
cidade não conservou seus corpos hídricos, pelo contrário, eliminou-os da superfície da terra.
Na realidade, o processo de expansão urbana, principalmente nos últimos 50 anos, deu-se de
modo indiferente às limitações e potencialidades de seu sítio natural, gerando situações de
difícil reversão, entre supressão de importantes áreas com cobertura vegetal natural,
comprometendo os refúgios de fauna e flora; a impermeabilização excessiva do solo,
enchentes, erosão, perda da qualidade dos mananciais de abastecimento, etc.
Alguns municípios vizinhos acompanharam a vocação industrial da Capital, principalmente
nos vetores configurados pelos grandes eixos rodo-ferroviários (principais rodovias e
ferrovias). Municípios como Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, e a região do ABC ao sul, em
função de um acelerado processo de urbanização e crescimento populacional viriam
posteriormente fundir-se em conurbações, em uma única e grande mancha contínua (vide
figura 77). Conforme ZANIRATO94, essas cidades vizinhas foram impactadas pelo alto e
93
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abrupto crescimento populacional, tendo se caracterizado pelos loteamentos efetuados sem
grandes preocupações com a urbanização, com a infraestrutura e com os serviços de
utilidade pública, estando boa parte destes, inclusive situados em terras frágeis, nas várzeas e
encostas. Em função dessa ocupação informal, e muitas vezes irregular, se fizeram sentir
também nesses locais toda a sorte de problemas.

Figura 77. Evolução da área urbanizada de 1949 a 1992
Fonte: Meyer; Grostein. Biderman, 2004, p 44 (com adaptações).

Segundo a autora95, no caso da região das várzeas do Tietê a montante da Capital, a
instalação das ferrovias, somada à construção da rodovia São Paulo-Rio foram determinantes
tanto para a instalação de indústrias, ocupando os terrenos da várzea (devidamente
aterrados), como para a formação de bairros operários, às margens do rio: a implantação de
indústrias próximas às ferrovias facilitava o recebimento de matéria prima e maquinário, bem
como o escoamento da produção. Com o crescimento da população, as chácaras que
rodeavam a cidade foram loteadas, bem como as regiões de mata, próximas e ainda
desocupadas, como em São Miguel e Mogi das Cruzes. Das várzeas era retirado todo tipo de
material de construção para suprir as necessidades da cidade em crescimento: areia e
cascalho a partir das cavas e do leito dos rios, madeira para as construções a partir das matas,
lenha e carvão vegetal para as olarias, além da argila plástica para a indústria cerâmica e das
95
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rochas ornamentais. Em relação às águas, eram destinadas a escoar a poluição proveniente
dos resíduos agrícolas (sobretudo nas regiões de Mogi das Cruzes, São Miguel e Guarulhos),
no início do século XX passam a receber também os resíduos sólidos e líquidos da cidade de
São Paulo96. Entretanto, apesar dos primeiros indícios de poluição de suas águas, era possível
ainda se ver lavadeiras, crianças, estudantes e esportistas às suas margens (e águas).
Com o crescimento industrial, modificam-se a paisagem, as atividades à beira-rio, e,
principalmente a relação entre a sociedade (cidade) e os cursos hídricos. No extremo leste do
Município de São Paulo, por exemplo, é nítida a transformação das várzeas na década de
1930, após a instalação de indústrias, não apenas pelo aumento populacional, mas também
pela piora na qualidade das águas dos rios e córregos, em face do lançamento indiscriminado
de efluentes de origem industrial e doméstica. Conforme ZANIRATO 97, a década de 1950 foi
marcada como um momento de concentração industrial no Estado de São Paulo, com a
instalação da indústria pesada de bens de produção, na região da Grande São Paulo, levando
ao aumento da poluição do Rio Tietê e de seus afluentes.
Sob uma ótica que pouco se importava com a poluição, seja da água, ar ou solo, mas, sim,
única e exclusivamente com a produção, a ordem foi dar prioridade ao desenvolvimento
industrial, acompanhado de uma aleatória expansão da rede urbana com ocupação de vales e
escarpas em uma desenfreada impermeabilização dos terrenos. Também na década de 1950
desponta a atividade agrícola no Alto Tietê, tendo na região de Mogi das Cruzes o principal
foco, fornecendo hortifrutigranjeiros para São Paulo e outras regiões. A atividade a princípio
inócua se torna igualmente problemática para o conjunto rio e várzeas, dado o manejo do
solo (desmatamento, aterros, etc.), o uso intensivo de mecanização e o emprego de insumos
químicos, altamente tóxicos e contaminantes.
Houve, portanto, nessa região das cabeceiras do Alto Tietê, principalmente nos municípios de
Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes, um acréscimo significativo de áreas ocupadas
por populações de baixa renda, em habitações precárias, muitas vezes de forma irregular,
espaços que avançam até o Rio Tietê e as margens de seus afluentes. Com baixos índices de
coleta e tratamento, os municípios não têm como dispor adequadamente os efluentes (entre
coleta e tratamento), passando então o rio, a receber todo tipo de dejeto que as cidades
construídas em seu entorno produzem, seja de águas pluviais, lixo, esgoto, e resíduos
industriais.
Em um local bastante sensível, a região do Alto Tietê Cabeceiras apresenta grande parte de
seus limites incluídos em Área de Proteção aos Mananciais (vide figura 78), e tem com a
ocupação urbana, o seu principal e grande conflito. Na realidade, desde a década de 1950,
96
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dois grandes vetores de desenvolvimento vêm se configurando nesse sentido, destacando-se
um primeiro mais a nordeste (municípios de Arujá e Guarulhos) e outro mais a leste
(Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Suzano). Segundo a
EMPLASA98, é nesse período que se inicia a grande expansão periférica da metrópole, em um
processo que vai perdurar nas décadas seguintes. Destaca-se nesse contexto, o Município de
Guarulhos, cuja população ultrapassa a marca de um milhão de habitantes em 2000, e passa a
concentrar o segundo maior aglomerado industrial da RMSP. Destacam-se também as altas
taxas de crescimento anuais em toda a sub-região, revelando, ainda que decrescente, um
vetor de urbanização em processo de expansão (no último decênio, a população da subregião leste cresceu à taxa média anual de 1,45% contra 0,98% da RMSP).

Figura 78. Mancha urbana e Limite da área de Proteção aos Mananciais
Fonte: EMPLASA, 2002.

Em áreas das várzeas do Tietê mais próximas à Capital (extremo leste), a ocupação de
terrenos de várzea se deu em um ritmo intenso a partir da década de 1980, quando se instala
às margens do Tietê, a maior favela até então cadastrada na região, o Jardim Pantanal. Em
uma área de extrema fragilidade ambiental, de aproximadamente dois quilômetros
quadrados, a favela localizada no Distrito Jardim Helena, na Subprefeitura de São Miguel
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criados na periferia, e adensamento da área central da RMSP. Para tanto, contribuíram a verticalização, a favelização, o encortiçamento, e a
ocupação ilegal de áreas destinadas à proteção aos mananciais. EMPLASA. Atlas temático da sub-região Alto Tietê-Cabeceiras, 2002, p. 10.
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Paulista, Zona Leste de São Paulo, próximo à divisa com os municípios de Guarulhos e
Itaquaquecetuba, tornou-se destaque nos noticiários pelos eventos recorrentes de enchentes
em todos os verões. Na realidade, por estar situada nos limites do leito maior do rio (vide
figura 79), a região já se apresentava sujeita a inundações periódicas (alta suscetibilidade a
inundações, decorrentes das dificuldades de escoamento das águas superficiais, devido à
baixa declividade, obstruções ao fluxo e ausência ou deficiência dos sistemas de drenagem),
e, portanto, inadequada à ocupação urbana. “O Jardim Pantanal ganhou muito destaque
durante as fortes chuvas do verão entre 2009 e 2010, quando o bairro ficou mais de 60 dias
debaixo d’água. Moradores tiveram suas casas invadidas pelas águas poluídas do Rio Tietê e
não tiveram respaldo do poder público de acordo com a população local” 99.

Figura 79. Ocupação em áreas de risco: o Jardim Pantanal no extremo leste do MSP
Fonte: SEHAB, 2011.

Quando as ocupações ocorrem de modo clandestino e sem um planejamento adequado,
colocam em risco a qualidade e a integridade física desses ambientes, com alterações na
dinâmica natural dos corpos d’água, e, consequentemente, acarretando impactos em todo o
sistema hídrico. As intervenções são feitas geralmente por populações de baixa renda,
ocasionadas pela acelerada urbanização, desequilíbrio da distribuição de renda e crescimento
99

MALAGODI, Camila C. Análise de vulnerabilidade e percepção aplicada ao gerenciamento de riscos hídricos: estudo de caso de um
assentamento na planície de inundação do Tietê no Município de São Paulo, 2013, p. 59.
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populacional, refletindo a carência de moradia e a exclusão social e territorial, características
do modelo de urbanização das grandes metrópoles brasileiras, onde o crescimento se dá sem
o devido planejamento urbano e socialmente desigual.
Na virada dos séculos XX para XXI, muitas favelas ocupavam áreas ambientalmente frágeis,
principalmente em locais passíveis de enchentes, nas várzeas e fundos de vale da RMSP.
Somente em São Paulo, os números da Prefeitura 100 indicam que cerca de 50% das favelas da
cidade se localizam as margens de córregos e rios, e destas, 13% estão sujeitas às frequentes
inundações, colocando 27 mil domicílios em situação de risco. No total, cerca de 20% do
território é ocupado de forma irregular 101, e que, as condições técnicas e sanitárias das
moradias são extremamente precárias, predominantemente em áreas públicas, e, no caso das
favelas, comumente situadas em margens de córregos, terrenos de alta declividade e de
grande fragilidade do ponto de vista geológico-geotécnico (vide figura 80).

Figura 80. Pontos de enchentes e localização das favelas na RMSP
Fonte: FUSP, 2009, p. 32 (com adaptações).

Entretanto, não apenas as ocupações irregulares pela população de baixa renda impactam as
áreas de várzea de maneira negativa. Há também os empreendimentos legalizados, voltados
100
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às classes mais abastadas, como produtos da lógica especulativa, igualmente senão mais
danosos e impactantes ao meio ambiente. Na tentativa insistente de domínio sobre o natural,
o homem consome o seu próprio habitat: “a devastação das florestas, o arredamento de
blocos de pedra ou degraus existentes nos talvegues, certas retificações de cursos de água, a
drenagem ou o aterro de depressões e brejos (por insalubridade), etc., – constituem
intervenções do homem na ordem natural das coisas que, em muitos casos, causam males
maiores do que os benefícios colimados” 102.
De fato, a história da urbanização na BHAT está caracterizada pelas tentativas vãs de
correções e modificações, em áreas que já se constituíam como elementos reguladores das
águas correntes, alguns com a mais plena eficácia: as depressões alagadiças, as várzeas
inundáveis, os pântanos e lagos. “A função é simples e conhecida; reter uma parte das águas
das chuvas ou das enchentes para fazer lentamente a entrega ao curso de água. Para isto é
naturalmente preciso que ao cair as chuvas abundantes estes reservatórios já se tenham
esgotado de modo a estarem com a sua capacidade útil disponível” 103.

Ocupação das várzeas
A ocupação das várzeas da BHAT começou a se ocorrer segunda metade do século XVI, a
partir da fundação da Vila de São Paulo, inicialmente para fins agrícolas (produção de
alimentos), dada proximidade da água e fertilidade dos solos propiciando tais usos. Segundo
ZANIRATO104, o Rio Tietê, sobretudo no trecho do Alto Tietê, local onde o rio se espraia em
suas várzeas, tem a sua história intrinsecamente relacionada com as atividades humanas
desenvolvidas em seu entorno (que contribuíram inclusive para a degradação de suas águas),
e essas atividades remontam ao início da colonização portuguesa, a um tempo em que toda a
vida da então capitania de São Paulo circulava pelas águas desse rio.
Outrora habitado por indígenas, o local, durante os primeiros séculos de colonização, atendeu
apenas às demandas de transporte e fonte de abastecimento de água e de alimento. Além de
São Paulo, suas margens abrigavam outras aldeias, convertidas também em povoados, e,
posteriormente em vilas. É o caso de São Miguel, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das
Cruzes a montante da Capital, e Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba a jusante desta.
Modestas, as vilas se apresentavam com suas casas, igrejas, e câmaras e cadeias construídas
em taipa de pilão, tendo na terra a sua principal matéria prima. Assentadas sobre colinas, as
vilas, até então, não apresentavam qualquer problema com as suas várzeas, nem tampouco
com as suas inundações sazonais.
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Com a riqueza gerada pela economia cafeeira, São Paulo inicia um processo de
transformações urbanas, marcada pela abertura de novas ruas, construção de edifícios e
diversificação do comércio, e ocupação de seus terrenos mais baixos. Na realidade, a
instalação das ferrovias nos terraços das várzeas, é um fator que marca o início do processo
de impermeabilização do solo de São Paulo 105.
“As primeiras indústrias que se instalaram em São Paulo também ocuparam os terrenos da várzea. O
motivo para isso foi a proximidade com as ferrovias, o que facilitava o recebimento de matéria prima e
maquinário vindos do exterior. Indústrias de tecido, de móveis, de vidros e pequenos negócios como
carpintarias, sapatarias, pensões e restaurantes passaram o ocupar os terrenos inundáveis da várzea,
106
que sofria aterros para que a ocupação pudesse ocorrer” .

A segunda metade do século XX marca-se como um momento de concentração industrial no
Estado de São Paulo, com a instalação da indústria pesada de bens de produção. Na região da
Grande São Paulo, Guarulhos, Osasco, Barueri e Carapicuíba seguiram o processo industrial da
Capital e tornaram-se cidades conurbadas. Essas cidades foram impactadas pelo crescimento
populacional e também tiveram loteamentos efetuados sem grandes preocupações com a
urbanização, a infraestrutura e os serviços de utilidade pública, boa parte nas terras frágeis da
várzea. As mudanças também se fizeram presentes nos municípios do Alto Tietê, igualmente
formados na várzea do rio.
Em São Miguel, por exemplo, após a instalação da companhia Nitro-Química Brasileira, é
nítida a transformação das várzeas, não apenas pelo aumento populacional, mas como a
piora na qualidade das águas dos rios e córregos, em face do lançamento indiscriminado de
efluentes de origem industrial e doméstica. Em Mogi das Cruzes, desde a década de 1950 a
agricultura tornou-se o principal ramo de atividade, fornecendo produtos hortifrutigranjeiros
a São Paulo e região. Entretanto a agricultura praticada se fez mediante o manejo do solo e o
uso intensivo de mecanização, com o emprego de insumos químicos e produtos
fitossanitários, acarretando sérios danos ao meio ambiente, no caso, ao rio e sua várzea 107.
A retificação do Tietê, no trecho da Capital, é outro marco nesse processo de ocupação das
várzeas, possibilitando o uso das áreas antes ocupadas pelo curso d’água, e permitindo a
construção de novas transposições viárias. Paralelamente às grandes obras hidráulicas nos
maiores e mais importantes rios foram feitos a canalização e o tamponamento de um sem
número de córregos, aproveitando-se os espaços ganhos para a construção de avenidas e vias
expressas. Entretanto, o modelo de desenvolvimento urbano que privilegiou esse tipo de
utilização para construção de vias de circulação e transporte, acabou por afetar a
disponibilidade de áreas de reserva para amortecimento de cheias.
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Assim, intervenções se deram sucessivamente, tanto nas calhas dos rios, como em suas
várzeas, motivadas por fins diversos, tais como saneamento e urbanização de sua área
alagada, geração de energia elétrica, retificação para escoamento rápido de suas águas,
combate às enchentes, ganho de terrenos para o crescimento da cidade, e, principalmente,
para a instalação de infraestrutura viária e aproveitamento urbano (mercantilagem) de suas
margens.
A partir da segunda metade do século XX, com o processo de crescimento acelerado da
região, houve uma grande ocupação nas áreas de várzeas dos principais rios metropolitanos,
geralmente nas áreas de domínio público e sem grandes interesses imobiliários. Esse
processo teve graves consequências, principalmente nos municípios de São Paulo, Guarulhos,
Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes, onde se verificou uma profusão de loteamentos
irregulares, ocupações, favelas etc., em áreas inadequadas para residência1, ocasionando
sérios problemas ambientais, sanitários e hidráulicos.
Na década de 1960, por exemplo, houve um incremento de aproximadamente 100% de áreas
de loteamentos irregulares, chegando a 41 novas ocupações irregulares na década de 1970,
ocupando uma área de 846.828 metros quadrados. Em 1980, essa área já chegava a 1,4
milhão de metros quadrados. Foi nesta época que surgiram grandes agrupamentos, tais como
a maior favela cadastrada na região leste, o Jardim Pantanal, além do bairro Vila Jacuí
(1987)108.
“O forte dinamismo dessas ocupações – aliado à deficiência dos sistemas de esgotamento sanitário,
coleta de lixo, microdrenagem, fatores geotécnicos, etc. – está relacionado, por sua vez, ao crescente
processo de degradação dos recursos naturais e, em especial referência aos recursos hídricos, pelo
crescente assoreamento dos corpos d’água, pela ocupação inadequada dos terrenos de várzeas e
fundos de vale, por um sistema de drenagem incompleto ou insuficiente e, não menos importante, por
elevados índices de impermeabilização do solo, cujos aspectos são, atualmente, responsáveis pelos
efeitos mais agudos das cheias urbanas, ou seja, quando a vazão a ser escoada é superior à capacidade
de descarga das calhas dos rios, nos períodos de maior precipitação. O problema das cheias urbanas é,
essencialmente, uma questão de alocação de espaço, ou seja, em épocas de chuva a vazão do rio
aumenta, havendo a necessidade de escoar o excesso de água. O escoamento se dá pelos talvegues e
pelas várzeas dos rios, que possuem – estas – elementos estabilizadores no controle de enchentes em
períodos de precipitação intensa. Com a urbanização acelerada e desordenada, as áreas de várzeas são
ocupadas inadequadamente e acabam por constituir um dos principais fatores de interferência
negativa aos sistemas de macrodrenagem das bacias, destruindo habitats fundamentais para o
equilíbrio ecológico dos corpos hídricos e causando inúmeros transtornos à população, com prejuízos
109
econômicos e riscos sanitários” .

Na realidade, os padrões de urbanização adotados não se relacionaram com o suporte físico
natural sobre o qual foram implantados, resultando em perda de recursos paisagísticos e
108
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ambientais. A lógica corrente foi preparar-se os terrenos para obras, retirando-se toda a
vegetação existente, aterrando-se as suas várzeas e as linhas de drenagem naturais, e
realizando-se grandes movimentações de terra. Tal prática foi reproduzida praticamente em
todas as formas de ocupação urbana, das mais precárias, como as favelas e os loteamentos
informais, até as mais sofisticadas, como as áreas nobres das cidades e os condomínios de
alto padrão.
Em 2015, o quadro das várzeas do Tietê revela que é, justamente em suas planícies de
inundação (várzeas), que encontramos alguns dos seus principais conflitos, envolvendo meio
ambiente, sociedade, e administração pública. Nos trechos urbanos suas várzeas foram
aterradas, loteadas e vendidas, alterando-se o regime hidrológico dos corpos hídricos,
ignorando-se a vasta rede hidrográfica e suas vertentes, submetendo-se seus ocupantes ao
problema recorrente das inundações. Em outros casos, as várzeas foram simplesmente
invadidas e ocupadas, sem qualquer critério técnico, sanitário, urbanístico e ambiental,
estabelecendo-se um círculo vicioso de degradação (vide figura 81).

Figura 81. As várzeas e a ocupação urbana na RMSP
Fonte: EMPLASA, 2002.

A função natural dessas várzeas, principalmente nos rios de planície como o Tietê, é
relacionar-se com uma série de mecanismos de proteção e manutenção da qualidade
ambiental do curso d’água, que contempla desde a contenção de sedimentos até a reposição
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da fauna ictícola, que se reproduz nas lagoas formadas nas planícies de inundação nos
períodos de cheias. Além disso, não apenas o Tietê, mas todos os rios apresentam variações
de nível relacionadas à vazão dos períodos de estiagem (mínimo) e dos de alta precipitação
(máximo), onde a água extravasa o leito médio e ocupa temporariamente áreas em seu
entorno imediato. As ocupações sem o devido planejamento e usos indevidos das várzeas
prejudicam essa função natural e diminuem a capacidade de armazenamento e o período de
retenção da água, o que intensifica as enchentes à jusante 110.

Enchentes
A história das enchentes em São Paulo é bastante antiga, e está relacionada à própria
configuração de sua bacia hidrográfica, de rios sinuosos e lentos, permeando amplas planícies
inundáveis. Suas inúmeras lagoas que se espraiavam pela planície, compunham uma
paisagem peculiar e funcionavam como espécies de reservatórios naturais de detenção, na
ocasião das cheias sazonais. JORGE 111 enfatiza as continuidades das enchentes paulistanas,
desde o século XIX até os dias atuais, e sob dois aspectos, nas suas causas, e nos seus efeitos
destruidores.
É bem verdade que até fins do século XIX, as cheias causavam inconvenientes, mas apenas
como o bloqueio de caminhos mais curtos para certas localidades. Fora isso não provocava
grandes tragédias na cidade que evitava ocupar baixadas e várzeas. Porém, a partir da década
de 1920, quando a cidade começou a ocupar suas várzeas, as enchentes ampliaram seu efeito
perturbador sobre o espaço urbano 112.
Ao longo do século XX, as avenidas de fundo de vale se multiplicaram: a partir da década de
1960, com as pressões urbanas e demandas crescentes para mobilidade e circulação viária,
não somente os grandes corredores formados pelos principais rios, mas também todos os
seus tributários, foram sendo canalizados, transformados em eixos viários, multiplicando as
zonas de ocorrências de enchentes (as avenidas tornaram-se verdadeiras calhas condutoras,
e, com o aumento do escoamento das águas pluviais, as enchentes foram inevitáveis).
“[...] Um processo de urbanização caótica, ao sabor de retificações feitas sem qualquer previsão de
impactos, envolvendo especulação com terras varzeanas, grilagem de espaços baldios, construção de
marginais em terraços artificiais beiradeiros sem preocupação com espaços ecológicos de reserva para
o futuro. Interferências de todas as ordens, incluindo setores industriais e residenciais carentes, foram
responsáveis pela criação de problemas sociais insolúveis [...] Do ponto de vista do agravamento das
inundações envolvendo quebras de funcionalidade do organismo urbano, os processos mais
interferentes estiveram relacionados ao desdobramento das avenidas de fundo de vale, por
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asfaltamento e canalização encarcerada dos canais de escoamento dos antigos córregos. As avenidas
de fundo de vale ocuparam o leito maior dos antigos cursos meândricos. Os córregos encarcerados –
dotados de bitolas estreitas – tornaram-se insuficientes para fluir as grandes cargas d’água tombadas
no espaço das sub-bacias, através de chuvas de verão, de uma ou mais horas de temporais. O sistema
de bueiros tornou-se insuficiente e mal gerenciado. E, assim, os eixos das avenidas de fundo de vale
sofrem a revanche das águas. Pela inexistência do leito maior, da antiga paisagem primária, as próprias
faixas das avenidas tornam-se o leito sobrelevado para o escoamento das águas de chuvas”113.

A partir da década de 1970, os problemas de drenagem passam a ser vistos não mais de
forma pontual, mas em relação à bacia hidrográfica lato sensu. Todavia, as enchentes
repetem-se anualmente (vide figura 82), mobilizando os governos municipal e estadual a
elaborarem planos contra inundações, envolvendo obras de vulto, com pesados
investimentos. Em toda a região metropolitana, a rotina se repetia cada vez mais
intensamente. As obras eram feitas, mas desvinculadas umas das outras e sem um plano
global que as norteasse. Além disso, a cada gestão (estadual e municipal) mudavam-se os
objetivos, paralisavam-se obras, traçavam-se novas diretrizes. Não por falta de estudos, pois
estes eram feitos pelos órgãos competentes, mas pelo descaso, inoperância, ou pelas ações
paliativas.

Figura 82. Enchentes recorrentes no trecho da Rua Turiaçu entre os córregos Água Branca (Av. Sumaré) e Água
Preta (Av. Pompéia): na falta de obras de drenagem, placas para alertar sobre os riscos de alagamento
Fotos: Isadora Brant / Folhapress e Google Earth.
113
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A partir da década de 1990, há uma mudança conceitual em relação às obras estruturais de
infraestrutura de drenagem, baseando-se no retardamento e contenção das águas, e não
mais na aceleração dos escoamentos (canalizações). Com o objetivo de reter parte das vazões
de pico, em teoria, diminuía o risco de enchentes, na medida em que permitiam a liberação
lenta das águas que eram acumuladas nos reservatórios durante as chuvas intensas. Assim,
são construídos alguns reservatórios de contenção e detenção, os também chamados
piscinões. Entretanto, grande parte desses reservatórios foi construída a céu aberto, em
regime emergencial, e o resultado não se mostrou positivo, pela má qualidade das águas,
associado à forma como tais reservatórios foram feitos e implantados, comprometendo a
preservação das várzeas e degradando entorno. Além disso, devido ao lixo e sedimentos
levados pelas águas das chuvas, e sem a devida manutenção, acabam servindo como
criadouros de mosquitos, e tornando-se vetores de doenças infecciosas.
Conforme MATTES 114, essa nova concepção de drenagem urbana replicava algo que já se
dava na Europa, Estados Unidos e Japão, que a partir da década de 1970, com um conjunto
de medidas inovadoras buscavam compensar os efeitos da urbanização sobre os sistemas de
drenagem e estruturas hidráulicas, mediante o emprego de soluções compensatórias,
envolvendo vários tipos de dispositivos de retenção e detenção das águas. Além disso, a
drenagem não deveria mais ser abordada de forma localizada, compondo um amplo sistema
que inclui a distribuição do escoamento em toda a bacia hidrográfica e a infraestrutura
urbana, em que a quantidade e a qualidade das águas assumem igual importância.
As opções de construções das infraestruturas urbanas influenciaram definitivamente, no uso
do território, e a não aplicação dos instrumentos de controle urbanístico, como a legislação
de uso e ocupação do solo, tem influência direta sobre os problemas ambientais que a cidade
enfrenta no presente. As enchentes, por exemplo, que aparecem em escalas muito grandes,
seja nas regiões das marginais onde desembocam as grandes avenidas construídas no
decorrer dos anos 1980, seja nas áreas de expansão das periferias da RMSP, são
consequências diretas das opções pelos padrões de expansão que a cidade adotou nas
últimas décadas e do modo como esse espaço foi produzido e ocupado. Soma-se a isso outro
equívoco histórico, a adoção de políticas de desenvolvimento urbano persistentes em
desconsiderar as cheias dos rios como fenômenos naturais e frequentes, subestimando-os.
Neste contexto, a alteração da paisagem natural, como o desmatamento e retirada da
vegetação, a urbanização excessiva, a obstrução dos dutos e canais com lixo, as obras de
drenagem inadequadas e a impermeabilização do solo podem ser considerados fatores que
afetam diretamente o escoamento superficial, contribuindo, consequentemente, com o
extravasamento dos corpos hídricos do seu leito menor.
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“As inundações na Grande São Paulo e as soluções para elas são tão antigas quanto o núcleo
urbano. No entanto, constata-se a seguinte contradição: quanto mais intervenções são
realizadas, mais o problema persiste e se amplia” 115. As inundações estão intimamente
relacionadas à urbanização e ao crescimento não planejado. Por suas próprias características
ecológicas, os fundos de vale são muito sensíveis a qualquer alteração climática, como chuvas
intensas. Em função disso, eles podem se tornar mais frágeis para enfrentar os riscos de
acidentes e desastres naturais, como deslizamentos de encostas e inundações. Como áreas
de relevante interesse estratégico, tanto para os especialistas do meio físico, quanto para os
gestores do espaço público, os fundos de vale assim se qualificam, em face do dinamismo das
interações hidrobiológicas existentes, além da sua múltipla possibilidade de uso.
Conforme ZANIRATO116, mais recentemente, no período de 1998 a 2005, foram executadas
em 41 quilômetros do Rio Tietê (no trecho compreendido entre as barragens Edgard Souza e
Penha), grandes obras hidráulicas visando o controle de inundações. Com o aumento da
seção do canal e de sua profundidade, o rio teve também suas margens concretadas como
uma grande vala, estabelecendo-se uma espécie de garantia contra enchentes à cidade de
São Paulo. Todavia, a sua eficácia ficou condicionada à liberação, na Barragem da Penha, de
uma vazão máxima de 498 metros cúbicos por segundo, a qual, por sua vez, dependia da
capacidade de amortecimento de cheias na várzea situada à montante da barragem. Em 2010
e 2011, houve grandes enchentes no trecho urbano do Tietê, mostrando que esse limite nem
sempre é possível de se atingir, e que a área, mesmo após as obras ainda está sujeita às
cheias.

