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APRESENTAÇÃO 
 
 O adensamento urbano, uma intensificação do uso e da ocupação do solo, vem 
sendo proposto pelo Poder Público como uma medida de planejamento. 
 Justifica-se que as regiões centrais da cidade apresentam infra-estrutura ociosa e 
que, portanto, poderiam ser adensadas pela construção de edifícios (verticalização), 
evitando-se, assim, a expansão para a periferia (crescimento horizontal), que se 
apresenta sem infra-estrutura suficiente para suportar a população atual. 
 Afirma-se, também, que este adensamento ocorreria respeitando-se os 
impedimentos do meio físico e sem prejuízo para a qualidade ambiental. 
 Resolvemos, então, verificar se realmente a qualidade ambiental e os 
impedimentos do meio físico são levados em consideração no momento de se decidirem 
quais as zonas adensáveis da cidade. 

 Este trabalho, um dos resultados de minha tese de doutoramento defendida em 
1996 no Departamento de Geografia (USP), discute a possibilidade de intensificação do 
uso e ocupação do solo urbano (adensamento) com base em estudos dos atributos 
ambientais como uso do solo, poluição, espaços livres, verticalidade das edificações, 
enchente, densidade populacional e cobertura vegetal, espacializados e integrados em 
escalas que variam entre l:2.000 e l:10.000, utilizando-se como exemplo o distrito de 
Santa Cecília, no município de São Paulo. Com base nos estudos de Ecologia e 
Planejamento da Paisagem sugerem-se parâmetros e um método para a avaliação da 
qualidade do ambiente urbano. 

 O livro sobre a tese, publicado em 2001 pela Editora Humanitas (FFLCH-USP) 
com auxílio da FAPESP, teve sua edição de 500 exemplares esgotada já em 2002. A 
procura pelo livro pelos pesquisadores da área, associada ao fato de não se encontrar 
exemplares suficientes disponíveis nas bibliotecas públicas e ao fato do exemplar da 
tese não estar disponível na Internet,  levou-me a elaborar esta edição eletrônica na qual 
pude acrescentar vários mapas coloridos e outras informações não encontradas na 
versão impressa. 
 

Prof. Dr. João Carlos Nucci 
Curitiba, maio de 2008 

 

 

 



 vi

PREFÁCIO DA 1ª EDIÇÃO 

 O livro "Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano – um estudo de Ecologia 
e Planejamento da Paisagem aplicado ao distrito de Santa Cecília (Município de São 
Paulo)" - representa uma publicação inovadora em nosso País no que se relaciona a 
estudos envolvendo cidades. Normalmente, busca-se entendê-las quase que somente 
pela ótica de estudos sociais ou então como são e/ou devem ser construídas, como no 
caso principalmente da Arquitetura, Engenharia Civil e Urbanismo. 

 A intensidade da derivação da natureza pela urbanização é ainda muito pouco 
pesquisada no Brasil, e mesmo nos países onde isso ocorre os estudos ainda estão em 
fase inicial, embora na história saiba-se que já os antigos romanos inferiam e relatavam 
alterações da natureza que se imputavam à Roma Imperial. No século XIX autores 
ingleses relatavam pesquisas que procuravam entender alterações provocadas pela 
urbanização, como o aquecimento, porém é somente depois da década de 1970 que os 
estudos tomaram vulto, principalmente na antiga República Federal da Alemanha, onde 
pesquisadores tentam fazer estudos integrados sobre o assunto, ressaltando que as 
cidades têm que ser enfocadas tanto nos estudos sociais e de engenharia como nos de 
ecologia de forma integrada, evitando-se entender somente as partes de uma forma 
cartesiana absoluta. 

 O Dr. João Carlos Nucci, a quem conheci como aluno e orientando e, hoje, como 
colega e grande amigo, com o presente livro, dá um passo decisivo, nesse sentido, em 
nosso País. Para fazê-lo, buscou as experiência de pioneiros no Brasil, como Foresti, 
Lombardo, Monteiro, Troppmair, relatados nesta obra entre outros, que se debruçaram a 
pesquisar as cidades nesse contexto, além de sua pesquisa propriamente dita.  

 Muito apropriadamente enquadrou a temática de seus estudos na área da 
Ecologia da Paisagem e Planejamento, que interessa aos ensinos de graduação e pós-
graduação, e a um grande número de profissionais de diversos campos da Geografia, do 
Urbanismo, da Arquitetura, dos Planejamentos Urbano e Regional, da História, da 
Sociologia, da Economia, da Biologia, das várias Engenharias que lidam com a 
paisagem como a Agronômica, a Florestal, a Civil, e mesmo da Geologia.  

 Trata-se, portanto, de um livro-fonte estimulante e de agradável leitura, que deve 
ser lido e cujas reflexões, em relação às questões referentes à capacidade suporte da 
paisagem e do meio ambiente, devem ser consideradas na busca de cidades mais justas, 
tanto do ponto de vista social quanto ecológico.  

 Finalmente, contribui para sistematizar, motivar e provar que a Universidade 
proporciona oportunidades para produção de pesquisas tão relevantes, como a do Prof. 
Dr. João Carlos Nucci; e vem cumprindo um dos seus objetivos para dar solução para 
um dos seus muitos desafios como o da interdisciplinaridade. 
 

Prof. Dr. Felisberto Cavalheiro 
São Paulo, 2001 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Desde a década de 70 as propostas de planejamento urbano para o Município de 

São Paulo colocam o adensamento como resposta às demandas sociais. O adensamento 
proposto, que significa uma intensificação do uso e da ocupação do solo, aparece 
vinculado à disponibilidade de infra-estrutura e às condições do meio físico. Então, a 
área que se apresentasse com uma infra-estrutura subutilizada e sem impedimentos do 
meio físico seria considerada como passível de adensamento, entendendo-se como 
infra-estrutura as redes de água, luz, esgoto, telefone e gás encanado.  

Os levantamentos das condições do MSP que justificavam o adensamento de 
certas áreas foram realizados, pelas diferentes gestões, em escalas espaciais menores do 
que l:50.000. O diagnóstico e o prognóstico realizados em escalas espaciais menores do 
que 1:50.000 foi um procedimento escolhido na elaboração das propostas de planos 
diretores que deveriam conter, em um primeiro momento, diretrizes gerais, e que os 
problemas específicos deveriam ser posteriormente analisados em uma escala local. 
Constatou-se, também, que não se encontram normas, critérios e padrões suficientes 
para se assegurar um "(...) meio ambiente humanizado, sadio e ecologicamente 
equilibrado", como propõe, por exemplo, a Lei Orgânica do MSP de 1991, e que, 
portanto, os impedimentos do meio físico, ou ambiental, não são considerados no 
momento das decisões. 

Entendendo-se que a sociedade humana depende, para seu bem estar, da 
consideração não só dos parâmetros ético e sociais, mas também dos fatores ambientais 
(físicos, químicos e biológicos) coloca-se como tema central deste trabalho a questão do 
adensamento do espaço urbanizado, levando-se em consideração os atributo; ambientais 
diagnosticados e espacializados de forma integrada e em uma escala espacial local 
(entre l:5.000 e l:15.000). Procura-se discutir, então, o outro lado do problema, o lado da 
"oferta", ou seja, da capacidade que o ambiente tem para acolher os diferentes usos de 
solo, já que o lado da "demanda" da sociedade é bastante conhecido e mais considerado 
no planejamento urbano. 

Levanta-se, portanto, a seguinte questão, que este trabalho tentará esclarecer: o 
distrito de Santa Cecília (MSP) pode ser considerado como uma área para adensamento? 
 A área de estudo, o distrito de Santa Cecília (MSP), foi escolhida por ser a mais 
acessível para nós e também por ser considerada como área adensável pêlos órgãos de 
planejamento do município, bem como pelas empreiteiras e pelos empreendedores 
imobiliários; entretanto, o método aqui proposto poderá ser aplicado para a totalidade 
do município de São Paulo, bem como para outras cidades. 

Esse método tem como base geral os estudos realizados em Ecologia e 
Planejamento da Paisagem, que pode ser entendido como uma contribuição ecológica e 
de design para o planejamento do espaço, onde se procura uma regulamentação dos usos 
do solo e dos recursos ambientais, salvaguardando a capacidade dos ecossistemas e o 
potencial recreativo da paisagem, retirando-se o máximo proveito do que a vegetação 
pode fornecer para a melhoria da qualidade ambiental. 

Um dos produtos deste trabalho é a Carta de Qualidade Ambiental, mas, devido 
à falta de dados e de critérios necessários para, avaliação da qualidade ambiental 
urbana, optou-se por trabalhar com inferências baseadas nos diferentes trabalhos 
consultados, com o cuidado de se considerar limites não muito restritivos, procurando, 
portanto, evitar na medida do possível as discussões sobre aspectos subjetivos. Sendo 
assim, os parâmetros apresentados, discutidos e eleitos neste trabalho, não devem ser 
considerados como ideais autoritariamente impostos pelo pesquisador, mas podem 
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servir como ponto de partida para discussão e posterior eleição pela comunidade dos 
critérios por ela considerados "ideais". 

Foi preciso uma ampla consulta de vários trabalhos referentes aos atributos 
ambientais do espaço urbanizado para que se pudessem selecionar critérios para a 
avaliação da qualidade ambiental.  

A revisão bibliográfica que se segue nos próximos capítulos procura, em um 
primeiro momento, discutir conceitos e metodologias e depois apresentar um grande 
número de citações sobre os aspectos relacionados com o clima urbano (ilha de calor, 
poluição, etc.), água (enchentes, abastecimento e esgotamento), lixo, poluição sonora, 
visual, cobertura vegetal, espaços livres, áreas verdes, recreação, uso do solo, 
verticalização e densidade demográfica. Discute-se também a respeito das propostas de 
Planos Diretores, Lei Geral de Zoneamento e Lei Orgânica Municipal.  

Apresentam-se logo em seguida a área de estudo e as técnicas e métodos 
utilizados neste trabalho. Os resultados são apresentados e discutidos separadamente 
para em seguida se chegar à síntese geral, ou seja, o mapa da qualidade ambiental para o 
distrito de Santa Cecília. O trabalho termina com algumas propostas de ordenamento do 
solo e de adensamento para o distrito. 

Monteiro (1987) coloca que "Executar um trabalho de espacialização da 
qualidade ambiental constitui um verdadeiro desafio, visto que não existe uma receita 
técnica calcada numa concepção teórico-metodológica pronta". Sendo assim, este 
trabalho vem colaborar para aumentar o escasso rol de possibilidades metodológicas 
globalizadoras para a abordagem do meio ambiente urbanizado.  

Apesar da pretensão, há a consciência dos limites impostos principalmente pela 
escala espacial escolhida, e de que nem todos os aspectos relacionados com a qualidade 
ambiental foram abordados neste trabalho elaborado apenas por um profissional, e não 
por uma equipe multidisciplinar que apresentaria, assim, mais e melhores condições 
para um estudo do ambiente como um todo. 
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2. PLANEJAMENTO AMBIENTAL E ECOLOGIA DA PAISAGEM 
 
Quando se pensa em planejamento ambiental, hoje em dia, está se pensando no 

"todo", nos aspectos sociais, económicos e naturais; mas faz-se necessária uma divisão 
desse espaço para um melhor entendimento, pois as metodologias de estudo até agora 
conhecidas ainda não foram capazes de estudar o espaço levando em consideração toda 
as suas variáveis e inter-relações. Portanto, o que atualmente tem acontecido são estudos 
em esferas diferentes do planejamento com uma posterior tentativa de sínteses parciais, 
dentro de cada linha de estudo; e depois uma síntese mais globalizante com o intuito de 
propor medidas de planejamento do espaço. Entretanto, o que vem acontecendo é que, 
no momento de se fazer essa síntese final, nem todos os aspectos estudados são 
considerados na tomada de decisões. Tenta-se, assim uma mudança do pensamento que 
até hoje coordena a forma de planejamento do espaço: "Na sociedade burguesa, 
preocupações econômicas constituem o tema principal da investigação social, todas as 
outras considerações humanas são secundárias" (Lefebvre, 1969), como também as 
existenciais. Sendo assim, o planejamento acaba ficando nas mãos das ciências sociais 
que "(...) têm ignorado que a sociedade humana depende do meio ambiente biofísico 
para sua sobrevivência” (Douglas, 1983). Marcus e Detwyler (1972) afirmam que "(...) 
tradicionalmente, os fatores económicos têm decidido o uso da terra sem levar em 
consideração os fatores ecológicos". Rocha (1991) coloca que "Na realidade, o 
comportamento humano é regido não só por parâmetros éticos e sociais, mas também 
por fatores ambientais. Ora, em um ambiente urbano que consumi o verdadeiro habitat e 
'nicho' do ser humano, obviamente, ele deve (ou deveria ser) o ponto central de 
referência quando da tomada de qualquer decisão pela autoridade consumida, ou no 
nível da própria cidadania".  

Muitas vezes também o planejamento é baseado somente em medidas de ordem 
tecnológica, sem se dar importância ao ordenamento do ambiente. "As cidades crescem 
bem acima de sua capacidade natural de suporte, graças ao uso da tecnologia. As 
grandes metrópoles, portanto, são muito dependentes do aparatus tecnológico, o que 
significa que uma falha mecânica pode trazer sérias repercussões ao ecossistema 
urbano" (Marcus e Detwyler, 1972). O termo "capacidade natural de suporte" está 
relacionado com os limites de ocupação do território, e ainda requer mais estudo, para 
que se possa alcançar uma melhor definição. "Primeiro deve-se tirar partido do que a 
natureza pode oferecer no tocante à auto-regulação, para então estudar quais devem ser 
as tecnologias mais compatíveis a serem utilizadas" (Prof. Dr. Felisberto Cavalheiro - 
DG/USP comunicação pessoal). 

Porém, voltando-se mais para o lado natural ou ambiental do espaço, nota-se que 
nem todos os autores têm a coragem de usar o termo "ecológico" quando se trata de 
estudos do meio ambiente urbanizado. 

Santos (1985) diz que o espaço deve ser entendido como sendo a natureza mais a 
sociedade, e classifica os elementos do espaço em: homens (fornecedores e candidatos 
ao trabalho), firmas (produção de bens, serviços e idéias), instituições (produção de 
normas, ordens e legitimações), meio ecológico (conjunto de complexos territoriais, 
base física do trabalho humano) e infra-estrutura (trabalho humano materializado e 
geografizado na forma de casa, plantações, caminhos, etc.). Douglas (1983) afirma que 
"muitos esforços internacionais desde 1972 têm chamado a atenção para a importância 
dos estudos do meio ambiente das cidades. Por exemplo, o programa Man and 
Biosphere da UNESCO reconhece o significado ecológico das cidades". 

Outros autores vão além quando consideram a cidade como um ecossistema. 
Marcus e Detwyler (1972) dividem a cidade em dois componentes: o homem urbano e o 
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meio ambiente urbano, e concluem que o entendimento da dinâmica das interações entre 
estes dois elementos é facilitada se reconhecermos a cidade como um ecossistema. 
Delpoux (1974) não considera a cidade como ecossistema, mas coloca que isso seria 
possível considerando-se a cidade como um ecossistema desequilibrado. Sukopp e 
Kunick (1973 apud CAVALHEIRO, 1991) colocam que "(...) embora elas (as cidades) 
sejam o ambiente mais importante do homem hodierno, são esparsas as tentativas de 
estudá-las, considerá-las e reconhecê-las como unidades funcionais (ecossistemas)"; 
entretanto, uma outra citação de dez anos após a anterior já vê o quadro de outra forma: 
"Vários estudos têm sido feitos atualmente, com poluição e outros problemas do meio 
ambiente urbano contemporâneo e também considerando-se a cidade como um 
ecossistema urbano " (Eriksenb, 1983 in Ehlers, 1992). 

Pode ser realmente complicado trabalhar no meio urbano com metodologias 
utilizadas em outras áreas da ciência, como, por exemplo, a análise sistêmica utilizada 
em Ecologia. Por outro lado, não se pode negar que o ambiente urbano também 
necessita ter sua utilização planejada, pois a utilização desordenada conduz a uma queda 
da qualidade de vida. Douglas (op cit.) ainda prevê que "(...) as escolas e universidades 
voltarão no futuro suas preocupações ao entendimento das experiências do dia-a-dia (...) 
a cidade é constituída por um conjunto de problemas ambientais, os quais podem ser 
entendidos por aplicação dos princípios da climatologia, biogeografia e geomorfologia". 
 Segundo Martine (1993) "(...) estima-se que em torno de 75% da população 
brasileira podia ser considerada 'urbana' em 1990 (...) o Brasil já é um país urbano (...) 
as questões sociais e ambientais de maior significado para a população brasileira 
necessariamente vão se centrar onde existe maior densidade econômica e demográfica. 
Ou seja, as questões ambientais que afetam mais diretamente o quotidiano da maioria da 
população brasileira deverão ser resolvidas no âmbito de espaços urbanos construídos 
ou em construção, e não em espaços naturais ou basicamente intocados". Aqui há um 
equívoco, pois, apesar do aumento da importância de estudos relacionados ao ambiente 
urbanizado, o seu entorno "natural" é a fonte de recursos indispensável para a 
sobrevivência das cidades e, portanto, merecerá também a mesma importância em 
termos de pesquisas. Todavia, seria impossível transportar diretamente os métodos 
utilizados no estudo do meio natural (não urbanizado) para o entendimento do meio 
físico na cidade. Além disso, importar métodos aplicados em outros países sem uma 
decodificação para a nossa realidade seria desastroso. Precisamos desenvolver a nossa 
própria forma de coletar, organizar, analisar e sintetizar os dados do meio físico da 
cidade, principalmente porque somos um país subdesenvolvido e, assim, com 
dificuldades estruturais e culturais para um bom desenvolvimento de pesquisas, pelo 
menos neste campo. Porém, cientistas não trabalham mais baseados na "teoria da 
geração espontânea". Desse modo, somente com base nos estudos de planejamento do 
ambiente realizados em outros países e nos trabalhos realizados aqui poderemos chegar 
um dia ao nosso próprio método. 

Na procura de um método para o planejamento da paisagem urbana, uma volta 
no tempo, na tentativa de se resgatarem as origens dos estudos ambientais, nos remete 
aos estudos descritivos e generalistas da paisagem realizados por Humboldt entre os 
séculos XVIII e XIX. "Em tempos modernos foi Alexander von Humboldt quem viu 
uma conexão funcional entre os objetos cosmológicos e terrestres. Sem sermos muito 
rigorosos, poderíamos dizer que já se tratava de um estudo de 'ecologia da paisagem'. A 
ideia de uma conexão funcional entre os elementos da paisagem é expresso em 
praticamente todos os trabalhos de von Humboldt. Ele seria o pai da Ecologia da 
Paisagem." (Ehlers, 1992) 
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O autor ainda coloca que "O termo ecologia da paisagem foi cunhado por Troll 
em 1939. Ele se referia expressamente à ecologia clássica da biologia (Haeckel 1899, 
Moebius, 1877), onde uma aproximação holística teve registro, embora este tipo de 
ecologia fosse primeiramente pura auto-ecologia. O que importava era o relacionamento 
entre os organismos e o meio ambiente." (op. cit.) 