Poluição e degradação
Outra questão envolvendo passivos ambientais referentes às águas da RMSP é a poluição dos
corpos hídricos superficiais, e isso tem se dado ao longo da história pelo lançamento de
efluentes domésticos e industriais sem tratamento nos corpos hídricos, somados ainda aos
sedimentos, lixo e sujeira provindos do escoamento das águas pluviais. O principal rio da
Bacia, o Tietê, que já fora outrora a porta de entrada para o desbravamento e conquista do
território brasileiro, passou a ser, infelizmente, reconhecido como símbolo da degradação
ambiental, resultado da desorganização e da irresponsabilidade que acompanhou o processo
de crescimento e industrialização em São Paulo. Conforme ADORNO 117, o processo de
deterioração do corpo hídrico deu-se exclusivamente em função de intervenções humanas,
apesar das muitas vozes, alertando sobre a fragilidade de seu ambiente, e sobre a
importância de sua integridade. E isso não era uma exclusividade do Tietê, na realidade, as
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ações de despejo de carga poluidora dos dejetos industriais e domésticos da cidade se
estendiam à centena de rios e córregos da bacia.
Em relação à poluição do Tietê especificamente, há relatos que remontam o início do século
XX, quando o rio já tinha sua contaminação constatada pela fiscalização municipal, que
também recomenda e indica os métodos possíveis para o seu tratamento. Em 1903, o fiscal
dos rios, José Joaquim de Freitas, ao relatar a situação à Municipalidade, reforça a
importância do Rio Pinheiros como diluidor dos dejetos que se estagnavam no Rio Tietê,
sugerindo o tratamento químico dos despejos, antes mesmo de serem lançados ao rio:
“[...] Esta corrente [Tietê] é de importância vital para a cidade de São Paulo. Do seu leito extraem a
areia e o pedregulho; das margens o tijolo e a telha; das várzeas, muita hortaliça que abastece o
mercado; dá o transporte mais econômico à todos esses produtos, e, agora, começa a propaganda no
sentido de serem as águas aproveitadas para o líquido da alimentação. [...] De há muito me arreceio
pela poluição do Tietê, e espero pelo remédio contra esse mal. Mas há dois anos que esse receio se
tornou pavor, e hoje sinto necessidade de chamar a zelosa atenção do Sr. Prefeito, para que reclame
dos poderes competentes a solução desse problema de vida ou morte para São Paulo [...] Portanto,
parece-nos que a única solução será o tratamento das matérias dos esgotos, para purificá-los antes de
lançar no rio. O que, por certo, não pode continuar, sob a pena irrupção de uma catástrofe epidêmica,
é o sistema atual. Estou convencido de que é esse o problema mais momentoso de São Paulo. E, vendo
a todo instante as provas da iminência do grande perigo para esta capital, apresso-me em apresentarvos essas ligeiras informações”118.

Eram os primeiros indícios de sua degradação, que chegavam a ficar visíveis na época da seca
(inverno), revelando ilhas de lodo malcheiroso em plena fermentação. No verão, época das
vazantes, o lodo transbordava sobre as várzeas, acumulando-se em barreiros, e criando focos
de infecção, miasmas e insetos. Para os higienistas da época, fazia-se unânime a prioridade do
saneamento, e que os exemplos dos rios degradados na Europa não poderiam ser seguidos. É
então que o Governo começa a planejar obras de retificações, visando resolver
definitivamente os problemas de drenagem e levar o esgoto para bem longe, pelo menos
enquanto não se resolvia sobre a possível possibilidade de seu tratamento.
Entretanto, o rio ainda permitia, em certos trechos, a recreação, feita ao longo de suas
margens, ou mesmo nos inúmeros clubes localizados junto à Ponte Grande (antiga Ponte das
Bandeiras), tendo as piscinas e cochos, as raias de remo e natação 119. Na realidade, o rio
começa a sofrer com o despejo de esgoto industrial e urbano desde a década de 1930, mas
foi com a interligação de toda a rede de esgotos de São Paulo em 1955, na gestão do prefeito
Ademar de Barros, que os despejos e toda a indústria paulista passaram a terminar no Tietê,
transformando-o em um rio imundo e malcheiroso, sem nenhuma transparência, e sempre
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coberto por uma película oleosa, em um mundo praticamente morto, a não ser pela grande
variedade de microorganismos perigosos que proliferam nesse meio.
Na década de 1950, com a aceleração do processo de industrialização, agravado com o
consequente aumento da população, a poluição do rio cresceu até atingir níveis sanitários
críticos e alarmantes, sem nenhuma condição de vida animal ou vegetal nas águas. Segundo
ROCHA120, “ao iniciar dos anos 1960, o rio até a cidade de Guarulhos ainda possuía,
concentrações médias de oxigênio de seis miligramas por litro, suficientes para permitir a
sobrevivência dos peixes. Contudo, cerca de dez anos depois, o Tietê nessa região já estava
totalmente comprometido”. O autor destaca a manchete do jornal O Estado de S. Paulo em
18 de setembro de 1974: “No Tietê, 50% de água, 50% de lixo”. ROLNIK121 aponta que no final
da década de 1960, 41% dos imóveis estavam ligados à rede coletora, mas que, destes,
apenas 10% dos efluentes passava pelas estações de tratamento.
Essa gradativa e rápida deterioração começou a despertar a real preocupação do Governo do
Estado, mas principalmente da sociedade: com o debate público, não apenas a contaminação
das águas, mas também a poluição atmosférica entram na pauta da gestão da cidade.
Todavia, com o Golpe de 1964, promulgação dos atos institucionais e imposição da ditadura
militar, a cidade perde sua autonomia (política, financeira e administrativa), e passa a
enfrentar os temas referentes ao controle de desenvolvimento através de um planejamento
tecnocrático, de grandes planos que não pautaram as ações municipais: “distantes dos
conflitos reais da gestão urbana, onde prevalece a livre negociação da política setorial” 122.
Conforme CUSTÓDIO 123, com a imposição da ditadura militar houve um fortalecimento do
poder de decisão federal sobre os estados e municípios, com o objetivo de aparelhar as
cidades para poderem receber convenientemente as grandes indústrias multinacionais.
Forma-se com isso, portanto, uma verdadeira estrutura administrativo-institucional, de modo
a assegurar um maior controle federal sobre o espaço urbano. Entretanto, o resultado desse
processo desenvolvimentista, incentivado pela ditadura, acarretou danos ambientais
irreparáveis para a RMSP, principalmente em relação à poluição de seus principais corpos
hídricos. Nesse caso, em específico, os principais agentes e atores que nortearam o processo
de urbanização (Cia. Light, poderes públicos e setor industrial), foram os responsáveis diretos
pela criação de uma forma-cidade em que os rios tinham água, mas estas não se prestavam
aos usos urbanos, tais como, lazer, recreação, navegação, abastecimento e preservação do
seu ecossistema.
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Alguns estudos e projetos foram importantes nos anos seguintes: o Plano HIBRACE entre os
anos 1964 e 1968 por um consórcio de três empresas nacionais contratadas pelo
Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE); a Solução Integrada iniciada em 1970
abrangendo a RMSP e concebida dentro do primeiro Plano Metropolitano de
Desenvolvimento Integrado (PMDI); e, finalmente, após a criação da SABESP (em 1973), o
programa SANEGRAN (Programa de Tratamento de Esgotos para a Grande São Paulo),
iniciado em 1976. Concebido como um conjunto de obras para promover a coleta,
interceptação e tratamento dos esgotos em grande escala, propunha que estes seriam
coletados e enviados a três grandes estações de tratamento: Suzano, Barueri (de maior
dimensão) e ABC. Ousado e faraônico na época, o projeto arrastou-se por mais de uma
década, ora por ações populares na Justiça, ora pela falta de verbas.
Em 1974, a CETESB iniciou a operação da Rede de Monitoramento de Qualidade das Águas
Interiores do Estado de São Paulo, com o objetivo de possibilitar o conhecimento das
condições reinantes nos principais rios e reservatórios nas 22 UGRHIs do Estado. Entretanto,
no caso do Tietê, o que se viu, foi apenas a constatação daquilo que já era evidente: no
primeiro relatório de qualidade das águas interiores do Estado de São Paulo, de 1978, o
trecho urbano do Tietê indicava péssimos índices de qualidade de água 124.
E esse estado de coisas só vai piorar nos índices revelados nos anos seguintes. O rio será
comparado a uma vala de esgoto a céu aberto, e taxado como o mais poluído do País, e um
dos mais poluídos do mundo. Segundo a ELETROPAULO125 (Estatal Paulista de distribuição de
energia elétrica), no início da década de 1990, eram retirados anualmente do Tietê e
Pinheiros 5 milhões de metros cúbicos de sedimentos, lixos e efluentes de esgotos industrial e
doméstico, algo equivalente a 850 mil caminhões lotados (caso colocados em fila cobririam
cinco vezes a distância entre São Paulo e Brasília).
Em 1991, o Governo do Estado de São Paulo elaborou uma proposta, baseada na revisão e
complementação do SANEGRAN, para a despoluição do Rio Tietê na região metropolitana.
Renomeado como Projeto Tietê, ressurge oficialmente em 1992, a partir de uma grande
manifestação popular encabeçada pela Rádio Eldorado, que resultou em um documento com
1,2 milhão de assinaturas pedindo ações públicas pela revitalização e despoluição do rio.
Nesse mesmo ano de início do Programa, o balanço feito para revelar o estado de degradação
do rio indicava o seguinte: próximo à nascente, a água aparece em estado natural, com baixa
turbidez; próximo a Mogi das Cruzes, apresenta baixa contaminação de coliformes fecais,
indicando presença de esgotos domésticos; próximo a Guarulhos, no Jardim Nova Cumbica, já
aparecem grandes quantidades de efluentes domésticos e industriais, e o rio já aparece
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classificado como morto (as águas são impróprias até para tratamento convencional); a partir
desse ponto os dados são trágicos, até a Barragem de Edgard de Souza, chegando a níveis
zero de oxigênio dissolvido (16 milhões de bactérias a cada 100 mililitros e 483 miligramas de
resíduo por litro) 126.
Segundo OHTAKE 127, na região de suas cabeceiras, as principais causas do comprometimento
de suas águas estariam relacionadas ao lançamento de dejetos em seu leito, e à falta de
disciplina no uso das terras destinadas à agricultura e à pecuária na região ribeirinha. Mais
próximo à Capital, vão se acentuando as atividades industriais às suas margens e
modificando-se a intensidade e as fontes poluidoras.
Em Mogi das Cruzes, por exemplo, já é grande o parque industrial, refletindo imediatamente
na qualidade das suas águas, que ficam péssimas logo após atravessar o seu centro. Na zona
metropolitana, o rio encontrará o maior complexo urbano-industrial do País, e terá suas
águas mortas, atingindo o seu trecho mais poluído na foz do Tamanduateí. A decomposição
da matéria orgânica dos esgotos demanda um consumo elevadíssimo de oxigênio, que não
pode ser reposto naturalmente. Sem oxigênio, a decomposição se dá por microorganismos
que produzem gases malcheirosos (gás sulfídrico e gases mercapitanos), tendo-se ainda o
adicional por produtos químicos lançados inadvertidamente.
Segundo a SABESP na primeira etapa do Projeto Tietê (1992-1998) foram construídas três
estações de tratamento de esgoto (uma no ABC e duas em São Paulo), foi ampliada a estação
já existente de Barueri e a construção de redes coletoras, coletores-tronco, interceptores e
ligações domiciliares, sobretudo na Zona Leste da Capital. Na segunda fase (2000-2008), os
esforços se concentraram na região do Rio Pinheiros. A terceira fase do projeto iniciou-se em
2010 e tem previsão par terminar em 2016, e se dará pela continuidade da implantação da
rede domiciliar, de coleta e coletores de esgoto, especialmente na região do Alto Tietê, em
cidade vizinhas à Capital.
Conforme a SABESP, a coleta, que era de 70% em 1990 passou para 81% em 2001 e 84% em
2008. Entretanto os índices de tratamento ainda estão bem aquém das expectativas: 24% do
coletado em 1990, 63% em 2001 e 68% em 2008. A meta é atingir ainda em 2015 88% do
esgoto coletado, e destes 79% de tratamento. Há uma quarta fase de trabalho para o período
2016-2018, quando se atingiria a universalização da coleta e tratamento de esgoto, mas isso
depende do crescimento das cidades do Alto Tietê 128.
Em 2009, o telejornal SPTV, da TV Globo encampou o projeto Rios de São Paulo, coordenado
pelo jornalista Carlos Tramontina, em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
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(IPT), mostrando todos os tipos de agressão que o rio vinha sofrendo desde suas nascentes
até a cidade de Barra Bonita, no interior do Estado. Analisou rigorosamente, por meio de um
flutuador desenvolvido exclusivamente para o projeto (acompanhado de perto pelo
ecoesportista Dan Robson), a qualidade da água ao longo de quase 500 quilômetros de rio, ao
longo de 30 cidades, bem como da grande sorte de personagens que vivem em suas margens.
Com o intuito de alertar para a degradação de nossos recursos naturais e provocar a
discussão e reflexão sobre o tema, o telejornal trouxe o Tietê de volta à pauta da cidade, e
procurou mostrar como é possível ainda buscar-se soluções para a recuperação das águas
urbanas. Foram oito meses de reportagens, debates, medições, expedições, expondo um
retrato atual da situação dos rios e córregos da cidade, e que, no mínimo, despertaram o
interesse da sociedade pelo assunto, e até mesmo cobrança de atitudes por parte dos
governos.
Como um importante serviço ao cidadão, a série de reportagens mostrou-se como uma boa
iniciativa de estímulo ao combate da poluição e ao desperdício, apontando caminhos para
assegurar água de boa qualidade e em quantidade suficiente para desenvolvimento e
qualidade de vida da população. Entretanto, apesar do projeto Rios de São Paulo ter voltado
ao ar em 2011, quando o flutuador percorreu novamente o Rio Tietê, inclusive com recursos
extras, o programa não teve a devida continuidade.
Em relação a sua classificação, a situação do Tietê é a seguinte: em suas nascentes, em
Salesópolis, o rio é limpo, considerado Classe 1. Mogi das Cruzes é a primeira cidade a poluílo, e ali o rio passa à classe 2. No limite com Suzano a classe já é 3, isto é, a água pode ser até
consumida, desde que sob tratamento convencional. A partir de Poá a classe torna-se 4, e a
água, totalmente poluída é quase impossível de ser tratada (o mesmo vale para Guarulhos e
São Paulo). Apenas a muitos quilômetros depois o rio volta a ter suas águas limpas (Botucatu).
Tem-se a seguir, a relação de oito dos vários pontos monitorados pela CETESB na BHAT,
mostrando as médias históricas dos IQAs por ano, ao longo das últimas três décadas (19832013). Lembrando que o IQA é apenas um dos índices avaliados pela CETESB, com vistas a
servir de informação básica de qualidade de água para o público em geral, bem como para o
gerenciamento ambiental das 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, e que este índice, em seu cálculo, incorpora nove variáveis consideradas
relevantes para a avaliação da qualidade das águas. O resultado é um número que varia de 0
a 100, agrupado em cinco categorias de qualidade distintas, a saber: ótima (79 a 100), boa (51
a 79), regular (36 a 51), ruim (19 a 36), e péssima (0 a 19).
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CÓDIGO
BMIR 2800
BQGU 3150
JNDI 0500
TAIA 2800

CORPO HÍDRICO
Rio Biritiba-Mirim
Rio Baquirivu-Guaçu
Res. do Rio Jundiaí
Rio Taiaçupeba-Açu

DESCRIÇÃO
Pte. na rod. SP-88, no trecho que liga Mogi das Cruzes a Salesópolis
Pte. na Estr. dos Vados, próx. ao Nippon Country Club, na divisa Arujá/Guarulhos
No canal de interligação do Res. do Rio Jundiaí com o reservatório Taiaçupeba
A jusante do vertedouro do Res. Taiaçupeba e montante da Ind. Suzano

MUNICÍPIO
Biritiba Mirim
Arujá
Mogi das Cruzes
Suzano

TIET 2050
TIET 2090
TIET 4150
TIET 4200

Rio Tietê
Rio Tietê
Rio Tietê
Rio Tietê

Pte. na rodovia que liga Mogi das Cruzes a Salesópolis (SP-88)
Na captação principal do município de Mogi das Cruzes
Pte. na Rod. Ayrton Senna, a montante do PET, antes da saída 19
Pte. dos Remédios, na Av. Marginal (Rodovia Pres. Castelo Branco)

Biritiba Mirim
Mogi das Cruzes
Guarulhos
São Paulo

Tabela 9. Relação e localização dos pontos avaliados na BHAT
Fonte: CETESB.

A seguir, as médias históricas do IQA, no período nas últimas três décadas (1983- 2013), em
oito pontos (vide tabela 9 e figura 83), sendo quatro no Rio Tietê (TIET 2050, TIET 2090, TIET
4150, TIET 4200) (vide figuras 84, 86, 90 e 91), em pontos distintos, e nos seguintes afluentes:
Rio Jundiaí (JNDI 0500) (vide figura 87), Rio Biritiba-Mirim (BMIR 2800) (vide figura 85), Rio
Taiaçupeba-Açu (TAIA 2800) (vide figura 88) e Rio Baquirivu-Guaçu (BQGU 3150) (vide figura
89).

Figura 83. Mapa de localização dos pontos avaliados na BHAT
Fonte: CETESB, 2013 (com adaptações).
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Em relação aos pontos selecionados, cabem algumas ressalvas: JNDI00500: a partir de 1999, o antigo ponto (JNDI00100), a jusante da
barragem, é deslocado para o interior da barragem devido a problemas operacionais, substituído pelo JNDI00500; TIET02090: a partir de
1999, o antigo ponto (TIET02100), é deslocado em função da instalação da estação automática de monitoramento no local, substituído pelo
TIET02090; TAIA02800: a partir de 2001, o antigo ponto (TAIA00100), a jusante do vertedouro da barragem aparece com a nova
nomenclatura, TAIA02800; de 2001 a 2008 não constam os dados de IQA nos relatórios para o ponto TAIA 02800 (a jusante do vertedouro),
portanto, nesse período, constam os dados do Reservatório Taiaçupeba (PEBA00100), no início do braço do Taiaçupeba-Mirim; BQGU03150:
a partir de 2001, o antigo ponto (BQGU03200), é desativado e substituído pelo ponto BQGU03150.
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Figura 84. Série para IQA médio, de 1983 a 2013, para o ponto TIET 2050 (Rio Tietê)
Fonte: CETESB.

Figura 85. Série para IQA médio, de 1983 a 2013, para o ponto BMIR 2800 (Rio Biritiba Mirim)
Fonte: CETESB.

Figura 86. Série para IQA médio, de 1983 a 2013, para o ponto TIET 2090 (Rio Tietê)
Fonte: CETESB.
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Figura 87. Série para IQA médio, de 1983 a 2013, para o ponto JNDI 0500 (Rio Jundiaí)
Fonte: CETESB.

Figura 88. Série para IQA médio, de 1983 a 2013, para o ponto TAIA 2800 (Rio Taiaçupeba-Açu)
Fonte: CETESB.

Figura 89. Série para IQA médio, de 1983 a 2013, para o ponto BQGU 3150 (Rio Baquirivu-Guaçu)
Fonte: CETESB.
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Figura 90. Série para IQA médio, de 1983 a 2013, para o ponto TIET 4150 (Rio Tietê)
Fonte: CETESB.

Figura 91. Série para IQA médio, de 1983 a 2013, para o ponto TIET 4200 (Rio Tietê)
Fonte: CETESB.

Conforme LUZ 130, algumas melhoras foram obtidas nos últimos tempos com os investimentos
efetuados pelo Programa. Apesar dos resultados na Capital não terem surtido ainda nenhum
efeito aparente, no interior do Estado os resultados apresentam-se bons, mesmo que ainda
não totalmente adequados. Se comparado ao início dos anos 1990, quando a sujeira da
Capital produzia uma mancha de poluição até Barra Bonita, a 280 quilômetros da Capital, hoje
o problema regrediu 70%: em Tietê, por exemplo, a 145 quilômetros de São Paulo, é possível
ver limpeza, peixes, e atividades recreativas às suas margens. Segundo a SABESP, boa parte
do Tietê terá uma condição aceitável já em 2020, e, no seu pior trecho entre a foz do Córrego
Três Pontes (limite com Itaquaquecetuba) e a Barragem Edgard de Souza (limite com Osasco)
o rio não apresentará mais odor desagradável, e voltará a abrigar vida aquática.

130

LUZ, Sergio Ruiz. Uma jornada pelo Tietê, 2011, p. 41.
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Entretanto, há muito mais a fazer do que a simples conclusão das obras previstas no
Programa. Atingir as metas desejadas depende principalmente da não ocupação de novas
áreas de forma irregular, e de uma diminuição na chamada poluição difusa, composta por
uma carga de partículas tóxicas e poluentes (lixo, poeira, fuligem, fezes de animais, plantas,
entre outros), que são carreadas para o rio através das enxurradas. Neste último caso são
fundamentais as campanhas envolvendo ações de educação ambiental, com objetivos de se
manter a cidade limpa, em suas ruas, calçadas e galerias.
Ainda em âmbito estadual, têm-se na década de 2000 o início de programas, o respondendo à
meta da SABESP de universalizar o atendimento de água e esgoto da RMSP até 2018. O
Programa Mananciais, com o objetivo a recuperação e proteção dos mananciais, concentrou
esforços nas bacias das represas Guarapiranga e Billings, principalmente em relação à
regularização dos assentamentos nessas e implementação de infraestrutura de saneamento,
enquanto que o Programa Córrego Limpo, em parceria com a Prefeitura Municipal de São
Paulo (PMSP) tem o objetivo de sanear 300 córregos no município por meio de ações
integradas nas bacias hidrográficas.
A primeira etapa do Córrego Limpo compreendeu o período ente 2007 a 2009, abrangendo
42 córregos. Com intervenções executadas pela SABESP e pelos diversos órgãos da PMSP,
foram realizados trabalhos de licenciamento e execução de ligações, coletores e estações
elevatórias, eliminação de ligações clandestinas ou inadequadas, elaboração de projetos,
monitoramento da qualidade da água, manutenção das redes, e informação ambiental à
população local. A prefeitura se encarregou da limpeza de margens e leitos de córrego,
contenção de margens e remoção de população das áreas ribeirinhas em locais de obras de
infraestrutura, manutenção da rede pluvial, reurbanização de favelas, implementação de
parques lineares, sempre que possível, e notificação de proprietários para que regularizem
suas conexões 131. Conforme TRAVASSOS, apesar dos esforços, constata-se a grande
dificuldade para uma despoluição de fato das bacias em questão, sem que haja a devida
promoção de sua regularização urbanística, sem que haja tratamento para a habitação
precária, e, principalmente, sem que se coloque o saneamento e a habitação com a
prioridade orçamentária necessária. Entretanto, os ganhos em qualidade foram notórios nos
córregos participantes da primeira fase do programa, se considerar a diminuição dos níveis de
DBO comparados antes e depois da conclusão da conclusão dos trabalhos. É preciso destacar,
porém, que a poluição hídrica dos córregos não se limita apenas à carga orgânica. A poluição
difusa é responsável por mais de 30% da poluição dos rios e córregos, e a melhoria da
qualidade das águas depende fundamentalmente da eliminação dessa fonte 132.

131

TRAVASSOS, Luciana Rodrigues F. C. Revelando os rios: novos paradigmas para a intervenção em fundos de vale urbanos na Cidade de São
Paulo, 2010b, p. 137.
132
id., p. 137-141
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Em 2015, à luz dos modernos conceitos de gestão de recursos hídricos, prevalece o enfoque
do aproveitamento máximo das águas pelos sistemas de exploração e controle, voltados para
a satisfação das necessidades humanas e das demandas associadas a atividades econômicas e
sociais. Além disso, a má gestão do uso das águas tem refletido diretamente nos índices de
qualidade e na quantidade de água disponível, além de outros impactos no regime hídrico das
águas superficiais e subterrâneas, no ciclo hidrológico, e, consequentemente, na ocorrência
de eventos críticos tais como secas e inundações, afetando diretamente populações humanas
e os ecossistemas.
A situação de estresse hídrico é fato, notadamente pela baixa disponibilidade natural, dada a
alta demanda nas grandes aglomerações urbanas, como a RMSP, por exemplo (vide figura
92). Nessa região especificamente, os problemas de abastecimento esbarram no seu grande e
contínuo crescimento, mas também na demora na conclusão dos cronogramas das obras de
infraestrutura. Os governos falham sucessivamente pela ausência de ações preventivas, pela
retirada descontrolada de água dos reservatórios, pela concessão de outorgas sem os devidos
estudos de impacto, pela falta de agendas alternativas (como a adoção definitiva do reúso,
por exemplo), e pela falta de investimentos em educação ambiental.
O ano de 2015 ficará certamente marcado, como o ano de eclosão da crise, resultante da
conjuntura que envolve todos os fatores citados acima, mas também da forma como a crise
foi conduzida, desde o início, somando-se irresponsabilidade por não se ter tomado medidas
contingenciais no devido momento, negligência e omissão de informações deixando a
sociedade alheia às reais condições, a sobreposição dos interesses políticos e econômicos aos
socioambientais, e, finalmente, pelo padrão de chuvas, muito aquém da média histórica. O
que se têm, são dois sistemas em colapso, Cantareira e Alto Tietê, operando em negativo
(abaixo dos limites de cota mínima), e nenhum investimento de dez anos para cá, justamente
quando os sistemas mostraram claros sinais de saturação: muito pelo contrário, o consu mo
aumentou, os rios continuam poluídos e os esgotos sem tratamento.
De acordo com WHATELY 133, dirigente do projeto Água São Paulo, do Instituto Socioambiental
(ISA), a situação demanda pela instalação de um comitê de crise, pois se trata de algo sem
precedentes. O mais natural seria o Governo do Estado encabeçar o processo, estabelecendo
linhas de ação de um plano de contingência (algo que estaria sendo cobrado desde outubro
de 2014, mas o Governo negou a crise até dezembro de 2014), pois a população precisará de
referências públicas em relação à água, e, principalmente, porque é importante o acesso à
informação (em última instância, quem vai ter de decretar os estados de emergência são as
prefeituras, mas elas estão receosas de assumir o protagonismo da crise). Na realidade, vem
se tomando medidas apenas paliativas, tentando substituir uma ação mais radical e eficiente
133

WHATELY, Marussia apud ENSAIO sobre a cegueira hídrica, 2015. Disponível em: <https://medium.com/a-conta-da-agua/ensaio-sobre-acegueira-hidrica-2759ec839c74>. Acesso em: jan. 2015.
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que seria o racionamento. Construir soluções para a crise depende de um plano de
contingência, que envolva as esferas de governo federal, estadual e prefeituras, além da
participação da sociedade.

Figura 92. Volume de água nos últimos 10 anos nos Sistemas Cantareira e Alto Tietê
Fonte: G1 / Mogi e Suzano.

Fato é que a crise foi uma oportunidade para olharmos a nossa relação com a água. A Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê tem muita oferta de água, em grandes rios como o Tietê, Pinheiros
e Tamanduateí, e caso esses recursos não estivessem poluídos poderiam ser aproveitados
para o abastecimento da Capital. Existem casos emblemáticos em todo o mundo (rio Tâmisa
em Londres, Sena em Paris) indicando que há possibilidades de despoluição. No Brasil, o Rio
Sorocaba, por exemplo, foi objeto de um grande programa de revitalização, mostrando que
as ações são viáveis. Para tanto é necessário que haja uma mudança de comportamento, para
uma relação mais saudável para com os recursos hídricos, envolvendo sociedade, governo e
meio ambiente, para que se pare de poluir os corpos d’água superficiais, fato este que diz
respeito à quase totalidade das águas urbanas brasileiras (grandes centros urbanos). Não
apenas para o consumo, mas também para as práticas recreativas e desportivas, nado, remo,
propiciando uma vida saudável com boas relações com o meio ambiente. São ações possíveis,
a partir de tecnologias conhecidas e disponíveis, mas que demandam tempo, e requerem
prioridades e competências de técnicos e governantes (através de planos conjuntos e
abrangentes).
A crise hídrica que se tornou fato, já era algo previsto e alertado há muitos anos, envolvendo
fatores como o descaso, o desperdício, a falta de manutenção nas redes distribuidoras, a
impermeabilização excessiva do solo urbano, os desmatamentos e ocupações em áreas de
mananciais, a contaminação desses mananciais, e, finalmente, as alterações nos padrões do
clima causados por ações antrópicas, que vão desde as ilhas de calor localizadas, que alteram

273

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

os regimes pluviométricos em toda uma região, até mesmo as mudanças continentais,
causadas pelo desmatamento excessivo na Amazônia, que se refletem também nos padrões
de umidade na Região Sudeste, e, consequentemente em seu clima.
O paradoxo é que existe água em São Paulo, que brota do solo, apesar de tudo, e não é
pouca. Quando não se dá pelas várias nascentes encontradas pela cidade, ela brota do
subsolo para as garagens de centenas de edifícios, estabelecendo uma cena bastante comum,
principalmente nas áreas onde o lençol freático é mais raso: o lançamento do excedente de
água em plena rua, para as sarjetas ou para as galerias pluviais. Conforme DÁVILA 134, não
existe um levantamento oficial que contabilize tais casos de rompimento de lençol freático
por fundações e/ou subsolos, mas eles são comuns, são muitos, e essa água é muito pouco
aproveitada, principalmente por se tratar de água não potável, e, às vezes, com forte odor de
esgoto. Segundo o DAEE, responsável pelas águas subterrâneas do Estado, o lançamento de
água proveniente do rebaixamento do lençol freático na rua ou galeria é uma prática regular,
legal, mas, o seu uso não; este depende de outorga e cadastro, e, de acordo com a CETESB,
de tratamento individualizado (caixas d’água, tubulações, etc.) do restante da água da rede.
Trata-se de medidas que visam garantir a salubridade, dado que as águas subterrâneas
urbanas têm altos riscos devido aos vários tipos de contaminações. Todavia, o seu descarte,
apesar de legal e sem maiores impactos à cidade e/ou meio, é, no mínimo algo para se
pensar, principalmente em tempos de crise hídrica, uma vez que se faz corrente o uso de
água potável (da rede) para fins secundários, como lavagem de pátios, carros e calçadas, rega
de plantas e mesmo para as descargas sanitárias.
Em São Paulo, alguns movimentos começam a indicar que existe uma curiosidade da
sociedade sobre seus cursos d’água ocultos, ou mesmo uma vontade de ressuscitá-los,
trazendo-os novamente à tona, mas principalmente à vida. Ao longo dos 300 cursos hídricos
encobertos e esquecidos, que correm pelas galerias subterrâneas da cidade, grupos de
ativistas, grafiteiros, artistas geógrafos e arquitetos têm demonstrado, a partir de ações
pontuais, que é possível, no mínimo sensibilizar a sociedade. O Bloco do Água Preta, por
exemplo (vide figura 93), cujo nome faz alusão a um córrego da Vila Pompéia, na Zona Oeste
da cidade, percorre no Carnaval um trajeto pelas vielas do bairro, sobre o corpo hídrico
tamponado, realizando uma atividade lúdica e ao mesmo tempo de protesto, cultural e bem
humorada, mostrando para a sociedade uma de suas inúmeras perdas, com direito a desfile
de fantasias, marchinhas e brincadeiras de Carnaval.
O movimento Rios e Ruas 135 é uma iniciativa que já se tornou conhecida também por
percorrer a cidade desbravando suas nascentes e córregos escondidos, dispersando
134

DÁVILA, Marcos. Existe água em SP, 2014, p. 19-20.
“Sob o solo da cidade de São Paulo existe uma malha hidrográfica. E basta uma forte chuva para que centenas de córregos e riachos
voltem a superfície. O concreto esconde a história de quilômetros de rios em São Paulo.” Trata-se de uma afirmativa da iniciativa Rios e Ruas,
desenvolvida pelo urbanista José Bueno, pelo geógrafo Luiz de Campos Jr., e pela designer Juliana Gatti, que se propõe a reve lar por meio de
135
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conhecimento, educação ambiental, e, sobretudo muita atitude, em prol de um ambiente
urbano mais vivo, humano e saudável. No mesmo sentido, há ainda o projeto Rios
(In)visíveis 136, um mapeamento colaborativo, que permite ao usuário o acesso as informações
sobre todos os rios e córregos da cidade (estejam eles abertos, canalizados ou tamponados);
o caçador de nascentes, que registra suas façanhas através de vídeos postados nas redes
sociais; ou até mesmo peças de teatro 137, inusitadas e surpreendentes, uma delas utilizandose da Vila Romano (Jardim Pantanal) para se ambientar e estabelecer reflexões sobre a
questão, e outra representada in situ, dentro de um barco em pleno Rio Tietê. Enfim, outras
tantas ações, que se utilizam de mídias diversas, com muita criatividade e bom humor, mas
para tratar de um assunto extremamente sério, e de responsabilidade de todos.

Figura 93. Bloco do Água Preta: Carnaval de 2015
Fonte: Comunidade Bloco do Água Preta / facebook.

2.3 UM CONTRAPONTO: A CRIAÇÃO DE PARQUES NO ALTO TIETÊ
2.3.1 PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ
O Parque Ecológico do Tietê (PET) surgiu em meados de 1975, da ideia de implantar-se um
grande parque linear às margens do rio em seu alto curso, tendo como principal meta manter
a capacidade de amortecimento das cheias nas várzeas, e, como subproduto, aproveitar as
áreas lindeiras para atividades de lazer, esporte, cultura e preservação da fauna e flora, não
repetindo, portanto, o erro cometido na retificação do trecho metropolitano. Ocupando uma
oficinas e expedições urbanas a nossa realidade, e possibilitar uma mudança no olhar das pessoas em relação às suas águas (despertar uma
compreensão afetiva sobre o uso do espaço urbano). “Despertar a consciência dos paulistanos para uma nova convivência com os elementos
vivos da natureza urbana de São Paulo é aprofundar a reflexão sobre o uso do espaço público, sobre o desenvolvimento da cidade onde
vivemos e sobre o futuro que deixaremos como legado para nossos filhos e netos”.
136
Disponível em: <www.riosdesaopaulo.org>.
137
A peça A Cidade dos Rios Invisíveis, foi encenada na Linha 12-Safira da CPTM, de outubro a dezembro de 2014, por atores da companhia
Coletivo Estopô Balaio, o grupo propõe um mergulho nas experiências retratadas pelos moradores no Jardim Romano, bairro da Zo na Leste
mais atingido pelas enchentes que assolaram aquela região em 2010. A peça BR-3, foi encenada em uma embarcação sobre o Rio Tietê, em
uma iniciativa inédita, de fevereiro a abril de 2006, pela Cia. Teatro da Vertigem, na qual o rio é utilizado para fazer um paralelo à identidade
e devastação, mote da peça.
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área de mais de 100 quilômetros de extensão, o projeto destacava-se pela postura conceitual
adotada, contrapondo-se às políticas públicas de desenvolvimento urbano, que foram
adotadas na maioria das grandes cidades brasileiras durante o século XX, relacionadas quase
sempre a um urbanismo rodoviarista.
Do projeto original, foram construídos apenas dois dos diversos núcleos previstos, um em
Barueri (Tamboré) e o outro em Cangaíba (Engenheiro Goulart), em um pequeno trecho de
14 quilômetros quadrados, principalmente pelas dificuldades financeiras que limitaram
drasticamente as áreas efetivamente desapropriadas. A várzea nunca teve seu ecossistema
recuperado, nem suas águas despoluídas. Entretanto, a introdução do conceito de
conservação da várzea como entidade ecológica útil ao lazer urbano foi muito positiva e
marca a criação de uma série de outros projetos pelo País, como por exemplo, a retomada da
ideia original do próprio Parque Ecológico, rebatizado em 2010 como Parque Várzeas do
Tietê138.
Entretanto, a execução da obra tem enfrentado problemas de gestão, principalmente no que
diz respeito ao manejo das populações que ocupam as áreas ribeirinhas. A coação de despejo
em massa tem sido executada de forma ilegal, ferindo inclusive o estado de direito dos
cidadãos e o Estatuto da Cidade. Obras viárias como a ampliação da Avenida Marginal Tietê,
por exemplo, reeditam e trazem novamente à tona antigos e perigosos modelos, que
priorizam o transporte rodoviário em detrimento das necessidades da maioria da população,
bem como da conservação e preservação da várzea como unidade ecológica.

Conceito
O Parque Ecológico do Tietê (PET) foi criado a partir do aproveitamento secundário da
retificação do Rio Tietê nas proximidades da Capital de uma grande área de lazer
metropolitana, que aumentaria sensivelmente a área verde de uma região carente de
parques, além de ter importante aspecto técnico, como “obra imprescindível à eliminação de
enchentes” segundo a então Secretaria de Obras e do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo, idealizadora do projeto 139. Em seu conceito original, o projeto teve como principal
meta manter a capacidade de amortecimento das cheias, nas várzeas do Tietê, entre
Guarulhos e Ponte Nova (vide figura 94), e, como subproduto, aproveitar as áreas lindeiras
para atividades de esporte, cultura, lazer e preservação da flora e fauna, não repetindo o erro
cometido no trecho entre Guarulhos e Osasco (já diagnosticado nessa época), onde a
138

Segundo o DAEE, com 75 km de extensão e 107 quilômetros quadrados de área, o Parque Várzeas do Tietê será o maior parque linear do
mundo. Implantado ao longo do rio Tietê, unindo o Parque Ecológico do Tietê (localizado na Penha) e o Parque Nascentes do Tie tê
(localizado em Salesópolis), o projeto foi apresentado pelo DAEE em 20 de julho de 2010 e teve início em 2011. Disponível em:
<http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=370:parque-varzeas-do-tiete-o-maior-parque-linear-domundo&catid=48:noticias&Itemid=53>. Acesso em: out. 2011.
139
BARROS, Francisco H. F.de. O Parque Ecológico do Tietê, 1979, p. 3-4.
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urbanização e as vias marginais oprimiram o rio, exigindo obras vultosas para o seu
aprofundamento 140.

Figura 94. Projeto original do Parque Ecológico do Tietê em seus três trechos distintos
Fonte: São Paulo, 1976.

Segundo BARROS141, “a ideia fundamentou-se no aproveitamento das áreas do antigo traçado
do Rio Tietê para atividades recreativas após as obras de retificação, com a construção de
equipamentos de recreação e plantio de árvores. Dada a extensão do trecho do Tietê a ser
retificado, o empreendimento seria suficiente para sextuplicar a área verde da região,
trazendo benefícios incomensuráveis aos moradores da Grande São Paulo”. Além disso, havia
ainda o importante aspecto técnico de se eliminar, para sempre, a possibilidade de enchentes
na região, visto que o projeto de retificação previa a existência de lagos que funcionariam
como amortecedores de enchentes. As avenidas marginais a serem construídas estariam
situadas a uma boa distância do rio, o que impediria qualquer possibilidade de inundações.

Figura 95. Parque Ecológico do Tietê sobre o traçado dos antigos meandros do rio
Fonte: Ecotiete, 2011.

140
141

DAEE. Parque Ecológico do Tietê: uma ideia a ser aprimorada, 1989, p. 7.
BARROS, Francisco H. F.de. O Parque Ecológico do Tietê, 1979, p. 4-5.
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Abrangendo uma área bastante significativa, o parque, em sua concepção original, foi dividido
em dois trechos definidos, um maior, de Salesópolis a Guarulhos (67,5 quilômetros), e outro
menor, de Osasco a Santana de Parnaíba (18,5 quilômetros), que, somados ainda à
arborização dos canteiros das avenidas marginais, totalizariam uma área verde de 140
quilômetros quadrados 142. De caráter ecológico, o projeto destacava-se ainda pela previsão
de equipamentos de caráter social e pelo envolvimento de profissionais de várias áreas das
ciências naturais, propondo a retomada da fauna e da flora primitivas e cuidados especiais
para a ocupação urbana no eixo leste-oeste.

Projeto original
O conceito do grande parque ecológico nas várzeas do Rio Tietê data de meados de 1975, em
função da necessidade de dar prosseguimento às obras de retificação do rio, tidas até então
como obras fundamentais de combate às constantes inundações de suas várzeas. Como se
sabe, essa retificação, numa extensão de aproximadamente 30 quilômetros entre a Ponte
Velha de Osasco e a desembocadura do Rio Cabuçu de Cima, foi concluída em 1941 e apenas
atenuou o problema das enchentes – o rápido desenvolvimento dos municípios que
compõem a RMSP anulou parcialmente os benefícios da retificação e as enchentes passaram
a ser mais frequentes e danosas a cada ano.
Na realidade, o projeto que nasce conceitualmente na década de 1960 é uma consequência
direta de um estudo do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Denominado por
Plano HIBRACE, o estudo visava ao aproveitamento múltiplo do Rio Tietê em seu alto trecho,
desde suas nascentes até a Barragem Edgard de Souza, e tinha como meta adotar as
seguintes providências, em ordem de prioridade, para o controle e aproveitamento dos
recursos hídricos do rio 143:
◦
Prosseguimento da retificação a jusante do Município de São Paulo a partir da
Ponte Velha de Osasco até a Barragem Edgard de Souza para permitir o adequado
escoamento do rio;
◦
Desobstrução e conservação do canal no trecho retificado pela prefeitura com
desassoreamento contínuo e permanente;
◦
Construção de barragens regularizadoras nas cabeceiras do rio e em seus
principais formadores que, além de regularizarem parcialmente as vazões, permitiriam que
suas águas fossem aproveitadas para irrigação e abastecimento;
◦
Retificação do trecho a montante do Rio Cabuçu de Cima.
Em 1964, o DAEE deu inicio às obras recomendadas pelo estudo, e o projeto de retificação
entre a Ponte Velha de Osasco e a Barragem Edgard de Souza teve suas obras concluídas em
142
143

SÃO PAULO (Estado). Parque Ecológico do Tietê, 1977.
DAEE. Parque Ecológico do Tietê: uma ideia a ser aprimorada, 1989, p. 8-9.
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1977, concretizando o primeiro item indicado no Plano HIBRACE. Paralelamente aos trabalhos
de retificação deste trecho citado (vide figura 95), foram localizadas e removidas lajes
rochosas, pontes antigas e outros obstáculos que dificultavam o livre escoamento das águas
do rio. Além disso, foram projetadas nas cabeceiras do rio cinco barragens, com múltiplas
finalidades: regularização do rio, abastecimento de água, irrigação, recuperação de várzeas,
piscicultura e lazer. Até 1979, estavam concluídas as barragens de Ponte Nova e Taiaçupeba,
em execução a Barragem de Jundiaí, e em fase de conclusão de projeto a Barragem de
Paraitinga. Dando sequência às recomendações do Plano HIBRACE, o DAEE estudou a
retificação do rio a montante. Por fim, a criação de um parque ecológico nas margens do rio
vinha cumprir as recomendações do plano quanto à preservação do meio ambiente, aliandose ao consenso que vinha se desenvolvia acentuadamente em alguns círculos intelectuais,
segundo o qual a preservação da várzea passava a ser tida como de fundamental importância
na atenuação dos picos de enchentes.
Entretanto, a retificação do rio em seu trecho metropolitano já mostrava seus efeitos
negativos, e, sem dúvida alguma, dentre os danos irreparáveis, o mais grave foi a ocupação
indiscriminada das áreas marginais e zonas adjacentes, sobrevalorizadas e exploradas ao
extremo nesse processo de urbanização. Soma-se a isso a aplicação de planos de eliminação
das várzeas (diminuição do leito maior do rio), principalmente nas esferas municipais de São
Paulo e Guarulhos, inclusive pelo depósito de lixo e entulho em lagoas e crateras de extração
de areia. O efeito dessas ações recairia fatalmente, em futuro próximo, ano a ano, com o
aumento dos picos de cheia, na área do próprio trecho retificado 144. É então, pela
necessidade premente da conservação imediata da área e em face dos benefícios que traria
para a população, que o estudo evolui para a implantação de um parque ecológico, prevendo
a preservação de uma faixa relativamente larga de várzea, desde o início da retificação (Ponte
Imigrante Nordestino) até a Barragem de Ponte Nova, nas cabeceiras do rio, de tal maneira
que incluísse todos os meandros, evitando a sobra de pequenas áreas esparsas, de
propriedade do Estado, em toda sua extensão.
Devido às suas grandes dimensões, planejou-se um programa para o período governamental
entre 1975 e 1979, primeiramente com o decreto da área em questão como de interesse
público (Decreto Estadual n. 7.868, de 30 de abril de 1976 145), seguido pela delimitação de
um trecho, cuja implantação fosse possível até 1979. Coube ao arquiteto Ruy Ohtake o
projeto arquitetônico da área e à Promon os estudos hidrológicos e hidráulicos preliminares
para definição de critérios básicos da retificação do rio. O projeto paisagístico foi feito pelo
escritório de Roberto Burle Marx, mas, jamais foi realizado em sua totalidade, sendo
implantada apenas uma parte. No início de 1977, foi implantado o primeiro trecho, de

144

id., p. 10.
Decreto Estadual n. 7.868, de 30 de abril de 1976, Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra situadas em
Municípios da região da Grande São Paulo, necessárias ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo.
145
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aproximadamente 13 quilômetros de extensão, que daria origem ao Núcleo Engenheiro
Goulart (vide figura 96).
Inicialmente, o projeto deveria atender à navegação comercial, além de conservar ou diminuir
as vazões do rio, mantendo ou melhorando a situação existente de acumulação de água nos
picos de enchentes na cidade de São Paulo. Para tanto seria necessário retificar o leito do rio
e construir eclusas (para permitir a navegação comercial), implantar lagos incorporados ao
leito do rio (acumulação de água nas vazões de cheia), implantar lagos isolados (lazer),
implantar sistema de drenagem e infraestrutura de saneamento básico compreendendo um
canal de circunvalação do parque, para drenar e impedir a condução de esgoto e detritos
para dentro de sua área.
O projeto paisagístico e arquitetônico abrangeria a totalidade do trecho compreendido entre
Santana de Parnaíba e Salesópolis, com uma extensão aproximada de 86 quilômetros. A área
foi dividida em três trechos distintos, trecho de montante, da Barragem de Ponte Nova até a
Ponte Imigrante Nordestino, trecho central, da Ponte Imigrante Nordestino até a Ponte da
Rodovia Castelo Branco, incorporando também a faixa retificada do Rio Pinheiros, desde
Santo Amaro até sua junção com o Rio Tietê, e trecho de jusante, da Ponte da Rodovia
Castelo Branco até a Barragem Edgard de Souza. No trecho de montante, a faixa média do
parque seria mais larga predominando as várzeas amplas; no trecho central (rio totalmente
retificado e avenidas marginais já implantadas), a faixa seria praticamente contínua, tendo
sido previsto o plantio de mudas de aproximadamente cem espécies diferentes visando a
conferir maior riqueza visual, atenuando a sua ausência de vegetação; e o trecho de jusante
seria caracterizado por pequenas áreas de várzeas descontínuas, com topografia mais
acidentada. Os trechos de montante e jusante constituem o Parque Ecológico do Tietê (stricto
sensu), com seus 90 quilômetros quadrados de lagos e áreas verdes 146.
O resultado direto da implantação do projeto viria então contemplar o aproveitamento das
áreas recuperadas com a retificação do rio, o afastamento das marginais no trecho de
montante, a formação de bosques com a utilização de plantas que suportassem
encharcamentos periódicos, a recuperação da fauna e flora originais da região, a formação de
lagos para enriquecimento paisagístico e uso recreativo imediato, a implantação de
equipamentos sociais para atividades de lazer educativas e de pesquisas, e a reserva de
diversas áreas para implantação de núcleos habitacionais que seriam comercializados
gerando recursos financeiros para prosseguimento da implantação do projeto.

146

DAEE. Parque Ecológico do Tietê: uma ideia a ser aprimorada, 1989, p. 11-12.
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Projeto executado
Pela complexidade e porte, a obra previu inicialmente quatro diferentes fases de
implantação, assim classificadas ao longo de anos 147:
◦
1ª. Fase (1975/1979): Construção e implantação do Centro de Lazer Ilha do
Tamboré, com equipamentos sociais e esportivos no trecho de jusante, execução de
tratamento paisagístico no trecho central, e construção do Centro de Lazer Engenheiro
Goulart no trecho de montante;
◦
2ª. Fase (1979/1983): Conclusão do Centro de Lazer Engenheiro Goulart
(inaugurado em março de 1982), prosseguimento normal de execução das obras hidráulicas;
o projeto tem seus recursos reduzidos drasticamente, e consequente paralisação dos serviços
de cadastramento e desapropriação;
◦
3ª. Fase (1983/1987): Desapropriação de áreas extensas, todavia, os custos
elevados dos equipamentos arquitetônicos inviabilizam a implantação do parque segundo a
concepção original; devolução de grandes áreas desapropriadas devido à falta de recursos
para pagamentos de indenizações; estabelecimento da Área de Proteção Ambiental (APA) (Lei
n. 5.598/87) visando a preservar e conservar a área do parque;
◦
4ª. Fase (1987/1989): Retomada dos trabalhos do parque, com ampliação das
áreas dedicadas a atividades sociais e esportivas dos centros de lazer Engenheiro Goulart e
Ilha de Tamboré, ampliação das atividades do viveiro de mudas e do centro de recuperação e
triagem de animais silvestres, atribuição ao DAEE para administrar o Parque Ecológico do
Tietê, e promoção de eventos nas áreas de lazer, esporte e cultura (Decreto Estadual n.
30.254, de 14 de agosto de 1989 148).
De um total inicial de seis mil hectares, o PET conta atualmente com mil quatrocentos e
cinquenta hectares distribuídos ao longo dos municípios de São Paulo, Barueri e Santana do
Parnaíba. Administrado pelo DAEE, o parque privilegia a pesquisa e a preservação da fauna e
da flora. As atividades de lazer, esporte e cultura apoiam-se em vários equipamentos
construídos para estes fins. O PET mantém-se disposto nos dois centros de lazer, o Centro
Eng. Goulart, na Zona Leste da cidade de São Paulo (vide figuras 97 e 98), com mil duzentos e
cinquenta hectares, e o Centro Ilha de Tamboré, na Zona Oeste, com aproximadamente
duzentos hectares. Desde sua criação o Parque foi administrado pelo DAEE. Em 1983 para
controlar a vazão do Tietê foi criada a Barragem da Penha, tornando-se um limite entre o
trecho retificado e o trecho ainda sinuoso do rio. Ao longo de trinta anos de existência, o
parque foi ocupado por equipamentos públicos implantados justamente pelo Governo, como
Centros de Detenção Provisória e conjuntos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) 149.
147

id., p. 13.
Decreto Estadual n. 30.254, de 14 de agosto de 1989. Acrescenta disposição ao Regulamento do Departamento de Águas e Energia
Elétrica, aprovado pelo Decreto n. 52.636, de 3 de fevereiro de 1971.
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CAMPOS, Daniel Carlos de. Inundações: problemas ou fenômenos naturais? A ocupação das várzeas dos principais rios no Alto Tie tê e a
reprodução deste modelo urbano na Bacia do Rio Baquirivu Guaçu, Guarulhos, SP, 2011, p. 78.
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Figura 96. Vista do Parque Ecológico do Tietê (Núcleo Engenheiro Goulart) na década de 1980
Fonte: Ecotiete, 2011.

Figura 97. Vista do Parque Ecológico do Tietê
Foto: Omar de Almeida Cardoso

A partir de 2008, o Governo do Estado iniciou o desenvolvimento de projetos que denominou
Programa de Recuperação das Várzeas da Bacia do Alto Tietê, com o informe de ser o maior
parque urbano do mundo (vide Parque Várzeas do Tietê, a seguir). O projeto prevê a
ampliação do atual limite do parque, promovendo a remoção de cerca de 10.000 famílias que
ocupam 107 quilômetros quadrados, segundo DAEE. O projeto está dividido em três etapas:
etapa I, 25 quilômetros a jusante da Barragem da Penha, nos municípios de Guarulhos e São
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Paulo; etapa II, 11,3 quilômetros, nos municípios de Poá, Suzano e Itaquaquecetuba; e etapa
III, 33,7 quilômetros, nos municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis.

Figura 98. Vista aérea do Parque Ecológico do Tietê
Foto: Silvio Soares Macedo

2.3.2 APA VÁRZEA DO RIO TIETÊ
Considerada uma importante iniciativa que veio minimizar os efeitos da degradação pelas
atividades antrópicas na várzea do Tietê, a criação do Parque Ecológico do Tietê, na década
de 1970, pode ser tida como uma espécie de marco inicial de ações governamentais de
proteção às várzeas, mesmo que de maneira ainda pontual. Na realidade, o estudo feito para
a implantação do parque linear que deveria preservar o que ainda restava da várzea, e que,
teoricamente, amorteceria as cheias entre Guarulhos e Salesópolis, acabaria tornando-se o
embrião para a lei que viria alguns anos mais tarde, a declarar esta mesma várzea como Área
de Proteção Ambiental (APA).
Instituída em 1987, a APA Várzea do Tietê foi criada pela Lei Estadual n. 5.598, de 6 de
fevereiro de 1987 150, e regulamentada pelo Decreto Estadual n. 42.837, de 3 de fevereiro de
1998151, contando com uma área total de 7.400 hectares às margens do Rio Tietê, distribuídas
entre os municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá,
Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba
150

Lei Estadual n. 5.598, de 6 de fevereiro de 1987, Declara área de proteção ambiental regiões urbanas e/ou rurais dos municípios de
Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíb a e Santana de
Parnaíba.
151
Decreto Estadual n. 42.837, de 3 de fevereiro de 1998, Regulamenta a Lei n. 5.598, de 6 de fevereiro de 1987, que declara área de
proteção ambiental regiões urbanas e rurais ao longo do curso do Rio Tietê, nos Municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes,
Suzano, Poá, Itaquaquecetuba Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana do Parnaíba, e dá providências correlatas.
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(vide figura 99). Com o objetivo de proteger as várzeas do Tietê, ocupadas por áreas rurais e
urbanas nos municípios acima relacionados152. A APA foi então dividida em dois segmentos
com características distintas, um primeiro a leste da Capital, entre a barragem Ponte Nova
(Salesópolis) e a barragem da Penha (São Paulo), cujo objetivo principal é garantir a função
reguladora das cheias do rio, e um segundo a oeste, entre Osasco e a barragem do
reservatório Edgard de Souza (Santana do Parnaíba), cujo objetivo é o de manter as
características do Parque Tamboré.

Figura 99. Delimitação da APA Várzea do Rio Tietê
Fonte: São Paulo, 2006.

A criação da APA parte do pressuposto que a várzea tem função reguladora das cheias do rio,
minimizando as enchentes que causam muitos transtornos nas áreas urbanizadas próximas a
este. Caracterizada como uma área onde a ausência de controle sobre a ocupação das áreas
ao redor do Rio Tietê resultou na proliferação de indústrias, residências e loteamentos
clandestinos, gerando impactos para o meio ambiente local, causados pelos desmatamentos,
depósitos de lixo, etc., levando à degradação da qualidade das águas e contribuindo para o
problema das enchentes da RMSP. Portanto, a várzea deve ser preservada, de modo a
garantir a progressiva melhoria da qualidade ambiental, prevenir e corrigir os processos de
degradação do solo, garantindo-lhe a permeabilidade, promover o repovoamento vegetal e a
melhoria das condições de saneamento ambiental.
Em 2006, foi elaborada a proposta de Zoneamento Ambiental pelo Conselho Gestor da APA,
envolvendo órgãos do Governo do Estado, Municípios e entidades da sociedade civil, cujas
características e problemas foram diagnosticados. Os resultados foram agrupados em três
setores distintos, oeste, central e leste.
A área de ocorrência da APA no setor oeste (Osasco, Carapicuíba, Barueri, e Santana de
Parnaíba), é limitada a uma estreita faixa de terras localizadas ao longo do Rio Tietê
(totalmente retificado desde o período anterior à criação da APA), cujas alterações do regime
hidrológico, aliadas à intensa ocupação urbana (por grandes estruturas urbanas e
institucionais, incluindo algumas partes do PET), modificaram completamente as suas
características de várzea. No setor central (São Paulo, Guarulhos e Itaquaquecetuba), os
152

SÃO PAULO (Estado). APA Várzea do Rio Tietê: Proposta de Zoneamento Ambiental para a APA Várzea do Rio Tietê, 2006c, p. 5.

284

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

destaques se deveram à presença do PET no complexo da Vila Pantanal (intensa ocupação por
moradias, comprometendo seriamente a função natural da várzea), e às imensas cavas de
minerações. Finalmente, no setor leste (Suzano, Poá, Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim), os
principais problemas apontados foram os loteamentos irregulares, os movimentos de solo
por aterros para novas ocupações, o descarte de materiais de entulhos da construção civil, as
áreas degradadas por antigas mineradoras, e, em alguns municípios, a intensa especulação
imobiliária nos terrenos da APA 153.
“Em 2010 a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), através da Fundação
Florestal retomou as discussões para a elaboração do Plano de Manejo para a APA, e, em
janeiro de 2011, foi aprovado o Termo de Referência para a elaboração do plano, visando
condicionar o uso e ocupação do solo na várzea, de modo a limitar as intervenções e proteger
a várzea”154. Entretanto, a normatização a respeito desses limites é uma árdua tarefa,
expondo os conflitos de gestão da referida área, bem como as dificuldades em fazer cumprir
as diretrizes a serem definidas em seu Plano de Gestão. Enquanto isso segue os problemas de
poluição, inundação e ocupação irregular da várzea, em toda a sua extensão.

2.3.3 PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ
Apresentado pelo DAEE em julho de 2009, na gestão do então governador José Serra (20072010), e tendo novamente o arquiteto Ruy Ohtake à frente do projeto arquitetônicopaisagístico, o parque ecológico renasce com um novo nome, Parque Várzeas do Tietê, e com
a pretensão de tornar-se o maior parque linear do mundo. Com 75 quilômetros de extensão e
107 quilômetros quadrados de área, o parque linear tem como meta unir o Parque Estadual
Nascentes do Tietê (Salesópolis) ao Parque Ecológico do Tietê (Penha), desde as cabeceiras
do Tietê até o Núcleo Engenheiro Goulart (vide figura 100).
O parque será implantado por intermédio de uma parceria do Governo do Estado de São
Paulo e DAEE, com as prefeituras de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano,
Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis. O Estado e as prefeituras municipais atuarão
conjuntamente nas ações de preservação e manutenção da várzea, incluindo fiscalização
entre outras medidas para evitar novas ocupações à beira rio, além da elaboração de estudos
e documentos necessários para a obtenção de recursos para tais obras. Segundo o Governo,
outra medida muito importante para a implementação do parque é a remoção das famílias
que ocupam a APA (Área de Preservação Ambiental), que será executado sob a
responsabilidade dos órgãos habitacionais do Estado e das prefeituras.
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id., p. 21-25.
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Figura 100. O Projeto apresentado para o Parque Várzeas do Tietê
Fonte: O Estado de S. Paulo, 2010.