Entre 1945 e 1975, aparecem várias pesquisas em ecologia da paisagem (Neef 
l956,1967) e também uma preocupação em salientar o caráter interdisciplinar dessa 
abordagem. Porém, no início, a Ecologia da Paisagem era criticada por ter severas 
conexões com a Biologia, que não conseguia abarcar toda a complexidade e a 
espacialidade da paisagem. Os estudos de ecossistemas elaborados por botânicos e 
zoólogos privilegiam as relações dos seres vivos entre si, deixando de lado o 
componente não vivo. Além disso, o ecossistema não apresenta nem escala nem suporte 
espacial bem definido; não tem dimensão, não é concreto, faltando, portanto, uma 
relação precisa entre ecossistema e espaço. Como a Biologia foi se tornando cada vez 
mais especializada, se afastando das metodologias que lidam com o espaço, ficou mais 
fácil para as geociências aplicar aproximações holísticas, devido ao seu tradicional 
ponto de vista espacialmente orientado. A intenção é, portanto, a espacialização das 
questões ecológicas. 

Entre 1945 e 1965, a ecologia da paisagem foi identificada com a regionalização 
natural, ou seja, um método de classificação de unidades de regiões naturais. Se inicia 
com o visível, unidades regionais fisionômicas, que eram subdivididas em unidades 
menores. Os critérios utilizados eram: o relevo, o mesoclima, a vegetação e o solo.  

Este procedimento aparece em 1920, mas os alemães não o colocaram em 
prática em escalas grandes até 1945. A primeira sistematização foi feita por Troll (1943) 
na escala de 1:25.000. O primeiro estudo que deu a ideia de processo no campo 
geográfico da ecologia da paisagem foi realizado por Neef em 1960. 

Ehlers (1992) define a Ecologia da Paisagem como sendo "(...) o campo que se 
preocupa com as interações entre os fatores no ecossistema de uma dada paisagem. 
Estas estão representadas funcionalmente e visualmente na paisagem na forma de uma 
estrutura territorial muito complexa. Os diversos aspectos da paisagem são estudados 
por várias disciplinas. Estas disciplinas apresentam diferentes interesses. Assim, e 
devido também a razões metodológicas, elas podem estudar mais, ou menos, certas 
partes do ecossistema da paisagem em questão. O princípio dos estudos dos 
ecossistemas pode ser científico ou prático, relacionado ao planejamento ou à utilização 
da paisagem". 

No final dos anos 60 e na década de 70 as ameaças à natureza e à qualidade de 
vida levam a uma retomada, pelos alemães, do estudo integrado da paisagem. Esta 
retomada do estudo integrado da paisagem vem influenciada pela Teoria dos Sistemas 
(início nos anos 20 nos EUA) e pela noção de ecossistema elaborada por Tansley em 
1937. 

Na tentativa de espacializar a noção de ecossistema, o conceito de geossistema 
(Sotchava, 1977) é enunciado então por geógrafos russos com base no conceito alemão 
de Landschaft (paisagem). Nesse momento, o que interessa é o estudo das conexões 
entre os componentes da natureza, de um ponto de vista espacial, mais do que os 
próprios componentes. Porém, nessa tentativa de encontrar uma metodologia de síntese, 
tanto Bertrand (1972) quanto Sotchava (1977) tratam o geossistema por uma visão 
naturalista onde o ser humano é colocado em oposição ao natural. Monteiro (1978) 
propõe uma definição de geossistema com o objetivo de alterar essa situação: "O 
geossistema é um sistema singular, complexo, onde interagem elementos humanos, 
físicos, químicos e biológicos e onde os elementos sócio-econômicos não constituem 
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um sistema antagônico e oponente, mas sim estão incluídos no funcionamento do 
próprio sistema". Porém, o conceito mais em voga atualmente nos estudos de 
espacialização integrada dos componentes do ambiente é o de "paisagem", que pode ser 
definida como "(...) entidade espacial delimitada, segundo um nível de resolução do 
pesquisador, a partir dos objetivos centrais da análise, de qualquer modo, sempre 
resultado de integração dinâmica e, portanto, instável dos elementos de suporte, forma e 
cobertura (físicos, biológicos e antrópicos), expressa em partes delimitáveis 
infinitamente, mas individualizadas através das relações entre elas que organizam um 
todo complexo (sistema); verdadeiro conjunto solidário em perpétua evolução" (aula do 
Prol. Dr. Carlos Augusto de F. Monteiro, curso de Ecologia da Unesp, 1986 e Monteiro, 
2000). 

Pode-se citar como propostas metodológicas dentro do campo da ecologia da 
paisagem a de McHarg (1971), que procura incorporar os fatores do meio físico no 
planejamento com o mapeamento dos fatores intrínsecos do meio ambiente (clima, 
hidrologia, geologia, solo e habitat da vida selvagem) e, depois, combinando os mapas 
dentro de uma simples composição que indica (por cores e tons usados por vários 
fatores) a susceptibilidade intrínseca da terra por vários usos, tal como residencial, 
comercial, industrial, conservação e recreação ativa ou passiva; em adição, a 
composição indica áreas sobre o terreno do meio ambiente onde mais de um uso pode 
ser suportado. 

Essa susceptibilidade do solo a certos usos também se encontra no pensamento 
de Tricart (1977): "(...) a organização ou reorganização do território exige um 
diagnóstico preliminar. Preliminarmente ao estudo do zoneamento, torna-se necessário 
conhecer as aptidões dos terrenos para construção, principalmente as limitações por eles 
impostas (...)". 

Gomes Orea (1978), em estudos de planejamento para a localização espacial das 
atividades para a província de Madri, tem também como base a capacidad de acogida 
del territorio, conceito que significa a tolerância do território para acolher os usos do 
solo objeto de localização, sem que se produzam deteriorações irreversíveis por sobre os 
limites toleráveis: "(...) portanto, é uma planificação precatória, restritiva e, portanto, 
incompleta e parcial, que se justifica em seu momento pela urgência de se colocarem 
limites à inquietante ocupação e conseguinte destruição do espaço rural da província de 
Madrid" (op. cit.). E coloca ainda que o processo de planificação pode estruturar-se 
segundo duas linhas paralelas: uma linha da demanda, que estuda a problemática 
econômica e social da população e define os objetivos a conseguir, e uma linha da 
oferta, que examina as caraterísticas do meio em que se desenvolvem as atividades 
humanas, definindo as possibilidades atuais e potenciais de satisfazer a demanda. A 
sequência sumária de um processo de planificação, segundo Gomes Orea (1978), pode 
ser assim resumida: 

a) Dimensão física da planificação (oferta). 
b) Descrição da sequência: 

 estabelecimento dos objetivos; 
 inventário das características físicas, biológicas, perceptivas e culturais do 

território. Os dados são expressos em mapas. O inventário resulta, assim, expresso em 
mapas temáticos; 

 valoração dos temas inventariados em termos de sua qualidade ou grau de 
excelência intrínseco; 

 predição que consiste na relação uso x território, quer dizer, é o comportamento 
do território supondo que sobre ele se estabeleça qualquer dos usos em questão. Tal 
relação tem uma dupla vertente: impacto (mudança de valor dos recursos diante de sua 
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dedicação ao uso concreto) e aptidão (expressão do potencial de cada recurso para cada 
uso). 

A questão da valoração qualitativa ou quantitativa é um tanto quanto polêmica, 
pois, apesar de necessária, ainda não se conseguiu uma precisão satisfatória, sendo, 
portanto, esses valores resultado do bom senso e da subjetividade da opinião humana. 

Um outro procedimento fundamental no planejamento, a classificação da 
paisagem em conjuntos de subespaços afins de modo a facilitar sua compreensão, 
também é uma forma de valoração que pode se dar de modo quantitativo/qualitativo e 
de modo relativo. Gomes Orea (1978) utiliza o critério homogeneidade para essa 
classificação e afirma que esta pode se dar por procedimentos mais ou menos intuitivos 
com base em uma apreciação externa da realidade, ou utilizando técnicas estatísticas de 
classificação e ordenação: "(...) quando a prospecção se centra no reconhecimento de 
ordem e da estrutura do território, o inventário adota a expressão de mapas que 
representam a classificação do território em unidades intrinsecamente homogêneas, ou 
ambientalmente homogêneas, quer dizer, que apresentam em todos os pontos fatores 
biológicos, inertes e perceptuais análogos". O autor coloca ainda que a homogeneidade 
pode ser reduzida aos indicadores ambientais mais importantes. Em Madri, estudos 
consideraram a vegetação e a geomorfologia para delimitar as unidades homogêneas: 
"Na planificação do tipo restritivo é possível delimitar unidades homogêneas tendo 
como base apenas uma variável, aquela que exerce o maior controle em relação aos 
objetivos (...)" (op. cit.). Ehlers (1992) coloca que "Em alguns velhos estudos de 
ecologia da paisagem o principal objetivo foi a classificação das regiões naturais, e o 
critério utilizado foram as comunidades vegetais. Às vezes, as formas de relevo e 
processos foram considerados fatores decisivos". Delpoux (1974) também utiliza como 
critério a homogeneidade para delimitação de unidades elementares de paisagem: "(...) 
unidade elementar de paisagem - fração da crosta terrestre que pode ser qualificada de 
homogênea pelo suporte e pela cobertura simultaneamente". 

Na proposição geossistêmica (Bertrand, 1972 e Sotchava, 1977), encontram-se 
propostas de classificação que se utilizam de termos complicados (geótopos, 
ecótopos...) e sem uma correspondência com a nossa realidade. O Prof. Dr. Carlos 
Augusto de Figueredo Monteiro, pioneiro no Brasil a considerar o potencial biológico 
de ocupação da paisagem por meio da identificação de unidades de paisagem, sugere o 
uso do termo "unidades de paisagem" associado à escala para simplificar as 
classificações propostas que acabam por introduzir muitos termos, praticamente todos 
com o mesmo significado, complicados para o entendimento (Monteiro, 1987 e estudos 
referentes à folha de Riberão Preto/SE escala 1:250.000 - não publicado). 

Apesar de os trabalhos de Ecologia da Paisagem até agora elaborados 
colaborarem para a formação de uma base conceitual, sente-se a falta de estudos de 
Ecologia da Paisagem urbana em escalas maiores, e o que se encontra atualmente mais 
próximo da nossa preocupação referente ao estudos urbanos são os trabalhos realizados 
na Alemanha sobre Planejamento da Paisagem. 

Com base na Conferência Internacional realizada em 1990 sobre Planejamento 
da Paisagem na Alemanha, "A contribuição do Planejamento da Paisagem para a 
proteção ambiental" (Landschaftsplanung als Instrument umfassender Umweltvorsoge), 
o Dr. Hans Kiemstedt e Evelyn Gustedt elaboraram um documento, que se resume a 
seguir, contando sobre o histórico e os objetivos dessa nova forma de planejamento.  

O Planejamento da Paisagem na Alemanha tem suas raízes históricas no 
"embelezamento da paisagem" que dura até os primeiros anos do século XIX. No início 
da Revolução Industrial o Planejamento da Paisagem começa a se preocupar com o 
desenvolvimento caótico das cidades e com o crescimento da destruição da natureza, 
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tentanto propor melhorias por meio do planejamento dos espaços livres (Grünplanung). 
Em meados do século XX, o conceito relacionado com o desenvolvimento espacial da 
paisagem passa a considerar, além das questões estéticas, as inter-relações ecológicas 
entre os elementos do ambiente. Uma fase decisiva para o Planejamento da Paisagem na 
Alemanha surge após o final da 2a Guerra Mundial com a necessidade de reconstrução 
do país destruído e reanimação da economia. O desenvolvimento da agricultura nas 
áreas rurais era prioridade no pós-guerra devido à necessidade de prover alimentação 
para a população. As universidades são estimuladas a reabrir ou a fundar programas de 
"arquitetura da paisagem"; o propósito inicial era o de combinar os aspectos tradicionais 
da "arquitetura da paisagem" e design de jardins com as novas questões relacionadas 
com a proteção dos recursos naturais, já que a intensificação dos usos da terra e 
crescimento da demanda de energia vinha causando severos impactos nos ecossistemas. 

Durante os anos 50, toma-se claro que as leis existentes de conservação da 
natureza não eram suficientes para controlar o impacto ambiental resultante do 
crescimento econômico do pós-guerra na Alemanha. O crescimento das cidades, das 
indústrias e a intensificação da agricultura vinham mudando drasticamente a paisagem. 
Todavia, o Planejamento da Paisagem continuava limitado a estudos e projetos de 
preservação da qualidade estética da paisagem e ao desenvolvimento de áreas para 
recreação na zona rural.  

Na década de 60 fica mais evidente que o desenvolvimento espacial precisava 
ser coordenado por meio de um plano. Isso levou a um novo conjunto de leis que 
enfatizava a necessidade de se considerar o lado natural da vida. Porém, os interesses 
econômicos sempre tinham prioridade.  

Nas cidades, o aumento da densidade populacional e dos problemas ambientais 
conduz a um apelo para que exista um planejamento da paisagem, mas, embora o 
planejamento espacial, por meio de leis, tentasse regulamentar e impedir o crescimento 
das disparidades entre o campo e a cidade, os problemas ambientais iam se tornando 
cada vez mais críticos devido à insuficiência dos parâmetros ecológicos no processo de 
planejamento da paisagem.  

Essa situação levou a uma campanha em meados da década de 60 para se definir 
o Planejamento da Paisagem como "contribuição ecológica e de design para o 
planejamento do espaço", com a definição de três áreas de concentração: Manejo da 
Paisagem (Landschaftspflege) na zona rural, Planejamento de Espaços Livres 
(Grünordnung) em zona urbana e Proteção da Natureza (Naturschutz). Assim, começam 
a se consolidar os programas de Planejamento da Paisagem nas universidades, e os 
trabalhos científicos nessa área tomam uma direção nos próximos anos.  

Exigia-se um desenvolvimento de uma teoria do planejamento que incorporasse 
uma integração entre a ecologia e o design, que levou à necessidade de estudos 
interdisciplinares no trato das questões relativas ao Planejamento da Paisagem. Além 
disso, o relacionamento do Planejamento da Paisagem com outros setores do 
planejamento geral também se fez necessário. No início, o Planejamento da Paisagem 
tinha um ar tecnocrático, mas logo os aspectos políticos tomaram-se claros. O conflito 
entre os objerivos a longo prazo do Planejamento da Paisagem para preservar a 
qualidade dos recursos naturais e a paisagem para o público em geral e os interesses 
econômicos de curto prazo, que determinavam as decisões políticas, sempre aflorava. 

Durante a década de 70 os muitos trabalhos de interesse ambiental publicados, as 
conferências internacionais (Clube de Roma, Estocolmo 1972, etc.) e as ONGs (BUND, 
Greenpeace, WWF, etc.) influenciaram a política ambiental da Alemanha. Em vários 
Estados surgiram leis de proteção da natureza e de planejamento da recreação que 
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regulamentaram a atuação do Planejamento da Paisagem com uma visão ecológica e de 
design nas questões administrativas no país.  

A fundamentação legal alemã mais importante para o Planejamento da Paisagem 
é o Ato Federal de Proteção da Natureza (Bundesnaturschutzgesetz), que foi aprovado 
em 20.12.76 e revisado em 10.12.86, e os Atos Estaduais de Proteção da Natureza, que 
regulamentam as leis federais. Essas leis definem os objetivos do Planejamento da 
Paisagem como os de proteção e manejo da natureza e da paisagem em áreas 
urbanizadas ou não. O Planejamento da Paisagem seria um instrumento de proteção e 
desenvolvimento da natureza com o objetivo de salvaguardar a capacidade dos 
ecossistemas e o potencial recreativo da paisagem como partes fundamentais para a vida 
humana. Portanto, as metas do Planejamento da Paisagem seriam: 

 salvaguardar a diversidade animal e vegetal e suas biocenoses por meio do 
desenvolvimento de uma rede interligada de áreas protegidas, renaturalização de cursos 
d'água, revegetação, reflorestamento, etc. Nesse item a Cartografia de Biótopos é a parte 
mais importante nesta tarefa de proteção de espécies e biótopos; 

 salvaguardar as paisagens, seus elementos e os espaços livres em áreas urbanas 
para fornecer a oportunidade de contato contemplativo e recreativo na natureza em 
contraste com as atividades recreativas comerciais. As áreas precisam ser designadas e 
protegidas do impacto visual, dos ruídos e da poluição; 

 salvaguardar o solo, a água e o clima por meio da regulamentação de seus usos e 
regeneração dos recursos; controle do escoamento superficial, da permeabilidade dos 
solos, dos aquíferos e da poluição utilizando a vegetação como forma de controle. 

A Figura 1 fornece uma idéia do que seria a aplicação dos princípios do 
Planejamento da Paisagem em áreas urbanizadas. 

A regulamentação e regeneração das funções, dos tipos e da intensidade dos usos 
do solo devem estar condicionadas ao Planejamento da Paisagem, utilizando-se dos 
efeitos positivos que a vegetação pode fornecer. Portanto, o Planejamento da Paisagem 
está diretamente relacionado com o planejamento do espaço em diferentes escalas, 
sempre levando-se em consideração a proteção da natureza e o manejo da paisagem, 
trazendo para o planejamento uma forte orientação ecológica e visão interdisciplinar, 
contribuindo também com os outros setores do planejamento (Tabela l). 

 
Tabela l - Níveis de planejamento na Alemanha (Kiemstedt e Gustedt, 1990 - 
modificada pelo autor). 

Planning Levels Comprehensive 
Planning Landscape Planning Scale 

Federal Federal Development 
Plan --- --- 

State State Development 
Programs/ Plan Landscape Program l: l.000.000 a 

1:500.000 
Region: 

Administrative 
District County 

Regional Plan Regional Landscape 
Plan 

1:50.000 a 
1:25.000 

Community/Town Land Use/Master 
Plan 

Local Landscape Plan 
Urban Open Space 

Plan 

1:10.000 a 1:5.000 
1:1.000 

Site  "construction plan"  
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Figura 1a – A renaturalização de um curso d’água em área urbana. Antes... 
 
 

 
 

Figura 1b – ... e depois: Natureza é reintroduzida na cidade como um resultado. 
(Kiemstedt, et al., 1998). 
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Procura-se planejar com a natureza, tentando retirar o máximo proveito do que 
ela pode fornecer, já que um dos principais propósitos do Planejamento da Paisagem é 
minimizar a poluição no ambiente e reduzir o consumo de energia. Atualmente, o que 
não permite uma maior eficiência da política ambiental na Alemanha é a falta de 
critérios necessários para a avaliação da qualidade ambiental (Kiemstedt e Gustedt, 
1990) 

Todavia, segundo Cavalheiro e Del Picchia (1993), as cidades da República 
Federal da Alemanha vêm envidando esforços no sentido da identificação de unidades 
de paisagem urbanas que eles, lá, balizam como bíótopos urbanos e os trabalham em 
escalas grandes (1:5.000, 1:10.000 e no máximo 1:50.000). "Até 1990 mais de 150 
cidades já haviam identificado, diagnosticado e cartografado biótopos urbanos, com 
vistas à avaliação da qualidade ambiental e proposições para o ordenamento do meio 
físico" (Sukopp, 1990 apud Cavalheiro e Del Picchia, 1993). Sukopp e Werner (1991) 
afirmam que "Os estudos que pretendem dar uma idéia representativa sobre o biótopo 
urbano devem ter em conta os fatores antes mencionados de estrutura das edificações, 
características dos espaços livres e tipos de tensões ambientais a que são submetidos". 