No Parque seria retomado o projeto original desenvolvido ainda nos anos 1970 pelo arquiteto
Ruy Ohtake, que previa um parque linear ao longo da várzea, tendo saído do papel somente
os núcleos Engenheiro Goulart e Tamboré. Seus objetivos diretos são o reestabelecimento da
função das várzeas para o amortecimento de cheias por meio de ações voltadas à proteção e
à recuperação do ambiente natural, bem como à melhoria das condições de moradia e de
vida da população a ser reassentada que vive atualmente em área de risco. “A principal
função desse parque é proteger o rio e funcionar como um regulador de enchentes,
diminuindo a poluição sobre o Rio Tietê. Ao mesmo tempo, vai ser uma gigantesca área de
lazer”, disse o governador José Serra no lançamento da obra 155.
Ainda em fase de estudos, em 2015, o projeto prevê 33 núcleos de equipamentos de esporte,
cultura e lazer (vide figura 101), atendendo à população dos municípios de São Paulo,
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis. O
empreendimento que tem novamente o DAEE à frente utiliza-se de antigos slogans como, “O
empreendimento terá uma estrutura de lazer, ao mesmo tempo em que pretende recuperar
e preservar a várzea natural do rio, além de reduzir os riscos de enchente na RMSP” 156.
Ainda segundo o Governo, nas unidades de conservação criadas serão desenvolvidas ações
educativas, além do manejo de áreas de risco ocupadas. O parque deverá ser implantado em
três etapas, beneficiará diretamente 3 milhões de pessoas da zona leste da capital, e,
indiretamente, toda a população da região metropolitana de São Paulo. A primeira etapa é
realizada em 25 quilômetros de extensão às margens do Rio Tietê, da Barragem da Penha até
a divisa com o município de Itaquaquecetuba, contemplando os municípios de São Paulo e
Guarulhos. A segunda fase, com 11,3 quilômetros, abrange a várzea do rio em
Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. A terceira etapa compreenderá o trecho de 38,7
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quilômetros, que vai de Suzano até a nascente do Tietê, em Salesópolis, e que somente
deverá ficar pronta em 2016, abrangendo também os municípios de Mogi das Cruzes e
Biritiba Mirim.

Figura 101. Os núcleos apresentados para o Parque Várzeas do Tietê
Fonte: Divulgação / Parque Várzeas do Tietê.

Segundo o DAEE, o principal objetivo do programa é proteger e recuperar a função das
várzeas do Tietê. Além disso, irá funcionar como um regulador de enchentes, salvando vidas e
o patrimônio das pessoas. Ao mesmo tempo, o Projeto Parque Várzeas do Tietê contempla
uma gigantesca área de lazer para a população: 33 núcleos de lazer, esportes e cultura; 77
campos de futebol; 129 quadras poliesportivas; 7 polos de turismo; ciclovia com 230 km de
extensão; recomposição de mata ciliar, equivalente a 360 campos de futebol; construção de
230 km de Via Parque, para acesso de carro a todos os núcleos; passeios arborizados;
controle de enchentes, que vai beneficiar toda a população ao longo das marginais do Tietê;
reordenação da ocupação das margens; recuperação e preservação do meio ambiente;
despoluição de córregos; redução de 3.800 milhões metros cúbicos em perdas de água;
manutenção e preservação das várzeas do Tietê 157.
Em março de 2010, ocorreu a inauguração do primeiro núcleo, a Unidade de Lazer
Engenheiro Antônio Arnaldo de Queiroz e Silva, ou simplesmente Parque Jacuí, executado
pela DERSA como parte das compensações ambientais referentes às obras da nova marginal
(vide figura 102). Localizado na altura do km 23 da Rodovia Ayrton Senna, na pista sentido Rio
de Janeiro, o parque é o resultado de uma parceria entre a DERSA, DAEE e a Prefeitura da
Capital, e oferece aos usuários campo de futebol, campo de areia, churrasqueiras,
playground, pista de skate e telecentro.
Alvo de ocupações irregulares ocorridas durante as obras de implantação da interligação da
Avenida Jacu Pêssego com o trecho Sul do Rodoanel e a Rodovia Ayrton Senna, a área onde
157
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está o novo Parque Jacuí, além de prestar uma opção de lazer a uma população bastante
carente de áreas livres públicas, pretende evitar novas ocupações irregulares e contribuirá
para manter as várzeas do Tietê nas áreas de preservação permanente (APP) do córrego Jacu
e do Rio Tietê 158.

Figura 102. Parque Jacuí, o primeiro núcleo do Parque Várzeas do Tietê
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

O caso do Jardim Pantanal: a questão das remoções
Deflagrados por uma conjuntura de fatores, tais como exclusão social, déficit habitacional,
sobrevalorização das áreas centrais, especulação imobiliária e ineficiência do controle e
regulação do uso do solo, terrenos situados nas periferias da metrópole, muitos em áreas
sensíveis e de proteção como as margens de represas, encostas e várzeas, tornaram-se alvos
da proliferação de loteamentos informais, seguindo um adensamento urbano irregular,
acarretando grandes impactos ao meio ambiente, no caso dos fundos de vale implicando
também na qualidade de águas envolvidas.
O complexo de favelas conhecido como Jardim Pantanal, na Zona Leste do Município de São
Paulo, é um desses casos verificados na metrópole, em meio a este excludente processo.
Como a única alternativa viável de acesso ao solo urbano e à moradia para uma população,
158
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instalou-se informalmente, contrariando as formas legais de urbanização, com edificações
precárias, e situadas, em sua maioria, à beira de córregos, baixadas, ou seja, nas áreas
sensíveis do ponto de vista ambiental, e inaptas ao assentamento urbano por suscetibilidade
aos processos hidrológicos. Portanto, um dos grandes conflitos das cidades brasileiras,
envolvendo meio ambiente, sociedade, e administração pública, e tendo-se como resultado
as várzeas aterradas (loteadas e vendidas), o regime hidrológico dos corpos d’água alterado, e
as áreas ocupadas sem qualquer critério técnico, sanitário, urbanístico e ambiental, sob um
círculo vicioso de degradação, submetendo seus ocupantes futuros ao problema das
inundações com a diminuição de seu espaço vital.
Na realidade, a história da ocupação por favelas, como as da Vila Nova União e Jardim
Pantanal, que hoje abrigam cerca de 35 mil pessoas, começa na década de 1980, no mesmo
período da criação do Parque Ecológico do Tietê e da APA correspondente. As lagoas que
existiam até então na margem esquerda (imediações de São Miguel Paulista), na divisa entre
São Paulo e Guarulhos, vão sendo pouco a pouco aterradas, cedendo lugar a um complexo de
favelas, algumas sobre antigos lixões, outras sobre caixas de bota-fora de material de
desassoreamento de dragagens.
Segundo os primeiros moradores, em fevereiro de 1987, quando São Paulo vivia as
turbulências que se seguiram ao fim do Plano Cruzado, um movimento de cerca de cem
famílias (que no dia seguinte multiplicou-se para mais de quinhentas) ocupou uma chácara
abandonada em Guaianazes, extremo Leste da Capital. Brutalmente reprimido pela
prefeitura, incluindo confrontos com a Guarda Municipal, o movimento teve do Governo do
Estado (Gestão Quércia, 1986-1990) o devido apoio, com a orientação para que as famílias se
instalassem à beira do Tietê, em uma parte denominada Pantanal Leste hoje conhecida como
União de Vila Nova. Após um ano, o local já contava com uma população de mais de três mil
famílias. A área específica do Jardim Pantanal começou a ser ocupada em 1989 159.
Na primeira década do século XXI, além dos novos bairros, foram implantadas algumas obras
de infraestrutura na região: algumas ruas foram pavimentadas, porém sem a implantação da
rede de drenagem, intensificando os problemas de escoamento. No Jardim Romano, à
montante do Jardim Pantanal foi executada uma grande obra de drenagem, com dique,
polder e reservatório, e que, segundo relatos, não diminuíram a frequência de ocorrência das
inundações, inclusive acelerando o processo de escoamento no local160.
Com cerca de 25 mil famílias, os bairros apresentam uma situação bastante precária em
relação à infraestrutura, carente em escolas públicas (lotadas e com altos índices de evasão),
com saneamento básico deficiente (principalmente em função do esgoto não coletado), sem
159
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pavimentação, e energia elétrica a um custo muito alto. A Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) tem implantado projetos de desfavelização das áreas de risco e
remoção dos moradores para conjuntos populares. Entretanto, os projetos, que pretendem
remover 2.500 famílias, estão sujeitos a críticas, pois tendem a eliminar o armazenamento
natural da várzea, prejudicando, portanto, as áreas que margeiam o rio mais adiante, em
razão da maior impermeabilização do solo 161.

Figura 103. O Jardim Pantanal ocupando terrenos de várzea ao longo do Alto Tietê
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Por sua localização em terrenos de várzea, o Jardim Pantanal está bastante vulnerável às
enchentes frequentes, estando inclusive classificado como área de risco pelo IPT (vide figura
103). A primeira grande enchente registrada no local aconteceu em 1995, quando o número
de moradores ainda era baixo. Todavia, ao longo de 20 anos, recorrentes casos foram
registrados, praticamente assolando o local a cada temporada de chuvas. Entretanto, foi
durante as fortes chuvas do verão entre os anos de 2009 e 2010, que o bairro ficou
mundialmente conhecido, por ter ficado mais de 60 dias debaixo d’água.
O que se vê na realidade é um conflito, onde de um lado está o Governo do Estado, tentando
reparar os erros, após anos de ocupações (regulares e irregulares), e, de outro, as populações
excluídas, fixadas em bairros como o Jardim Pantanal ou o Jardim Romano, sofrendo ano após
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ano com enchentes persistentes e prolongadas, e a iminência de despejo por estarem em
situação irregular.
Descontente com as ações do Governo do Estado, o Movimento pela Urbanização e
Legalização do Pantanal (MULP), presente e atuante nos bairros Jardim Pantanal e Chácara
Três Meninas, tem protestado e incitado o debate na sociedade, e a razão de tais
reivindicações se dão por dois motivos: as frequentes e persistentes inundações e a iminência
de despejo. Quanto à primeira questão, o movimento sustenta que as causas principais das
enchentes não são os destemperos climáticos, mas sim a forma como são manejadas as seis
barragens do Alto Tietê (por ordem do próprio Governo). Quanto à segunda questão, o
conflito se dá em função da pressão que o Governo exerce sobre as famílias que ocupam
áreas irregulares (pelo menos quatro mil) para deixarem suas casas, que são derrubadas de
imediato (ilegalmente, segundo o movimento), para dar espaço à obra do parque linear do
Tietê, “reforçando, ao invés de reverter, a segregação social e o divórcio com a natureza,
traços característicos das metrópoles brasileiras”162.
O Jardim Pantanal é o nome pelo qual se tornou conhecida uma sequência de dezessete
bairros que beiram a várzea do Tietê em seu alto curso, desde o campus Leste da USP ainda
no Município de São Paulo, desdobrando-se rio acima rumo ao extremo leste da RMSP,
passando pelos municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá e Mogi das Cruzes e
pela Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea do Tietê. Em alguns trechos, a faixa urbanizada
espraia-se por centenas de metros, em outros é estreita, seguindo paralelamente ao curso do
rio, onde este raramente passa dos 10 metros de largura, sinuoso e lento, fétido e viscoso,
destino final dos efluentes não tratados de sete municípios. O conjunto de bairros, onde até
meados dos anos 1980 não havia ocupação, passa a abrigar cerca de 120 mil moradores
(2010), em casas muito simples, na sua maioria de blocos. Em condições naturais, o rio
transbordaria no verão, época de chuvas intensas em suas nascentes, entretanto, após a
construção de seis represas, cinco acima do bairro (Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba Mirim,
Jundiaí e Taiaçupeba) e uma abaixo (Penha), seu regime é regulado pela intervenção humana.
Portanto, conforme MARTINS e GUTIERREZ 163, a abertura ou fechamento dessas barragens é
decisivo. Para prevenir ou mitigar os alagamentos, pode-se esvaziar o Pantanal com o
trancamento das cinco comportas rio acima, e com a liberação da passagem da água rio
abaixo (Penha). E foi justamente esse manejo que estimulou a instalação dos bairros, das
grandes indústrias (Nitro-Química e Bauducco), e das grandes obras e equipamentos públicos
(Rodovia Ayrton Senna, USP Leste, estação da SABESP em Taiaçupeba, CEU do Jardim Romano
e conjuntos residenciais), todos na área da APA.

162
163

MARTINS, Antonio; GUTIERREZ; Carolina. A urbanização que desagrega, 2010.
id., ibid.

291

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

Figura 104. Enchente no Jardim Pantanal 2009/2010
Foto: André Lessa / AE.

Figura 105. Jardim Romano 09/12/2009
Foto: Sergio Neves / AE.
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Todavia, entre os anos 2009 e 2010 (vide figuras 104, 105 e 106), durante um período de
intensa precipitação, o Tietê já se encontrava completamente saturado, e seus córregos
afluentes não fluíam, correndo inclusive para trás. Segundo o MULP, as barragens acima
haviam sido abertas e as comportas da Penha estavam fechadas, em oposição completa ao
que deveria ser feito, caso a ideia fosse proteger a população da várzea. Segundo
esclarecimentos do DAEE na ocasião do desastre, a abertura das comportas teria sido
necessária para evitar um extravasamento. Todavia, tal explicação oculta um problema
anterior: os reservatórios não foram esvaziados no início da estação de chuvas, e,
possivelmente, a decisão não foi tomada, porque a gestão dos reservatórios está terceirizada,
e o consórcio que os administra lucra com o abastecimento de água (estas mesmas represas
compõem o Sistema Alto Tietê).

Figura 106. Jardim Romano 27/01/2010
Foto: Paulo Libertat / AE.

Conforme MALAGODI 164, na ocasião cerca de 340 famílias foram removidas às pressas para
conjuntos habitacionais em Itaquaquecetuba, enquanto outras três mil famílias aguardam até
hoje a promessa de moradias. Tendo se declarado estado de calamidade pública, ao todo,
foram 9.907 pessoas atingidas pela inundação, com mortes, perdas materiais, doenças
infecciosas, e aumento de animais peçonhentos. Desde então iniciativas de melhorias para a
164
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região vêm sendo tomadas, envolvendo movimentos populares, Conselho Gestor da APA
Várzea do Tietê, DAEE, Ministério Público e outros órgãos. Atualmente, existem três grandes
projetos em desenvolvimento no Jardim Pantanal: Programa Parque Várzea do Tietê (PVT),
Projeto Renova São Paulo e Plano de Manejo da APA Várzea do Tietê, estando prevista a
remoção de 7 mil famílias, cujo processo de remoção e desapropriação acontecerá por meio
de parcerias com a CDHU e a SEHAB.
Para o urbanista Nabil Bonduki, a construção de um parque em torno do Alto Tietê pode até
parecer uma ideia saudável em um primeiro momento, todavia, o projeto, do jeito como foi
feito, jamais foi submetido a um debate com a sociedade ou o próprio Legislativo 165. O que
existe sobre o projeto são apenas informações publicitárias e uma confusa atribuição de
valores e responsabilidades, em que, de um lado aparece o DAEE, sem autoridade para
coordenar discussões políticas, e do outro o Governo do Estado, eximindo-se de qualquer
responsabilidade ou ônus. Com o mesmo discurso formalizado pela extinta Secretaria de
Obras e Meio Ambiente, quando da apresentação da proposta inicial do Parque Ecológico do
Tietê, para proteger o rio e funcionar como um regulador de enchentes, o Governo prende-se
a slogans megalômanos, mas deixa no ar inconsistências que evidenciam uma enorme
distância entre os objetivos declarados da obra e seu sentido real.
Segundo MARTINS e GUTIERREZ 166, a apresentação do projeto do parque mostra algumas
características intrigantes e que mereciam no mínimo um debate com a sociedade. A primeira
é o falso discurso social, pois por trás de um suposto reassentamento das populações
desalojadas está a expulsão e humilhação de centenas de famílias. A segunda é a
diferenciação dada aos moradores e às empresas (indústrias, galpões, estação de tratamento
etc.) quanto à área de exclusão, estas últimas poupadas de desapropriação, sem o
estabelecimento de critérios, parâmetros ou motivos. E a terceira é a total inexistência de
medidas que venham sanear a poluição causada pelo despejo deliberado de esgoto sanitário
e industrial, podendo inclusive comprometer a própria utilização do parque para fins
recreativos.

2.3.4 OUTROS PROGRAMAS
Simultaneamente, em 2008, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo
na gestão Kassab (2005-2012), implanta o Programa 100 Parques 167, para atingir a meta de 50
milhões de metros quadrados de área protegida municipal até 2012. Os novos parques se
diversificam em tipologias e agregam os Parques Naturais e as Unidades de Conservação aos
Parques Lineares, estes últimos com o objetivo de promover a permeabilidade do solo, para
165
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minimizar as enchentes em áreas de várzea, e, como consequência, ocupá-las com novos
espaços de lazer. Além disso, trata da expansão de áreas verdes com os objetivos de
construir-se um banco de terras públicas prestadoras de serviços ambientais, preservando a
biodiversidade e iniciando um plano de adaptação a um possível cenário de mudanças
climáticas. Agrupados em três tipos pela municipalidade, tradicionais, naturais e lineares, são,
na verdade, variados em seu desenho, dada a diversidade de suportes físicos, demandas de
equipamentos e processos de projeto.
O Programa de Parques Lineares já havia sido previsto em 2002, com o Plano Diretor
Estratégico, que introduz o Programa de Recuperação Ambiental de Cursos d’Água e Fundos
de Vale, e passou a considerar a Rede Hídrica Estrutural como um elemento estruturador
urbano, prevendo a implantação de pelo menos 300 parques junto do vale de rios, com o
intuito de conciliar habitação, meio ambiente e infraestrutura. Nesse caso, o Poder Municipal
vem utilizando-se de mecanismos de mobilização de recursos como o uso dos Termos de
Compensação Ambiental (TCAs), ou a venda de potencial construtivo, entre outros, e, por
estar relacionado à questão dos recursos hídricos, há também o auxílio da Companhia de
Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), que com o programa de saneamento Córrego
Limpo passa a atuar na despoluição dos corpos d’água existentes em alguns parques
previstos.
Segundo TAKAESU e MACEDO168, a implantação do programa possibilitou a criação de
espaços de lazer e além de sua intensa preservação, enfim, uma pauta que não fazia parte
das gestões municipais há muito tempo. Nas periferias, por exemplo, os ganhos sociais e
ambientais tem sido imensos. Na realidade, conforme os autores, os projetos realizados
durante o programa refletiram uma constante discussão entre os técnicos responsáveis, e
destes com os órgãos de aprovação (adequações para intervenções em APPs), tentando
conciliar as duas questões. Entretanto, perdeu-se nesse período uma grande oportunidade de
se explorar novas soluções de uso de materiais ou mesmo da criação de novos espaços de
lazer e recreação, ora por entraves da administração pública, ora pelas urgências na
aprovação de projetos para que a meta do número de parques fosse alcançada.

2.4 A RETOMADA DO MODELO: AMPLIAÇÕES NA MARGINAL TIETÊ
Se por um lado o Governo do Estado (gestão Serra, 2007-2010), anunciava obras para
preservação e conservação das várzeas do Alto Tietê, essa mesma gestão também anunciava
um projeto de ampliação da Avenida Marginal Tietê, configurada pela construção de uma
terceira pista, desde a Ponte Nordestinos até o Cebolão, aumentando a via em três faixas
168

TAKAESU, Luciana Satiko; MACEDO, Silvio Soares. Programa 100 parques para São Paulo: áreas de preservação permanente e
acessibilidade nos parques urbanos, 2012, p. 12.
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extras de rolamento. Iniciada em julho de 2009, e reeditando os antigos modelos, a obra se
justificava por tentar amenizar os problemas de circulação metropolitanos, porém repete
insistentemente os erros do passado anteriormente já diagnosticados como tais.
Outro ponto controverso nas obras da ampliação da Marginal Tietê dizia respeito à
diminuição da área permeável, com a construção de três novas faixas de rolamento em cada
sentido sobre o antigo canteiro central, suprimindo 559 árvores e impermeabilizando uma
área de 18,9 hectares. Segundo os empreendedores da obra (DERSA), sua ação se respaldou
na questão da fluidez do tráfego, pois a ampliação das faixas de rolamento traria um ganho
em fluidez de 35%. Segundo a Companhia estadual, seria gerada com isso uma economia
estimada em 1,5 milhão de litros de combustível e de 1,7 milhão de horas de viagem por ano
e, de acordo com o empreendedor, a consequente redução da emissão de poluentes 169.
Para a urbanista Raquel Rolnik, a obra foi um erro urbanístico, um erro já feito e reiterado,
que não resolve os problemas de trânsito da cidade, e muito menos da própria Avenida
Marginal (vide figura 107). Segundo a urbanista, não há planejamento metropolitano. Cada
município faz o que bem entende, não há dialogo entre eles. E os rios, infelizmente, não
obedecem a limites municipais. Uma decisão tomada em Cotia ou em Barueri vai interferir
naquilo que acontecerá na capital, pois o sistema hídrico é interligado.
Para um grupo de vinte professores da FAUUSP, a denúncia foi tão grave, que os urbanistas
decidiram apresentar formalmente os votos de repúdio à política pública urbana denominada
Revitalização da Marginal do Rio Tietê. Segundo o manifesto publicado, “a obra repete as
práticas de planejamento equivocadas, que levaram a metrópole ao colapso atual”. Em um
verdadeiro retrocesso, que caminha na contramão da atual preocupação mundial com o meio
ambiente, tal política se opõe frontalmente aos princípios de priorização do transporte
coletivo sobre o individual constante do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
e dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras 170.
Para o Governo do Estado, as obras foram encaradas como fundamentais e necessárias para
o futuro, trazendo redução de congestionamentos e do tempo de viagem para o corredor
viário, beneficiando não apenas a população da Capital, mas também de todos que utilizam a
via para acessar as rodovias que cruzam o município. Segundo a DERSA, a compensação
ambiental da Marginal corresponderia a 14% do valor da obra, colocando-a entre as maiores
do mundo. O projeto incluiria ainda plantios compensatórios pela supressão de cerca de 900
árvores, a maior parte de plantas mortas ou condenadas devido à ação de pragas, superando

169

NOBRE, Eduardo Alberto C. Ampliação da marginal do Tietê: demanda real ou rodoviarismo requentado?, 2010b.
ROLNIK, Raquel et al. Urbanistas da FAU lançam manifesto online contra construção de mais pistas nas margens do Tietê, 2009. Disponível
em: <https://raquelrolnik.wordpress.com/2009/12/16/professores-da-usp-lancam-manifesto-online-contra-contrucao-de-mais-pistas-nasmargens-do-tiete/>. Acesso em: dez. 2009.
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em total as mais de 176.000 árvores previstas na compensação ambiental, correspondendo a
quase 200 novas árvores por cada uma suprimida.

Figura 107. Marginal Tietê após obras de ampliação apresentando trânsito intenso
Fonte: Portal G1 SP, 2010.

O Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-SP) também aderiu o Manifesto de Protesto e
Repúdio às obras da marginal, sob a liderança do arquiteto Vasco de Mello, alegando que
nessa obra de ampliação, há uma total contradição com o projeto do Rodoanel, que se
objetiva em desafogar o tráfego veicular da área urbana do município171. Segundo o
urbanista, “a ampliação do número de faixas de rolamento das marginais do Tietê constitui-se
num indutor à circulação de veículos naquela área central da cidade, negando todo o
embasamento conceitual de tráfego que guiou os estudos de implantação do Rodoanel”.
Mello concorda com a falta de uma visão mais estruturada e ampla para a cidade, por parte
do poder público, e, para ele, o tempo vai mostrar o grande absurdo que é essa obra. Além
disso, os estudos de impactos ambientais, sociais e econômicos teriam sido aliviados para o
desenvolvimento de um projeto na surdina, do qual a divulgação coincidiu com a abertura
dos canteiros de obra.

171

GEROLLA, Giovanny. Ampliação da marginal do Tietê, em São Paulo, gera debate sobre políticas urbanas de transporte, 2010.
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A respeito do Manifesto de Protesto e Repúdio, a DERSA defende-se alegando que não houve
contradição alguma no projeto. Segundo a Companhia, a obra da Marginal apenas se inseriu
em um contexto de grandes obras, entre as quais o Rodoanel, que pretendem aumentar a
fluidez do tráfego. A DERSA alega ainda que a obra poderia reduzir em até 35% do tempo
médio de viagem, acarretando redução das emissões de dióxido de carbono, melhoria da
qualidade do ar, e redução do desperdício de combustível em aproximadamente 300 mil
litros por dia.
Para o urbanista e ex-vereador Nabil Bonduki, a obra contraria aquilo que o planejamento da
cidade requer inclusive o que está definido no próprio Plano Diretor, sobre a preservação dos
fundos de várzea; não concentra esses investimentos em transportes coletivos ou vias
paralelas à marginal. O melhor era investir tudo isso na mudança da nossa matriz de
transportes. Durante um curto espaço de tempo, haverá uma sensação de alívio do trânsito,
com a inauguração simultânea do Rodoanel Sul, da Linha 4 do Metrô e das novas pistas na
marginal. O alívio do trânsito é a segurança das campanhas eleitorais. Entretanto, quanto
maior for a oferta viária da principal artéria de circulação paulista, maior é a tendência de que
o usuário faça opção por ela. Esse tipo de obra gera grandes expectativas na população e o
resultado, no longo prazo, não é positivo, porque também incentiva o aumento do número de
veículos na metrópole.
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3 ESTUDO DE CASO: BHAT (CABECEIRAS)
3.1 SOBRE A ÁREA DE ESTUDO
Conforme mencionado anteriormente, o presente trabalho traz como recorte, a área drenada
pela Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT), uma bacia característica pelas profundas
alterações em suas várzeas, causadas por intervenções hidráulicas, mas também pelo modelo
de urbanização adotado e pela ocupação extensiva do solo urbano: em função do alto custo
da terra na região metropolitana, tem-se um tecido urbano resultante caracterizado pela
ocupação extensiva do solo urbano, pelos lotes pequenos, muito construídos e
impermeabilizados, e com pouca ou nenhuma vegetação (vide mapa 1).
De meados do século XX para cá a bacia tornou-se a região mais intensamente urbanizada do
País, caracterizada pelo grande crescimento da mancha metropolitana de São Paulo, e pela
grande concentração populacional, mesmo consideradas as tendências de estabilização das
taxas de crescimento dos municípios da região nas últimas décadas. Polo de riqueza nacional,
centralizando a sede dos mais importantes complexos industriais, comerciais e financeiros
que controlam as atividades econômicas do País, a bacia se caracteriza também por seus
contrastes, notadamente por seus municípios com níveis variados de qualidade de vida e
desenvolvimento humano, bem como pela problemática socioambiental que os envolve,
destacando-se o alto grau de desnível social, urbanização altamente predatória, poluição
significativa da maioria de seus corpos hídricos, entre outros.
Entretanto, apesar dos contrastes e paradoxos, a região apresenta ainda reais possibilidades
de utilização de seus espaços livres na metrópole contemporânea, como meio de viabilização
de uma requalificação funcional e ambiental, considerando-se os sérios problemas
decorrentes do estado atual de degradação da paisagem e do meio ambiente. Um exemplo
são as várzeas da Sub-bacia Tietê Cabeceiras (vide mapa 2), a montante da Capital, localizada
ao leste da Bacia do Alto Tietê, no trecho compreendido entre Salesópolis, no extremo leste
da região, até o Parque Ecológico do Tietê (Núcleo Eng. Goulart), na Barragem da Penha
(limite entre Guarulhos e São Paulo), passando pelos municípios de Biritiba-Mirim, Mogi das
Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos.
Trata-se de um local sob um grande impacto da ocupação humana, especialmente pela
intensa urbanização da área metropolitana, mas apresentando, principalmente nos trechos a
montante da Capital uma concentração significativa de áreas de ocupação rural.
Originalmente recoberta por vegetação da Mata Atlântica, com mata ciliar e áreas de várzea
ao longo do curso de sua vasta rede hídrica, a região, mesmo nos trechos mais distantes da
capital sofre com a redução drástica de áreas de vegetação nativa, substituída por pastagens
e culturas agrícolas diversas.
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A sub-bacia Tietê-Cabeceiras caracteriza-se também por ser uma área de mananciais, com
características geográficas favoráveis à formação de reservatórios, projetados para o
abastecimento público e controle de enchentes na Grande São Paulo, e de suma importância
para o abastecimento público. Entretanto, existem ameaças aos mananciais do sistema TietêCabeceiras, e os conflitos ocorrem principalmente em função da ocupação urbana
descontrolada. É uma ocupação que traz esgoto doméstico, lixo e a carga difusa de poluição
gerada nas áreas urbanizadas, levando ao comprometimento da qualidade da água bruta e à
possível inviabilização de uso do manancial, dado o aumento do custo do tratamento e
também a ameaça de redução da qualidade da água a ser distribuída para a população.
Nessa sub-região, as várzeas, apesar de bastante degradadas, sejam pelos loteamentos
irregulares, movimentos de solo, aterros para novas ocupações, descarte de materiais de
entulhos da construção civil, peças cavas de antigas mineradoras, ou ainda pela intensa
poluição de suas águas, apresentam, pelo menos em sua estrutura física, uma característica
de integridade e continuidade.

Figura 108. O curso sinuoso do Tietê por sua extensa planície de inundação
Foto: Ayrton Vignol / AE.

Preservadas, seja pela criação de parques e/ou áreas de proteção ambiental, seja por sua
condição geomorfológica de áreas baixas e alagadiças (inaptas à ocupação e assentamento
urbano), as várzeas apresentam nessa porção da bacia hidrográfica uma larga faixa de
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espaços livres (vide figuras 108 e 109), com reais possibilidades de implantação de um
sistema de corredores verdes e parques lineares. Além de proteger a grande área de
preservação às novas pressões e solicitações urbanas, o espaço estaria desempenhando um
relevante papel ambiental para a metrópole (retardamento do escoamento das águas, bem
como na contenção natural das erosões e na filtragem dos resíduos sólidos que escoam para
o leito principal do rio), ao mesmo tempo em que apresentaria um grande potencial
recreativo, além é claro, de seu destaque na paisagem urbana (valores visuais e paisagísticos).

Figura 109. Várzeas do Alto Tietê: trecho a jusante da Barragem da Penha
Fonte: Google Earth

Trata-se de uma mudança conceitual, seguindo as tendências contemporâneas do
Planejamento Urbano, onde o espaço livre público é tido como o principal elemento
estruturador das cidades, através da coexistência das áreas naturais com o desenvolvimento
de determinadas atividades, e onde o papel ambiental é condicionante para quaisquer
intervenções futuras.
Visando amenizar e minimizar os efeitos da urbanização, os projetos tenderiam então à
criação de espaços livres, de preferência interligados entre si, contribuindo efetivamente para
a melhoria da qualidade de vida urbana, criando-se condições favoráveis para o
desenvolvimento de atividades comunitárias de lazer e de educação ambiental, mas
principalmente por promover temas como a integração do homem com a natureza, a
recuperação do meio ambiente, o controle da poluição, a recuperação de áreas degradadas,
entre outras.
Entretanto, é importante ressaltar que a real aplicabilidade do sistema está vinculada às
diversas premissas de qualidade, baseadas nos preceitos da Arquitetura da Paisagem e/ou
Planejamento da Paisagem, considerando-se o sistema de espaços livres como estrutura, ou
ainda padrões urbanístico-paisagísticos necessários para uma qualificação (urbanopaisagístico-ambiental) de uma bacia. E tais premissas dizem respeito principalmente, à
balneabilidade adequada das águas; ao acesso às águas (físico e visual); ao usufruto humano
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de sua paisagem, para circulação e atividades de recreação; enfim, como elementos de
fruição da vida pública e da constituição da paisagem (urbana). E tudo isso, com o
desenvolvimento de atitudes e programas que visam considerar o potencial ecológico, a
biodiversidade, a riqueza paisagística na gestão dos sistemas fluviais, entre programas de
recuperação e restauração de rios degradados, suas margens e leitos de inundação, tendo-se
como paradigma o uso da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e intervenção
nos corredores fluviais.
Na realidade, a tomada de decisões e/ou ações, depende de uma visão sistêmica da bacia
hidrográfica, e não apenas o rio principal (Tietê) como seu único foco, pois são à margem de
seus diversos tributários que encontramos os maiores conflitos socioambientais da região,
envolvendo ocupação irregular, aterros clandestinos e descarte de entulho, minerações
diversas, contaminações do solo, despejo de efluentes e lixo, urbanização intensiva dos
fundos de vale, impermeabilização do solo, enchentes, carreamento de impurezas trazidas
pelo escoamento da água das chuvas, inclusive em atividades rurais (presença de agrotóxicos
e de grande volume de sedimentos erodidos ou dejetos de animais), etc.

Várzeas do Alto Tietê e suas áreas lindeiras
Em relação à ocupação da sub-região Tietê-Cabeceiras, as várzeas, bem como suas áreas
lindeiras, caracterizam-se por sua heterogeneidade, compreendendo desde áreas urbanas
consolidadas e em processo de verticalização, parques, áreas de proteção ambiental, até
áreas de produção hortigranjeira especializada e áreas destinadas à reserva de água para o
abastecimento público.
Mais próximo à Capital, na região que inclui os municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba,
Ferraz de Vasconcelos e Poá, é a mais ocupada e consolidada, configurando um vetor de
crescimento que seguiu a expansão do eixo leste do Município de São Paulo, ao longo da
ferrovia e da estrada antiga para o Rio de Janeiro. Foi nesse vetor que se deu também o início
da ocupação industrial, transformando as várzeas periféricas a partir da década de 1930
(instalação da companhia Nitro-Química Brasileira e dos bairros operários) 1. É justamente aí,

1

Durante a década de 1920, foram implantadas a Variante da Estrada de Ferro Central do Brasil (aberta à população apenas em 1932), nas
várzeas não inundáveis do Tietê, e a Rodovia São Paulo-Rio, sobre a antiga estrada de São Miguel. Esses fatores, somados à disponibilidade
de terrenos planos, extensos, junto ao Tietê e seus afluentes, favoreceram a instalação das indústrias como da Companhia Nitr o-Química
Brasileira, em 1935 (próximo ao córrego Itaquera), da Celosul (próximo ao córrego Mongaguá) em 1941, e da Cisper (próximo à uma lagoa,
formada por um córrego) em 1947. Essas fábricas inauguraram um período em que se seguia, favorecendo a instalação de uma séri e de
outras indústrias na várzea e suas proximidades até meados de 1980, muitas das quais persistem até hoje. Com as fábricas, a região até
então pouco habitada, viu surgir núcleos habitacionais movimentados e com um grande comércio local, com loteamentos e infraes truturas
trazidas pelas próprias indústrias, em virtude da distância dos grandes centros urbanos. Dentre esses núcleos surgidos estavam a Vila NitroQuímica, prolongando-se em direção ao sul pela Vila Americana. Do outro lado da via-férrea na várzea Tietê, a Cidade Nitro-Química
destinada aos operários e continuada para leste pelo Parque Paulistano. Na várzea do Itaquera, ao longo da Rodovia São Paulo-Rio, existiam
outras vilas operárias como a Cidade Nitroperária e a Vila Curuçá. Nas proximidades da Celosul, progredindo em virtude da fábrica, surgiu o
Jardim Matarazzo com seus elegantes bangalôs e bairro operário, absorvendo o antigo núcleo formado em torno da capela da Cruz Preta,

305

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

no extremo leste do Município de São Paulo, que está situado também, próximo ao Parque
Ecológico do Tietê, o complexo do Jardim Pantanal (vide figura 110), um conjunto de bairros,
ocupações e favelas à beira-rio que se estendem até a divisa dos municípios de Guarulhos e
Itaquaquecetuba, muito próximos ao leito do Tietê, em terrenos baixos e alagáveis, de
extrema fragilidade ambiental, e sujeitas às recorrentes e duradouras enchentes.

Figura 110. Jardim Pantanal, Zona Leste de São Paulo
Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Nesse compartimento situam-se parcelas significativas das áreas urbanas com função
dormitório e também áreas de proteção aos mananciais localizadas no entorno da várzea do
Rio Tietê em Itaquaquecetuba, Suzano, e Mogi das Cruzes. São áreas urbanas críticas, do
ponto de vista da ocupação urbana e que se situam em distritos e municípios com altas taxas
de crescimento demográfico. O vetor de crescimento que acompanha as várzeas (vetor leste)
compreende a porção leste do município de São Paulo (parte dos bairros da Subprefeitura de
São Mateus, e dos bairros de Iguatemi, Cidade Tiradentes, Itaquera, Cidade Líder, Guaianases,
Lajeado, Itaim Paulista e São Miguel Paulista), somados aos municípios de Ferraz de
Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes.
Essa porção da mancha urbana da metrópole concentra grandes contingentes de população
de baixa renda, moradora em áreas dominadas por uma paisagem caracteristicamente
periférica, constituída por loteamentos regulares e clandestinos, compostos por lotes de
pequenas dimensões e moradias autoconstruídas 2. Para efeito de influência sobre essa região
de várzeas, considera-se ainda um segundo vetor (nordeste), compreendendo os municípios

construída no século passado. Nos arredores da Cisper também cresceram os loteamentos urbanos, dando origem à Vila Cisper e ao Parque
Cisper. MORCELLI, Danilo da C. Paisagens paulistanas, memória e patrimônio às margens do Rio Tietê, 2013, p. 42-44.
2
CONSÓRCIO JGP/PRIME. Programa Rodoanel Mario Covas: Trecho Leste: EIA/RIMA, 2009, p. 36-37.
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de Guarulhos e Arujá, seguindo as rodovias Dutra e Ayrton Senna, e influenciando mais as
áreas na outra margem do Tietê.
A partir de Suzano, a mancha urbana da metrópole fica descontínua e as áreas de várzea, em
grande parte ainda conservadas (fisicamente), se alternam entre vazios urbanos e ocupações
em bairros residenciais precários, áreas de atividades de mineração de argila
(Itaquaquecetuba), plantas industriais (Suzano e Mogi das Cruzes), centro urbano (área
central de Mogi das Cruzes), áreas de produção hortifrutigranjeira (Mogi das Cruzes e Biritiba
Mirim), clube recreativo (Suzano), pesqueiros, e áreas preservadas (mais próximas à
nascente), além das represas do Sistema Alto Tietê. Em Suzano, destacam-se as
transformações nas últimas décadas, tendo como grande indutor a instalação de indústrias
(principalmente de celulose e de implementos agrícolas), mas tendo ainda, na zona rural, a
produção de hortifrutigranjeiros, como a atividade predominante.
A partir da área central de Mogi das Cruzes, mais precisamente nos municípios de Mogi das
Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis, as várzeas assumem um uso predominantemente agrícola
(vide figura 111), responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo e
outras regiões. De acordo com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da
Secretaria Estadual de Agricultura, 30% das hortaliças produzidas no Estado saem desse
cinturão verde do Alto Tietê.

Figura 111. Uso agrícola nas várzeas do Tietê em Mogi das Cruzes
Fonte: Google Earth.

Essa área agrícola, que tem em de Mogi das Cruzes o principal foco, despontou para a
atividade na década de 1950, quando fornecia apenas barro das várzeas para a fabricação das
telhas, tijolos e manilhas que abasteciam os centros consumidores. Destaque para presença
de imigrantes japoneses, a principal mão-de-obra, fundamental para o desenvolvimento do
setor. Entretanto, a atividade a princípio inócua se torna igualmente problemática para o
conjunto rio e várzeas, dado o manejo do solo (desmatamento, aterros, etc.) e o uso intensivo
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de mecanização, além do emprego de insumos químicos, altamente tóxicos e contaminantes.
Mogi das Cruzes caracteriza-se também por ser o polo regional do Tietê Cabeceiras, a partir
de um centro que teve nos últimos anos um crescimento econômico significativo, com a
chegada de novas empresas. O município, que desempenhou relevante papel na colonização
(localizado entre São Paulo e Rio de Janeiro, constituindo passagem obrigatória àqueles que
demandavam às duas capitais), alternou períodos de riqueza e pobreza, tendo, a partir de sua
área original desmembrado os municípios de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e
Itaquaquecetuba, distritos seus no passado.
Em Biritiba Mirim e Salesópolis, mesmo com as atividades das carvoarias na região durante
décadas, parte das suas matas foi preservada, despertando a vocação ecoturística (pelas
represas, matas, montanhas, e nascentes do Rio Tietê) (vide figura 112). Pela distância da
Capital, e por apresentarem grande parte de seu território protegida em áreas de
conservação e proteção ambiental, mantiveram-se como pequenos núcleos urbanos e têm no
desenvolvimento de atividades hortifrutigranjeiras e na exploração de agroflorestas de pinus
e eucalipto para fins industriais, a sua principal base econômica.

Figura 112. Ecoturismo em Salesópolis e Biritiba Mirim
Fotos: Tietê Turismo

Tem-se então, um quadro da região, historicamente marcada por conflitos entre crescimento
econômico, desigualdade social e conservação do meio ambiente. A região revela em seus
números uma situação preocupante: seu principal corpo hídrico, o Rio Tietê, recebe
diariamente uma grande carga de efluentes poluidores, sendo o esgoto doméstico o seu
principal agente poluidor. Outro problema é a alta e crescente demanda pela água na região.
Atualmente a BHAT enfrenta desafios para atender a demanda de água, principalmente na
região metropolitana, o que se acentuará ainda mais no futuro. Na realidade, a região vive um
estado crítico de produção de água para abastecimento público (estresse hídrico e escassez
hídrica), excedendo o consumo total de água da bacia, em muito, sua própria produção
hídrica.
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Trata-se de uma área extremamente sensível, com grande parte de seus limites incluídos em
Área de Proteção aos Mananciais (incluindo áreas destinadas à reserva de água para o
abastecimento público), e com grande parte de sua várzea ainda fisicamente íntegra
(incluindo alguns trechos com mata nativa), e que tem na ocupação urbana (vetor de
crescimento), o seu principal e grande conflito.
Nesse conflito, envolvendo meio ambiente, sociedade, e administração pública, têm-se como
resultado as várzeas aterradas (loteadas e vendidas), o regime hidrológico dos corpos d’água
alterado, e as áreas ocupadas sem qualquer critério técnico, sanitário, urbanístico e
ambiental, sob um círculo vicioso de degradação, submetendo seus ocupantes futuros ao
problema das inundações com a diminuição de seu espaço vital.

3.1.1 DIVISÃO POLÍTICA (MUNICIPAL) E HIDROGRÁFICA (SUB-BACIAS)
A área de estudo situa-se na Sub-Região Leste da RMSP, a mais extensa entre as cinco subregiões que compõem a região Metropolitana, correspondendo a 35,3% da sua área,
constituída pelos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema,
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano e é
servida por importantes rodovias como as federais, Dutra (BR-116) e Fernão Dias (BR-381), e
as estaduais Ayrton Senna (SP-070) e Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098).
Hidrograficamente, pertence à Sub-Região Tietê Cabeceiras, uma sub-região da BHAT,
característica por possuir cerca de 60%de seus limites em áreas de Proteção aos Mananciais,
compondo o importante sistema metropolitano de produção de água Alto Tietê. Entretanto, a
região registra também grandes conflitos envolvendo a preservação do meio ambiente e a
ocupação urbana, caracterizada pela pressão sobre as várzeas e os mananciais, notadamente
pelos grandes vetores de crescimento a leste e a nordeste da Capital.
A área onde se situam os municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e
Poá é a parte mais ocupada e consolidada da região, seguindo a antiga estrada Rio-São Paulo
e a antiga linha da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que também ligava São Paulo ao Rio de
Janeiro, hoje abrigando as Linhas urbanas da CPTM (Linha 11 Coral e Linha 12 Safira). Além
disso, há também um grande eixo industrial lindeiro à Via Dutra, que se inicia no Município de
São Paulo (Vila Maria) e prolonga-se até São José dos Campos, reunindo mais de três mil
estabelecimentos industriais. Destaca-se o Município de Guarulhos, concentrando o segundo
maior aglomerado industrial da Região Metropolitana, sendo superado apenas pela Capital. O
extremo Leste da sub-região (Santa Isabel, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis),
caracteriza-se pela baixa densidade demográfica, com menos de 140 mil habitantes por
quilômetro quadrado.
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A sub-região caracteriza-se pelo crescimento do setor terciário, beneficiando-se tanto da
presença de segmentos populacionais de renda média, compondo importante mercado
consumidor, quanto de serviços demandados pelo setor industrial através da terceirização de
funções anteriormente ligadas à indústria, tais como: logística e transporte de cargas,
armazenagem, segurança, manutenção e limpeza, e a expansão desse setor é intensificada a
partir de 1985, com a inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Os
condicionantes urbanos mencionados, associados à pressão demográfica exercida pela zona
leste do Município de São Paulo, com seus quatro milhões de habitantes, contribuíram para o
adensamento populacional ocorrido em Guarulhos, tornando-a a segunda maior cidade do
Estado de São Paulo. O município apresentou um PIB de 44,6 bilhões de Reais (2012)3, o
segundo da Região Metropolitana, superado apenas pelo da Capital. Esse resultado se deve
tanto à atividade industrial, ainda significativa, mas principalmente às atividades comerciais e
de serviços, que assumiram papel prevalecente na economia local na última década.
Os municípios que compõem a área de estudo podem ser caracterizados como extensão
territorial urbana do município de São Paulo, configurando um extravasamento do município
na direção leste e Sudeste. Os municípios que apresentam maior número de habitantes são
justamente os que se encontram no entorno do município de São Paulo.
As áreas urbanizadas no eixo de conurbação de sentido leste do município de São Paulo
encontram-se comprimidas entre os limites do município e o Reservatório de Taiaçupeba,
bem como entre este e o Reservatório Jundiaí. Ao longo da Rodovia SP-066, o eixo de
conurbação consolida-se entre as franjas da Zona Leste do município de São Paulo, seguindo
em direção ao município de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba, Suzano, até Mogi
das Cruzes. Nas áreas de maior concentração urbana, os espaços não ocupados são
representados pelas Áreas de Proteção Ambiental e pelas Unidades de Conservação
Ambiental e Espaços Especialmente Protegidos 4.
Segundo USSIER, “de um modo geral, observa-se o predomínio da população urbana sobre a
rural no total dos municípios do Alto Tietê Cabeceiras. Cabe ressaltar que o grau de
urbanização destes municípios vem permanecendo praticamente estável nas últimas
décadas”, mas que grande parte da população neles residente está justamente nas áreas de
proteção aos mananciais do Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT) 5. Em relação à população, o
vetor de urbanização configura-se ainda em processo de expansão. Ainda que decrescentes,
as taxas médias anuais de crescimento demográfico têm ficado acima da média
metropolitana desde o Censo de 1970. Na última década, a população da sub-região leste da
RMSP cresceu à taxa média anual de 1,45% contra 0,98% da RMSP (vide tabela 10). Alguns
3

Fonte: IBGE. Cidades. Produto Interno Bruto dos municípios: 2012. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: jan. 2015.
São Paulo (Estado), Alto Tietê: Informações para o Monitoramento Ambiental, 2006b, p. 6.
5
USSIER, Luiz Fernando. Efeitos do uso e ocupação do solo na qualidade das águas dos mananciais de abastecimento público: estudo de caso
na Microbacia da Represa Taiaçupeba – Mogi das Cruzes e Suzano/SP, 2009, p. 6.
4
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municípios de base populacional modesta, como Arujá, Guararema e Biritiba Mirim
apresentaram ritmos de crescimento superiores à média sub-regional, entre 2000 e 2010,
crescendo respectivamente, em 2,38%, 1,67% e 1,49%. Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e
Ferraz de Vasconcelos também apresentaram taxas médias anuais superiores à média.
Guarulhos, embora crescendo 1,31% ao ano, registrou um incremento de quase 150 mil
habitantes na última década 6.

Tabela 10. TGCA dos municípios da Sub-Região Leste da RMSP
Fonte: EMPLASA, 2011, p. 59.

3.1.2 MEIO ANTRÓPICO
Uso do solo
Para a classificação do uso do solo, utilizou-se como referência o levantamento contido no
Atlas de Uso e Ocupação do Solo da RMSP 7, um trabalho desenvolvido pela EMPLASA em
formato digital, no ano de 2002. Com a finalidade disponibilizar aos municípios da RMSP as
informações produzidas pela Empresa por meio da interpretação de imagens do satélite
Ikonos, em escala de 1:25.000, as áreas foram distribuídas segundo três categorias, as de uso
urbano, vegetação, e uso não urbano.
Cada uma dessas três categorias foi desmembrada em classes ou tipos, tendo-se a categoria
uso urbano sido dividida em área urbanizada, equipamento urbano, indústria, loteamento
desocupado e favela; a categoria vegetação foi dividida em mata, campo, capoeira, vegetação
de várzea e reflorestamento; e a categoria uso não urbano foi subdividida em lixão, aterro
sanitário, chácara, hortifrutigranjeiro, mineração, reservatório de retenção, solo exposto /
movimento de terra e outros usos.

6
7

EMPLASA. Por dentro da RMSP, 2011b, p. 57.
EMPLASA. Atlas de uso e ocupação do solo da RMSP. São Paulo: EMPLASA, 2006.
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Cada tipo de uso e ocupação do solo foi identificado segundo padrões determinados de cor e
textura na imagem Ikonos, confirmados por levantamentos realizados em campo. A
importância desses dados, segundo a EMPLASA, está na análise da dinâmica da mancha
urbana da RMSP (vetores de crescimento) e no seu avanço sobre as Áreas de Proteção aos
Mananciais, bem como na análise da mancha urbana quanto à aptidão física ao assentamento
urbano, utilizando-se para tanto, as bases do levantamento elaborado pela parceria entre a
EMPLASA e o IPT (Carta de Aptidão Física ao Assentamento Urbano).
Segue abaixo, uma descrição sumária das tipologias classificadas:
1. Uso Urbano (vide mapa 3):
◦
Área Urbanizada: Áreas arruadas e efetivamente ocupadas por usos
residencial, comercial e de serviços, caracterizadas por ruas e edificações;
◦
Equipamento Urbano: Área ocupada por estabelecimentos, espaços ou
instalações destinados à educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou
administração pública, além de outras atividades que tenham ligação direta, funcional ou
espacial com uso residencial;
◦
Indústria: Edificações ou aglomerados de instalações caracterizados pela
presença de grandes edificações e pátios de estacionamento localizados dentro ou fora de
área urbanizada, especialmente ao longo de grandes eixos viários;
◦
Loteamento Desocupado: Áreas arruadas com até 10% de ocupação, podendo
estar localizadas dentro da área urbanizada, na periferia ou isoladas;
◦
Favela: Conjunto de unidades habitacionais e sub-habitacionais (barracos,
casas de madeira ou alvenaria), sem identificação de lotes, dispostas comumente de forma
desordenada e densa. As favelas que passaram por processo de urbanização foram incluídas
como área urbanizada.
2. Vegetação (vide mapa 4):
◦
Mata: Vegetação constituída por árvores de porte superior a 5 metros, cujas
copas se toquem (no tipo mais denso) ou propiciem uma cobertura de pelo menos 40% (nos
tipos mais abertos);
◦
Campo: Vegetação caracterizada, principalmente, pela presença de gramíneas,
cuja altura, geralmente, varia de 10 a 15 cm, aproximadamente, constituindo uma cobertura
que pode ser quase contínua ou se apresentar sob a forma de tufos, deixando, nesse caso,
alguns trechos de solo a descoberto;
◦
Capoeira: Vegetação secundária que sucede à derrubada das florestas,
constituída, sobretudo por indivíduos lenhosos de segundo crescimento, na maioria, da
floresta anterior, e por espécies espontâneas que invadem as áreas devastadas, apresentando
porte desde arbustivo até arbóreo, porém com árvores finas e compactamente dispostas;
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◦
Vegetação de Várzea: Vegetação de composição variável que sofre influência
dos rios, estando sujeita a inundações periódicas, na época das chuvas;
◦
Reflorestamento: Formações arbóreas e homogêneas, cultivadas pelo homem
com fim basicamente econômico, havendo, na RMSP, predominância de eucalipto e pinus.
3. Uso Não Urbano (vide mapa 5):
◦
Lixão: Áreas de depósitos de resíduos sólidos a céu aberto, sem nenhum
tratamento;
◦
Aterro Sanitário: Área de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo,
através de confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo,
segundo normas específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança,
minimizando os impactos ambientais;
◦
Chácara: Chácaras isoladas e loteamentos de chácaras de lazer ou de uso
residencial e sedes de sítios que se encontram, notadamente, ao longo das estradas vicinais;
◦
Hortifrutigranjeiro: Áreas de cultura perene ou anual, horticultura, granja e
piscicultura, incluindo Culturas, Horticulturas, Granjas e Piscicultura / Pesqueiro;
◦
Mineração: Áreas de extração mineral e seu entorno (movimento de terra,
cavas e edificações) que sofrem ou sofreram efeito desta atividade, sendo na RMSP realizada
a céu aberto para praticamente todos os minérios explorados;
◦
Reservatório de Retenção: Reservatório de controle de cheias com saídas não
reguláveis;
◦
Solo Exposto: Solo preparado para cultivo e áreas que se encontram sem
cobertura vegetal, devido à ação de processos erosivos; Movimento de Terra: Áreas que
sofreram terraplenagem, apresentando solo exposto pela remoção da cobertura vegetal e
movimentação de solo;
◦
Outros Usos: Áreas que não se enquadram nos padrões acima definidos, tais
como: comércio e serviço ao longo das estradas ou isolados.
A seguir, nos mapas 3, 4 e 5, são apresentados os levantamentos de uso do solo, conforme
definido pelos levantamentos da EMPLASA, separados por cores que indicam as subcategorias
de cada uma das três categorias pré-determinadas, a saber: uso urbano, vegetação, e uso não
urbano. Sendo assim, no mapa 3 apresentam-se as subcategorias do uso urbano, ou seja, área
urbanizada, equipamento urbano, indústria, loteamento desocupado e favela; no mapa 4,
apresentam-se as subcategorias de vegetação, ou seja, mata, campo, capoeira, vegetação de
várzea e reflorestamento; e finalmente, no mapa 5, apresentam-se as subcategorias de uso
não urbano, ou seja, lixão, aterro sanitário, chácara, hortifrutigranjeiro, mineração,
reservatório de retenção, solo exposto / movimento de terra e outros usos, todos eles
acrescidos de hidrografia e limites municipais e de sub-bacias.
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MAPA 03 - USO DO SOLO: ÁREAS URBANAS
LEGENDA
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MAPA 04 - USO DO SOLO: ÁREAS NÃO URBANAS (RURAIS)
LEGENDA
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MAPA 05 - USO DO SOLO: VEGETAÇÃO
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Represas e mananciais
A região caracteriza-se por possuir grande parte de seu território (mais de 50%) incluída em
áreas sujeitas a restrições ambientais, tais como as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), os
Parques Naturais e as Áreas de Proteção aos Mananciais (Leis Estaduais n. 898, de 18 de
dezembro de 1975, e 1.172, de 17 de novembro de 1976). Estas últimas, concebidas na
década de 1970, visando à integração entre os sistemas de gerenciamento de recursos
hídricos e de planejamento urbano / metropolitano, e condicionando o seu crescimento às
diretrizes estabelecidas por esta legislação.
Entretanto, apesar dessas restrições, a exclusão social e a falta de políticas públicas eficazes
culminaram em um aumento das ocupações irregulares nessas áreas, comprovando a
ineficácia do instrumento, por estar distante da realidade, como por apoiar-se numa coerção
impossível de ser exercida. Com isso, houve a desvalorização dessas áreas, facilitando a ação
de loteadores clandestinos, que associados à falta de fiscalização e de políticas públicas de
habitação de interesse social inconsistentes, consolidaram a sua ocupação subnormal. O
Poder Público, por sua vez, ficou impedido de oferecer infraestrutura mínima de saneamento
básico, configurando tais ocupações como fontes de poluição para os corpos hídricos.
Tem-se então, um quadro marcado pela extensa ocupação urbana, gerando riscos
extremamente altos de poluição e contaminação de todos os mananciais localizados na Bacia
do Alto Tietê. A expulsão da população de baixa renda para as zonas periféricas das cidades,
além de outros problemas de ordem social, agravou a degradação ambiental, em decorrência
da expansão sem o devido planejamento e da falta de infraestrutura de saneamento urbana
adequada, gerando consequentes problemas de ocupação de áreas de proteção dos
mananciais e das várzeas. E essa periferização e a urbanização difusa nas franjas da
metrópole só tendem a agravar a degradação ambiental, seja por essa expansão dada de
modo informal, seja pela falta de infraestrutura adequada.
Por outro lado, tem-se que a região é de fundamental importância para o abastecimento da
metrópole, visto que compõe o sistema de abastecimento integrado, apresentando na região
os sistemas Rio Claro e Alto Tietê. O Sistema Rio Claro está localizado em Salesópolis, a 70 km
da Capital, e utiliza a água do Ribeirão do Campo, tratada na Estação Casa Grande. Abastece
bairros da Zona Leste da Capital, e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo
André. O sistema foi construído na década de 1930, e foi ampliado na década de 1970 8.
O Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT) (vide figura 113) é o único na RMSP com cinco
reservatórios de água interligados (Ponte Nova, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba),
além do Ribeirão do Campo que também contribuiu para o sistema. Constitui um sistema em
8

Dados da SABESP. Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=36>. Acesso em out. 2014.
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cascata no qual os reservatórios são interligados através de sistemas de túneis e canais, com a
finalidade de aumentar a captação de água para abastecimento da Região Metropolitana de
São Paulo.