A utilização da carta de uso do solo pode ser uma importante, e às vezes única, 
ferramenta para o estudo da área e delimitação de unidades de paisagem. Com ela 
podem-se fazer inferências, já que uma boa parte da qualidade ambiental está 
relacionada com o tipo de utilização do solo; como exemplo, podem-se citar estudos 
sobre Hannover, na Alemanha, que constatam que a qualidade dos fatores ambientais 
(ar, água, solo e biosfera) de uma cidade é resultante da estrutura e do uso dessas áreas. 
Jim (1989), no estudo da vegetação urbana, demostrou que o uso de uma área determina 
suas características arbóreas estabelecendo, assim, a relação entre um aspecto físico-
espacial e os diferentes tipos de ocupação. Segundo Sukopp e Werner (1991),"(...) para 
cartografar biótopos pode-se dividir a cidade segundo os diferentes tipos de uso do solo 
(...) os diferentes tipos de uso do solo se utilizam para caracterizar a área urbana e que, 
como se sabe, este fator exerce uma grande influência na qualidade dos biótopos 
urbanos (...) para cartografar biótopos em zonas rurais utilizam-se escalas de até 
1:25.000. De todas as maneiras, como as cidades apresentam muitos tipos diferentes de 
biótopos em uma área pequena, a escala não deveria ser maior que 1:5.000". 

No Brasil, ainda são poucos os estudos de Ecologia e Planejamento da Paisagem 
que se propõem a espacializar de forma integrada os componentes do ambiente com o 
objetívo de diagnosticar e propor melhorias. E, quando se trata da paisagem urbanizada, 
os estudos são quase inexistentes, principalmente nas escalas maiores que 1:10.000. 
Este trabalho, que se propõe identificar a qualidade ambiental urbana em escala 
1:10.000 com base em Ecologia e Planejamento da Paisagem, é, portanto, uma 
colaboração metodológica de diagnóstico integrado e de propostas de melhoria da 
qualidade do ambiente no qual vive o cidadão habitante das cidades. Entende-se, assim, 
que a qualidade do ambiente é uma parte fundamental da qualidade de vida humana que 
abrange outros fatores, como os sócio-econômicos, existenciais, etc.  

Uma das principais dificuldades de se trabalhar com a paisagem urbana em 
escalas maiores do que 1:10.000 é a falta de dados relacionados à área de estudo. A 
próxima parte desta revisão bibliográfica procura, assim, fornecer um conjunto de 
informações que constituirá a base das inferências para se chegar à identificação da 
qualidade ambiental da área estudada. 
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3. PAISAGEM URBANA E INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL 
 

Segundo Monteiro (1987) "(...) as pressões exercidas pela concentração da 
população e de atividades geradas pela urbanização e industrialização concorrem para 
acentuar as modificações do meio ambiente, com o comprometimento da qualidade de 
vida". Considera-se que as zonas urbanizadas são lugares que apresentam alterações 
significativas nos recursos naturais como o solo, a água, o ar e os organismos (Marcus e 
Detwyler, 1972). 

Sukopp e Werner (1991) listam as características ecológicas da cidade: 
1. A produção e o consumo de energia secundária são altos. 
2. Grande importação e exportação de materiais, enorme quantidade de dejetos. 

Elevação em vários metros da superfície do solo (verticalização). 
3. Forte contaminação do ar, do solo e da água. 
4. Diminuição das águas subterrâneas. 
5. Destruição do solo. 
6. Desenvolvimento de um clima tipicamente urbano, com maiores temperaturas 

e baixa umidade relativa (ilha de calor). 
7. Espaço heterogêneo e em mosaico. 
8. Desequilíbrio em favor dos organismos consumidores, baixa produtividade 

primária e débil atividade dos organismos detritívoros. 
9. Mudanças fundamentais nas populações vegetais e animais. 
Essas características, que serão discutidas a seguir, interferem nas necessidades 

básicas humanas que não mudam muito ao longo da vida: necessidade de ar fresco, água 
potável, certa quantidade de alimento por dia, espaço para dormir e estar, pessoas para 
interagir, etc. (Andrews, 1976). Ar, água, espaço, energia (alimento e calor), abrigo e 
disposição de resíduos, consideradas como "as novas raridades e em torno das quais se 
desenvolve uma intensa luta" (Lefebvre, 1969), são necessidades biológicas do 
ecossistema urbano que influenciam na qualidade do ambiente e podem funcionar como 
fatores limitantes à urbanização.  

Apesar dessas evidências, para se chegar aos indicadores de qualidade 
ambiental, por mais que se procure utilizar métodos científícos, as decisões serão, 
muitas vezes, baseadas em julgamentos subjetivos, envolvendo valores, sensibilidade, 
convicções e preconceitos, bem como, naturalmente, verdades científicas (Matthews, 
1975 in Tommasi, 1994).  

Para diminuir a subjetividade da avaliação da qualidade ambiental, procura-se 
uma valoração que goze de um amplo consenso, utilizando-se um método 
intersubjetivo, por meio do qual se obtém uma expressão estatística das opiniões 
subjetivas de uma amostra de especialistas (Gomes Orea, 1978). Neste trabalho não 
houve uma consulta direta aos especialistas, como por exemplo por meio de entrevistas 
ou questionários, mas uma eleição de indicadores ambientais retirados da leitura de 
vários trabalhos que serão relacionados a seguir. 

 
 
Clima e poluição atmosférica 
 
Segundo Marcus e Detwyler (1972), as mudanças causadas no clima pela 

urbanização são: diminuição da radiação solar, da velocidade do vento e da umidade 
relativa, e o aumento da temperatura, da poluição, da precipitação e de névoa. 

Com a urbanização tem-se um aumento da impermeabilização ocasionada pela 
inescrupulosa ocupação do solo por concreto. Os corpos d'água e os espaços livres 



 13

vegetados não encontram lugar na luta pelo espaço. A verticalização faz com que a 
superfície de concreto, com alta capacidade térmica, aumente. Todo este procedimento 
leva a uma diminuição da evaporação, a um aumento da rugosidade e da capacidade 
térmica da área. Estas três modificações são os principais parâmetros que determinam a 
ilha de calor encontrada nas grandes metrópoles, segundo Myrup (1969 in Lombardo 
1985). 

Uma das consequências da ilha de calor na cidade é a formação de uma 
circulação do ar característica, onde o ar da região central se aquece e sobe, e o ar da 
periferia converge para o centro da cidade, onde se encontra o pico da ilha de calor, 
formando-se, assim, um "domo" de poluição sobre a cidade. Este ar, que vem da 
periferia originariamente limpo e úmido (nem sempre, pois a periferia pode já estar 
também poluída), conforme vai atravessando a cidade, que se apresenta sem áreas 
verdes e com um intenso tráfego, vai adquirindo cada vez mais poluentes e vai aos 
poucos diminuindo a umidade relativa, chegando à região central carregado de 
poluentes. Este processo concentra as partículas poluidoras no centro da cidade. A 
situação pode ainda se agravar, pois "Devido à absorção de luz solar pelas partículas, 
especialmente na parte superior do domo, a inversão térmica é intensificada, e os 
poluentes ficam aprisionados com maior força na cidade" (Marcus e Detwyler, 1972). 

"Deve-se lembrar que a ilha de calor, quando instalada, dificulta ou mesmo 
impede a troca de ar da cidade com seu entorno não urbanizado, e a circulação do ar 
passa a processar-se, internamente, de forma 'viciada'". (Cavalheiro, 1991) 

Dados sobre a qualidade do ar relativos a partículas inaláveis na RMSP 
demonstram que o padrão de qualidade do ar para 24h (240g/m3) é rotineiramente 
excedido, bem como o padrão anual (80g/m3). As violações dos padrões ocorrem em 
todas as estações, e os valores observados estão, bem acima dos padrões, mostrando um 
problema de poeira em suspensão bastante sério em toda a região (Cetesb, 1992). 

Ainda em relação ao material particulado inalável em suspensão no ar afirma-se 
que "(...) todas as estações da rede telemétrica apresentam-se com valores superiores ao 
padrão primário (50g/m3). Padrão primário é a concentração de poluentes que, quando 
ultrapassada, pode prejudicar a saúde da população. As maiores concentrações ocorrem 
nas regiões mais centrais da cidade, nas calhas dos rios Tietê e Tamanduateí e, 
sobretudo, nas proximidades do ABC" (PMSP, 1992). 

Outro poluente importante medido pela Cetesb é o SO2 "Baseando-se em dados 
coletados pelas estações telemétricas da Cetesb (médias do período 1982/1989) observa-
se que as maiores concentrações de SO2 se dão nos vales dos rios Tamanduateí e Tietê. 
Entretanto, a maioria das estações da rede registra índices superiores aos estipulados 
pelos padrões secundários (40 g/m3). Padrões secundários são as concentrações de 
poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da 
população." (PMSP, 1992) 

Sobre o monóxido de carbono afirma-se que "Os níveis de CO excedem 
rotineiramente o padrão de qualidade do ar (9ppm - 8h) por uma grande margem em 
quase todos os locais de amostragem" (Cetesb, 1992). 

Apesar dos trabalhos de coletas de dados sobre a poluição atmosférica realizados 
pela Cetesb, constata-se que a qualidade do ar urbano não pode ser totalmente 
caracterizada por mensuração de seus componentes. 

Fellenberg (1980) traça importantes considerações sobre a poluição atmosférica. 
"Substâncias inaladas pelos pulmões se espalham pelo organismo com velocidade quase 
igual à de substâncias introduzidas por uma injeção intravenosa (...) Uma determinada 
quantidade de uma substância tóxica atua, por exemplo, numa pessoa de 45 kg de peso 
com o dobro de intensidade observada numa pessoa de 90 kg de peso. Por esse motivo, 
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as doses máximas permissíveis de uma substância tóxica não são indicadas como uma 
quantidade absoluta, mas sempre em relação ao peso do indivíduo (gramas de 
substância por peso da pessoa) (...) Outro tipo de complicação surge quando duas ou 
mais substâncias agem simultaneamente, o que atualmente é quase sempre o caso. Se o 
efeito combinado alcançar no mínimo a soma dos efeitos isolados, ocorre o que 
chamamos de sinergismo dos diferentes componentes. Se a atividade combinada for 
maior que a soma dos efeitos isolados, fala-se em ação hiperaditiva, ou potencialização 
(...) ao avaliarmos a toxicidade de um produto químico sobre o ambiente, não nos deve 
orientar a média dos seus efeitos sobre um grupo de indivíduos, mas sempre devem 
servir de referência os indivíduos mais sensíveis deste grupo (...) Se a substância tóxica 
for eliminada de maneira insatisfatória, a concentração de atividade tóxica no sangue se 
mantém durante um intervalo maior. No caso destas substâncias o limite de toxicidade é 
constantemente ultrapassado; pode ocorrer mesmo uma acumulação da substância 
tóxica no organismo. Por causa deste efeito cumulativo, é possível que com o decorrer 
do tempo concentrações ambientais mínimas da substância possam levar a uma 
concentração tóxica no organismo. Por exemplo, a acumulação de chumbo, acumulação 
de inseticidas organo-clorados, bem como a acumulação de diversos medicamentos. Por 
causa disto as poluições contínuas ou repetidas devem ser encaradas com mais cuidado 
do que as poluições curtas e eventuais (...) Em regiões industriais e entroncamentos 
viários as partículas de poeira transportam substâncias tóxicas aos pulmões. Por meio 
desta capacidade de transporte exibida pelas partículas, alcançam os pulmões 
substâncias gasosas, como SO2 e substâncias cancerígenas, como 3,4-benzopireno. 
Assim se explica por que uma série de substâncias tóxicas tem ação mais tóxica em 
atmosfera contendo partículas em suspensão do que em ar puro (...) apesar de os canos 
de escape se situarem próximos do solo, o chumbo é ainda detectado a 100m de 
distância das estradas (...) contaminação de hortas e culturas situadas à margem das 
estradas (...) as plantas sofrem pouco (...) mas a contaminação de frutas e hortaliças 
consumidas pelo homem e por outros animais traz consequências (...) Numa pessoa 
sentada num jardim público (capacidade respiratória 10 l/min.) de uma rua 
movimentada de uma grande cidade (130ppm de CO), o conteúdo de CO-Hb atingirá 
em 10 horas o valor de 20%, ocasionando dor de cabeça e dores abdominais. Um 
trabalhador em atividade na mesma rua (capacidade respiratória 30 1/min.) já sentirá os 
mesmos sintomas em um terço deste tempo (3 a 4 horas)." (op. cit.) 

Então, os limites para poluição atmosférica apontados pela Cetesb, levando-se 
em consideração apenas cada elemento separadamente, devem ser repensados. Uma 
saída para essa situação poderia ser a consideração das consequências da poluição sobre 
os seres vivos como parâmetro controlador da qualidade do ar. "Domrös (1966) apontou 
que o mapeamento do crescimento de liquens nas árvores é um parâmetro completo 
para a avaliação sinergética da poluição do ar em diferentes partes da cidade." (Ehlers, 
1992) Certas Convolvulaceae são muito sensíveis aos oxidantes fotoquímicos (NO, 
NO2, O2) particularmente Ipomoea triloba L., Pharbitis nil Choisy e Calystegia 
japonica Choisy. Liquens e briófitas são usados como indicadores de poluição 
atmosférica e índice de urbanização (Bornkamm, Lee e Seaward, 1980). 

Pode-se dizer que o melhor bioindicador da poluição atmosférica é o próprio ser 
humano, pois a concentração de poluentes leva uma grande parte da população a 
apresentar problemas de saúde, principalmente no inverno, quando as inversões 
térmicas são mais frequentes. Doenças respiratórias e de visão, dores de cabeça e mal-
estar são alguns desses problemas, porém pesquisas mostram que a poluição atmosférica 
pode até matar. 
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"A equipe do pesquisador Gyorgy Bohm, da Faculdade de Medicina da USP 
descobriu que as épocas de aumento da poluição, como o inverno, também trazem mais 
mortes, uma média de 10% a mais que o normal." (FSP, 23.06.93) "O aumento dos 
níveis da poluição do ar tem sido associado com o aumento da morbidade e mortalidade 
e com um aumento de incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares". (ONU, 
1993) Cada vez que a concentração de poluentes atinge l00mg/m3 de ar (qualidade 
inadequada, segundo a Cetesb), o número de internações de crianças com doenças 
respiratórias sobe de 17% para 20%. No caso de crianças asmáticas, o número de 
internações aumenta 30%. Esses dados foram constatados pelo patologista Paulo Hilário 
Saldiva, pesquisador do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP Segundo Saldiva, 
quando a poluição aumenta, as mortes causadas por doenças respiratórias crescem até 
30%, independente do clima. "Isto mostra que, apesar de não matar, a poluição acelera a 
morte de pessoas que já estão com a saúde debilitada", afirma o patologista (FSP, 
16.09.94). Sobral (1988) cita vários trabalhos que demonstram a relação entre 
morbidade (enfraquecimento doentio) e mortalidade com as áreas poluídas. 

Não há dúvida de que as principais fontes poluidoras nas cidades são os 
automóveis. "A poluição por automóveis e congestionamentos são os maiores fatores 
que fazem as cidades de hoje um desagradável lugar para se viver." (Marcus e 
Detwyler, 1972) O aumento de carros em circulação, além de piorar o trânsito, faz com 
que a quantidade de poluentes na atmosfera também aumente, além do aumento do 
estresse, aumento no número de atropelamentos, etc. O consumo de combustível 
cresceu 8% de 1993 para 1994. O país consumiu 24,18% a mais de gasolina neste 
janeiro de 1995 sobre o mesmo período de 1994 (FSP, 02.04.95). De 1990 a 1994 a 
Cetesb constatou na Grande São Paulo que a emissão de monóxido de carbono 
aumentou 34%, o material particulado aumentou 23,6%, o óxido de nitrogênio 
aumentou 106% e a emissão de hidrocarbonetos teve variação de 83% (FSP, 28.08.95). 

Viu-se que a ilha de calor é um fenômeno que intensifica os problemas de 
poluição no ambiente urbano. Sua dissipação se dá pela ação dos ventos, portanto, o 
aumento da rugosidade causada pela verticalização das cidades pode atrapalhar a 
dissipação dos poluentes devido à queda da velocidade do vento. Para amenizar este 
problema, Marcus e Detwyler (1972) explicam que "(...) uma ideal ventilação deve 
prever o efeito de funilamento a favor da brisa que vem do campo, produzida pelo efeito 
da ilha de calor, que carrega ar limpo para os centros urbanos. Este desejável sistema é 
conseguido com um arranjo próprio das áreas verdes, que também vão servir para 
eliminar os poluentes do interior do domo de poeira"."(...) em uma escala maior, um 
grupo de prédios pode bloquear o ar frio que vem da periferia para o centro, dificultando 
na dispersão de poluentes e na diminuição da ilha de calor (...) o arranjo dos prédios em 
uma cidade pode ser benéfico ou prejudicial (...) em uma área muito quente seria bom 
arrumar os prédios de forma que o vento pudesse esfriar esta área (...) Em Melbourne, 
open spaces, tais como parques, produzem marcada redução na ilha de calor (...)" 
(Douglas, 1983). Di Fidio (1985) também afirma que "O ar fresco e úmido que vem da 
periferia para o centro urbano se aquece rapidamente ao percorrer a cidade. Um melhor 
resultado seria obtido por um sistema de verde contínuo, constituindo corredores de 
ventilação". 

Como se vê, o aparecimento da ilha de calor altera a qualidade ambiental 
trazendo sérios problemas ao bem-estar da população. Nota-se que vários autores 
traçam uma relação direta entre a ilha de calor e o uso do solo. "Stock (1982) introduziu 
a Mapa Sintético das Funções Climáticas (Synthetische Klimafunktionskarte). O 
conceito se baseia no fato de que cada uso da terra ou tipos de estruturas construídas 
tem uma influência específica no clima local. Estes estudos podem ser utilizados para 
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desenvolver um mapa de recomendações para os planejadores de cidades. Com base nas 
observações do mapa sintético podem levar em consideração os aspectos climatológicos 
para, por exemplo, evitar o crescimento nas regiões já aglomeradas ou preservar e 
reestabelecer parques (...)". (Eliers, 1992) "O uso de áreas verdes é a melhor técnica 
para prevenir ou reduzir os efeitos do clima (...) prover as áreas residenciais de cinturões 
verdes; não permitir ruas com tráfego pesado e não permitir estacionamentos perto das 
casas (...) todo estacionamento deve ter fileiras de árvores para prevenir o 
superaquecimento dos carros e reduzir a perda de gasolina por evaporação (...)" (Marcus 
e Detwyler, 1972). "(...) o descontrole processual em que se dá o uso do solo (...) nos 
núcleos de grande edificação e acumulação de calor produz-se stress térmico (ilha de 
calor) (...) as áreas comerciais e as de concentração de indústrias bem como as de 
grande concentração populacional e muito edificada são as que apresentam maiores 
temperaturas (...) a íntima relação entre uso do solo e a elevação das temperaturas 
internas da cidade impõem uma análise, em diferentes escalas, dos padrões de uso do 
solo urbano (...) a impressionante massa edificada do Centro Metropolitano, a intensa 
movimentação de pedestres e veículos e a ausência quase total de vegetação contribuem 
para aí se localizar o pico da ilha de calor (...) os dados mostram uma alta relação entre 
os tipos de uso do solo e a variação da temperatura (...) a relação estreita entre ocupação 
do solo urbano e ilha de calor, com suas variações espaciais, comprova a necessidade 
urgente de um replanejamento do uso do solo, com a implantação de espaços verdes 
intersticiais na mancha urbana de São Paulo (...) os altos valores de temperatura estão 
relacionados às mais altas densidades de população (...)" (Lombardo, 1985). "(...) a 
configuração espacial da ilha de calor está associada ao uso do solo e às variáveis 
meteorológicas (especialmente direção do vento) (...)" (Clarke e Peterson, 1973 in 
Lombardo, 1985). "As diferenças no uso do solo acabam formando ilhas de calor. Áreas 
mais densas, com mais concreto, mais impermeabilização do solo, mais movimentação 
de autos e máquinas, são mais quentes do que áreas residenciais, térreas, com jardins, 
árvores, (...)" (Douglas, 1983). 

A forma de utilização do solo, portanto, está diretamente relacionada com a ilha 
de calor e suas consequências. O levantamento dos usos do solo na cidade é, portanto, 
um ponto fundamental para o entendimento da dinâmica da ilha de calor. Entretanto, a 
escala de abordagem para este estudo não deve ser muito pequena, pois "(...) a ilha de 
calor da totalidade da cidade é a soma líquida dos pequenos efeitos encontrados em cada 
canto da cidade (...) entre e dentro das construções (...) o mosaico urbano de sol e 
sombra, superfícies quentes e frias, espaços aquecidos e espaços resfriados, produz 
inúmeros fluxos de ar e turbulência, uma variação das condições de evaporação e 
transpiração da água, (...)" (Douglas, 1983). 

Além do estudo da utilização do solo urbano deve-se fazer também o 
levantamento de como está sendo utilizando o espaço aéreo, ou seja, a ocupação do 
espaço aéreo devido à verticalização da cidade. "(...) a verticalização aumenta a 
superfície de absorção do calor (...) também aumenta a superfície impermeabilizada 
fazendo com que a água escoe mais rapidamente diminuindo a umidade do ar, a 
evaporação, a transpiração, o que faz sobrar energia para o aquecimento (...) com a 
verticalização o tráfego aumenta e com isso a poluição também aumenta. O aumento de 
gases e poeiras na atmosfera provoca o efeito estufa (...) com a verticalização surge o 
sombreamento (...) isso causa contrastes térmicos entre a parte sombreada e a 
ensolarada (...)" (Douglas, 1983). 

Pitt et al. (1988) sugerem que as áreas urbanas "(...) dependendo da radiação 
solar, regime de ventos, precipitação e umidade (...)" definirão climas mais ou menos 
confortáveis, podendo ser divididas em três classes com seus respectivos microclimas: 
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1. Áreas com superfícies francamente evapo-transpirativas, como os parques 
(temperatura sem grandes variações diurnas, mais frescas que as outras duas); 

2. Áreas desprovidas de vegetação, expostas ao céu e secas, como grandes 
estacionamentos (muito quentes de dia e frias à noite); 

3. Áreas delimitadas por ruas estreitas e edifícios altos (mais frias ao meio-dia e 
não variam muito em relação às anteriores à noite). 

É realmente muito difícil estudar o mosaico de microclimas que se forma entre 
os diferentes tipos de edifícios. Entretanto, como já mencionado, cada edifício é 
responsável por uma alteração microclimática que ao se somar às outras, às dos 
edifícios vizinhos, cria um clima característico da área, diferentemente de uma área não 
verticalizada. Como a verticalização na cidade de São Paulo vem acontecendo sem que 
se preocupe com a região como um todo, mas somente com o lote onde se está 
construindo, o resultado é uma enorme gama de edifícios, uns maiores do que os outros, 
dispostos de forma totalmente aleatória e com consequências ambientais que extrapolam 
a região verticalizada. 

 
 
Agua: enchentes 
 
Uma outra consequência do mal uso do solo na cidade são as enchentes. As 

causas das enchentes estão relacionadas com a impermeabilização, que causa uma 
diminuição da infiltração da água no solo e um aumento do escoamento superficial 
(runoff). Isso, associado à canalização de córregos, faz com que a água da chuva que cai 
na cidade flua com maior rapidez para os corpos principais de água, que não conseguem 
dar vazão ao grande volume. A capacidade de vazão do rio é também diminuída pelo 
assoreamento ocasionado pelo constante remanejamento de terras devido ao 
crescimento desenfreado da cidade. Azzi (1993) coloca que, segundo o IPT, retira-se, no 
processo de desassoreamento dos rios Tietê e Pinheiros, 4.500.000 m3/ano (isso 
equivale a um quarteirão de l00m x l00m com l,25m de altura de sedimento por dia) 
com um gasto de U$100.000.000/ano, sendo que 95% do material retirado é proveniente 
de erosão. A área de várzea é a planície de inundação natural do rio, e sua 
impermeabilização leva a consequências desagradáveis para a cidade. As avenidas 
construídas nos fundos de vale também ficam inundadas com uma chuva forte, pois esse 
é o comportamento natural do rio, e essas inundações acabam atingindo toda a cidade, 
trazendo congestionamentos, perda de mobília, estragos em automóveis, ferimentos e 
mortes. 

Pode-se acrescentar às causas das enchentes na cidade que "A ilha de calor, 
associada à concentração de elementos poluentes, favorece a formação de condensação, 
fato que condiciona frequentes episódios de enchentes no centro da cidade; essas 
enchentes são intensificadas principalmente devido ao aumento das áreas 
impermeabilizadas pela pavimentação das ruas e avenidas e pela concentração de 
construções" (Lombardo, 1985). 

Chama-se a atenção para uma importante função das áreas verdes relacionada 
com a permeabilidade de sua superfície. Brechtel (1980) realizou um trabalho para 
Berlim Ocidental levando em consideração a influência da vegetação e do uso do solo 
na evaporação e na recarga de aquíferos. Classificou e quantificou em porcentagem a 
superfície de Berlim Ocidental da seguinte maneira: 

1. Densamente seladas com construções, incluindo áreas industriais e urbanas 
sem nenhuma infiltração (10,1%). 
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2. Esparsamente coberta com construções, tipo área de vilas, ocorre alguma 
infiltração (39,3%). 

3. Vegetação esparsa, margens de rodovias, terras de cultivo em repouso, terras 
desocupadas, locais sem desenvolvimento de edificações (5,6%). 

4. Vegetação arbustiva, parques, cemitérios, jardins (15,6%). 
5. Campinas, gramados tais como os utilizados para esportes (5,0%). 
6. Campos aráveis (4,2%). 
7. Florestas (13,6%). 
8. Superfícies com água, incluindo turfeiras (6,7%). 
Brechtel afirma que as categorias 2, 3 e 4 são as mais significativas para a 

recarga de aquíferos. Elas recobrem 60% da área (Berlim Ocidental) e contribuem com 
cerca de 80% da recarga de aquíferos. 

As categorias 5, 6 e 7 cobrem quase 23% de Berlim Ocidental e contribuem com 
20% da recarga. Os quase 14% de florestas de Berlim Ocidental são de vital 
importância para recreação e esportes, promovendo um clima local, controle de ruídos e 
da poluição atmosférica, também protegem a qualidade da água subterrânea. Portanto, 
em um cidade onde a provisão de água não vem de aquíferos deve-se, pelo menos, se 
preocupar com a impermeabilização de seu solo para evita catástrofes relacionadas com 
enchentes. 

Monteiro (1980) coloca que a inundação não é apenas uma questão ligada às 
componentes lineares de um rio, estando mais comprometida com as características 
areolares do escoamento superficial e ao uso do solo urbano. 

Sobre a cidade de São Paulo coloca-se que "(...) a precipitação pluvial média é 
de 1.500mm/ano com 70% desse total concentrados nos 5 meses mais quentes (...) o 
regime pluvial é de tal forma desfavorável que em um dia (em geral nos meses mais 
quentes) pode haver a precipitação de 120mm atingindo 8% do total anual. E, mais 
ainda, a chuva pode ser de tal intensidade que em 4h de precipitação chega a atingir 
níveis pluviométricos superiores a 110mm (...)" (Azzi, 1993). Devido a essas 
características inerentes à natureza da região é que dever-se-ia repensar a forma de 
ocupação e utilização do solo da cidade de São Paulo. Porém justifícam-se as enchentes 
como consequência direta das chuvas. 

O estudo de como a cidade vem utilizando o seu solo se faz em uma fronteira 
entre o ambiente e a sociedade. É aí que se encontram disparidades como o fato de que, 
ao mesmo tempo que se tenta evitar as enchentes na avenida Pacaembu, com a 
construção de um reservatório em frente e sob à praça Charles Miller, liberam-se 
terrenos, modificando o zoneamento nas vertentes do vale para a especulação 
imobiliária. Macedo (1987) afirma que "O processo de especulação imobiliária incide 
cada vez mais, por mais áreas, abrindo brechas na lei e ocupando novas áreas, como as 
periferias do Pacaembu (...) Nas proximidades do centro, nas encostas do Pacaembu, em 
áreas recentemente (anos 80) liberadas à verticalização e vizinhas ao bairro de 
Higienópolis, surgem altas torres destinadas a um público de alto poder aquisitivo sobre 
o antigo Parque do Hospital Samaritano e no lugar de velhas e grandes mansões". 

Jedicke (1995) mostra que "(...) deve ser incentivada a reparação de erros do 
passado através da restauração e renaturalização dos pequenos e grandes cursos d'água. 
Córregos e rios devem receber de volta uma várzea (...) as várzeas devem ser 
transformadas em campos com vegetação (...) deve-se desimpermeabilizar o solo (...) 
interessante seria comparar os danos econômicos da enchente com os custos de um 
tratamento abrangente das suas causas (...)". 

Para a cidade de São Paulo, esses erros não são somente do passado, pois ainda 
continuam a acontecer, e suas consequências são verificadas na afirmação de Azzi 
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(1993): "Em 1979 os pontos críticos de enchentes na cidade eram 125. Passaram a 246 
em 1982 e em 1992 tornaram-se mais de 400". 

Sobre a canalização dos rios Spirn (1995) coloca que "(...) os antigos cursos 
d'água ainda correm através da cidade, enterrados sob o solo (...) eles são invisíveis, mas 
sua contribuição potencial às enchentes a jusante não é, todavia, diminuída, mas sim 
aumentada". Demonstra ainda algumas formas de amenização dos problemas das 
enchentes: "Estacionamentos podem também ser projetados para reter ou até absorver a 
água pluvial (...) uma pavimentação permeável (asfalto poroso, pavimentação modular, 
cascalho), permitirá que uma maior quantidade das águas das chuvas se infiltre no solo 
(...) A administração de Denver exige que os edifícios novos e reformados retenham as 
águas pluviais no local (...) Códigos de obras, em muitas cidades americanas, exigem 
que os telhados sejam projetados para resistirem ao equivalente a 150mm de água por 
um curto período de tempo (geralmente 24h) (...) Stuttgart utiliza os 'tetos molhados' 
para reduzir igualmente o ganho de calor dos edifícios, e dessa forma diminuir o 
consumo de energia no condicionamento do ar. Se incorporada ao projeto de telhados 
jardins, a retenção das águas pluviais podia também se tornar um elemento estético". 

Braga Jr. (1996), do Centro Tecnológico de Hidráulica (USP) propõe a 
existência de "(...) um bônus no IPTU para quem consegue gerar no seu lote, depois de 
urbanizado, menor quantidade de água do que havia antes da ocupação; é o seguro 
enchente (...) o proprietário teria liberdade de escolher a melhor forma de conseguir o 
objetivo, quer construindo tanques ou deixando áreas gramadas na propriedade, que 
drenariam as águas das chuvas". 

 
 
Água: abastecimento 
 
Ninguém contestaria que a água é uma das necessidades básicas do ser humano, 

porém poucos se perguntam de onde vem a água que consumimos. 
Marcus e Detwyler (1972) colocam que "A crescente urbanização está fazendo 

com que o homem tenha que buscar água cada vez mais longe". Esse "cada vez mais 
longe" também está sendo pressionado pelo crescimento de outras cidades que estão ou 
na mesma bacia hidrográfica ou nas bacias vizinhas de onde se retira a água que 
abastece uma parte do município de São Paulo.  

"A questão crucial em relação ao abastecimento de água está na dificuldade em 
se manter e ampliar o sistema produtor: a represa Guarapiranga está constantemente 
ameaçada pela ocupação intensa de seu entorno; o Sistema Cantareira importa água da 
bacia do Piracicaba e essa água é hoje demandada por uma nova metrópole que se 
expande ao redor de Campinas; em virtude do índice de poluição, estamos longe de 
equacionar a possibilidade de aproveitamento da represa Billings, e a alternativa de se 
importar água de regiões mais distantes, como o Vale do Ribeira, é caríssima e implica 
novamente a penalização de outras populações" (PMSP, 1992). "O maior problema do 
sistema de abastecimento, entretanto, é a dificuldade de expandir o sistema de captação. 
Para conseguir atender à demanda da população, precisamos captar mais água do que as 
represas produzem, explica a Sabesp" (FSP, 10.04.95). Declarações da Sabesp nos 
meios de comunicação durante o segundo semestre de 1994 e início de 1995 colocaram 
claramente que apesar de operarem rigorosamente em carga máxima, devido a seca e 
forte calor, o consumo aumentado poderia provocar irregularidades no abastecimento. 

Se a causa do comprometimento do abastecimento de água em vários bairros da 
cidade, segundo a Sabesp, é o "consumo exagerado" (FSP, 24.09.94), um adensamento 
da cidade ocasionará um aumento do consumo e consequentemente um racionamento. 
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"Pode-se constatar que o consumo de água não apenas cresce paralelamente ao padrão 
de vida da população, mas que o consumo per capita nas grandes cidades é 2 a 3 vezes 
maior que em comunidades pequenas. Isto significa que os habitantes dos grandes 
centros e pessoas de nível de vida elevado produzem quantidades maiores de águas 
contaminadas, necessitando em consequência de um maior fornecimento de água tratada 
do que os moradores de pequenas cidades ou pessoas de nível de vida mais modesto." 
(Fellenberg, 1972)  

Segundo a Sabesp os moradores dos bairros mais altos devem se acostumar com 
a falta d'água devido ao elevado consumo de água nas áreas mais baixas. "Se houver 
economia nas partes mais baixas dos bairros, a água chegará mais rápido às partes altas" 
(FSP, 08.11.94). Rebouças (1996), do Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas 
(Cepas) do Instituto de Geociências (USP), afirma que "(...) a situação de abastecimento 
é considerada crítica quando as demandas atingem proporções superiores a 20% dos 
potenciais disponíveis (...) nos estados mais desenvolvidos do Sudeste como Rio de 
Janeiro e São Paulo, a demanda já atinge entre 10 e 20 % das descargas médias dos 
rios". 

 
 
Resíduos líquidos 
 
Em relação aos resíduos líquidos convive-se, na verdade, com esgotos a céu 

aberto, que são os rios e córregos que cortam o MSP "(...) apenas 18% dos esgotos 
coletados são interceptados e tratados. O atraso na implantação de um sistema de 
tratamento de esgotos em São Paulo transforma seus rios principais em canais de 
esgoto, colocando a saúde da população em risco e fazendo com que se perca um grande 
potencial hídrico e paisagístico da cidade" (PMSP, 1992). "A poluição das águas se 
processa num ritmo muito mais assustador que a poluição da atmosfera. O número de 
compostos nocivos lançados nas águas é muito maior que o número de poluentes 
encontrados no ar." (Fellenberg, 1972)  

Com o adensamento do MSP ocorre que um maior número de pessoas implica 
um aumento de lavadoras, e o que leva a um maior uso de detergentes e materiais de 
limpeza. Esses elementos contêm fosfatos e polifosfatos, que, quando jogados nos 
corpos d'água, provocam a eutrofização, como também reduzem a tensão superficial da 
água, facilitando a formação de espumas na superfície. 

 
 
Resíduos sólidos 
 
Outro aspecto importante na cidade diz respeito ao lixo, que pode ser entendido 

como todos os detritos sólidos e pastosos produzidos por atividades do ser humano. O 
lixo, se não tomadas as devidas providências, pode ocasionar: aspecto estético 
desagradável, maus odores, proliferação de insetos e roedores, doenças por contato 
direto, poluição da água, desvalorização de áreas, obstrução de cursos d'água, 
aumentando as possibilidades da ocorrência de inundações e diminuição do espaço útil 
disponível. Além do problema do lixo jogado na rua, existe também o da coleta e 
destino do lixo residencial, industrial e hospitalar. "Pesquisas realizadas na cidade de 
São Paulo (Coutinho et al., 1957) mostraram que 10% das moscas domésticas eram 
vetores de agentes patogênicos." (Rocha, 1983 apud Troppmair, 1989) "(...) a cidade de 
São Paulo apresentava de 10 a 11 ratos por habitante no início dos anos 80 (...) uma 
cidade saneada deveria ter apenas 2 ratos por habitante" (Rocha, 1991). "Keller (1977), 
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citado por Mueller (1980 apud Troppmair, 1989), sugere as seguintes medidas para o 
problema do lixo: redução do volume do lixo produzido, uso maior de produtos 
biodegradáveis, reciclagem do lixo, aproveitamento energético do lixo, decomposição 
do lixo em usinas de compostagem, produzindo adubo orgânico que será reintegrado 
nos ciclos biogeoquímicos". 

A prefeitura de SP recolhe e dá destinação final a cerca de 12.000T diárias de 
lixo, assim distribuídas: 58% (domiciliar), 1% (resíduos de serviços de saúde), 9% 
(podas de árvores, material de varrição de ruas e logradouros públicos), 6% (entulhos), 
9,5% (parte do resíduo industrial gerado no município) e outros (PMSP 1992). "Além 
deste total há a produção diária de 4.000 a 5.000T de resíduos industriais, cuja 
responsabilidade pela destinação é do próprio gerador. Entretanto, estes, 
frequentemente, são dispostos clandestinamente em terrenos vagos, córregos, margens 
de rodovias e vias expressas, ou ainda, são transferidos para outros municípios, gerando 
graves problemas de poluição do solo e dos mananciais hídricos" (op. cit.). O lixo do 
MSP é destinado para (valores médios do ano de 1991): aterros sanitários (91,9%), 
usinas de compostagem (7,0%), incineradores (1,3%) e centro de triagem (0,5%). 