Figura 113. Sistema Produtor Alto Tietê
Fonte: DAEE9.

Foi implantado em 1990 pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) em parceria
com a SABESP e tem a capacidade de disponibilizar cerca de 15 metros cúbicos por segundo
de água por meio de túneis, canais, estação elevatória e estação de tratamento de água.
Abastece a população dos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos,
Poá, Itaquaquecetuba, Arujá, e bairros da região leste da Capital, além de uma parcela do
município de Guarulhos. Os cincos reservatórios que compõem o SPAT e suas principais
características de projeto são: Ponte Nova, Taiaçupeba, Jundiaí, Paraitinga e Biritiba 10.
Localizado na divisa entre os municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim, a Ponte Nova é a mais
antiga das barragens do SPAT, construída na década de 1960, represando as águas das
cabeceiras dos rios Tietê e Claro. Apresenta usos múltiplos, tais como o abastecimento
público, o controle de cheias e inundações na cidade de São Paulo, a pesca (praticada por
profissionais e amadores) e lazer. O Reservatório Taiaçupeba foi construído na década de
1970, e está localizado na divisa entre os municípios de Mogi das Cruzes e Suzano, no Rio
Taiaçupeba-Açu, afluente da margem esquerda do Rio Tietê nas proximidades do município

9

Disponível em: <www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=63:sistema-produtor-alto-tiete&catid=39:sistemaprodutor-alto-tiete>. Acesso em: jun. 2014.
10
IPT. Plano de Desenvolvimento Regional dos Mananciais do Subcomitê Alto Tietê-Cabeceiras, IPT, 2014, p. 5-7.
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de Suzano. Atualmente está em fase de alteamento para a cota 753,41m (superior à sua cota
atual de 747,21 m), aumentando a sua capacidade de armazenamento.

Figura 114. Sistema Produtor Alto Tietê: Reservatório Jundiaí
Fonte: DAEE.

O Reservatório Jundiaí (vide figura 114) está situado no município de Mogi das Cruzes,
represando desde 1992 as águas dos rios Grande, Jundiaí e Doce, afluentes da margem
esquerda do Rio Tietê. O manancial é interligado com a represa de Taiaçupeba por meio de
canais e túneis onde existe uma Estação de Tratamento de Água (ETA) da SABESP. O
Paraitinga está em atividade desde 2005, situando-se no município de Salesópolis, à margem
direita do Tietê, e também permitindo usos múltiplos. Finalmente, o Biritiba está localizado
entre os municípios de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, represa água do Rio Biritiba, afluente
da margem esquerda do Tietê e foi criado para garantir o abastecimento e controlar as cheias
do rio Tietê.
Em 2015, tem-se como fato que a situação do sistema é de estresse hídrico, à beira do
colapso, notadamente pela baixa disponibilidade natural, dada a alta demanda metropolitana.
Os problemas de abastecimento esbarram no seu grande e contínuo crescimento de
demanda, mas também na demora na conclusão dos cronogramas das obras de
infraestrutura. Na realidade, os governos têm falhado sucessivamente pela ausência de ações
preventivas, pela retirada descontrolada de água dos reservatórios, pela concessão de
outorgas sem os devidos estudos de impacto, pela falta de agendas alternativas (como a
adoção definitiva do reúso, por exemplo), e pela falta de investimentos em educação
ambiental.

319

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

Resultante da conjuntura que envolve todos os fatores citados acima, mas também pela
forma como a crise vem sendo conduzida, acrescido, da negligência e omissão dos setores
responsáveis, da sobreposição dos interesses políticos e econômicos aos socioambientais, e,
finalmente, pelo padrão de chuvas, muito aquém da média histórica, tem-se um sistema
operando em negativo (abaixo dos limites de cota mínima) e nenhum investimento de dez
anos para cá, justamente quando os sistemas mostraram claros sinais de saturação: muito
pelo contrário, o consumo aumentou, os rios continuam poluídos e os esgotos sem
tratamento.

3.1.3 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
O clima da região (Tropical de Altitude) caracteriza-se pelo inverno seco, com precipitações
baixas no período (não ultrapassando os 50 milímetros), revertendo entre dezembro e
fevereiro (atinge os 250 milímetros), caracterizando os verões quentes e úmidos, com
temperatura média do mês mais quente (fevereiro) de 28°C.
Em relação ao relevo, a área está localizada no Planalto Paulistano, sendo constituída por
relevo de morros, que caracterizam a subzona Morraria do Embu, e por relevos de colinas
pequenas e morrotes da subzona Colinas de São Paulo. Seus solos predominantes são os
Argissolos Vermelho-Amarelo distróficos, de textura argilosa e média/argilosa que se
associam a Cambissolos Háplicos, distróficos, de textura argilosa, ambos A moderado e que
correm associados aos relevos de Morros e de Morrotes. Esses solos têm profundidade,
friabilidade, drenagem e retenção hídrica subsuperficial moderada, apresentam
características físicas favoráveis ao enraizamento, têm fertilidade muito baixa e são
excessivamente ácidos devido aos altos teores de alumínio 11.
Em relação à classificação dos corpos hídricos 12 na área de estudo, observa-se o
enquadramento entre as Classes 1 e 4, o que indica também os usos preponderantes aos
quais as águas superficiais se destinam (vide figura 115). Tem-se então como Classe 1, o Rio
Jundiaí e todos os seus afluentes até a barragem prevista do Reservatório do Jundiaí, no
Município de Moji das Cruzes; o Rio Taiaçupeba e todos os seus afluentes até a barragem do
Reservatório Taiaçupeba, situado na divisa dos municípios de Suzano e Mogi das Cruzes;
Reservatórios do Cabuçu de Cima e do Tanque Grande e todos os seus afluentes no Município
de Guarulhos; Reservatório do Engordador e todos os seus afluentes até a barragem, no
Município de São Paulo.

11
12

CONSÓRCIO JGP/PRIME. Programa Rodoanel Mario Covas: Trecho Leste: RIMA, 2009, p. 24.
CONSÓRCIO JGP/PRIME. Programa Rodoanel Mario Covas: Trecho Leste: EIA, 2009, vol. 2, p. 33.
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Como Classe 2, o Rio Tietê, a montante da região central de Suzano, e o Rio Jundiaí até a
barragem. Como Classe 3, o Rio Tietê e todos os afluentes da margem direita entre a foz do
Ribeirão Botujuru, em Mogi das Cruzes, e o Ribeirão Itaquera no Município de São Paulo e
todos os afluentes da margem esquerda, exceto o Jundiaí até a confluência com o Ribeirão
Oropó, Taiaçupeba até a barragem do Reservatório de Taiaçupeba, Guaió, Córrego Três
Pontes, Ribeirão Itaim e Ribeirão do Lajeado. Rio Baquirivu-Guaçu e todos os seus afluentes,
com exceção do Reservatório do Tanque Grande e seus afluentes até a confluência com o Rio
Tietê, no Município de Guarulhos.
Finalmente, como Classe 4, o Rio Itaquera, Ribeirão Itaim e Ribeirão do Lajeado e todos os
seus afluentes até a confluência com o Rio Tietê, no Município de São Paulo; Ribeirão Três
Pontes e todos os seus afluentes até a confluência com o Rio Tietê, na divisa dos Municípios
de São Paulo e Itaquaquecetuba. Rio Tietê e todos os seus afluentes desde a confluência com
o Rio Itaquera até a Barragem de Pirapora, no Município de Pirapora do Bom Jesus, com
exceção dos trechos de afluentes já classificados.

Figura 115. Mapa da hidrografia e qualidade das águas da Sub-bacia Alto Tietê-Cabeceiras
Fonte: FUSP, 2009.

Quanto à vegetação, região insere-se no Domínio da Mata Atlântica, abrangendo diversas
formações vegetais e ecossistemas associados. Todavia, a vegetação remanescente somente
predomina nas áreas periféricas e mais afastadas do centro da RMSP, em geral, onde o relevo
é mais acidentado, ou ainda nas suas diversas Unidades de conservação, tais como o Parque
Estadual da Cantareira, a Estação Ecológica de Itapety, e o Parque Estadual da Serra do Mar.
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Nesse complexo vegetacional que compõe o Domínio da Mata Atlântica, predominavam as
formações vegetais integrantes do complexo vegetacional da Floresta Atlântica, ou
simplesmente a região da Floresta Ombrófila Densa, tendo a sua composição florística de
cada faixa do gradiente bastante variável (quanto à fisionomia, estrutura e composição
florística), tanto em termos locais, em razão das variações morfológicas e pedológicas dos
terrenos, quanto na escala regional, em função de variáveis como: condições climáticas,
altitude, declividade, latitude, insolação, tipo de embasamento rochoso, fertilidade e
profundidade dos solos, drenagem, quantidade de nascentes e de cursos d’água, etc.
Ao longo dos 450 anos de ocupação do Planalto Paulistano, a floresta ombrófila densa foi
intensamente explorada ou suprimida para a implantação dos núcleos urbanos, fazendas e
chácaras. A vegetação natural foi substituída por cultivos de café, bananas e hortaliças,
reflorestamentos e lavouras de subsistência. No entanto, em muitas áreas, o relevo
acidentado e o solo de baixa fertilidade terminaram por coibir ou forçar o abandono das
lavouras13.
Além das florestas, no Planalto Paulistano também ocorriam originalmente dois tipos de
formações campestres, os campos das planícies fluviais (ao longo dos cursos d’água de maior
porte), e os campos de altitude (restritos a alguns interflúvios da borda do planalto). Os
campos úmidos naturais recobriam originalmente as planícies aluviais dos cursos d’água de
médio e grande porte. Exemplos claros dessas formações campestres eram os Campos de
Piratininga, às margens dos Rios Tietê e Tamanduateí. Atualmente, a cobertura vegetal nativa
remanescente na área de estudo ainda preserva parte destas formações florestais e
campestres. Nos remanescentes florestais predominam espécies características da floresta
ombrófila densa e nas áreas campestres, prevalecem os campos das planícies fluviais.
Assim como a vegetação, a fauna do Planalto Paulistano vem sofrendo pressão antrópica
acentuada, na forma de caça e destruição de hábitats desde tempos anteriores à colonização
europeia. Como resultado, algumas espécies foram extintas e grande parte da população de
animais, especialmente vertebrados de médio e grande porte, foi drasticamente reduzida 14.
Em relação à fauna aquática, tem-se que os rios da bacia têm sofrido ao longo das últimas
décadas várias transformações em função de diversos fatores, podendo-se destacar entre
eles: a mudança do regime dos rios de ambientes lóticos para lênticos pela construção de
barragens, alterações na fauna ictiológica, o desmatamento de regiões ribeirinhas, a ausência
de mata ciliar, a poluição agroindustrial e doméstica, a pesca predatória, entre outros.

13
14

id., p. 64.
CONSÓRCIO JGP/PRIME. Programa Rodoanel Mario Covas: Trecho Leste: RIMA, 2009, p. 29.
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3.1.4 APTIDÃO FÍSICA AO ASSENTAMENTO URBANO
Para a classificação do uso do solo, utilizou-se como referência a Carta de Aptidão Física ao
Assentamento Urbano da Região Metropolitana de São Paulo 15, um trabalho resultante da
parceria entre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a EMPLASA, com base na
amplitude das formas de relevo e declividade das encostas, na constituição do substrato
rochoso e dos solos associados e em outras características das unidades homogêneas de
relevo da região, tendo-se estabelecido categorias de terrenos, com aptidão e fragilidades
distintas (vide mapa 6).
O trabalho reuniu as informações técnicas contidas nas cartas em uma linguagem acessível, e
visando a incorporação das informações relativas ao meio físico no processo de planejamento
do uso e ocupação do solo urbano, em especial quanto à orientação das áreas mais favoráveis
à ocupação, bem como à identificação das características e prevenção dos problemas
esperados em cada uma das unidades que foi subdividida a Região Metropolitana de São
Paulo.
Para cada uma das unidades homogêneas em que foi subdividida a região foram apontados:
as características de relevo; as características geotécnicas gerais dos solos e das rochas; os
fenômenos da dinâmica natural e os problemas mais comuns em função da implantação de
loteamentos; a aptidão das unidades quanto à expansão urbana; os critérios técnicos gerais
para a elaboração de projetos de parcelamento mais adequados às condições do meio físico
observadas. A área foi dividida em oito regiões (unidades de relevo), classificada por suas
similaridades geomorfológicas, notadamente por suas amplitudes e declividades (vide tabela
11). A ordem de apresentação reflete a aptidão do padrão mais favorável (1) para o menos
favorável (8) ao assentamento urbano, a saber: colinas; morrotes; morros baixos; planícies
aluviais; morrotes baixos isolados em meio a planícies aluviais; morrotes altos; morros altos;
serras e escarpas. O trabalho ainda apresenta um segundo gradiente, a litologia, uma
classificação qualitativa sobre a predominância do tipo de rocha presente no solo, entre:
sedimentos aluvionares; sedimentos da formação São Paulo e correlatos; xistos e filitos;
migmatitos; granitos e gnaisses; anfibolitos; calcários; e quartzitos.
Em relação à compartimentalização do relevo considerou e declividade e a conformação das
encostas, procurando individualizar os setores de relevo mais favoráveis à ocupação – topos e
encostas suavizadas – daqueles que devem ser preservados ou ocupados com cuidado e
restrições, como as cabeceiras de drenagem, planícies aluviais e encostas íngremes. Esta
compartimentalização resultou nas oito categorias brevemente caracterizadas a seguir:

15

IPT; EMPLASA. Guia de Utilização da Carta de Aptidão Física ao Assentamento Urbano (1:50 000), 1990.
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◦
Colinas: Predominam amplitudes de 40m e declividades de até 20%.
Topografia suavizada, não exigindo práticas especiais em projetos de parcelamento.
◦
Morrotes: Prevalecem amplitudes de 60m e declividades de 20%. Condições
topográficas predominantemente favoráveis, com alguns setores problemáticos (declividades
maiores que 30% e cabeceiras de drenagem) que exigem cuidados especiais de projeto e
implantação.
◦
Morros baixos: Predominam amplitudes de 100m e declividades de 30%.
Condições topográficas desfavoráveis em muitos setores de encosta, o que impõe diretrizes
rígidas de projeto e implantação.
◦
Planicies aluviais: Predominam declividades inferiores a 5%. Baixa declividade
do terreno, pouca profundidade do lençol freático e ocorrência de solos com baixa
capacidade de suporte. Apresenta dificuldades para a implantação de obras de saneamento,
edificações e sistema viário, sendo sujeita a enchentes.
◦
Morrotes baixos isolados em meio a planícies aluviais: Predominam amplitudes
de 40m e declividades maiores de 30%. Topografia problemática. Morrotes isolados que se
destacam de uma área relativamente plana e mal drenada, com os problemas descritos
acima. Nos morrotes, os problemas estão associados à implantação inadequada das vias de
acesso e lotes.
◦
Morrotes altos: Predominam amplitudes de 80m e declividades entre 30% e
40%. Declividade acentuada nas encostas, bastante recortadas por linhas de drenagem
natural. Setores favoráveis limitados aos topos, que se apresentam isolados e constituem
pequena parcela da unidade. Tal fato implica em parcelamento descontínuo, sendo difícil e
onerosa a implantação de obras e infraestrutura.
◦
Morros altos: Predominam amplitudes de 150m e declividades maiores que
30%. Amplitudes e declividades elevadas dificultam as condições de acesso às áreas
potencialmente ocupáveis (topos de morros).
◦
Serras e Escarpas: Predominam amplitudes de 300m (serras) e de 100m
(escarpas) e declividades maiores que 30%. Amplitudes e declividades elevadas e precária
estabilidade das encostas impõem diretrizes rígidas que, na quase totalidade dos casos,
inviabiliza o parcelamento.
Já o mapeamento litológico aponta para a existência de oito tipos principais de rochas e solos,
cujas características condicionam a estabilidade dos terrenos e a suscetibilidade a processos
erosivos, requerendo procedimentos técnicos específicos quando da realização de
parcelamento do solo. Nesse sentido, é fundamental considerar a diferença de
comportamento entre solos de alteração de rocha e os solos superficiais. O solo de alteração
tem espessura variável, podendo atingir dezenas de metros, Por ser predominantemente
siltoso, micáceo e de difícil compactação, é problemático do ponto de vista geotécnico. Já o
solo superficial é mais argiloso e laterizado, sendo que sua espessura dificilmente ultrapassa
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2,5m. É mais resistente a processos erosivos, tem maior capacidade de suporte e é mais
favorável à implantação de cobertura vegetal que o solo de alteração.
◦
Sedimentos aluvionares (al): ocorrem junto à calha dos cursos d’agua e
apresentam características desfavoráveis ao parcelamento. Trata-se de sedimentos não
consolidados, com baixa capacidade de suporte, sobretudo quando em presença de camadas
de argila orgânica ou quando o lençol freático está próximo à superfície.
◦
Sedimentos da Formação São Paulo (tc): constituem, geralmente, o
compartimento geotécnico mais favorável ao parcelamento do solo urbano da Região
Metropolitana de São Paulo. O solo superficial encontrado nesses depósitos sedimentares é
geralmente constituído de argila porosa vermelha, com até 8m de espessura, menos
suscetível a problemas de instabilidade de taludes e mais favorável a obras de terraplanagem
do que os solos de alteração de rochas cristalinas, a saber: sixtos e filitos (xt), granitos e
gnaisses graníticos (gr), migmatitos (mg), anfibolitos (af), calcários (ca) e quartztitos(qz).
◦
Os xistos e filitos (xt): foram agrupados em razão de suas características
geotécnicas similares. Geralmente, apresentam espesso manto de alteração (solo de
alteração e rocha muito alterada), com até algumas dezenas de metros nos relevos
suavizados. No caso dos xistos, a espessura do solo superficial varia geralmente entre 2m e
3m; para os filitos, é de até 1m. Entremeadas aos xistos e filitos ocorrem faixa de metarenito,
cuja alteração dá origem a solos arenosos e bastante erodíveis.
◦
Granitos e gnaisse graníticos (gr): também foram agrupados em decorrência
de semelhanças quanto às propriedades mecânicas e físicas dos solos. Além disso, em ambos
os tipos de rocha, é comum a presença de matacões imersos no solo de alteração e em sua
superfície. O solo de alteração tem espessura muito variável, podendo atingir dezenas de
metros nos relevos mais suaves, ou estar ausente nos mais acidentados. O solo superficial
tem espessura aproximada de 2m nos relevos mais suaves, ou estar ausente nos mais
acidentados. O solo superficial tem espessura aproximada de 2m nos relevos suavizados e de
0,5m nos relevos acidentados. Trata-se de terrenos com baixa capacidade de suporte,
suscetíveis à erosão em sulcos, quando da realização de cortes e aterros, e a escorregamento
em taludes.
◦
Migmatitos (mg): também suscetíveis à erosão. O solo de alteração tem
espessura irregular, podendo atingir dezenas de metros, enquanto o solo superficial tem
espessura de 3m nos relevos suaves e de 0,5 nos relevos acidentados.
◦
Anfibolitos (af): Nesse caso, o solo de alteração apresenta espessura de até
5m, enquanto o solo superficial não ultrapassa 2m. Verifica-se a ocorrência de matacões
imersos nos solos de alteração e na superfície.
◦
Calcários (ca): Nesse tipo, a espessura do solo de alteração é de 10m nos
relevos suavizaods, podendo estar ausente nos mais acidentados. A camada de solo
superficial não ultrapassa 1m.
◦
Quartzitos (qz). Para esse tipo, o solo de alteração é arenoso e pouco
desenvolvido, com espessura não maior de 1m.
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Tabela 11. TGCA dos municípios da Sub-Região Leste da RMSP
Fonte: EMPLASA, 2011, p. 59.

Com o cruzamento dos dados, solo e forma de relevo, estabeleceu-se uma escala, variando
entre as melhores e piores condições ou aptidões ao assentamento urbano. Tal escala foi
composta por cinco categorias básicas: áreas favoráveis, áreas com restrições localizadas,
áreas passíveis de ocupação com sérias restrições, áreas com severas restrições, e, finalmente
as áreas impróprias ao assentamento.
Salienta-se que nesse estudo apenas as colinas se enquadraram como áreas favoráveis,
devendo-se inclusive privilegiar, sempre que possível, um maior adensamento,
principalmente por seu relevo suavizado, caracterizado pela predominância de baixas
amplitudes e declividades, e topos das elevações amplos e arredondados, permitindo boas
condições de drenagem.
Os morrotes, um pouco mais acidentados que as colinas, com amplitudes e declividades um
pouco superiores, se mostraram como áreas também favoráveis, mas com algumas restrições
localizadas, como nos taludes e nas cabeceiras de drenagem, por exemplo.
Já nos morros baixos, ou seja, nos relevos ondulados com amplitudes e declividades ainda
maiores, também são maiores as restrições. Nesses casos, classificados como áreas com
sérias restrições, são esperados alguns fenômenos de erosão e estabilidade em taludes.
Recomendam-se, nesses casos, projetos de parcelamento diferenciados, em função da
topografia do terreno, quanto à largura das ruas, tamanho e disposição de lotes, além das
obras de drenagem e tratamento superficial, incluindo o tratamento de leito viário.
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Os padrões planícies aluviais, morrotes baixos isolados em meio a planícies, morrotes altos e
morros altos foram classificados como áreas com severas restrições ao assentamento urbano.
Nessa categoria é interessante separar os padrões em dois grupos distintos, tendo as
planícies de um lado e as montanhas de outro. No caso das planícies, temos terrenos baixos e
planos junto aos cursos d'água, com baixíssimas declividades, e, portanto, inundáveis e/ou
sujeitas aos processos hidrológicos diversos. No segundo grupo, para o caso dos morrotes e
morros característicos pelas amplitudes maiores e/ou declividades maiores, são esperados
fenômenos naturais de erosão, em função dessa configuração topográfica, tendo-se os locais
favoráveis restringem-se aos topos dos morrotes e às colinas. Nesses casos, os vales
geralmente são encaixados com planícies aluviais restritas, e a sua ocupação é de imensa
instabilidade e suscetibilidade a escorregamentos, queda de blocos e intensa erosão hídrica.
Finalmente, classificadas como não aptas ou impróprias ao assentamento, as serras e
escarpas, por suas grandes declividades e altitudes, e por serem naturalmente suscetíveis aos
movimentos de massa, tais como, escorregamentos, queda de blocos e rastejo, devem ser
consideradas apenas como áreas de preservação ambiental.
A seguir, no mapa 6, são apresentadas as classes de aptidão física ao assentamento urbano,
segundo os padrões definidos pelos levantamentos do IPT e EMPLASA, separados por cores
que indicam cada um dos padrões geomorfológicos, relacionados estes a cada uma das
classes de aptidão física pré-definidas. Sendo assim, os padrões estão subdivididos em colinas,
morrotes, morros baixos, planícies aluviais, morrotes baixos isolados em meio a planícies
aluviais; morrotes altos; morros altos; serras e escarpas; e as cinco subcategorias, dispostas
entre as melhores e piores condições para o assentamento urbano, são: áreas favoráveis,
áreas com restrições localizadas, áreas passíveis de ocupação com sérias restrições, áreas
com severas restrições, e, finalmente as áreas impróprias ao assentamento.
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MAPA 06 - APTIDÃO FÍSICA AO ASSENTAMENTO URBANO
LEGENDA
Limite da RMSP
Limite municipal

Rio Cabuçu
de Cima

Rio Baquirivu-Guaçu

Limite da Sub-bacia Cabeceiras
Limite das microbacias
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Colinas
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Morros baixos
Várzeas
Morrotes isolados
Morrotes altos
Morros altos
Serras e escarpas

Áreas favoráveis
Áreas com restrições localizadas
Áreas passíveis de ocupação com sérias restrições
Áreas com severas restrições
Áreas com severas restrições
Áreas com severas restrições
Áreas com severas restrições
Áreas impróprias
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Rio Tietê
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Rio Biritiba-Mirim

Rio Jundiaí

Rio Claro
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Rio
Taiaçupeba-Mirim

Res. Biritiba-Mirim

Rio
Barainho
Rio
Taiaçupeba-Açu

Rib Vargem
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IPT; EMPLASA. Carta de Aptidão Física ao Assentamento Urbano, 1990.
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3.2 IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIAS
3.2.1 TIPOLOGIAS DE RELEVO / HIDROGRAFIA (ZONAS)
Parte-se do pressuposto que as bacias hidrográficas são unidades de planejamento e gestão
dos cursos hídricos, e que seus limites devem ser considerados para possíveis ações e/ou
intervenções nos corredores fluviais, bem como para o planejamento urbano-ambiental. O
zoneamento e o uso e ocupação do solo quando pensados a partir da escala da bacia urbana,
consegue incorporar mais facilmente medidas de controle ambiental, tendo em vista que
cada recurso hídrico possui fragilidades específicas, que requerem, muitas vezes, diferente
tratamento urbanístico.
Na realidade, por delimitarem compartimentos geográficos naturais e bem definidos, seu
estudo possibilita determinar-se, com razoável consistência, as prioridades de ações para
correção e mitigação de impactos ambientais negativos, principalmente os causados pelas
atividades antrópicas. Além disso, facilitam a articulação dessas ações, bem como a
descentralização das políticas ambientais, estabelecendo uma maior integração das
comunidades e das esferas públicas e institucionais. Nessa visão sistêmica de gerenciamento,
cada caso é um caso, e as prioridades, planos e ações desejáveis para uma microbacia não se
aplicam obrigatoriamente às suas vizinhas (vide figura 116).

Figura 116. Microbacias na região do Tietê-Cabeceiras
Fonte: FUSP, 2009.
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Sendo assim, para o gerenciamento eficaz é necessário um processo de planejamento sócioeconômico-ambiental de cada unidade, estabelecendo-se soluções factíveis dentro dos
limites da capacidade de suporte ambiental das mesmas, bem como dos riscos ambientais
envolvidos. Além disso, é imprescindível que em todas as etapas do planejamento e do
gerenciamento de bacias hidrográficas haja participação e envolvimento de todos os atores
sociais envolvidos.
A partir da delimitação das bacias hidrográficas como compartimentos geográficos coerentes
para planejamento integrado do uso e ocupação dos espaços rurais e urbanos, propõe-se
também, para efeito de análise, um zoneamento que leve em consideração a subdivisão de
cada bacia em três zonas altimétricas distintas (vide figura 117), que correspondem,
genericamente, ao alto curso dos rios (alta bacia), curso médio dos rios (média bacia), e baixo
curso dos rios (baixa bacia). O alto curso é o curso superior do rio, das nascentes, localizado
na porção mais movimentada da bacia, onde o poder erosivo e de transporte de sedimentos
é muito intenso: a força das águas escava vales em forma de V, e no caso das rochas serem
resistentes, o rio forma gargantas ou desfiladeiros. No curso médio do rio, a inclinação se
suaviza e as águas ficam mais tranquilas: sua capacidade de transporte diminui e começa a
depositar os sedimentos que não pode mais transportar. Finalmente, no baixo curso ou curso
inferior, a inclinação do terreno torna-se quase nula e há muito pouca erosão e quase
nenhum transporte: o vale se alarga e o rio corre sobre os sedimentos depositados, às vezes
desenhando meandros.
Para efeito desse estudo, as zonas, foram então denominadas: ZONA 1, para os terrenos
cristalinos, de cabeceiras, apresentando grandes inclinações e altitudes, notadamente nas
serras, escarpas e morros (altitudes superiores de 800 metros); ZONA 2, com inclinações mais
leves, referente aos depósitos terciários de sedimentos, disposta pelos morrotes, colinas e
baixas inclinações e altitudes (altitudes entre 750 a 800 metros); e ZONA 3, das planícies
fluviais, dos sedimentos aluvionares, de relevo plano e alagadiço (altitudes abaixo de 750
metros).
Segundo CHRISTOFOLETTI 16, nessas categorias está também a divisão do trabalho realizado
pelos rios, divididas assim em três tipos: o trabalho de transporte (sedimentos carregados em
solução; suspensão e/ou saltação); o trabalho de erosão (desgaste por corrosão, e/ou
cavitação); e o trabalho de deposição (carga de sedimentos). Segundo o autor, há um modelo
para descrever esses processos em três zonas: produção, transferência e deposição. Segundo
esse modelo, a clássica divisão das bacias fluviais em alto, médio e baixo curso refletem
justamente os três segmentos citados. Tem-se, portanto, que o alto curso corresponde à
bacia de captação, onde a ação predominante é a erosão; o médio curso identifica-se com o

16

CHRISTOFOLETTI apud LEITE, Robson. Aspectos Geomorfológicos da planície fluvial da Baixo Rio Cotia, SP, 2013, p. 19-20.
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canal de escoamento, onde ocorre o transporte de materiais; e no baixo curso predomina a
sedimentação, sob a forma de aluvionamento.

Figura 117. Subdivisão cada bacia em três zonas altimétricas distintas
Org. Omar de Almeida Cardoso.