Mas até mesmo a remoção do lixo converteu-se em um sério problema, devido 
ao grande volume por ele ocupado. Se o MSP produz por dia 17 mil toneladas de lixo e 
se "l tonelada ocupa de 4 a 5m3" (Fellenberg, 1980), então são produzidos por dia no 
MSP 85.000m3 de lixo. Para se ter uma melhor idéia, esse volume de lixo ocuparia um 
imenso cubo de 44m de lado ou 85 quarteirões de l00m x l00m com l0cm de altura de 
lixo, ou, ainda, um quarteirão com um monte de lixo de 8,5m de altura. 

Em relação às usinas de compostagem, Grossi (1995) afirma que o adubo 
produzido pela PMSP tendo como origem o lixo coletado na cidade apresenta metais 
pesados acima do estabelecido em acordos internacionais. Esses adubos podem causar 
câncer no fígado e nos rins. O lixo deveria ficar oito dias em um digestor, mas fica no 
máximo 24h e sem ar. No composto brasileiro foi encontrada a média de 33 vezes mais 
toxicidade do que o permitido na Alemanha. O diretor da usina de Vila Leopoldina 
(PMSP) comenta que a prefeitura teria condições de processar 115T de lixo/dia, mas são 
recebidas 900T por dia. 

Estudos de Ecologia Urbana mostraram que muitas cidades apresentam mais 
carbono orgânico por área do que muitos ecossistemas naturais. O carbono é acumulado 
na biomassa de seres humanos, animais, plantas, materiais de construção, papel, 
resíduos orgânicos. A longa acumulação de carbono orgânico em áreas urbanas deve ser 
considerado como um mecanismo, o qual poderia afetar o ciclo global do carbono. O 
cálculo aproximado de 27.109 T de carbono em áreas urbanas é da mesma magnitude da 
acumulação de carbono em muitos ecossistemas de floresta. O decréscimo da 
incineração do lixo favoreceria o balanço de CO2 e poderia compensar o fluxo crescente 
para a atmosfera de CO2 oriundo da atividade humana (Bramryd, 1980). Portanto, não 
basta encher a cidade de incineradores de lixo para resolver a questão. Mesmo porque, 
além do problema acima levantado, os gases provenientes da incineração do lixo podem 
causar câncer. Não só as cidades do Terceiro Mundo estão atrasadas na consideração 
dos problemas ambientais globais, mas também as cidades do Primeiro Mundo, que por 
interesses econômicos não querem abrir mão de seus lucros, apesar de serem as que 
mais colaboram com o aumento de CO2 na atmosfera. 
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Poluição sonora e visual 
 
A poluição acústica é outra consequência da urbanização que afeta a qualidade 

ambiental, e as principais fontes de ruídos em um meio urbano são: os meios de 
transportes terrestres, os aeroportos, as obras de construção civil, as atividades 
industriais, os aparelhos eletrodomésticos e o próprio comportamento humano. 

Medidas realizadas pela Cetesb de 1976 a 1986, sem considerar os corredores de 
tráfego, demonstraram que na região da Administração Regional da Sé 88% dos ruídos 
estavam acima de 65dB (muito ruidoso ou excessivamente ruidoso) e 12% estavam 
entre 56 a 65dB (ruidoso). Em nenhum ponto se constatou valores entre 35 e 55dB, que 
seriam considerados "calmo ou moderado". No elevado Costa e Silva (o Minhocão), 
foram constatados 83dB (local de maior barulho em São Paulo), e na avenida Gal. 
Olímpio da Silveira 80dB (FSP, 28.06.92). "Os corredores de trânsito estão a 93dB em 
São Paulo. A saúde e o sono são muito afetados por ruídos médios a partir de 45dB. 
Picos de 85dB em 4% do tempo, sob 70 ou 50dB de dia ou à noite, elevam em 25% o 
colesterol e em 68% o cortisol (Cantreli, 1974 apud Souza, 1991).  

Esse som é bem menor do que o de nossas cidades, mas anula efeito de dietas, 
agrava problemas cardíacos, de hipertensão arterial, infecciosos e estruturais, além de 
provocar estresse e prejudicar o desempenho físico e mental; em jovens provoca: 
dificuldade para adormecer, sono prejudicial e distúrbio psicológico (Terzano & Cols., 
1990 apud Souza, 1991). Distúrbios crônicos prejudicam a recuperação celular e o 
crescimento pela perda de sono profundo, além da memória, atenção, humor e 
relacionamento social pela perda de sono, confirma pesquisa nos EUA" (Souza, 1991). 
"Sons desagradáveis indesejáveis já provocam neuroses com intensidades sonoras bem 
mais baixas (da ordem de 80dB e menos), principalmente se a fonte sonora não puder 
ser eliminada e o indivíduo se sentir indefeso frente à ação do ruído" (Fellenberg, 1980).  

"Desde o congresso mundial sobre poluição sonora em 1989, na Suécia, o 
assunto é tratado como questão de saúde pública. E a partir de 1981, no congresso 
mundial de acústica, na Austrália, São Paulo e Rio de Janeiro passaram a ser 
consideradas as cidades mais barulhentas do mundo. O ruído médio em São Paulo é de 
66,2dB. Nos corredores de tráfego o índice atinge 90dB. A OMS diz que 55dB é o 
máximo para se viver bem." (FSP, 04.04.92)  

Como se não bastasse o ruído constante, vêm a este se somar os ruídos 
aleatórios, como caminhões que vendem gás (que atingem até 105dB) e outros que 
também anunciam suas mercadorias por alto-falantes. Apesar da existência da Lei dos 
Ruídos no. 8.106/74, que assim diz no seu artigo 15º: "(...) é proibido (...) uso de apitos, 
sereias, sinos, alto-falantes e outros aparelhos sonoros (...) que se façam ouvir fora de 
recintos fechados, de forma a incomodar a vizinhança e os transeuntes", os ruídos 
continuam. (Fig. 2) 

A mistura dos usos na cidade, por exemplo, uso residencial associado com 
funilarias, mecânicas, estacionamentos, também gera um desconforto auditivo. Estes 
usos não têm o direito adquirido de perturbar a população, pois segundo Machado 
(1992) "(...) não se verifica direito adquirido (que é de natureza individual, particular) 
em prejuízo do interesse coletivo (...) a tranquilidade pública tem valor superior à 
atividade pessoal ". Portanto, seus responsáveis deveriam arrumar uma forma de evitar 
que o ruído saísse do ambiente de trabalho ou se mudar para uma outra região. 

No transporte urbano, o uso mais intenso de veículos com tração elétrica iria 
reduzir sensivelmente o nível de poluição sonora, todavia esse procedimento não é 
adotado devido ao alto custo da energia elétrica. Utilizar óleo diesel e, 
consequentemente, poluir o ar e aumentar os ruídos da cidade é mais barato para as 
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empresas transportadoras, pois quem assume os custos da degradação ambiental é a 
população. 

 

 
Figura 2 – Além dos usos poluidores fixos, existem os móveis, que, apesar da lei, 
invadem os ouvido sem pedir permissão, como mostra Laerte na FSP de 29.08.94. 

 
 
Cobertura vegetal 
 
Um atributo muito importante, porém negligenciado, no desenvolvimento das 

cidades é o da cobertura vegetal. A vegetação, diferentemente da terra, do ar e da água, 
não é uma necessidade óbvia na cena urbana. A cobertura vegetal, ao contrário de 
muitos outros recursos físicos da cidade, é relacionada pela maioria dos cidadãos mais 
como uma função de satisfação psicológica e cultural do que com funções físicas. 
Porém, já na década de 70, Monteiro (1976) evidenciou que a necessidade que o homem 
tem de vegetação extrapola um valor meramente sentimental ou estético. Sitte (1992) 
diz que "Sem recorrer à natureza, a cidade seria um calabouço fétido (...)". 

Para Lombardo (1990), a vegetação desempenha importante papel nas áreas 
urbanizadas no que se refere à qualidade ambiental. 

Vários autores citam os benefícios que a vegetação pode trazer ao ser humano 
das cidades, como: estabilização de superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes 
das plantas; obstáculo contra vento; proteção da qualidade da água, pois impede que 
substâncias poluentes escorram para os rios; filtração do ar, diminuindo a poeira em 
suspensão; equilíbrio do índice de umidade no ar; redução do barulho; proteção das 
nascentes e dos mananciais; abrigo à fauna; organização e composição de espaços no 
desenvolvimento das atividades humanas; é um elemento de valorização visual e 
ornamental; estabilização da temperatura do ar; segurança das calçadas como 
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acompanhamento viário; contato com a natureza colaborando com a saúde psíquica do 
homem; recreação; contraste de texturas, mistérios e riquezas de detalhes; árvores 
decíduas lembrariam ao homem as mudanças de estação; quebra da monotonia das 
cidades, cores relaxantes, renovação espiritual; consumo de vegetais e frutas frescas; 
estabelecimento de uma escala intermediária entre a humana e a construída; 
caracterização e sinalização de espaços, evocando sua história (Geiser et al., 1975 e 
1976; Di Fidio, 1985; Marcus e Detwyler, 1972; Douglas, 1983; Cavalheiro, 1991; 
Fellenberg, 1980; entre outros). 

Sobre a possibilidade da vegetação urbana fornecer alimento para os cidadãos, 
afirma-se que enquanto em alguns países os espaços livres também são utilizados para o 
fornecimento de alimentos, aproveitando-se então o solo para uma função mais 
importante, em outros, o solo agrícola é retirado ou sepultado pela pavimentação, isso 
ao mesmo tempo que ocorre um aumento do consumo de alimentos devido ao 
adensamento humano nas cidades: “(...) não se sabe que o solo pode ser retirado e 
depois devolvido ao mesmo local (...) não é estudada a possibilidade de se plantar em 
terra de estacionamentos, etc. (...)" (Marcus e Detwyler, 1972).  

"A conversão em larga escala da energia solar em alimento é um vital 
componente do ecossistema urbano. Daí a importância de jardins e quintais com hortas 
e frutíferas que além de fornecerem alimento influenciam no clima urbano (...) as 
cidades crescem (...) jardins e quintais são destruídos (...) cada vez menos as 
necessidades de alimento podem ser alcançadas localmente. Quem mais sofre são os 
pobres, pois a comida vai ficando cada vez mais cara" (Douglas, 1983).  

"Cavalheiro (1981) salienta que 'a utilização econômica de espaços livres 
públicos, como a agricultura e fruticultura, não é feita nas regiões metropolitanas 
brasileiras, notando-se, pelo contrário, uma expulsão desses usos. As grandes cidades, 
segundo a concepção brasileira, elaboram produtos industriais ou são centros comerciais 
importantes e, assim, de forma alguma devem produzir agricultura'. Essa concepção 
reflete-se em todas as esferas e só assim, talvez, possa-se explicar por que a idéia alemã, 
conhecida em quase toda a Europa, dos Kleingärten (área de aproximadamente 350m2 
concebida para o lazer de fim de semana e de uso importante para o abastecimento da 
família com frutas e verduras), foi tão prontamente rechaçada por quase todos os 
planejadores de espaços livres por nós entrevistados no Brasil" (Lombardo, 1985). "O 
caráter próprio das economias e das sociedades industriais baseia-se integralmente num 
sistema de mercado. As últimas casas com hortas pertencentes a trabalhadores, nas 
periferias das grandes cidades, acabam por desaparecer sob a pressão da construção e da 
recuperação dos últimos terrenos livres para serem utilizados como espaços de serviços" 
(George, 1984). 

Dentro da linha metodológica do Planejamento da Paisagem, quando se fala em 
planejar com a natureza, está se falando principalmente da vegetação. É a partir dela que 
muitos problemas serão amenizados ou resolvidos e, portanto, a cobertura vegetal, tanto 
em termo qualitativo como quantitativo e também sua distribuição espacial no ambiente 
urbano, deve ser cuidadosamente considerada na avaliação da qualidade ambiental. 

Em termos de quantidade de superfície urbanizada coberta por vegetação, 
podem-se citar alguns índices que poderão servir de parâmetros para a qualidade do 
ambiente.  

"Oke (1973) (...) estima que um índice de cobertura vegetal na faixa de 30% seja 
o recomendável para proporcionar um adequado balanço térmico em áreas urbanas, 
sendo que áreas com um índice de arborização inferior a 5% determinam características 
semelhantes às de um deserto" (Lombardo,1985). 
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Segundo Sukopp et al. (1979), a vegetação em Berlim Ocidental está distribuída 
da seguinte maneira: 

 Área urbana construída com 32% de sua superfície cobertos por vegetação. 
 Área urbana parcialmente construída com 55% da superfície cobertos por 

vegetação. 
 Subúrbios internos com 75% de sua superfície cobertos com vegetação. 
 Subúrbios externos com 95% recobertos com vegetação. 

Sukopp et al. (1979) ainda afirmam que "(...) mudanças na temperatura do ar, 
umidade e velocidade dos ventos causados por um clima urbano podem basicamente ser 
correlacionados com a densidade de construção, grau de impermeabilização e proporção 
de áreas verdes". Esta afirmação, mais uma vez, remete à importância de se estudar 
como o solo de uma cidade está sendo utilizado, ou seja, a qualidade ambiental está 
diretamente associada ao uso do solo urbano (Hamburger e Foresti, 1997) e, para isso, 
um dos passos para esse estudo seria uma classificação do solo urbano. A classificação 
do uso solo, principalmente quanto as características dos Espaços Livres, também 
definirá as possibilidades de incremento da vegetação nas áreas urbanizadas. 

Setores de Planejamento da Alemanha propõem que o solo urbano seja dividido 
em 40% para Espaços Construídos, 40% para Espaços Livres de Construção e 20% para 
o Sistema Viário. Como colocado acima, Sukopp et al. (1979) afirmam que a área 
urbana construída de Berlim Ocidental apresenta 32% de sua superfície cobertos por 
vegetação. Comparando esses valores com a zona urbana do MSP tem-se que 70% são 
espaços construídos, 27% são espaços pertencentes ao sistema viário e somente 3% 
espaços considerados  áreas verdes, segundo Sempla/Deplano (Silva, 1993). E apenas 
4,6% da área da Administração Regional da Sé (MSP) são cobertos por vegetação 
(arborização e forração), segundo Diário Oficial MSP de 24.12.92 (Silva, 1993). Esses 
valores são tão discrepantes que dispensam qualquer comentário sobre a possibilidade 
de um maior adensamento das áreas centrais do município de São Paulo.  

"Em um informe sobre as áreas recreativas de Nordrhein-Westfalen (República 
Federal da Alemanha), se considera como ponto crítico que um município utilize mais 
de 50% de sua superfície para construção (...) na Hungria estão fazendo esforços para 
não permitir que mais de 50% dos terrenos urbanizáveis sejam edificados ou 
pavimentados (...) A densidade de edificações determina as possibilidades de 
reverdecimento do centro urbano. A densidade de construção deverá também planificar-
se de tal maneira que se consiga uma densidade média em vez de uma densidade 
máxima (por exemplo, que se possa edificar ou pavimentar no máximo dois terços da 
superfície do centro)" (Sukopp eWener,1991). 

Um exemplo de classificação do solo que pode auxiliar em muito as decisões no 
ordenamento do espaço urbano e incremento da vegetação é proposta por Sukopp et al. 
(1979) que classificam a área de Berlim Ocidental em sete tipos de superfícies: 

Tipo l - densa, com construções (inner city); 
Tipo 2 - densa, construções (inner city) com limitada quantidade de áreas verdes; 
Tipo 3 - área muito impermeabilizada ou compactada com construções 

ocasionais (áreas de frete, carregamento, instalações portuárias, áreas de entreposto, 
todas sem vegetação); 

Tipo 4 - construções abertas com alta proporção de áreas verdes (mesma 
proporção de áreas verdes e construídas - construções com jardins internos); 

Tipo 5 - superfícies impermeabilizadas em áreas verdes (amplas avenidas em 
parques ou nas bordas dos parques); 

Tipo 6 - áreas verdes em sua maior parte cobertas por floresta (árvores 
arrumadas de modo denso ou disperso e camadas de arbustos); 
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Tipo 7 - em sua maior parte áreas verdes abertas (amplos gramados ou terras 
desocupadas dentro de parques ou nas bordas destes). 

Constata-se que ocorre uma diminuição da temperatura e um aumento da 
umidade relativa do ar conforme se percorre da área tipo l para a área tipo 7. O mesmo 
pode-se dizer sobre o estresse. As áreas tipo l, 2 e 3 são consideradas estressadas, e as 
áreas tipo 6 e 7, menos estressadas. 

Por todas as funções que a vegetação é capaz de realizar na cidade, seria 
interessante que se incentivassem todas as possibilidades de aumento da cobertura 
vegetal nas áreas urbanizadas. Sukopp e Werner (1991) afirmam que "Os edifícios não 
deveriam ser considerados como 'obstáculos' ecológicos”. E sugerem que  “Nas zonas 
densamente edificadas se incrementariam espaços vitais para as plantas e animais, 
aproveitando os telhados e muros exteriores (...) O reverdecimento de telhados pode 
compensar o 'stress' do centro urbano densamente construído e, ao mesmo tempo, servir 
de espaço verde perto das zonas residenciais. Podem ter um uso recreativo e conduzir a 
uma melhora do clima urbano e a conservação da água na cidade (...) As fachadas 
reverdecidas também exercem influências positivas no bem-estar geral, tais como uns 
bons efeitos na psique do público e uma melhora do clima urbano".  

Portanto, edifícios que tivessem, por exemplo, um jardim, ou uma trepadeira no 
muro, ou uma árvore na calçada, ou telhado verde poderiam ter seu imposto municipal 
reduzido. Estudos realizados na Alemanha demonstram um interesse nesse aspecto, 
quando realizam-se classificações dos tipos de áreas associando-se a elas um valor de 
biótopo que é utilizado nos cálculos do desconto no imposto urbano (Fig. 3). Veja um 
exemplo: 

 
Exemplo de cálculo: 
superfície do terreno = 479m2 superfície construída = 279m2 superfície livre de 

construção = 200m2 
Desses 200m2 livres de construção: 
140 m2 asfaltados x 0,0 (fator de multiplicação) = 0m2 
59 m2 grades c/ grama x 0,5 (fator de multiplicação) = 30m2 
l m2 solo permeável x 1,0 (fator de multiplicação) = l m2 
TOTAL = 31m2 
Valor do biótopo = 31- 479 = 0,06 
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Tipos de superfícies e fatores de 

multiplicação por m2 Descrição dos tipos de superfície 

  

Superfícies 
impermeabilizadas 
 
0.0 

Superfície impermeável para ar e água, sem 
crescimento vegetal. Ex.: asfalto, concreto. 

  

Superfícies parcialmente 
impermeabilizadas  
 
0.3 

Superfície permeável ao ar e água ; em geral, 
sem vegetação. Ex.: mosaicos, placas, 
paralelepípedos unidos com areia. 

  

Superfícies semi-abertas 
 
0.5 

Superfície permeável ao ar e água; 

infiltração; crescimento vegetal. Ex.: placas, 

grades com grama. 

  

Superfícies com vegetação 
desconectada do solo 
 
0.5 

Superfície com vegetação sobre laje, com 
cobertura de solo inferior a 0,80m. 

  

Superfícies com vegetação 
desconectada do solo 
 
0.7 

Superfície com vegetação que não tenha 
conexão com o solo, mas com cobertura de 
solo superior a 0,80m. 
 