Esses processos de produção, transporte e deposição de sedimentos são denominados ciclo
hidrossedimentológico, e correspondem à base da dinâmica de sedimentos na bacia
hidrográfica. Tal ciclo está diretamente vinculado ao ciclo hidrológico e envolve o
deslocamento, o transporte e o depósito de partículas sólidas presentes na superfície da
bacia hidrográfica, sendo que o mau uso e/ou uso inadequado da terra pode provocar
interferências no ciclo hidrológico, causando grandes prejuízos para o meio ambiente, com a
diminuição da produtividade e poluição da água.
Para efeito de análise, têm-se então as vertentes avaliadas como ZONA 1, apresentando-se
predominantemente em vales encaixados, portanto características pelos declives favoráveis
aos processos erosivos, principalmente quando das interferências antrópicas impróprias (vide
figura 118). Nessas áreas, o escoamento superficial tende a predominar sobre o processo de
infiltração e o seu uso está condicionado ao estabelecimento de medidas/técnicas de
adequação. São as principais contribuintes para o carreamento de sedimentos e
assoreamento de reservatórios e cursos de água. Nesses vales, predominam o relevo de
degradação, de ocorrência predominantemente em rochas sedimentares e cristalinas, que
apresentam relevo acidentado, constituído por vertentes predominantemente retilíneas a

331

Várzeas do Alto Tietê, as águas urbanas e a paisagem: conflitos, possibilidades e ações desejáveis para a qualificação dos espaços livres

côncavas, fortemente sulcadas, declivosas. São, portanto áreas pouco favoráveis à ocupação
urbana, sendo que as porções potencialmente ocupáveis limitam-se aos topos, que
eventualmente se apresentam de forma estreita e alongada. Segundo IPT e EMPLASA17,
recomenda-se, nesses casos, que o parcelamento só deverá se processar em situações
bastante particulares, sendo necessários cuidados especiais de projeto e implantação.

Figura 118. Corte esquemático representando a ZONA 1
Org. Omar de Almeida Cardoso.

Na ZONA 2 estariam então os terrenos mais favoráveis, com baixas declividades e amplitudes
altimétricas, típicas de um relevo de colinas e morrotes (colinas, patamares, rampas e
espigões), exatamente onde nasceram e cresceram as primeiras vilas e freguesias da região,
que as elegeram como o sítio topográfico ideal para a sua implantação (vide figura 119). Para
IPT e EMPLASA18, esse padrão de relevo levemente ondulado, típico das várzeas do Tietê, é o
mais propício ao assentamento urbano, dadas as baixas declividades, mas também pelos
topos das elevações amplas e arredondadas, bem como pelos seus vales abertos com
planícies aluviais restritas. Todavia, salienta-se que até nesses padrões morfológicos, mais
especialmente nas vertentes das colinas e dos morros isolados, em função do desmatamento
e dos movimentos de terra, pode-se verificar eventos envolvendo erosões, sobretudo ligados
à estabilidade de taludes. Estão também, entre os principais problemas relacionados às
interferências nessa zona, as enchentes repentinas, principalmente nos períodos das grandes
chuvas sazonais, motivadas pela urbanização excessiva dos fundos de vale, pelas altas taxas

17
18

IPT; EMPLASA. Guia de Utilização da Carta de Aptidão Física ao Assentamento Urbano (1:50 000), 1990. p. 24-26.
id., p. 24-26.
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de impermeabilização do solo, e pela canalização e tamponamento dos córregos que correm
em suas vertentes.

Figura 119. Corte esquemático representando a ZONA 2
Org. Omar de Almeida Cardoso.

Finalmente, na ZONA 3, estão os terrenos das várzeas, ou das planícies de inundação, já
indicando a presença das águas, em sua própria nomenclatura (nas enchentes toda essa área
é inundada, tornando-se o leito do rio). Trata-se das áreas maiores dos leitos dos grandes rios
da bacia, por onde ocorrem as cheias mais elevadas, irregulares, e com períodos de
recorrência superiores ao período de um ano (vide figura 120). Tais áreas constituem-se pela
forma mais comum de sedimentação fluvial, formando-se por aluviões e por materiais
variados depositados no canal fluvial ou fora dele. São superfícies horizontais ou levemente
inclinadas limitadas por declives no mesmo sentido, constituindo patamares de depósito
sedimentar, modelados pela erosão fluvial, marinha ou lacustre. Portanto, qualquer tipo de
manejo ou ações antrópicas exigem cuidados redobrados, principalmente aquelas que
envolvem algum tipo de prejuízos por enchentes ou riscos ambientais, como a contaminação
da água (instalação de fossas sanitárias, aplicação de agroquímicos, acesso de animais à
água), por exemplo. Nessas áreas, é de fundamental importância a manutenção da vegetação
ciliar, como forma de contenção de sedimentos, erosão de margens, regularização de vazões
e proteção da fauna aquática. Segundo IPT e EMPLASA 19, recomenda-se, nesses casos, para a
ocupação obras dispendiosas no tocante ao saneamento, drenagem, escavação e fundações.
Trata-se, portanto, de áreas potencialmente problemáticas para o parcelamento do solo,
sendo a sua destinação mais adequada para atividades agrícolas, de lazer, ou se viável
economicamente, de mineração, desde que compatibilizadas com a ocupação do entorno.
19

id.,. p. 20-21.
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Figura 120. Corte esquemático representando a ZONA 3
Org. Omar de Almeida Cardoso.

A seguir, no mapa 7, é apresentado o mapa hipsométrico da região, agrupado por faixas
altimétricas que permitem identificar no local de estudo as três zonas supracitadas: as altas
bacias, genericamente localizadas nos terrenos acima da cota 800 metros, portanto
geomorfologicamente configurados pelos morros, serras e escarpas; as médias bacias,
genericamente localizadas nos terrenos entre as cotas 750 e 800 metros, portanto
geomorfologicamente configurados pelas colinas e morrotes; as baixas bacias, genericamente
localizadas nos terrenos abaixo da cota 750 metros, portanto geomorfologicamente
configurados pelas várzeas e terraços fluviais.

334

MAPA 07 - HIPSOMETRIA
LEGENDA
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3.2.2 TIPOLOGIAS DE OCUPAÇÃO DO SOLO (TIPOS)
Em relação aos tipos identificados, foram assim classificados conforme cinco tipologias
básicas de ocupação do solo, de acordo com o grau de interferência humana sobre o meio
físico e biótico. Nessa escala gradual de ações antrópicas e seus impactos sobre o meio, temse então, desde o TIPO 1, relacionado às situações onde o grau de alterações antrópicas nos
meios físico e biótico é pequeno, portanto com impactos nulos ou mínimos à paisagem e ao
ambiente, até o TIPO 5, configurado pelas grandes alterações antrópicas no meio,
acarretando, portanto impactos máximos. Têm-se, a seguir, uma descrição das tipologias
adotadas:
◦

TIPO 1. Várzeas e/ou fundos de vale com pequenas ou nenhuma alteração:

Figura 121. Corte esquemático representando o TIPO 1
Org. Omar de Almeida Cardoso.

Nesse caso (vide figura 121), o relevo permanece intacto ou muito pouco alterado, assim
como o seu extrato vegetal (in natura) e a permeabilidade do solo; geralmente configuram-se
como matas galerias ou matas ripárias, e sua presença garante a proteção dos corpos
hídricos, evitando a erosão de suas margens e funcionando como uma espécie de filtro aos
agentes poluidores, além de favorecem a criação de corredores de biodiversidade,
preservando a biodiversidade da flora e servindo de refúgio às aves e animais; geralmente a
qualidade da água é excelente ou boa, dependendo apenas da presença ou não de
urbanização/ocupação a montante; seus problemas, quando existem, geralmente estão
relacionados aos eventos naturais, mais precisamente com a possibilidade de enchentes,
deslizamentos e erosões, componentes da dinâmica hídrica natural, e importantes
indicadores do funcionamento do sistema ecológico de águas correntes (vide figura 122).
No caso das baixadas alagadiças, tais áreas desempenham um papel fundamental no
funcionamento do regime fluvial, na medida em que aumentam a capacidade e o tempo de
retenção das águas em determinados trechos da bacia, liberando-as aos poucos e contendo
cheias em jusante. A cobertura florestal auxilia, por sua vez, nesta função, além de garantir o
aumento da vazão de deflúvio nas estações secas.
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Figura 122. Imagem de satélite caracterizando o TIPO 1
Fonte: Google Earth.

◦
TIPO 2. Várzeas e/ou fundos de vale com alterações para uso agrícola e pastoril
(sítios, chácaras, fazendas, etc.) ou mineração:

Figura 123. Corte esquemático representando o TIPO 2
Org. Omar de Almeida Cardoso.

Nesse caso (vide figura 123), o relevo permanece intacto ou é pouco movimentado, apenas
em função da adequação do terreno às culturas desenvolvidas, ou ainda para as construções
isoladas; em relação à vegetação os impactos são maiores, sendo que as atividades rurais
geralmente erradicam grande parte da vegetação nativa, mesmo sendo tais áreas protegidas
pela legislação; nesse caso, criam-se problemas bióticos em função da perda/diminuição da
biodiversidade, conservação da umidade do solo, e estabilidade do lençol freático; em relação
à permeabilidade, existem interferências, mas estas são mínimas; quando há matas ripárias,
sua presença garante a proteção dos corpos hídricos, evitando a erosão de suas margens e
funcionando como uma espécie de filtro aos agentes poluidores, além de favorecem a criação
de corredores de biodiversidade; em relação à qualidade da água, a poluição, apesar de
pequena, pode ser notada, seja pelo lançamento ou carreamento de substâncias poluentes
nos corpos d’água, pela disposição de resíduos sólidos no solo, pelo lançamento de esgotos
ou resíduos agrícolas, ou simplesmente pela degradação de suas margens; a retirada abusiva
de água para irrigação e dessedentação animal pode ser também um problema nessas áreas;
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as atividades de mineração são mais impactantes, principalmente naquelas desenvolvidas
com abertura de grandes cavas, podendo comprometer seriamente a função natural da
várzea (vide figura 124).

Figura 124. Imagem de satélite caracterizando o TIPO 2
Fonte: Google Earth.

◦
uso urbano:

TIPO 3. Várzeas e/ou fundos de vale com alterações de médio impacto para o

Figura 125. Corte esquemático representando o TIPO 3
Org. Omar de Almeida Cardoso.

Nesse caso (vide figura 125), o relevo é geralmente bastante alterado em função dos
movimentos de terra para o uso urbano (cortes e aterros) nas construções e arruamentos; o
solo também se apresenta bastante compactado, sendo essa uma condição para a
estabilidade dessas construções; em relação ao meio biótico, os impactos são ainda maiores,
visto que na implantação de uso urbano, geralmente se erradica toda a vegetação nativa,
salvo nos casos em que há exigências legais de preservação de determinadas áreas; mesmo
nos loteamentos que possuem altas taxas de permeabilidade nos lotes e utilização de áreas
verdes, o meio biótico é totalmente alterado; os fundos de vale geralmente se destinam à
circulação viária, quando na frente dos lotes, ou ainda como restos urbanos em meio de
quadra; com indícios claros de degradação, os cursos hídricos geralmente têm suas águas
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contaminadas pelo carreamento de sujeira urbana (poluição difusa), mesmo que não haja
despejo de esgoto em suas águas; seus maiores problemas, portanto, estão vinculados à
contaminação da água, podendo inclusive tornar-se um foco de doenças de veiculação hídrica
ou ainda como criadouros de vetores transmissores; outro problema são as enchentes,
principalmente nos períodos das cheias sazonais, motivadas pelas obras inadequadas de
drenagem, ou mesmo urbanização excessiva dos fundos de vale, notadamente pela
canalização e tamponamento dos seus rios e córregos (vide figura 126).

Figura 126. Imagem de satélite caracterizando o TIPO 3
Fonte: Google Earth.

◦
urbano:

TIPO 4. Várzeas e/ou fundos de vale com alterações de alto impacto para o uso

Figura 127. Corte esquemático representando o TIPO 4
Org. Omar de Almeida Cardoso.

Nesse caso (vide figura 127), o relevo é completamente alterado em função dos grandes
movimentos de terra para o uso urbano (cortes e aterros) nas construções e arruamentos; o
solo também se apresenta bastante compactado, e a urbanização é intensa, com ocupação
total dos fundos de vale, desfigurando completamente a paisagem e o ambiente; nesse caso
os terrenos são impermeabilizados ao extremo, com a pavimentação de pistas,
encarceramento de cursos hídricos, construção de subsolos rebaixando o lençol freático; e os
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cursos hídricos geralmente estão tamponados ou emparedados em canais, dividindo o seu
espaço físico com vias de circulação; em relação ao meio biótico, os impactos são
praticamente irreversíveis, sendo que qualquer tentativa de revitalização implica em grandes
investimentos; com altos índices de degradação, os cursos hídricos geralmente têm suas
águas contaminadas pelo carreamento de sujeira urbana (poluição difusa), mesmo que não
haja despejo de esgoto em suas águas; apresenta também problemas vinculados à
contaminação da água, podendo inclusive tornar-se um foco de doenças de veiculação hídrica
ou ainda como criadouros de vetores transmissores (mesmo com os cursos hídricos
tamponados); outro problema são as grandes enchentes, principalmente nos períodos das
cheias sazonais, motivadas pelas obras inadequadas de drenagem, somados à urbanização
excessiva dos fundos de vale, e altas taxas de impermeabilização do solo (vide figura 128).

Figura 128. Imagem de satélite caracterizando o TIPO 4
Fonte: Google Earth.

◦
TIPO 5. Várzeas e/ou fundos de vale com alterações de alto impacto para
urbanização intensa e precária (favela):

Figura 129. Corte esquemático representando o TIPO 5
Org. Omar de Almeida Cardoso.

Nesse caso (vide figura 129), essa tipologia não interfere diretamente no terreno com
movimentos de terra, mas caracteriza-se por ser muito construída (alta taxa de ocupação) e
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pela autoconstrução, notadamente pelas casas e arruamentos, ocupando todos os espaços
possíveis, e em alguns casos, até mesmo sobre o leito de córregos; nesse caso, o vale
apresenta-se compactado e impermeabilizado pelo acúmulo de moradias, e a urbanização é
igualmente intensa, com ocupação total dos fundos de vale, desfigurando completamente a
paisagem e o ambiente; caracteriza-se também por possuir condições precárias em relação
ao saneamento ambiental, principalmente em decorrência da ausência de infraestrutura de
saneamento, tornando comum o despejo de esgoto in natura sobre os corpos hídricos; os
índices de degradação são altos e os problemas vinculados à contaminação da água são
constantes; outro problema são as enchentes recorrentes, principalmente nos períodos das
cheias sazonais, em função das moradias geralmente ocuparem o espaço natural das águas,
ou seja, o seu próprio leito (vide figura 130).

Figura 130. Imagem de satélite caracterizando o TIPO 5
Fonte: Google Earth.

3.2.3 IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIAS E POSSIBILIDADES DE AÇÕES
A seguir são apresentados estudos, contendo o desdobramento das cinco tipologias nas 3
zonas previamente determinadas, em função dos aspectos gemorfológicos (relevo e solo),
bem como das dinâmicas hídricas associadas. Os problemas são notórios e variam em função
do grau de antropismo, associado à não observância da não aptidão física de determinadas
áreas, ou ainda às restrições a que são sujeitas.
Um exemplo disso são os casos verificados nas áreas periféricas das cidades, ou mesmo nas
áreas intraurbanas, impróprias aos assentamentos urbanos, mas densamente ocupadas, pelas
encostas, topos de morro, margens de cursos d’água, várzeas de inundação, enfim, em áreas
ambientalmente frágeis e extremamente instáveis e sensíveis, consideradas de risco à
ocupação, pela suscetibilidade aos processos geodinâmicos. Segundo um processo de
urbanização que se expandiu além dos limites possíveis, a cidade invadiu áreas impróprias à
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ocupação, e assim, consequentemente, viu aumentar exponencialmente as situações de
perigo, notadamente pelos recorrentes desastres, caracterizado pelas enchentes e
deslizamentos, e trazendo assim prejuízos e danos de ordem econômica, social e ambiental.
Há também os tipos que se caracterizam pelos muitos córregos e cursos d’água que
desapareceram dos mapas da metrópole, sucumbindo sob o solo, porém reaparecendo na
época de fortes chuvas, em face da rápida drenagem das enxurradas e das várzeas estreitadas
e assoreadas. Encarcerados, tornaram-se insuficientes para fluir as grandes cargas d’água das
chuvas de verão e o sistema de bueiros tornou-se insuficiente e mal gerenciado. Pela
inexistência do leito maior, da antiga paisagem primária, as próprias faixas das avenidas
tornam-se o leito sobrelevado para o escoamento das águas de chuvas. No caso das grandes
avenidas nas áreas de várzea, a situação ainda é pior: construídas sem a devida discussão ou
realização de estudos sobre o seus efetivos impactos, têm-se como resultados as
transformações nos padrões de uso e ocupação do solo, sobretudo os problemas envolvendo
drenagem, com o aumento do escoamento das águas pluviais.
E há também as tipologias que tornam explícita a problemática acerca da desigualdade social,
fato este que levou e continua levando um contingente de população excluída a ocupar áreas
impróprias, muito próximas ás várzeas ou fundos de vale. Às margens dos rios e córregos, em
áreas alagadiças e não aptas à ocupação, a região revela exatamente o resultado dessa
estrutura social desigual, caracterizada por diferentes condições de vida e de acesso a
serviços e equipamentos urbanos.
Na realidade, todos esses problemas são fruto dos impasses para uma efetiva gestão pública
dos corpos d’água, principalmente devido a não existência de políticas e/ou ações integradas
para sua conservação e manejo: faltaram recursos e força política para o desenvolvimento de
metas e objetivos, e, as ações, quando existiram, foram sempre mais preventivas e paliativas
do que realmente geradoras e promotoras de espaços urbanos associados às águas, seja para
fins de conservação, seja para o uso cotidiano.
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea: Parque Estadual da Cantareira. Foto: Fundação Florestal.

Foto: Divulgação Parque Estadual da Cantareira / Clube da Caminhada.

Foto: Divulgação Parque Estadual da Cantareira / Clube da Caminhada.

DETALHE USO DO SOLO

VIDE DETALHE

Zona 1 / Tipo 1. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 1

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

1

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO
Vegetação modificada, espécies invasoras e pragas
Fauna modificada, espécies invasoras e pragas.

Relevo modificado:
terraplenagem para construções
VIDE DETALHE

Relevo modificado:
terraplenagem para cultivo

Rios represados, desvios de curso para irrigação

Zona 1 / Tipo 2. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 1

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

2

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO
Fauna modificada, espécies invasoras e pragas

Vegetação modificada, espécies invasoras e pragas
VIDE DETALHE

Relevo modificado:
Terraplanagem para construções e arruamentos

Rios represados ou canalizados

Zona 1 / Tipo 3. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 1

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

3

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea . Fonte: PMSP.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO
Vegetação modificada, espécies invasoras e pragas

Fauna modificada, espécies invasoras e pragas

VIDE DETALHE

Zona 1 / Tipo 4. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 1

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

4

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Jd. Paraná. Fonte: Angelieli, 2012.

VIDE DETALHE

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO
Vegetação erradicada

Fauna invasora e pragas

Ocupação desordenada e exposta à riscos geodinâmicos

Relevo pouco alterado

Rios poluídos: esgosto a céu aberto

Zona 1 / Tipo 5. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 1

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

5

Vista aérea: Parque Estadual da Cantareira. Foto: Fundação Florestal.

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista aérea . Fonte: PMSP.

Jd. Paraná. Fonte: Angelieli, 2012.

ZONA 1. POSSIBILIDADES DE AÇÕES
Apresentam-se predominantemente em vales encaixados, e pelos declives favoráveis aos processos erosivos. O escoamento superficial tende a
predominar sobre o processo de infiltração e o seu uso está condicionado ao estabelecimento de medidas/técnicas de adequação. Nesses vales,
predominam o relevo de degradação, de ocorrência predominantemente em rochas sedimentares e cristalinas, que apresentam relevo acidentado,
constituído por vertentes fortemente sulcadas e declivosas. São áreas pouco favoráveis à ocupação urbana, sendo que as porções potencialmente
ocupáveis limitam-se aos topos, que eventualmente se apresentam de forma estreita e alongada.
A tabela abaixo mostra as possibilidades reais de utilização dos espaços livres em cada tipologia identificada, como meio de viabilização de uma
requalificação funcional e ambiental, através do aproveitamento urbano, paisagístico e ambiental desses espaços como parte do sistema de
espaços livres, como áreas de drenagem, como áreas de conservação ou proteção ambiental, como áreas de saneamento e como áreas de
recreação ou contemplação, considerando-se, é claro, os sérios problemas decorrentes do estado atual de degradação da paisagem e do meio
ambiente.

TIPO 1

DELIMITAÇÃO DE RESERVA NATURAL/AMBIENTAL
DELIMITAÇÃO DE PARQUE NATURAL / APA
DELIMITAÇÃO DE PARQUE NATURAL / APA
DELIMITAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO / VIZINHANÇA

TIPO 2

DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
DELIMITAÇÃO DE CORREDOR ECOLÓGICO
RESTAURAÇÃO VEGETAL (CILIAR)
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE

TIPO 3

CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL

ZONA 1

DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO
TIPO 4

CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL
CONSTRUÇÃO DE PISCINÃO/ DIQUE/RESERVATÓRIO
DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO
CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL
CONSTRUÇÃO DE PISCINÃO/ DIQUE/RESERVATÓRIO
CANALIZAÇÃO / REURBANIZAÇÃO

Parque Estadual Nascentes do Tietê: um exemplo de recuperação e preservação de nascentes. Foto: Omar de Almeida Cardoso.
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ZONA

TIPO 5

Vista aérea do trecho das cabeceiras do Tietê. Foto: Ayrton Vignola/AE.

Vista. Fonte: Google Street View.

Chuva abundante
manutenção da umidade
água p/ plantas c/ raízes superficiais

DETALHE USO DO SOLO
VIDE DETALHE

Vista. Fonte: Google Street View.

Floresta ombrófila densa (mata atlântica)
umidade e biodiversidade
Banco de espécies da fauna/flora brasileira

Fauna: mais diversa quanto mais rica a vegetação
ou maior a sua área coberta

Mata nativa

Relevo de morrotes e pequenas colinas:
Pequenas inclinações
Bacia de São Paulo:
Depósitos terciários de sedimentos

Zona 2 / Tipo 1. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 2

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

1

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO

Vegetação modificada, espécies invasoras e pragas

Fauna modificada, espécies invasoras e pragas.

VIDE DETALHE

Relevo modificado:
terraplenagem para plantio e construções

Rios represados, desvios de curso para irrigação

Zona 2 / Tipo 2. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 2

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

2

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO

Fauna modificada, espécies invasoras e pragas
Vegetação modificada, espécies invasoras e pragas

Relevo modificado:
terraplenagem para construções e arruamentos

Rios poluídos ou canalizados

VIDE DETALHE

Zona 2 / Tipo 3. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 2

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

3

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO
Vegetação erradicada

Fauna modificada: espécies invasoras e pragas

Excesso de impermeabilização do solo:
alteração no microclima e suscetibilidade às inundações
Relevo modificado: terraplanagem para obras viárias
Rios poluídos e canalizados

Zona 2 / Tipo 4. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

VIDE DETALHE

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 2

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

4

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO

Fauna invasora e pragas
Vegetação erradicada
Ocupação desordenada e exposta à riscos geodinâmicos
VIDE DETALHE

Relevo pouco alterado

Rios poluídos, esgoto a céu aberto

Zona 2 / Tipo 5. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 2

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

5

Vista aérea do trecho das cabeceiras do Tietê. Foto: Ayrton Vignola/AE.

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

ZONA 2. POSSIBILIDADES DE AÇÕES
Apresentam-se pelas baixas declividades e amplitudes altimétricas, típicas de um relevo de colinas e morrotes, em um sítio topográfico favorável ao
assentamento urbano (dadas as baixas declividades, topos amplos e arredondados, e vales abertos com planícies aluviais restritas). Nas vertentes
das colinas/morros isolados, em função do desmatamento e dos movimentos de terra, pode-se verificar eventos envolvendo erosões, sobretudo
ligados à estabilidade de taludes, bem como enchentes repentinas, principalmente nos períodos das grandes chuvas sazonais, motivadas pela
urbanização excessiva dos fundos de vale, pelas altas taxas de impermeabilização do solo, e pela canalização e tamponamento de córregos.
A tabela abaixo mostra as possibilidades reais de utilização dos espaços livres em cada tipologia identificada, como meio de viabilização de uma
requalificação funcional e ambiental, através do aproveitamento urbano, paisagístico e ambiental desses espaços como parte do sistema de
espaços livres, como áreas de drenagem, como áreas de conservação ou proteção ambiental, como áreas de saneamento e como áreas de
recreação ou contemplação, considerando-se, é claro, os sérios problemas decorrentes do estado atual de degradação da paisagem e do meio
ambiente.

TIPO 1

DELIMITAÇÃO DE RESERVA NATURAL/AMBIENTAL
DELIMITAÇÃO DE PARQUE NATURAL / APA
DELIMITAÇÃO DE PARQUE NATURAL / APA
DELIMITAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO / VIZINHANÇA

TIPO 2

DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
DELIMITAÇÃO DE CORREDOR ECOLÓGICO
RESTAURAÇÃO VEGETAL (CILIAR)
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE

TIPO 3

CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL

ZONA 2

DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO
TIPO 4

CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL
CONSTRUÇÃO DE PISCINÃO/ DIQUE/RESERVATÓRIO
DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO
CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL
CONSTRUÇÃO DE PISCINÃO/ DIQUE/RESERVATÓRIO
CANALIZAÇÃO / REURBANIZAÇÃO

Parque Linear Tiquatira: um exemplo de resgate e apropriação pública de fundo de vale degradado. Foto: PMSP.

2

ZONA

TIPO 5

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

Chuva abundante
manutenção da umidade
água p/ plantas c/ raízes superficiais

DETALHE USO DO SOLO
Mata palustre, vegetação de várzea (mata atlantica)
umidade e biodiversidade
banco de espécies da fauna/flora brasileira

Fauna: mais diversa quanto mais rica a vegetação
ou maior a sua área coberta

Mata nativa

Relevo plano:
pequenas inclinações e terrenos baixos

Planícies fluviais:
sedimentos aluvionares

Zona 3/ Tipo 1. Corte esquemático.

Zona 3 / Tipo 1. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

VIDE DETALHE

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 3

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

1

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO

Vegetação modificada, espécies invasoras e pragas
Fauna modificada, espécies invasoras e pragas.

Relevo modificado:
terraplenagem para plantio e construções

Rios contaminados por agrotóxicos e assoreados
retirada excessiva de água para irrigação.
Zona 3/ Tipo 2. Corte esquemático.

Zona 3 / Tipo 2. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

VIDE DETALHE

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 3

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

2

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO

Vegetação modificada, espécies invasoras e pragas

Fauna modificada, espécies invasoras e pragas

Relevo pouco modificado
Rios poluídos e canalizados

Zona 3/ Tipo 3. Corte esquemático.

Zona 3 / Tipo 3. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

ZONA 3

VIDE DETALHE

TIPO

3

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO

Vegetação erradicada

Fauna modificada, espécies invasoras e pragas

Relevo modificado: terraplenagem para obras viárias

Excesso de impermeabilização do solo:
alteração no microclima e suscetibilidade às inundações
Rios poluídos e canalizados

Zona 3/ Tipo 4. Corte esquemático.

Zona 3 / Tipo 4. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

VIDE DETALHE

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 3

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

4

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA NA BHAT

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista. Fonte: Google Street View.

Vista. Fonte: Google Street View.

DETALHE USO DO SOLO

Vegetação erradicada

Fauna invasoras e pragas
Ocupação desordenada e exposta à riscos geodinâmicos e inundações
Relevo pouco alterado

Rios poluídos: esgoto a céu aberto

Zona 3/ Tipo 5. Corte esquemático.

Zona 3 / Tipo 5. Corte esquemático. Org: Omar de Almeida Cardoso.

VIDE DETALHE

LEGENDA:
FAIXAS HIPSOMÉTRICAS
SEDE DE MUNICÍPIO
RIOS / REPRESAS
MANCHA URBANA
LIMITE DA RMSP
LIMITE MUNICIPAL
LIMITE DA SUB-BACIA CABECEIRAS
LIMITE DAS MICROBACIAS

USO DO SOLO (DETALHE)

ZONA 3

Imagem de satélite. Fonte: Google Earth.

TIPO

5

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista aérea. Foto: Omar de Almeida Cardoso.

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

Vista aérea. Foto: Omar de A. Cardoso.