  

Superfícies com vegetação, 
conectadas ao solo 
 
1.0 

Vegetação conectada ao solo, propícia para o 
desenvolvimento da flora e da fauna. 
 

  

Infiltração da água da chuva 
por m2 de telhado 
 
0.2 

Infiltração da água da chuva para 
reabastecimento das águas subterrâneas; 
infiltração sobre superfícies com vegetação. 

  

Vegetação vertical até 10m 
de altura. 
 
0.5 

Vegetação sobre paredes externas sem 
janelas, muros; alturas acima de 10m são 
levadas em conta. 

  

Vegetação sobre telhado 
 
0.7 

Cultivo extensivo ou intensivo de vegetação 
sobre telhados. 

Fonte: BERLIM (2007). Org,: VALASKI, 2008. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/en/bff_berechnung.shtml 
Figura 3 - Classificação de áreas de acordo com o valor de biótopo. 
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O MSP apresenta também um desconto no IPTU para aqueles lotes que 
apresentam vegetação, de acordo com a lei nº 10.365, de 22.09.87: Cap. III - Dos 
Incentivos Fiscais. Art. 17 - Os imóveis revestidos de vegetação arbórea, declarada de 
preservação permanente ou perpetuada nos termos do artigo 6º do Código Florestal 
terão um desconto de até 50% (cinquenta por cento) no seu imposto territorial, aplicado 
em consonância com o índice de área protegida, pela utilização da seguinte fórmula: 
Desconto no IPTU em % = (área protegida do imóvel – área total do imóvel) x 50. 

O Código Florestal (lei nº 4.771, de 15.09.65) declara, em linhas gerais, como 
área de preservação permanente as localizadas ao longo dos rios, ao redor de lagoas, 
reservatórios, nas nascentes, no topo de morros, montes, montanhas e serras, nas 
encostas com declividade superior a 45°. 

Observa-se, então, que essa lei municipal não pode ser aplicada nas áreas mais 
urbanizadas da cidade como o sugerido pela proposta alemã colocada anteriormente. 
Todavia, o Código Florestal em seu artigo 3° afirma o seguinte: "(...) consideram-se, 
ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, 
as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: (...) a assegurar condições 
de bem-estar público (alínea h)". Já é difícil encontrar vegetação natural no Estado de 
São Paulo; nas cidades então é quase impossível, mas um jardim de um edifício também 
pode assegurar algumas condições de bem-estar público. Entretanto, essas atitudes não 
bastariam para melhorar a qualidade de vida na cidade. O paisagismo doméstico por si 
só não é suficiente para resolver os problemas ecológicos das metrópoles. Para isso 
seriam necessários grandes parques, a arborização das margens dos rios e, também, das 
vias públicas. Porém, não se pode desprezar o valor de biótopo de certas áreas na 
cidade. Segundo Douglas (1983) "A natureza da cobertura da terra é o maior fator que 
afeta o clima, os nutrientes e a diversidade de ecossistemas intra-urbanos, como podem 
ser chamados habitats da cidade e comunidades bióticas", salientando-se que a escala de 
abordagem que o autor utiliza para a classificação desses habitats chega à do "terreno 
baldio". 

Esta forma de interpretação e estes termos utilizados por Douglas (op. cit.) 
demonstram que a preocupação com os espaços livres urbanos não se refere mais 
somente à disponibilidade para recreação: "(...) Open spaces ou green spaces nas 
cidades (...) entre 1930 e 1970 as áreas vegetadas foram designadas essencialmente para 
esporte e recreação ou jardins formais. O planejamento da vida silvestre na cidade 
cresceu com os grandes esforços em conservar a vida silvestre em seus habitats naturais 
(...) A diversidade biológica nas áreas urbanas pode ser alcançada por meio de ações 
prescritas por leis, ou constrangimento legal, ou pelo desenho urbano (...) com o 
objetivo de criar meio ambiente favorável à vida silvestre nas cidades (...)". Porém, 
Sukopp e Werner (1991) colocam que "Nos EUA e na Inglaterra 'diversão' e 'educação' 
estão fortemente conectadas com o reverdecimento proposto em áreas urbanas, porém 
na Alemanha as razões éticas é que são as mais importantes".  

Infelizmente nossa realidade é outra, pois nem espaços livres públicos para a 
recreação temos em número e qualidade suficientes. Basta observar como o povo se 
diverte. Nos finais de semana os parques da cidade ficam lotados, como por exemplo o 
parque Ibirapuera, que chegou a abrigar 30 mil pessoas quando da apresentação da 
Filarmônica de Moscou em abril de 1993. Em outubro do mesmo ano, uma multidão 
levou o Ibirapuera ao colapso no dia da criança. Faltou água, sorvete, e os banheiros 
tinham fila de meia hora. Quem foi ao parque de carro teve que estacionar a mais de 
500m. Os pontos de ônibus chegavam a ter mais de 300 pessoas na hora de pico. Os 
cerca de 10 parques que promoveram festas para as crianças ficaram lotados. Mesmo 
sem ser uma data festiva, os parques, sempre se apresentam saturados, principalmente 
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nos finais de semana. Mesmo assim, sempre aparecem projetos de construções de 
estruturas como museus, bibliotecas, rua 24 horas, etc. dentro dos parques, o que faz 
diminuir ainda mais o percentual de espaço verde livre real para uso da população, e 
também projetos de privatização, construção de garagens subterrâneas etc.  

Qualquer medida que faça diminuir a quantidade de vegetação e que altere suas 
funções ecológicas diminui a qualidade ambiental e, portanto, deveria ser rechaçada. 

 
 
Áreas verdes e espaços livres 
 
Uma questão muito discutida quando se fala em vegetação urbana diz respeito 

ao índice de áreas verdes. Todavia, parece existir uma certa confusão, como pode-se 
notar nos índices de áreas verdes em metros quadrados por habitante no município de 
São Paulo, citados a seguir: 4,48 (Geiser et al., 1975); 8,73 (PMSP-COGEP, 1975); 
3,38 (Wilheim et al., 1985 apud Barbela, 1986); 4,37 (PMSP, 1988); 8,00 (Troppmair, 
1989); l,80 (DAEE in SN, 12.08.90); 4,00 (FSP, 29.12.91); 3,50 (FSP, 07.04.94). 
Constata-se, portanto, que não é possível falar em índices de área verde no município de 
São Paulo, já que cada fonte apresenta índices diferentes para o mesmo período e, o que 
é tão grave quanto, a mesma fonte também pode apresentar índices diferentes para o 
mesmo período de estudo. Para Custódio (1989), "É oportuno observar que inexiste em 
São Paulo estimativa real de m2 de área verde por habitante, advertindo-se que a que 
tem sido publicada se fundamenta em mecanismos errôneos que incluem, para este 
efeito, todo e qualquer espaço livre, sem características de vegetação. Ora, áreas verdes 
propriamente ditas não se confundem com espaços ou áreas livres uma vez que, na 
maioria destes últimos, não existe uma só árvore, uma espécie vegetal. A estimativa real 
de m2 por habitante, baseada nas raras e últimas áreas verdes existentes na Capital 
paulista, seria lógica e iminentemente alarmante". 

O problema não deve estar na definição de "área verde", já que a prefeitura a 
define da seguinte forma: "Considera-se área verde a de propriedade pública ou 
particular, delimitada pela prefeitura, com o objetivo de implantar ou preservar 
arborização e ajardinamento, visando manter a ecologia e resguardar as condições 
ambientais e paisagísticas" (Geiser et al., 1975). Talvez se venha a encontrar uma 
explicação na metodologia de coleta de dados para o cálculo de áreas verdes para o 
município.  

É, portanto, oportuno citar o estudo realizado pela PMSP (1992), onde alguns 
índices de áreas verdes são estipulados para o município: "O MSP tem 1.509km2 de 
área, dos quais 900km2 constituem a zona urbana, densamente ocupada por ruas, 
edifícios, casas, fábricas, etc. (...) Através do processamento de imagem do satélite 
LANDSAT, de 1988, foi medida a superfície que ocupam as árvores, os jardins e os 
gramados na cidade, e descobriu-se que todo o verde existente dentro da mancha urbana 
ocupa 154km2, ou seja, 17% de sua área. Além de escasso, esse verde é mal distribuído: 
toda a área central, a zona leste e parte da zona sudoeste constituem regiões 
extremamante áridas (...) O MSP apresenta 2,8% de áreas verdes públicas em sua zona 
urbana, quando o parâmetro da legislação atual é de 15% (...) Dos 154km2 de áreas 
verdes que existem na zona urbana do MSP apenas 26,9km2 estão localizados em praças 
e parques públicos. Essas áreas, juntamente com alguns parques localizados na zona 
rural, perfazem um total de 42,3km2 de áreas verdes públicas, ou seja, 4,4m2 de áreas 
verdes públicas/hab" (PMSP, 1992). 

O dado que mais chama a atenção da população e o mais veiculado nos meios de 
comunicação é o índice de área verde por habitante, que, segundo os cálculos acima 
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realizados pela prefeitura, é da ordem de 4,4m2/hab. Para se chegar a esse valor a PMSP 
dividiu a quantidade de área verde pública do município (42,3km2) pelo número de 
habitantes (9.626.898 - IBGE, 1991). Porém, esse valor diz respeito à totalidade do 
município e, para se calcular o índice de área verde dever-se-iam considerar somente as 
áreas verdes localizadas na zona urbana. Sendo assim, nos 900km2 de zona urbana, 
apenas 26,9km2 são de áreas verdes públicas (praças e parques públicos), ou seja, 
apenas 3%. Então, na verdade, o índice de área verde pública para o MSP, utilizando-se 
os mesmos dados coletados pela PMSP seria de 2,9m2/hab (26,9km2 ÷ 9.386.225,6hab, 
pois 97,5% da população estão na zona urbana), e não 4,4m2/hab. 

Com esses dados pode-se também calcular o índice de cobertura vegetal por 
habitante, que é diferente do índice de área verde por habitante (Nucci e Cavalheiro, 
1999). Quando se consideram todas as manchas de vegetação, como por exemplo as 
copas das árvores, chega-se ao índice de cobertura vegetal, que, para a zona urbana do 
MSP é igual a 16,4m2/hab (154km2 ÷ 9.386.225,6hab).  

A comparação de índices de áreas verdes e de cobertura vegetal entre cidades 
também é um equívoco, pois o índice desacompanhado da definição do termo "área 
verde", da escala espacial e do método de coleta dos dados não estabelece parâmetros de 
comparação. Por exemplo, dizer que a cidade de Vitória (ES) tem 95,55m²/hab de área 
verde é fato que causa grande espanto. Uma análise mais aprofundada nos mostra que 
35,31m²/hab são Unidades de Conservação, 55,27m²/hab são áreas verdes particulares, 
2,88m²/hab são arborização de rua, e sobram, portanto, apenas 2,09m²/hab de áreas 
verdes públicas que englobam praças, trevos/canteiros, alamedas e calçadões. Veja que 
se fossem retirados os trevos/canteiros e alamedas ficaríamos com um número bem 
menor para o que poderia ser considerado realmente área verde, pois estaria ligada a um 
uso direto da população.  

Em um trabalho de caracterização das áreas verdes públicas da cidade de São 
Carlos (SP) realizado por Henke-Oliveira et al. (1994), encontram-se índices referentes 
à cidade de Maringá (PR) que contaria com um índice de área verde de 20,6m²/hab. 
Todavia, a cidade apresenta esse índice somando-se os 32,4% de áreas verdes com os 
67,6% de ruas arborizadas. Então, no caso, os 20,6m2/hab deveriam ser considerados 
como cobertura vegetal e apenas os 32,4% entrariam no cômputo de áreas verdes, 
portanto, 6,7m2/hab.  

Assim, a falta de definição clara do termo "área verde" e seus correlatos pode 
levar a falsas interpretações e a um uso político não muito correto. Veja o que um 
repórter escreve sobre o plantio de eucaliptos que a prefeitura de São Paulo queria 
impor à cidade: "(...) se os 3 milhões de mudas vingarem e virarem novas árvores. São 
Paulo poderá dobrar sua área verde. Hoje, a cidade conta com 5,5m2/hab. (...) Para 
medir a área verde, leva-se em consideração, além das árvores, a sombra que elas 
produzem e os terrenos gramados" (Veja SP 16.11.94). É lógico que se plantarem os 3 
milhões de mudas de eucaliptos nas praças da cidade a quantidade de áreas verdes não 
se alteraria, e se plantarem ao longo de ruas ou dos acompanhamentos viários o que 
aumentaria seria a cobertura vegetal, mas não a quantidade de "área verde". 

Uma outra constatação dentro da metodologia de tratamento do sistema de área 
verde no município de São Paulo é que ocorre somente a classificação do que já existe, 
não havendo, portanto, uma proposta para um Sistema de Áreas Verdes. Por exemplo, 
"a PMSP adota, segundo Geiser et al. (1976), a seguinte classificação para as áreas 
verdes: 

1. Área para recreação infantil, com ou sem playground e com área mínima de 
2.000m2. 
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2. Parque de vizinhança, com recreação ativa para crianças e passiva para 
adultos, mínimo l0.000m2. 

3. Praça pública, com recreação passiva, mínimo 5.000m2. 
4. Campo esportivo, recreação ativa, mínimo l0.000m2. 
5. Centro educacional e esportivo, recreação ativa, área de 50.000m2. 
6. Parque distrital, recreação passiva e ativa, para permanência mais prolongada, 

l00.000m2. 
7. Reserva natural. 
8. Clubes esportivos. 
9. Clubes de campo. 
10. Áreas arborizadas". 
Não existem, portanto, recomendações para o sistema de áreas verdes no tocante 

ao mínimo de m²/hab, tamanho mínimo, raio de influência, posição no território, faixas 
etárias, o tipo de uso, etc, como em alguns países (veja anexo 1). Ainda, as áreas verdes 
públicas, segundo a lei nº 10.676 de 07.11.88 do MSP, podem ser ocupadas da seguinte 
forma: 10% da área pode ser ocupada com edificações cobertas ou 40% da área total 
para qualquer tipo de instalação, incluindo edificações, estacionamento, áreas esportivas 
ou equipamentos de lazer; 60% da área total devem ser livres e destinados à 
implantação e preservação de ajardinamento e arborização. Para os clubes particulares, 
40% devem ser livres para ajardinamento e arborização. Então, na verdade, do cômputo 
de áreas verdes públicas do MSP pode ser que apenas uma parte delas sejam áreas 
realmente livres de edificação. Sabe-se de muitas praças que apresentam em seu 
interior, entre outras edificações, escolas, como por exemplo a praça da República e o 
Parque Buenos Aires. 

Quando se propôs traçarem-se metas para o sistema de áreas livres para a cidade 
de São Paulo, o Plano Urbanístico Básico (PUB Asplan-PMSP), de 1968, sugeriu o 
índice de 12m2/hab situados no perímetro urbano como objetivo a ser alcançado até 
1990. Segundo o PUB os 12m2/hab propostos para o perímetro urbano estariam 
divididos em: 0,78 para escolarização; 0,58 para recreação dirigida; 8,64 para áreas de 
recreação não dirigida; 2,00 para outras áreas livres. 

O plano não esclarece o porquê de terem escolhido exatamente 12m²/hab, mas, 
como é muito comum até nos dias de hoje a utilização desse valor como índice ideal 
proposto pela ONU, intui-se que seja este também o motivo pelo qual o plano de 1968 o 
tenha escolhido. Entretanto, "(...) está difundida e arraigada no Brasil a assertiva de que 
a ONU, ou a OMS, ou a FAO, considerariam ideal que cada cidade dispusesse de 12m2 
de área verde por habitante. Nas pesquisas, por carta, que fizemos junto a essas 
organizações, foi constatado que esse índice não é conhecido, como não o é, entre as 
faculdades de paisagismo da República Federal da Alemanha. Somos levados a supor, 
depois de termos realizado muitos estudos, que esse índice se refira, tão somente, às 
necessidades de parque de bairro e distritais/setoriais, já que são os que, dentro da malha 
urbana, devem ser sempre públicos e oferecem possibilidades de lazer ao ar livre" 
(Cavalheiro e Del Picchia, 1993).  

Além disso, a proposta do PUB só citava a faixa etária do usuário, a natureza da 
unidade de serviço e a quantidade de metros quadrados por habitante. Não houve 
preocupação com a distribuição dessas áreas na cidade, seu tamanho mínimo, etc. E 
ainda, a divisão das faixas etárias eram muito amplas, colocando-se crianças de 0 a 12 
anos no mesmo grupo.  

Outra proposta relacionada com índices de espaços livres encontra-se na Lei 
Geral de Zoneamento do MSP de 1972 (tabela 2). 
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Tabela 2 - Lei de Zoneamento para o MSP (1972 apud Macedo, 1987). 

Zona Área 
construída 

Espaço 
Livre 

Coeficiente de 
Aproveitamento Recuos 

Z2 50% 50% 1,0 a 2,0 obrigatório frontal 
Z3 50% 50% 2,5 a 4,0 fundos e um lado 
Z4 70% 30% 3,0 a 4,0 obrigatório frontal e fundos 
Z5 80% 20% 3,5 a 4,0 não obrig. até o 2° pavimento

 
Macedo (1987) interpreta os dados da tabela afirmando que "(...) à medida que 

se tem maior índice nos coeficientes de aproveitamento, portanto mais gente morando, 
menores são as taxas de espaços livres disponíveis por lote e por pessoa. Portanto nestas 
zonas (Z3, Z4 e Z5) tem-se uma maior carência de espaços livres de edificação". 

Na tentativa de construção de um caminho para a classificação dos espaços 
urbanos como subsídio ao ordenamento das paisagens urbanizadas, Cavalheiro e Del 
Picchia (1992), lembram que "as cidades poderiam ser constituídas, do ponto de vista 
físico, de: espaços de integração urbana (rede rodo-ferroviária); espaços com 
construções (habitação, indústria, comércio, hospitais, escolas, etc.) e espaços livres de 
construção (praças, parques, águas superficiais, etc.). Estes espaços livres de construção 
seriam classificados segundo: 

a) Tipologia: particulares, potencialmente coletivos (clubes, escolas, etc.) e 
públicos (Groening, 1976). 

b) Categorias: praças, parques, jardins, verde viário, etc. (Richter, 1981). 
c) Disponibilidade: m2/hab, área mínima, distância da residência, etc.". 
Para não deixar dúvidas, alguns ainda associam o termo à tipologia e ao uso: 

"sistema de espaços públicos livres para recreação" (FGV, 1965). Kliass (1967) define 
espaço livre como sendo "as áreas não edificadas de propriedade municipal, 
independente de sua destinação de uso. Quando os espaços livres destinam-se a áreas 
verdes, são definidos como espaços verdes". Segundo Lima et al. (1994), "O conceito 
mais abrangente parece ser o de Espaço Livre, integrando os demais e contrapondo-se 
ao espaço construído, em áreas urbanas. Assim, a Floresta Amazônica não se inclui 
nessa categoria; já a Floresta da Tijuca, localizada dentro da cidade do Rio de Janeiro, é 
um Espaço Livre. Uma categoria de espaço livre seria a área verde. 

Llardent (1982) define o sistema de espaço livres como sendo "Conjunto de 
espacios urbanos al aire libre, destinados bajo todo tipo de conceptos al peatón, para 
el descanso, el paseo,.la práctica del deporte y, en general, el recreo y entretenimiento 
de sus horas de ocio (...) destinado al peatón, entendiendo a éste, volvemos a insistir, 
como contraposición de las personas que se mueven por la ciudad en un medio 
motorizado". O autor também define área verde como "Cualquier espado libre en el que 
predominen las áreas plantadas de vegetación (...)".  

Outra definição diz que espaço verde é o "espaço público ou privado que oferece 
com toda a segurança aos usuários ótimas condições, tanto no que se refere a prática de 
esportes ou jogos como a passeios, momentos de descontração e repouso, e onde o 
elemento fundamental de composição é a vegetação" (Michel Saillard apud Llardent, 
1982).  

Llardent (1982) também propõe índices de espaços livres com base em estudos 
de conjuntos habitacionais e no número de residências. Afirma que para avaliar a 
demanda devem-se considerar as características demográficas, econômicas e sociais da 
população. Demonstra, com base na psicologia e ciências afins, as necessidades de 
espaços livres adaptados a cada faixa etária do ser humano (de 0 a 3 anos, de 3 a 6, de 6 
a 12, de 12 a 14, de 14 a 20, de 20 a 70 e acima dos 70 anos). Coloca que alguns fatores 
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podem modificar a demanda por espaços livres, como dimensões da residência, número 
de habitantes, densidade populacional, condições de isolamento das residências, 
principalmente a ruídos, etc. Para uma "cidade funcionalmente organizada", ou seja, 
"aquela onde se manisfesta um perfeito equilíbrio vital entre todas as esferas de 
atividades que nela se desenvolvem", Llardent (op. cit.) divide o sistema de espaços 
livres públicos em dois grupos, de acordo com a escala espacial: 

- Trama verde de detalhe: escala de conjuntos habitacionais de até 1.000 
residências e com 3.500 habitantes, com uma densidade de 245hab/ha. 

- Trama verde básica: escala de cidade. 
Um conjunto residencial, segundo o autor em questão, pode ter seus espaços 

divididos em: área construída (37,8%), sistema viário e estacionamentos (19,6%) e 
sistema de espaços livres (42,6%). O sistema de espaços livres, com 17,32m²/hab, 
estaria classificado, de forma simplificada, da seguinte maneira: jardim de jogos infantis 
(0,86m²/hab); área de jogos equipados (0,86m²/hab) área de jogos livres (2,00m²/hab); 
rede de passeios a pé (6,30m²/hab); zonas de repouso (2,30m2/hab) e zonas verdes 
(5,0m²/hab). 

Observa-se que a rede de passeios a pé (rede de peatones) deve oferecer 
segurança e comodidade com separação total da calçada em relação aos veículos. Os 
caminhos devem ser agradáveis, variados e pitorescos.  

Esses espaços livres públicos são realmente livres com apenas algumas regras 
mínimas de convivência, o que difere das "dotações esportivas", também sugerida por 
Llardent, que deve contar com 4m2/hab, porém esse espaço seria semipúblico, pois 
estaria sob regras mais rígidas de utilização.  

Para Llardent, o Sistema de Espaços Livres na escala de cidade conta com os 
seguintes aparelhos: parque de jogos, parque de atrações, zoológico, jardim botânico, 
parques de esportes, áreas para usos especiais e parque urbano. Para essa escala, de 
cidade, Llardent afirma que é difícil fixar índices em m²/hab, e que isso seria pouco 
aproveitável, pois poderia ser útil para um certo tipo de cidade, e para outro não. Afirma 
também que para cidades com mais de 500 mil habitantes a troca de escala produz uma 
gama de exigências inesgotável e que, portanto, devem-se repensar certos índices. Em 
termos gerais o autor sugere para as cidades de no máximo 500 mil habitantes os 
seguintes índices: 

 17,5m²/hab: trama verde básica e de detalhe das áreas de ócio e canais de 
comunicação. 

 17,5m²/hab: trama verde de detalhe dos conjuntos habitacionais. 
 15,0m²/hab: trama verde de detalhe de áreas de atividades e trabalho e áreas 

sociais e institucionais. 
Então, o sistema de espaços livres teria 50,0m2/hab, sendo 35m2/hab totalmente 

públicos e livres de regras rígidas, já que o último espaço proposto tem um caráter 
semipúblico. 

Na Carta de Londrina e Ibiporã (SBAU, março de 1996), encontra-se como 
proposta de índice mínimo de áreas verdes públicas destinadas à recreação o valor de 
l5m2/hab. 

Jámbor e Szilágyi (1984) sugerem uma detalhada regulamentação dos padrões 
de espaços livres: "Em cidades com mais de 10.000 habitantes um total de 21 a 30m2 de 
espaços livres públicos por habitante deve ser assegurado, e dividido da seguinte forma: 

 de 7 a l0m²/hab devem estar junto às habitações formando jardins residenciais 
isolados dos distúrbios do tráfego, indústrias, etc. 



 34

 de 7 a l0m²/hab devem formar parques de vizinhança públicos, situados no 
máximo a 400m das residências. Devem facilitar, diariamente e nos finais de semana, as 
atividades esportivas e recreação ao ar livre. 

 de 7 a l0m²/hab devem formar parques urbanos ou distritais de 20 a 80ha, com 
um raio de ação de 2 a 3km (...)". 

Em exercendo sua função recreativa, um dos maiores requisitos do espaço livre 
seria sua localização em relação aos usuários: "Um grande peso é a distância entre o 
usuário e o espaço livre (...) Em distâncias maiores do que 10 a 15min. a pé a utilização 
decai” (Di Fidio, 1985). Daí a importância de localizar em mapas os espaços livres e 
seus raios de influência. 

A tabela 3 traz uma proposta de índices para o sistema de espaços livres. Outras 
sugestões podem ser encontradas no anexo 1. 

 
Tabela 3 - Sugestão de índices urbanísticos para espaços livres. 

categorias m²/hab área mínima distância  
da residência propriedade 

Parque de vizinhança:  
até 6 anos 

6 a 10 anos 
10 a 17 anos 

 
0,75 
0,75 
0,75 

 
150 m2 

 450 m2 

 5.000 m2  

 
até 100 m 
 até 500 m 
 1.000 m 

 
públ. ou partic. 
públ. ou partic. 

público 

Parque de bairro 6,0 10 ha l.000m ou  
10 min. público 

Parque distrital ou 
setorial

6,0 - 7,0 100 ha 1.200m ou 30 
min. com veículo

público 

Parque regional s/ref. 200 ha área 
com água

qualquer parte  
da cidade público 

Cemitério 4,5 s/ref. s/ref. públ. ou partic.

Área para esporte 5,5 3-5 ha por 
1500hab perto das escolas públ. ou partic.

Balneário 1,0  
1/10 

2 ha  
0,2 ha perto das escolas públ. ou partic.

Horta comunitária 12,0 300 m2 s/ref. públ. ou partic.

verde viário s/ref. s/ref. junto ao  
sistema viário

público 

   Fonte: Jantzen (1973 apud Cavalheiro e Del Picchia, 1992). 
 
Henke-Oliveira et al. (1994), além do levantamento quantitativo das áreas 

verdes de São Carlos (SP), fazem uma análise qualitativa dessas áreas, descrevendo 
algumas praças: "(...) esta praça não tem função social devido à inexistência de 
manuntenção (...) valor social bastante comprometido, uma vez que a acessibilidade é 
baixa, devido ao intenso tráfego de veículos e o fato de que os canteiros centrais têm 
pouca extensão (...)." Esse é um procedimento muito importante, pois não basta ter a 
área à disposição da população. Às vezes a área verde não apresenta condições de uso, 
portanto, após a qualificação das áreas verdes dever-se-ia recalcular o índice e, assim, 
trabalhar com dois índices: um indicando a quantidade total de áreas verdes e outro 
indicando a quantidade de áreas verdes utilizáveis pela comunidade de acordo com suas 
qualificações.  
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Sendo assim, na análise de uma área verde deve-se considerar não só a sua área, 
mas também o ordenamento da vegetação, as barreiras de vegetação que propiciam um 
isolamento da área em relação aos transtornos da rua, o entorno, a acessibilidade, a 
porcentagem de área permeável, as espécies vegetais naturais e as exóticas, a densidade 
de vegetação, a altura da vegetação, a função social, os equipamentos de recreação, 
telefonia, estacionamento, bancos, sombras, tráfego, manutenção, valor estético, 
ecológico, serviços, iluminação, calçamento, isolamento visual, sanitários, avifauna, etc. 

No trabalho que está sendo realizado pelo DAEE sobre espaço verde no Estado 
de São Paulo, constatou-se que em 976 praças (5,8 milhões de m2), cerca de 11% não 
são arborizadas, 31,5% não têm plantas rasteiras e apenas 13% contam com playground 
ou tanque de areia. A ausência de sanitários públicos se faz sentir em 663 praças, isto é, 
68% do total avaliado pelo estudo (SN, 12.08.90).  

Para Sitte (1992), praticamente nenhuma praça, do modo que as conhecemos 
atualmente, receberia um elogio: "(...) praças grandes e abertas não trazem vantagem 
alguma para a saúde, apenas calor e poeira, e, conforme as circunstâncias, chegam 
mesmo a provocar distúrbios no tráfego (...) as praças pequenas são acolhedoras (...) 
vazio tedioso e opressivo das grandes praças (...) o fato deste jardim estar aberto para 
todas as ruas, e esta constitui sua grande falha, pois além de o jardim ser exposto ao 
vento e à poeira, que é a mais terrível praga da vida metropolitana, ele ainda é invadido 
por toda sorte de ruídos do tráfego, sobretudo se tais squares ocupam superfícies 
bastante reduzidas, como ocorre na maioria das vezes. Este tipo de jardim é 
completamente impróprio para o repouso de jovens e idosos, (...) turbilhões de poeira 
(...) regra: parques infantis e jardins públicos jamais devem ser dispostos em ruas 
abertas". 

A comparação de índices e da classificação das áreas verdes entre países é, 
portanto, muito complicada, pois a definição de áreas verdes, por exemplo para o MSP, 
já citada,"(...) deixa de lado elementos importantes como a necessidade de servir à 
população, propiciar um uso e condições para recreação (...) e em Hamburgo, definiu-se 
(...) áreas verdes e de recreação pública como áreas que servem à saúde e recreação da 
população (...)" (Geiser et al., 1975).  

Além disso, junto ao termo "área verde" se somam outros encontrados na 
literatura que podem causar uma certa confusão, como "espaço livre", "área aberta", 
"espaço aberto". Para Cavalheiro e Del Picchia (1992), "O termo espaço aberto, a nosso 
ver, é um anglicismo, pois a palavra inglesa é open space e não free space, tendo sido, 
erroneamente, traduzido em português ao pé da letra. 

Nos textos originais o termo open space pode tanto sugerir espaço não 
construído como também espaço para recreação: "In some communities, the term open 
space is employed to mean all land which is not covered with buildings. In others, it is 
taken to mean only those green spaces given over to public recreation that are owned 
and managed by local public agencies (...)" (Burton et al., 1977).  

Apesar de as definições de open spaces variarem, a maioria dos estudos 
considera mais as relacionadas com a recreação. Segundo Bannon (1976), o objetivo do 
open space é oferecer adequada área para recreação. Na Inglaterra open space significa 
recreação, educação e valor cênico. Bannon (op. cit.) esclarece o conceito de opennes: 
open to choise, open to active use and manipulation, open to view and understanding, 
open to access, open to new perceptions of experiences. 
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Espaços livres e recreação 
 
A recreação aparece como o modo de ocupar os momentos de lazer, este que já 

consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948: "Artigo XXIV - 
Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 
trabalho e a férias remuneradas periódicas". O lazer como direito também está na 
Constituição Brasileira de 1988: 

"Art. 6 - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desempregados, na forma desta Constituição". 

"Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária". 

A Lei Orgânica do MSP em seu artigo 7º, reforça o que diz a Constituição 
Federal: "É dever do Poder Municipal (...) assegurar a todos: II - acesso a equipamentos 
culturais, de recreação e lazer". 

Segundo Lutzin e Storey (1973), "Lazer significa tempo não obrigatório e 
recreação a experiência de livre escolha dentro deste tempo não obrigatório que é o 
lazer (...)". Para Medeiros (1975), "Lazer é o espaço de tempo não comprometido, do 
qual podemos dispor livremente".  

O lazer abrange uma gama muito grande de possibilidades: repousar, comer, 
fazer visitas, ir ao cinema, estádio, ouvir rádio, ver tevê, jornal, praticar esportes, 
jardinagem, fotografia, ouvir música, etc. Sendo assim, a recreação é uma forma de 
transformar os momentos de folga para não se deixar cair no ócio. O sistema de espaços 
livres públicos tem, portanto, uma grande parcela de responsabilidade em fornecer 
opções para que a população encontre, nos momentos de lazer, muitas possibilidades de 
escolha para sua recreação ao ar livre, tão importante em grandes cidades.  

Lefebvre (1969) coloca a importância da existência de lugar e tempo para o 
cumprimento das necessidades sociais: "(...) necessidades sociais (...) segurança, 
abertura, certeza, aventura, organização do trabalho e do jogo, previsibilidade, 
imprevisto, unidade, diferença, isolamento, encontro, independência, solidão, 
comunicação, acumular energias, gastar energias, desperdiçar energia no jogo, ver, 
ouvir, tocar, degustar, atividade criadora, de obra, informações, simbolismo, imaginário, 
atividades lúdicas (...)”, e complementa ao perguntar: “As necessidades urbanas 
específicas não seriam necessidades de lugares qualificados, lugares de simultaneidade 
e de encontros, lugares onde a troca não seria tomada pelo valor de troca, pelo comércio 
e pelo lucro? Não seria também a necessidade de um tempo desses encontros, dessas 
trocas?". (Lefebvre, 1969) 

A preocupação com o lazer no planejamento urbano pelos governantes veio 
avançando juntamente com as mudanças econômicas e sociais ao longo da segunda 
metade do século XIX e durante o século XX. Com a aglomeração da população nas 
cidades, uma especialização das funções que passam a ser cada vez mais tediosas, 
repetitivas e reivindicações para diminuição das horas de trabalho, o lazer foi se 
tornando cada vez mais constante e necessário.  

Segundo Medeiros (1975), "Na última década do século XIX, o Papa Leão XII 
insistiu do descanso do trabalhador proporcional ao desgaste de suas forças (...) repouso 
semanal aos domingos, feriados passaram a ser leis (...) O aumento do tempo livre 
(conseguido pela máquina e estendido pela maior duração da vida), a disseminação das 
novas maneiras de o ocupar (propiciada pelos meios de comunicação em massa), as 



 37

tensões da vida numa sociedade em acelerada mudança (onde a competição sobreleva) e 
o rápido desenvolvimento urbano das últimas décadas aguçaram nos responsáveis pelo 
bem-estar da coletividade a consciência do potencial do lazer. Mais legisladores e 
administradores foram reconhecendo o valor da recreação organizada e ampliando, 
conseqüentemente, as acomodações públicas para sua prática, como estádios, ginásios, 
parques, praças, auditórios, bibliotecas, balneários, mirantes, etc. Foi assim 
configurando-se para eles nova responsabilidade, qual seja a de promover o uso 
adequado da folga, que por isto começou a merecer mais atenção no planejamento 
urbano" (op. cit.).  

Se o planejamento de uma cidade propõe adensamentos e fixação da população 
perto do local de trabalho em uma dada área, deve também levar em conta que com isso 
a população ali residente terá mais tempo de lazer, pois não mais precisaria gastar 3 a 4 
horas diárias dentro da condução. Com isso seria necessário fornecer meios para que 
essa população ocupasse seu tempo livre de forma saudável. O sistema de espaços livres 
públicos para recreação deve, portanto, ser também planejado junto com o planejamento 
urbano. É necessário prever as consequências sociais da dilatação do lazer, destinando-
lhe áreas e acomodações. 

Outra forma de pressão sobre o sistema de recreação é o aumento da expectativa 
de vida. Os idosos e aposentados têm também necessidades de recreação, de ocupar seu 
grande tempo de lazer; como ganham pouco, acabam gastando tudo em comida e 
principalmente em médico e remédios. Eles também necessitam de contato social. 

Todavia, o fato de se ter tempo disponível para o lazer não parece ser muito útil 
em cidades onde o desenvolvimento leva os indivíduos cada vez mais para dentro de 
suas casas. O automóvel, que mata mais do que guerras ou epidemias, expulsa os 
pedestres das ruas e calçadas; o aproveitamento exagerado dos terrenos urbanos com 
casas e apartamentos reduz as áreas que poderiam ser usadas em atividades recreativas. 

Uma das soluções levantadas por Medeiros (1975) seria a recreação organizada 
e, mais uma vez, o planejamento do uso do solo é fator fundamental para que isso 
ocorra: "(...) obter textos legais que disciplinem o desenvolvimento urbano no que 
concerne à utilização do lazer (como a reserva de taxas mínimas de espaço livre, a 
proteção de áreas já existentes e o planejamento da ocupação do solo.) (...) cabe aos que 
respondem pelo bem estar coletivo oferecer condições materiais que estimulem uma 
utilização positiva das horas livres. Compete-lhes planejar, criar e ajudar a manter 
ambientes agradáveis e estéticos, além de acomodações e instalações variadas, de modo 
a facilitar a cada pessoa fazer escolhas acertadas de ocupações do lazer, segundo o seu 
gosto e sob a própria responsabilidade (...) Para o bom uso do lazer é vantajoso criar 
ambientes esteticamente livres de monotonia e isentos das dificuldades de espaço e da 
angústia das aglomerações urbanas" (op. cit.). 

Vê-se que a palavra "opção" é um dos elementos típicos do lazer. O ser humano 
deve ter a liberdade de escolha de como usar seu lazer (tempo não obrigatório) e 
recreação (experiência de livre escolha). Isto implica a existência de espaços e 
equipamentos variados e bem distribuídos na área urbana para que todos, 
independentemente da classe social e idade, possam desfrutar de seus momentos de 
folga da forma que melhor lhes convier. 

De todas as faixas etárias, a que deveria receber maior atenção no que se refere à 
recreação seria a das crianças. Para Medeiros (1975), "Porque as crianças dispõem de 
muito tempo livre e porque a infância é a idade áurea para a aquisição das habilidades 
motoras necessárias ao prazer em numerosas atividades, bem como para a formação de 
hábitos de participação ativa, o lazer da infância merecerá especial cuidado". Na Lei 
Orgânica do Município de São Paulo (1990, art. 7º, parágrafo único), "A criança e o 
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adolescente são considerados prioridade absoluta do Município", portanto, o município 
deve ter pelo menos como sugestão um sistema de recreação e, associado a este, 
recomendações para um sistema de espaços livres; para isso é necessário que se 
proponha e se efetive um planejamento do uso do solo. 

Medeiros ainda alerta que "A paisagem natural de prados, bosques e colinas 
uniformiza-se sob uma capa cinzenta de concreto. É necessário que as autoridades 
competentes intervenham para regularizar esta evolução, antes que não sobrem mais 
terrenos para satisfazer às necessidades vitais das crianças e dos adolescentes" 
(Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire, Place au jeu. Copenhage, 
Nordlundes Bogtrykkeri, 1965, p.63, apud Medeiros, 1975). 