ZONA 3. POSSIBILIDADES DE AÇÕES
Apresentam-se pelas áreas maiores dos leitos dos grandes rios da bacia, por onde ocorrem as cheias mais elevadas, irregulares, e com períodos
de recorrência superiores a um ano. São superfícies horizontais ou levemente inclinadas, limitadas por declives no mesmo sentido, constituindo
patamares de depósito sedimentar e modelados pela erosão. Qualquer tipo de manejo/ações exigem cuidados redobrados, principalmente aquelas
que envolvem algum tipo de prejuízos por enchentes ou riscos ambientais. Nessas áreas, é de fundamental importância a manutenção da
vegetação ciliar, como forma de contenção de sedimentos, erosão de margens, regularização de vazões e proteção da fauna aquática. São áreas
potencialmente problemáticas para o parcelamento do solo, sendo a sua destinação mais adequada para atividades agrícolas, de lazer, ou
mineração, desde que compatibilizadas com a ocupação do entorno. A tabela abaixo mostra as possibilidades reais de utilização dos espaços livres
em cada tipologia identificada, como meio de viabilização de uma requalificação funcional e ambiental, através do aproveitamento urbano,
paisagístico e ambiental desses espaços como parte do sistema de espaços livres, como áreas de drenagem, como áreas de conservação ou
proteção ambiental, como áreas de saneamento e como áreas de recreação ou contemplação, considerando-se, é claro, os sérios problemas
decorrentes do estado atual de degradação da paisagem e do meio ambiente.
TIPO 1

DELIMITAÇÃO DE RESERVA NATURAL/AMBIENTAL
DELIMITAÇÃO DE PARQUE NATURAL / APA
DELIMITAÇÃO DE PARQUE NATURAL / APA
DELIMITAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO / VIZINHANÇA

TIPO 2

DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
DELIMITAÇÃO DE CORREDOR ECOLÓGICO
RESTAURAÇÃO VEGETAL (CILIAR)
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
DELIMITAÇÃO DE CORREDOR ECOLÓGICO
DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR

TIPO 3
ZONA 3

CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE
CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL
DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO

TIPO 4

CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL
DELIMITAÇÃO DE PARQUE LINEAR
CONSTRUÇÃO DE DECK / CALÇADÃO
CONSTRUÇÃO DE CAMINHO VERDE
RENATURALIZAÇÃO DE RIOS/CÓRREGOS
DRENAGEM SUSTENTÁVEL

Parque Ecológico do Tietê: lazer, conservação e educação ambiental em áreas de várzea . Foto: Omar de Almeida Cardoso.
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TIPO 5
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CONCLUSÕES E DISCUSSÃO FINAL
Em 2015, tem-se a seguinte realidade: as águas urbanas – aqui definidas como os corpos
d’água integrantes do meio ou da paisagem, que compõem um sistema urbano de espaços
livres, e que devem ser considerados como espaços da vida cotidiana, tendo suas orlas
aproveitadas para fins urbanos diversificados, e não apenas para suporte de infraestruturas
como sistema viário ou drenagem – foram e vem sendo vistas, no início deste século XXI, de
uma forma excludente do cotidiano urbano, mesmo após a imposição de legislações
específicas e de programas públicos.
Nessa relação entre a sociedade e o meio, nesse caso configurada pela relação da cidade com
as suas águas, prima-se pelas relações perversas e conflitantes, tendo-se nos rios urbanos, um
dos muitos exemplos de como o homem vem tratando o seu meio ambiente, traduzido aqui
pelo comprometimento de um de seus mais preciosos e vitais recursos, os recursos hídricos.
Desde as primeiras civilizações hidráulicas, até as áreas urbanas mais desenvolvidas da
atualidade, os rios foram e vem sendo utilizados para os mais distintos fins e propósitos.
No contexto da cidade contemporânea, prevaleceu a visão mercantilista (inclusive sobre o
espaço público e sobre os recursos naturais), segundo um processo conflitante, ditado pelos
interesses capitalistas e em detrimento das qualidades mínimas de vida. O cenário resultante
se dá pelo estabelecimento de um grande paradoxo, expondo, de um lado, a modernização, a
globalização e o desenvolvimento, e de outro, a desigualdade social, a segregação territorial,
e a degradação ambiental. Ao Poder Público, coube gerenciar essa difícil e conflitante tarefa,
mas, o que se viu, foi que a maioria das ações públicas, quando existiram, foram paliativas ou
estiveram prioritariamente focadas em um planejamento urbano parcial, priorizando-se o
sistema de circulação viária e o aproveitamento máximo do solo (valorização do solo urbano e
especulação imobiliária).
Em relação aos cursos hídricos, por exemplo, as obras estiveram sempre direcionadas ao
controle dos cursos d’água, para diversos fins, dentre os quais, proteção contra cheias,
abastecimento, produção de energia, irrigação, navegabilidade, entre outros. Mas, essas
intervenções, executadas por meio de obras vultosas de engenharia, não levaram em
consideração o respeito ao meio ambiente e ao legado cultural, acarretando artificialismo dos
sistemas fluviais, a modificação da dinâmica dos cursos d’água e a alteração e destruição das
comunidades biológicas componentes de seu ecossistema.
Os passivos ambientais resultantes desse modelo de desenvolvimento foram e continuam
sendo flagrantes e bastante conhecidos em nossa sociedade, mesmo após a implementação
de leis específicas de proteção (a partir da década de 1960). Desde o início do século XX, por
exemplo, alerta-se sobre os problemas de drenagem e degradação das águas ribeiras nas
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cidades brasileiras, principalmente pelo lançamento de resíduos e dejetos, e pelo despejo e
toda a sorte de efluentes (doméstico e industrial), trazendo como consequências o
comprometimento da qualidade ambiental do recurso, bem como da redução do seu
aproveitamento no contexto urbano para diversos fins. Nos piores casos, tornam-se inclusive
um sério problema de saúde pública, podendo veicular doenças associadas á água e/ou
tornar-se focos de vetores e pragas urbanas.
Outro ponto são as questões ligadas à drenagem, destacando-se os eventos de enchentes,
uma questão intimamente ligada à impermeabilização do solo, canalização ou obstruções de
escoamento, que acabam potencializando os picos de vazão, acarretando resultados
desastrosos para o meio urbano, especialmente nas áreas de várzea e fundos de vale. Nesse
caso, talvez pela repercussão gerada pelos eventos, tem-se o interesse do Poder Público, que
tem investido maciçamente em programas, projetos e obras de drenagem, mas que peca pela
concepção inadequada dos projetos de engenharia, e do planejamento e controle dos
sistemas, pela visão setorizada do planejamento urbano, e pela falta de capacidade gerencial.
Finalmente, há ainda uma das principais questões ligadas ao processo socialmente excludente
de crescimento das cidades brasileiras contemporâneas, a problemática acerca da ocupação
indevida das áreas de risco, incluindo-se aqui as áreas lindeiras aos corpos hídricos, sem
qualquer critério técnico, sanitário, urbanístico e ambiental, sob um círculo vicioso de
degradação. Trata-se de um conflito envolvendo meio ambiente, sociedade e administração
pública, resultando, em muitos casos, em aterros, loteamentos e venda de terrenos ilegais,
sem se considerar a rede hidrográfica e a vertente na qual está inserido, e comprometendo a
dinâmica físico-biótica da várzea e/ou fundo de vale, alterando-se o regime hidrológico dos
corpos d’água, mas principalmente submetendo seus ocupantes futuros aos problemas
crônicos das inundações, erosões e deslizamentos.
Tem-se então, em 2015, que os investimentos públicos em infraestrutura não acompanham a
urbanização e as crescentes demandas causadas pelo crescimento populacional dos grandes
centros, fazendo com que as cidades tenham no saneamento um dos seus principais e mais
crônicos problemas: o esgotamento sanitário não foi, e não é definitivamente uma prioridade
pública. Vide, por exemplo, as consequências da expansão urbana sem o devido
planejamento ambiental fazendo-se notar pela deterioração dos mananciais, e
consequentemente pela redução da cobertura de água segura para a população,
configurando um quadro de escassez qualitativa.
A realidade nesse início do século XXI revela que os impasses para uma efetiva gestão pública
dos corpos hídricos são muitos, e isso se dá fundamentalmente pela não existência de
políticas e/ou ações integradas para sua conservação e manejo. Além disso, os órgãos
competentes para lidar com problemas ambientais urbanos não o fazem por falta de mais
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recursos e força política para o desenvolvimento de suas metas e objetivos, e suas ações são
mais preventivas e paliativas do que realmente geradoras e promotoras de espaços urbanos
associados às águas, seja para fins de conservação, seja para o uso cotidiano.
O melhor que têm sido feito, no sentido de aproveitamento ecológico-paisagístico-social das
áreas de várzeas e fundos de vale, tem sido insuficiente e paliativo, principalmente porque a
legislação que trata desses espaços é genérica, e inadequada às reais necessidades urbanas.
Outro fato, é que os pré-requisitos fundamentais para projetos dessa natureza como água
limpa, acessibilidade e espaço não são levados em consideração nos projetos executados,
fazendo com que as poucas ações nesse sentido não agradem nem ao público, nem aos
planejadores urbanos. Revela-se com isso um cenário crítico, bastante diferente daquele
imaginado como sendo uma possível alternativa para uso adequado das várzeas e fundos de
vale urbanos: A lei é genérica, não há instrumentos nem ações, e quando estas ocorrem são
fragmentadas e incompetentes para o que se propõem, e, em suma, não resolvem em nada o
real problema.
Considera-se, portanto, que essas perdas são um resultado da ausência quase total de uma
visão sistêmica, de caráter urbanístico, paisagístico e ambiental, sobre o assunto,
referendadas por um emaranhado de ações políticas desconexas e truncadas. O fato é que
ações e políticas para esse tipo de áreas, espaços e atividades se mostram ainda longe de
buscar inserir o cidadão nesse contexto. O Poder Público não percebe nem faz propostas, e,
em suma, não existe nada que de fato leve à incorporação dos corpos d’água e seu entorno
imediato (várzeas e fundos de vale) como elementos do espaço urbano cotidiano.
A conservação dos recursos hídricos urbanos depende da apropriação social cotidiana do
recurso somado à sua qualificação e adequação paisagística para tal fim, e a existência e
sobrevivência dessas áreas de conservação urbana estão condicionadas a fatores tais como
visibilidade pública, gestão e uso. Os corpos d’água (rios, córregos, canais, lagos, lagoas,
represas e orlas marinhas), bem como as suas áreas lindeiras (no caso as várzeas e/ou fundos
de vale), quando inseridos no meio urbano devem ser encarados como elementos urbanos, e
sua orla ser aproveitada para fins urbanos diversificados.
A solução estaria então vinculada a uma gestão integrada das águas urbanas, prática
interdisciplinar e intersetorial, que considera o planejamento do espaço, os serviços e a
conservação ambiental, visando compatibilizar o conjunto do uso do solo, os serviços de
infraestrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem)
e as metas de qualidade de vida e conservação. E isso passaria obrigatoriamente pela adoção
de estratégias que envolvessem desde o controle dos impactos já existentes, através de
medidas corretivas estruturais, até a adoção de medidas não estruturais, como por exemplo,
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a exigência de contrapartida em novos empreendimentos, visando a sustentabilidade e a
eficiência.
Tem-se então como ideal encontrar um ponto de equilíbrio, onde as soluções dos diversos
conflitos passam obrigatoriamente pela adoção de conceitos, procedimentos e políticas
baseados nos preceitos do Planejamento / Arquitetura da Paisagem, fazendo-se, de
preferência, uso das tecnologias disponíveis, e tendo-se o consenso e/ou aceite tácito das
sociedades envolvidas. Nesse sentido, os objetivos práticos e as ações rotineiras são
direcionados então à minimização de conflitos, através de ações fundamentais ou desejáveis
sobre o território para a qualificação urbano-paisagístico-ambiental de uma bacia
hidrográfica.
Os elementos naturais da paisagem são vistos como recursos, como patrimônio que tem valor
social e cultural, que podem ser transformados para o desfrute humano, desde que se
respeitem e sejam preservados alguns limites que assegurem a manutenção do equilíbrio
ecológico e a existência de outras formas de vida.
Imagina-se, por exemplo, que para atingir esse nível desejável devam ser formulados projetos
articulados, objetos de um planejamento prévio, que atendam às demandas específicas
(recreação e preservação ambiental), e que sejam baseados em programas e políticas
continuados, que perpassem administrações (não se vinculem a apenas um mandato) e cujas
ações sobre o espaço urbano estejam alinhadas às mais diversas agendas em andamento
(habitação, transporte, saúde pública, etc.), mediante procedimentos integrados de
planejamento e de administração. Imagina-se que esses programas, prioritariamente sólidos
e de longo prazo, sejam executados na forma da gestão integrada (adoção de estratégias
múltiplas), dialogando horizontalmente (entre municípios e entre estados) e verticalmente
(entre esferas de poder), dando-se de forma contínua e continuada, para que haja também
eficácia de aplicabilidade em longo prazo, e que tenham as bacias hidrográficas como
unidades territoriais de referência para o planejamento e gerenciamento da água, bem como
de todo o seu território de influência direta.
Em relação às ações desejáveis sobre o território para qualificação urbano-paisagísticoambiental de uma bacia urbanizada (ou em estágio de urbanização), devem ser consideradas
algumas premissas, de preferência associadas à tecnologia disponível, e representadas por
quaisquer ações estruturais (sistêmicas), considerando-se o sistema de espaços livres como
estrutura, ou ainda os padrões urbanístico-paisagísticos necessários para uma qualificação
urbano-paisagístico-ambiental de uma bacia:
O espaço livre público é o principal elemento estruturador das cidades, e as águas são um de
seus elementos; todos e quaisquer corpos d’água fazem parte de um sistema de espaços
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livres urbano; todos e quaisquer corpos d’água, quando inseridos no meio urbano, devem ser
encarados como um elemento urbano (de infraestrutura urbana); os corpos d’água são
elementos estruturadores na constituição da paisagem (urbana) e na fruição da vida pública;
seu conjunto (orla e águas) deve ser aproveitado para fins urbanos diversificados; sua orla
deve agregar o uso humano em áreas naturais, e ser aproveitada para usufruto de sua
paisagem, para circulação e atividades de recreação, aliando natureza, arte e cultura local;
deve haver facilidade ao acesso à água (físico e visual); e águas devem ter balneabilidade
adequada.
Os espaços livres urbanos, por exemplo, são elementos de maior importância para a
polarização das atividades urbanas, visando a uma nova coesão social, e devem, portanto, ser
levados em consideração nos projetos urbanos, visando-se à continuidade, fruição e leveza à
cidade e aos cidadãos. Projetar levando em conta tanto a forma urbana quanto o sistema de
espaços livres é fugir às propostas pontuais, que imaginam a cidade como uma sucessão de
eventos fragmentados e desconexos. Os corpos d’água, por sua vez, são elementos
formadores da paisagem, e, em meio urbano, funcionam como espinhas dorsais das cidades
que se desenvolvem às suas margens, estruturando o seu tecido urbano, limitando e/ou
direcionado o seu crescimento, enfim, configurando o caráter e a forma urbana. Além disso,
seu potencial cênico, simbólico, recreativo e cultural pode desempenhar papel relevante e
ideal para atividades humanas diversas. Nesse conjunto, águas e orlas, podem conciliar tanto
os aspectos urbanos (fruição de sua paisagem para circulação e atividades diversas) quanto os
ambientais, seguindo-se as tendências contemporâneas do Planejamento Urbano, em
coexistência das áreas naturais com o desenvolvimento de determinadas atividades,
promovendo-se com isso a integração do homem com a natureza, a recuperação do meio
ambiente, o controle da poluição, a recuperação de áreas degradadas, entre outras. Todavia,
o acesso físico e visual ao corpo hídrico deve ser garantido, reforçando o seu valor de
referencial e/ou a identidade de um local, ou ainda o estabelecimento de uma relação com a
sociedade, e suas águas devem ter balneabilidade adequada, garantindo condições de
salubridade aos seus usuários.
A partir dessas premissas, os elementos naturais da paisagem, que devem ser tidos como
recursos e/ou patrimônios, podem ser transformados para o desfrute humano, desde que se
respeitem e sejam preservados alguns limites que assegurem a manutenção do equilíbrio
ecológico e a existência de outras formas de vida. Para o alcance das metas/objetivos
traçados, destacam-se ações desejáveis a serem consideradas, tais como:
Universalização do saneamento ambiental; organização de espaços a partir de áreas livres
contínuas para o desenvolvimento de atividades humanas (circulação, lazer, recreação,
convívio, práticas esportivas ou físicas), com agregação de caráter ambiental; delimitação de
parques de todos os tipos (ecológicos, de vizinhança, lineares, de proteção ambiental, integral
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e sustentável); aproveitamento integral de suas orlas para fins paisagísticos (preservação da
paisagem e das vistas cênicas em meio urbano) e recreativos; agregação de áreas para
reservação e conservação ambiental; estímulo ao uso de transportes limpos e ao passeio de
pedestres; viabilização de conexões de paisagem; aproveitamento dos serviços ambientais
(fertilidade do solo, produção de peixes, equilíbrio da temperatura, manutenção do ciclo
hidrológico, a assimilação de resíduos, ciclagem de nutrientes, etc.), em escalas e contextos
variados; aproveitamento dos dispositivos para promover a contenção das águas pluviais na
cidade; e adoção de padrões de maior permeabilidade nos lotes.
A busca pela universalização do saneamento ambiental, por exemplo, é talvez a primeira e a
mais importante das ações desejáveis, envolvendo questões sociais, ambientais e de saúde
pública, incluindo um conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de
esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem urbana, limpeza urbana, manejo
de resíduos sólidos e de águas pluviais. É um grande desafio, que envolve desde a
identificação das fontes poluidoras (pontuais e difusas), até a tratativa do problema de forma
maciça, integrada, envolvendo a sociedade, através de programas educativos e participativos,
de preferência articulando justiça social e qualidade ambiental.
Outro ponto a ser considerado entre as ações desejáveis no conjunto corpos hídricos e áreas
lindeiras é a organização de espaços a partir de áreas livres contínuas, pressupondo a
conexão entre as estruturas que venham promover a biodiversidade animal e vegetal e a
drenagem, entre outros eventos, garantindo a manutenção dos sistemas envolvidos. Com isso
agrega-se caráter ambiental em locais para o desenvolvimento de atividades humanas, como
o lazer e convívio social, além do embelezamento urbano, controle de inundações e melhoria
da qualidade da água.
Nesse caso, uma realidade possível é a criação de parques lineares, parques ecológicos ou
mesmo reservas ambientais, podendo-se considerar também os processos participativos na
geração de programas de uso e gestão de espaços públicos, em suma, parques e praças
situados preferencialmente em bairros periféricos e populares, ocasionando projetos mais
alinhados com as reais necessidades de sua população. Além disso, é possível viabilizar-se as
conexões de paisagem através da união de fragmentos de vegetação (matrizes, manchas,
fragmentos, mosaicos, conectividades, bordas, etc.), contribuindo para a manutenção,
regeneração e recuperação dos aspectos físicos e bióticos do meio, e para a promoção de
rearranjos das formas de ocupação que compõem a paisagem.
Outro ponto a ser explorado nas ações em fundos de vale, se daria em função do
aproveitamento dos recursos existentes nesses espaços para trazerem benefícios às cidades,
os chamados serviços ambientais. Entendidos como os processos ecológicos que beneficiam a
sociedade a partir da produção de bens e/ou serviços, direta ou indiretamente, são estes
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caracterizados pelas funções de proteção do solo e corpos hídricos, da manutenção do
equilíbrio da temperatura local, da manutenção do ciclo hidrológico, da assimilação de
resíduos ou da ciclagem de nutrientes. Entre esses, sem dúvida, o mais importante é a
melhora no sistema de drenagem urbana, a partir da adoção de estratégias, segundo uma
abordagem alternativa às soluções clássicas, como sistemas que utilizam como referência o
ciclo hidrológico natural, e têm como conceito a adoção de estratégias múltiplas, e não mais
aquela única solução, que tenta resolver o problema através de grandes obras.
A adoção de medidas para garantir maior permeabilidade nos lotes é uma prática que vem
sendo adotada nas grandes cidades, tendo inclusive sua regulamentação estabelecida através
de lei. Trata-se da chamada taxa de permeabilidade, um dispositivo que determina a área
permeável mínima em um terreno edificado, ou seja, uma área descoberta sobre terreno
natural que deve existir em uma edificação, ou ainda uma espécie de obrigatoriedade de se
manter um percentual da área de um lote em condições de permitir a infiltração de águas de
chuva. Deve, todavia, estar associada a outras medidas, tais como a adoção de cotas e/ou
dispositivos de acumulação de águas pluviais no interior dos lotes, ou ainda a medidas
coletivas que considerem além do lote, a rua e até mesmo o bairro. As chamadas melhores
práticas de manejo vêm sendo consideradas como medidas alternativas para o manejo das
águas pluviais, como soluções para diminuir o volume do escoamento superficial, aumentar a
infiltração e remover os poluentes difusos antes destes alcançarem os recursos hídricos.
Baseados nos princípios de biorretenção, em que a onde a abordagem da drenagem busca
reproduzir as condições hidrológicas pré-urbanas por meio do uso de técnicas mais
naturalizadas de retenção, infiltração e evapotranspiração, faz-se o uso de diversas tipologias,
tais como: os jardins de chuva, as biovaletas, os canteiros pluviais, e as lagoas pluviais.
Enfim, imagina-se que haja um aproveitamento integral das orlas fluviais urbanas para fins
recreativos e paisagísticos, considerando-se a preservação da paisagem e das vistas cênicas
em meio urbano. Incluir sem restrição todos os corpos hídricos e suas orlas no meio urbano
significa, acima de tudo, aproveitá-los para todos os fins urbanos, entre os mais diversos,
como circulação, recreação, proteção às cheias e suporte para as infraestruturas urbanas e
agregar-se o uso humano a essas áreas naturais, tendo-se o espaço livre público como o
principal elemento estruturador das cidades. São importantes elementos formadores da
paisagem, e que podem conciliar tanto os aspectos urbanos (usufruto de sua paisagem, para
circulação e atividades diversas) quanto os ambientais. Destacam-se por seus atributos
naturais, pela oferta dos seus recursos hídricos, pela diversidade física e biótica de suas
margens, e seu conjunto possibilita algumas das mais produtivas associações entre espécies
vegetais, aquáticas e animais.
Em relação à área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, imagina-se que apesar dos
seus muitos problemas, tais como as profundas alterações em suas várzeas, causadas por
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intervenções hidráulicas, bem como pela alta taxa de urbanização e ocupação extensiva do
solo urbano, existe uma realidade possível de ser alcançada em termos de qualificação ou
requalificação das águas urbanas. Trata-se de reais possibilidades de utilização de seus
espaços livres como meio de viabilização de uma requalificação funcional e ambiental,
considerando-se, os sérios problemas decorrentes do estado atual de degradação da
paisagem e do meio ambiente.
Todavia, essas várzeas a montante do Município de São Paulo, ao leste da RMSP, que ainda
apresentam grande parte de sua várzea ainda preservada (incluindo alguns trechos com mata
nativa), são áreas bastante sensíveis, possuindo inclusive grande parte de seus limites
incluídos em áreas de proteção ambiental, mas que tem na ocupação urbana (vetor de
crescimento), o seu principal e maior conflito. Além disso, a região é marcada historicamente
por conflitos entre crescimento econômico, desigualdade social e conservação do meio
ambiente, revelando em seus números uma situação preocupante: seu principal corpo
hídrico, o Rio Tietê, recebe diariamente uma grande carga de efluentes poluidores, sendo o
esgoto doméstico o seu principal agente poluidor.
O desafio, no caso, está em gerenciar diversos conflitos e problemas que envolvem desde a
comprometimento dos mananciais de superfície (águas superficiais); a escassez da água; a
superexploração e as ameaças de contaminação dos mananciais subterrâneos; a
superprodução do lixo e as grandes taxas de impermeabilização do solo, mas principalmente,
que estes se agravaram ao longo dos anos em virtude da falta de ações para reduzir ou
remediar esses impactos ambientais. Além disso, as deficiências do conjunto agravaram-se
ainda mais, aumentando potencialmente os problemas e as dificuldades para o
estabelecimento de prioridades de ação.
Um caminho possível está na gestão integrada das águas urbanas, prática interdisciplinar e
intersetorial, que considera o planejamento do espaço, os serviços e a conservação
ambiental, visando compatibilizar o conjunto do uso do solo, os serviços de infraestrutura
(sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, coleta e destinação
de resíduos sólidos, e drenagem e escoamento pluvial) e as metas de qualidade de vida e
conservação. Passa obrigatoriamente pela adoção de estratégias que envolvam desde o
controle dos impactos já existentes, através de medidas corretivas estruturais, até a adoção
de medidas não estruturais, como por exemplo, a exigência de contrapartida em novos
empreendimentos, visando a sustentabilidade e a eficiência.
Além disso, há a necessidade da revisão do planejamento, projeto e gestão urbana dos
espaços livres urbanos nas várzeas e/ou fundos de vale (orlas fluviais), com a incorporação de
estratégias integradas de esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem, uso e ocupação
do solo, mobilidade e transporte, e preservação do meio ambiente, e criação de áreas verdes
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públicas (como os parques lineares, por exemplo), buscando uma relação coerente e
equilibrada entre as estruturas natural e urbana. A requalificação da paisagem fluvial requer o
estabelecimento de novos modos e formas de entendimento, que incorporem a conceituação
e geração de valores que ultrapassem os limites das áreas específicas de intervenção, em sua
adequação à realidade urbana, e, somente acontecerão de fato, quando as várzeas forem
encaradas como um elemento fundamental na constituição da vida pública, com critérios
técnicos de uso mais condizentes com a sua real função social, econômica e ambiental.
Faz-se necessário, que a sociedade retome o interesse pela cidade. O problema das
enchentes urbanas, por exemplo, está diretamente ligado à subtração de florestas e solos
urbanos com capacidade maior de absorção de água. Tudo isso pode ser repensado e posto
em prática de acordo com uma abordagem estético visual capaz de oferecer novos usos de
recreação e contemplação. A inserção do elemento água na paisagem pode ser trabalhada de
modo a reafirmar suas implicações éticas e estéticas. O trabalho de recuperação pode iniciar
o processo de construção de uma nova natureza nova. Desde o campo, com manejo
adequado, preservando nascentes e cursos, as cidades recebendo águas mais limpas. As
indústrias, por sua vez, podem poluir menos. Os edifícios podem ser adaptados para sua
captação e tratamento. Rios urbanos quase totalmente submersos deveriam ser tratados, e,
novamente emergir. As cidades podem também explorar novas potencialidades cênicas:
jardins aquáticos, cascatas, fontes, chafarizes, piscinas públicas, lâminas d’água e muitas
outras invenções, além da ampliação de sua utilização como via de transportes.
Faz-se necessário que as cidades parem de tratar suas crises com soluções limitadas, que
tratam das necessidades imediatas pelo mais baixo custo, mas ignora a necessidade de
promover a conservação segundo uma revisão dos sistemas caros e obsoletos. Os caminhos
da gestão bem sucedida da água no meio urbano exigirem, por exemplo, projetos
abrangentes, muitas ações individuais (cumulativas), e a percepção conjunta da drenagem
(águas pluviais), controle de enchentes, abastecimento de água, conservação, disposição de
resíduos, e tratamento de efluentes, segundo um sistema maior (metropolitano). Cada cidade
deverá desenvolver uma estrutura na qual as consequências dos esforços metropolitanos
maiores, bem como os efeitos cumulativos das ações individuais, possam ser apreciados. Um
plano eficiente para a prevenção de enchentes e a conservação e recuperação da água da
cidade deverá, entre outros: proteger os recursos hídricos; localizar nas cabeceiras e nas
várzeas a jusante novos parques e áreas verdes para preservar a capacidade de
armazenamento das águas e para melhorar a recarga dos lençóis freáticos; proibir a
localização de novas indústrias e áreas para disposição do lixo próximas às várzeas e às áreas
de proteção aos mananciais; não urbanizar áreas sujeitas a inundações; explorar o reúso das
águas servidas após tratamento; aumentar a visibilidade e o acesso público à água na
cidade20.
20

SPIRN, Anne Whiston. O Jardim de granito: a natureza no desenho da cidade, 1995, p. 183-184.
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A cidade ideal não é utópica, basta reconhecer os seus aspectos positivos e fomentá-los. O
reconhecimento de que a cidade é parte da natureza, deve inspirar novas políticas (ou
mesmo reavivar antigas), e incentivar o desenvolvimento de pesquisas e a criação de novas
instituições. O momento de crise coloca a prova à própria existência da cidade, e desafia o
seu planejador a empregar a sua capacidade de manipular o meio para transformar aquilo
que se tornou hostil à própria vida em um habitat humano, que sustente a vida e favoreça o
crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. Em suma, isso se dará com os esforços
coordenados de todos os atores envolvidos nos estudos e na modelagem das cidades,
incluindo autoridades governamentais (executivos e legisladores), instituições privadas,
ONGs, profissionais da área do Projeto e Planejamento Urbano, além de cientistas sociais e
naturais, além, é claro, de cada cidadão, individualmente. Entre conflitos das mais diversas
naturezas, urge-se pela elaboração de agendas integradas, de ordem diversa, incluindo para a
pauta de discussões os problemas em ordem de urgência, em cada caso, um caso específico,
seja acerca da poluição dos corpos hídricos, do descarte irregular de resíduos, das questões
referentes aos processos geodinâmicos, da criação de áreas verdes e permeáveis, da
contaminação do solo, da poluição atmosférica, das alterações climáticas, entre tantos e
intermináveis outros 21.

21

id., p. 300-301.
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