Não bastam centros esportivos onde as edificações e os equipamentos ocupem 
quase a totalidade do espaço, não restando quase nada que favoreça um contato maior 
do indivíduo com a natureza. Principalmente para o pré-escolar (abaixo dos 6 anos), que 
está na idade das sensações e impressões, o contato com a natureza é fundamental. "A 
recreação é algo mais do que uma atividade física qualquer. Dependendo da qualidade 
do espaço livre pode-se ter a oportunidade de experienciar sons, odores, texturas, 
paladar da natureza, importantes árvores frutíferas (...) lugares para andar descalço: 
areia, gramado (...) sons e cores criados pelas árvores (...) contato com aves e pequenos 
mamíferos (...) experiências que já não encontramos tão facilmente (que fazem parte da 
segurança e saúde psíquica do cidadão (...) Nós precisamos resgatar a vida harmônica 
com a natureza, e os parques e espaços livres têm este papel (...)" (Lutzin e Storey, 
1973). 

A qualidade do espaço livre não está diretamente relacionada com a quantidade 
de equipamentos para recreação. Magnoli (1982) coloque que "A especificidade 
funcional ao espaço livre é às vezes exigida para algumas atividades; ela é porém 
frequentemente atribuída (ou imposta) desnecessariamente por desenho (um gramado 
pode propiciar muito mais do que uma 'pelada', porém se desenha uma 'quadra', 
devidamente cercada, com tela portão e piso (...) é importante trabalhar com espaços em 
branco de significados (...)". 

Talvez o mais importante seja a existência e a potencialidade ecológica do 
espaço livre, deixando para a comunidade o direito de usufruí-lo da maneira que 
desejar. É comum encontrarmos crianças jogando futebol em meio aos equipamentos de 
um playground, que fora ali instalado sem se saber se a população queria um 
playground ou uma quadra. 

Outro fator de qualidade do espaço livre é a sua acessibilidade. Os espaços livres 
localizados em ruas e avenidas com trânsito intenso têm o seu acesso dificultado, e, 
sendo assim, a simples presença do espaço livre não garante a sua utilização, 
principalmente por crianças pequenas e idosos. 

Alguns princípios básicos para o planejamento urbano da recreação são 
sugeridos por Medeiros (1975), tais como: 

 Proporcionar oportunidade a todas as idades. 
 Toda escola nova há de ser edificada deixando à sua volta um mínimo de área 

livre para o recreio dos alunos (...) construindo-se o seu prédio de modo a ser facilmente 
utilizado pela comunidade, fora do horário das aulas e durante as férias. 

 É conveniente reservar espaço na comunidade para crianças e jovens praticarem 
os esportes nela mais populares. 

 Toda criança de menos de 10 anos deve ter a possibilidade de brincar em local 
público de recreação, situado perto de sua casa (nas cidades, num raio inferior a 450m). 

 Recomenda-se que cada comunidade estimule a prática da jardinagem, 
principalmente quando é grande o centro urbano e suas áreas verdes estão 
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desaparecendo (lembremos, a propósito, o movimento do Schrebergarten - hortas 
pequenas -, que desde o século passado floresce na Alemanha). 

 O padrão mais comum de espaço para recreação é o de 4.000m2/100hab (...) 
averiguar, ainda, se as áreas estão bem distribuídas pela comunidade e se permitem 
atividades diversificadas. 

 Do plano geral das acomodações para recreação devem constar pelo menos as 
seguintes unidades: parques infantis, que possam ser frequentados com facilidades de 
acesso e em condições de segurança, espaços para pequeninos e escolares sem conflito 
(...); locais apropriados para adolescentes praticarem jogos e esportes, atividades sociais 
e culturais (...); lugares adequados para adultos poderem reunir-se e conversar, 
participar de jogos de salão, torneios, festas tradicionais, exposições, coro, tocar e ouvir 
música (...) simplesmente descansar e refazer energias no contato estimulante da 
natureza; acomodações para a família divertir-se em grupo, como praças e jardins, 
piquenique, pontos de beleza panorâmica com bancos e belvederes, museus, teatros, 
bibliotecas, planetário, sítios especiais, jardim botânico, zoológicos, trilhas etc.; áreas de 
proteção da natureza (...) 

 De modo geral agrupam-se tais acomodações em áreas de recreação ao ar livre e 
locais cobertos. Acomodações ao ar livre: lotes de recreio ou recantos, primariamente 
destinados aos pequeninos, que não se devem afastar das suas casas, abrangendo de 450 
a 950m2; parques de recreação ou playground, com área mínima desejável para cada 
núcleo de vizinhança, de cerca de 12 mil m2; campos de recreação, mais destinados aos 
adolescentes e adultos de um bairro (embora sempre contenham uma faixa para 
pequenos), com uma superfície ideal de 100 mil m2. Além disto incluem pracinhas, 
jardins, hortos e arvoredos de tamanho variável (tendo-se o cuidado de oferecer grandes 
áreas arborizadas e pequenos locais verdes, mais íntimos). Dentre as acomodações ao ar 
livre citam-se também locais reservados para acampamentos (com atalhos, bancos e 
carramanchões), zonas de preservação da natureza (com pousadas e abrigos), praias e 
balneários, piscinas, teatro de arena, concha acústica, estádio de esportes, quadras e 
rinques para jogos e esportes, mirantes, belvederes, paradouros, refúgios e diversas 
outras comodidades dispostas ao longo das estradas de rodagem. 

 Em face do crescimento das cidades e da consequente redução do espaço ao ar 
livre, é indispensável dar atenção especial às áreas abertas de recreio". (Medeiros, 1975) 

É importante deixar claro que a recreação não deve ser comprada. O governo 
tem a obrigação de fornecer meios para que toda a população possa ter a oportunidade 
de escolher livremente como, quando e onde se divertir, pois, enquanto enormes 
empreendimentos prometem um "clube" dentro de condomínios nobres, encontramos 
aqueles que vivem em um apartamento diminuto, onde "(...) as crianças, que não acham 
um canto em casa para brincar, enchem os corredores (onde a sua algazarra a todos 
exaspera) ou vão para a rua (expondo-se aos perigos do trânsito). As vezes uma pequena 
área situada no fundo dos prédios, junto à lixeira, à casa de máquinas ou à garagem, 
recebe um balanço ou uma gangorra, a fim de ganhar a espantosa denominação de 
playground. Não obstante, também deste reduto o condomínio vê-se compelido a afastar 
os pequeninos, pelos inconvenientes que as suas brincadeiras acarretam a eles próprios e 
ao movimento geral do prédio. Da mesma forma os adolescentes não encontram local 
para se reunir, aglomerando-se à entrada dos edifícios, onde são indesejados, visto 
estorvarem a circulação e fazerem barulho" (Medeiros, 1975).  

A rua, que antigamente exercia um papel de ponto de encontro tanto para adultos 
quanto para as brincadeiras das crianças, foi excluída do rol de possibilidades de 
lazer."(...) o que as torna hoje em dia inabitáveis é o confronto direto do prédio e da rua, 
porque a rua tornou-se espaço de concentração de todas as incomodidades e de todos os 
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perigos (...) era o local de passeio, de encontro, de meditação e de alegria (...) A 
circulação - e os seus perigos - o ruído, a poluição do ar pelos gases dos tubos de escape 
tornam-na repulsiva" (George, 1984).  

Scarlato (1988), em sua tese sobre o "Bexiga", bairro “italiano” tradicional de 
São Paulo, coloca que "(...) as crianças das famílias pobres ficam confinadas aos 
espaços interiores dos reduzidos espaços domiciliares daqueles cortiços ou pequenos 
apartamentos, ou então disputando com os automóveis um pedaço das ruas. A 
inexistência de logradouros públicos impede que aqueles velhos e aposentados possam 
desfrutar de um 'espaço de ócio'. A condição imposta à maioria desta população pela sua 
condição social impede que as mesmas possam procurar distante das residências este 
desfrute. A condição de velho e de criança em um bairro como este passa a ser sinônimo 
de marginalidade social". 

 
 
Verticalização 
 
Os primeiros prédios construídos na cidade de São Paulo tinham apenas um 

poço ou pátio de iluminação, e quando muito nos prédios mais luxuosos encontravam-se 
garagens cobertas, dispostas no fundo do lote. O edifício que ocupa todo o espaço 
possível vem substituir a paisagem horizontal das grandes casas com jardins. "A partir 
desta forma de organização do espaço urbano, nestes locais as atividades ao ar livre e 
junto à habitação - antes destinadas aos jardins e quintais - devem ser feitas no espaço 
público, nas ruas, calçadas, praças ou se recolhem para dentro da habitação, ou são 
simplesmente suprimidas (...)" (Macedo, 1987). 

Segundo Souza (1989), "A explosão da verticalização se dá a partir de 1964 com 
a criação do BNH (Banco Nacional da Habitação). O Estado brasileiro, portanto, através 
de um banco público, é quem vai financiar esse processo (...) o Estado também libera o 
solo para a verticalização (lei de zoneamento e uso do solo) e também promove sua 
valorização através da infra-estrutura. Portanto, o Estado tem sido um forte aliado da 
incorporação imobiliária. Esse financiamento é feito com a criação do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço), que foi a forma de captar recursos da classe 
trabalhadora para repassá-lo à classe média, que se tornou grande aliada do Estado e da 
incorporação". 

Na década de 70 surge um novo código de obra que exige a existência de vagas 
para estacionamento dentro do lote. Aparecem, assim, as garagens subterrâneas restando 
aos pátios e áreas de fundo a função de complementar eventuais necessidades de 
estacionamento. Apenas o espaço livre residual serve para acesso e lazer; entretanto, 
mesmo com vegetação, esse espaço não cumpre mais a função ecológica de 
armazenamento no solo da água da chuva, pois agora se encontra totalmente sobre a laje 
das garagens subterrâneas e, portanto, impermeabilizado. Com a exigência dos recuos 
começam a aparecer os jardins frontais e playgrounds. Nas décadas de 70 e 80 surge o 
lote quadra: grande condomínio vertical que ocupa quase todo o quarteirão com maior 
possibilidade de se equipar e tratar os espaços livres.  

Souza (1989) constatou que no período de 1980 a 1987, a área média das 
unidades com l dormitório diminuiu sensivelmente, e essa diminuição de área média 
também se verificou nas unidades de 2 a 3 dormitórios. Já as unidades com 4 
dormitórios tiveram a sua área média sensivelmente aumentada. "Curiosa ampliação dos 
espaços dos ricos" (op. cit.).  

Apesar de existirem grandes condomínios com amplos e bons espaços livres, o 
espaço livre do lote, sua qualidade, sua relação com os espaços e volumes do seu 
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entorno imediato não encontram praticamente nenhum amparo legal. A área de 
circulação de serviço e principal, as entradas das garagens subterrâneas, os fundos ou 
corredores laterais sombreados, os canteiros de plantas, tudo colabora para a redução e 
fragmentação do espaço livre. Entretanto, alguns edifícios não apresentam estes 
problemas e fornecem adequados espaços livres, pelo menos para os residentes, sendo 
que a qualidade e quantidade dos equipamentos e do tratamento dos espaços livres vai 
depender do poder aquisitivo do morador.  

Porém, "Em conjuntos mais pobres, as residências são menores e portanto esta 
população tende a usufruir mais dos espaços livres externos às suas moradias, e são 
nestes locais que se produzem as maiores carências em nível da qualidade do tratamento 
dos espaços livres" (Macedo, 1987). Coloca-se que, apesar da preocupação com os 
espaços livres privados dentro do lote, "(...) os espaços internos ao lote não podem e não 
devem ou deveriam substituir os espaços públicos de encontro e lazer (...)" (op. cit.). 

Além das considerações traçadas, a verticalização que acontece nas cidades 
acaba trazendo uma série de consequências ao meio ambiente alterando sua qualidade. 
O presidente Roosevelt escreve em uma carta ao Congresso do American Institute of 
Architects, em 6 de maio de 1936: "Como vocês (arquitetos) conceberam e ousaram 
criar o que chamamos apropriadamente de 'arranha-céus', seria muito pedir que vocês 
voltassem seus olhos para baixo e imaginassem em suas mentes uma cidade de 
apartamentos onde a luz, o ar e o sol fossem desfrutados por todos (...)" (Kopp, 1990). 

São inúmeras as consequências do aumento na verticalização das edificações nas 
áreas urbanas: "Mudanças de insolação e arejamento causadas, por exemplo, pela 
verticalização dos bairros, propiciam a proliferação de doenças; pela impermeabilização 
dos pisos, dificultando a absorção de água pelas raízes; amontoamento de entulhos, 
madeiras velhas, etc. junto a árvores, propiciando o estabelecimento de cupins" (PMSP-
Depave). "(...) a estreiteza das ruas e o estrangulamento dos pátios criam uma atmosfera 
tão insalubre para o corpo quanto deprimente para o espírito" (Le Corbusier, 1989). 

Cada novo lote ocupado por edifícios altos são responsáveis por: "(...) aumento 
da impermeabilização do solo, aumento do tráfego e a especialização das ruas, criação 
em áreas internas às quadras de espaços 'mortos' ao uso, pouco iluminados, hiper ou 
subventilados e sombreados, destruição do relevo (...) exemplos típicos de áreas onde a 
torre de muitos andares é o elemento caracterizador do espaço (...)" (Macedo, 1987 - 
tese).  

Para Tuan (1974), "Os elementos verticais na paisagem evocam um sentido de 
esforço, um desafio de gravidade, enquanto os elementos horizontais lembram aceitação 
e descanso".  

Oke (1981 apud Lombardo, 1985) afirma que "A verticalização cria problemas 
tais como: sobrecarga da rede viária, de esgoto, de água, e uma maior concentração 
populacional residente ou não. Apresenta várias alterações no meio físico, sendo uma 
das principais a climática, onde os corredores de edifícios formam um verdadeiro 
'canyon urbano'". 

Parece ser interessante para a administração pública o adensamento de áreas nas 
quais se julgue existir infra-estrutura adequada, entretanto não estão sendo levados em 
conta outros fatores ligados ao aumento da densidade populacional. Sobre isso, Macedo 
esclarece que "A um aumento da massa edificada de prédios de apartamentos 
corresponde um aumento da população e portanto das necessidades de espaços ao ar 
livre para circulação, acesso, estar e recreação, isto é, existe uma demanda em potencial 
de usuários para um sistema mais amplo de áreas livres públicas e privadas" (Macedo, 
1987 - tese). 
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Agora, seria oportuno lembrar que o mito, veiculado também por interesses 
escusos, de que ocorre um ganho de espaços livres à medida que se verticaliza uma 
certa área é derrubado por Lötsch (1984), demostrando que acima de quatro andares o 
ganho de espaços livres é negligenciável. A Figura 4 mostra a relação entre o ganho de 
área e a verticalização de uma área. 

 

 
Figura 4 - Verticalização e ganho de área livre mantendo-se a área construída 
(modificado de Lötsch, 1984). 

 
Observa-se que o ganho de área livre vai diminuído bruscamente na medida em 

que a área vai sendo verticalizada. Na passagem da situação l para a 2, ou seja, 
verticalização de l vez, ganha-se 1/2 de espaço livre em relação à área total. Da situação 
2 para a 3, ou seja, verticalização de 2 vezes, ganha-se 1/6 da área total em espaço livre. 
De 3 para 4, verticalizar 3 vezes, o ganho é de 1/12 da área total em espaço livre. O 
ganho de espaço livre segue, portanto, uma curva com a seguinte equação: l÷n(n+1), 
sendo "n", o número de vezes que ocorre a verticalização. Exemplificando: da situação l 
para a 2, ocorreu l vez a verticalização, então: l÷1(1+1) = 1/2. Neste caso se ganharia 
metade da área total em espaços livres. Portanto, no caso da construção de enormes 
edifícios a justificativa de que assim se ganha espaço livre não pode ser utilizada, pois o 
ganho de espaço livre é considerável apenas até o 4° pavimento. Por exemplo, se uma 
fileira de 50m de extensão ocupada com casas térreas é derrubada para a construção de 
um edifício de 20 andares, aplicando a fórmula l÷n(n+l), constata-se que o ganho de 
espaço livre da construção do 4° pavimento em relação ao 3° (n=3) é de 1/12 da área 
total (50m), ou seja 4,17m. Na passagem do 4° pavimento para o 5° (n=4) o ganho de 
espaço livre seria de 1/20 da área total (50m), ou seja 2,5m. A passagem do 14° 
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pavimento para o 15° (n=14) o ganho de espaço livre é de 24cm, sempre mantendo-se a 
área construída. 

Portanto, qualquer verticalização acima de 4 pavimentos acarreta uma crescente 
pressão sobre os espaços livres, pois na medida em que o edifício vai ganhando altura o 
espaço construído vai se tornando cada vez maior em relação ao espaço livre. 

Lötsch (1984) também coloca como consequências negativas da verticalização 
que acima de 6 andares as crianças se tornam dependentes do elevador, todavia, não 
lhes é permitido que andem sós no elevador, algumas nem alcançam os botões. Também 
não podem andar pelos corredores, pois, devido à monotonia, poderiam se perder. 
Então, em vez de se divertirem ao ar livre com jogos e esportes elas ficam sentadas 
vendo televisão. Os médicos dizem que crianças que vivem em grandes edifícios têm 
desenvolvimento muscular inferior ao desejável, palidez e agressividade. Ao contrário 
do que se presencia na cidade de São Paulo, Lötsch (1984) aconselha a construção de 
edifícios baixos com jardins internos para o uso dos moradores, e não altos edifícios 
com jardins com finalidade apenas de ornamentação. 

Sitte (1992) afirma que "O antigo jardim particular - normalmente rodeado por 
vários outros adjacentes, e todos eles circundados por fachadas altas e assim protegidos 
do vento e da poeira das ruas - oferece um frescor sem dúvida salutar e um ar bem mais 
puro e limpo do que costuma ser possível na cidade grande. O jardim é um benefício 
tanto para o seu proprietário, que tem nele um verdadeiro espaço de repouso, quanto 
para os moradores dos arredores, aos quais a área verde garante um ar mais puro, uma 
melhor iluminação e uma paisagem agradável. Em oposição a isso, o interior de um 
edifício moderno - que oferece uma vista sobre pátios estreitos, sujos, escuros e de 
hábito extremamente fétidos, com um ar tão estagnado que as janelas devem 
permanecer sempre fechadas - é um calabouço da pior espécie, que espanta os locatários 
e faz aumentar a procura por apartamentos com vista para a rua, em detrimento de 
nossos projetos de edifícios. O moderno jardim público, rodeado por ruas abertas, fica à 
mercê do vento e das intempéries, sempre coberto de poeira, a menos que suas 
dimensões gigantescas o protejam disso. Por consequência, todos os modernos jardins 
abertos fogem a seus objetivos higiênicos, devendo ser evitados pelo público, em 
especial nas épocas mais quentes do verão, devido à poeira e ao calor". 

A volta das vilas, que praticamente deixaram de ser construídas em São Paulo 
desde o final da década de 60, poderia trazer benefícios à população, ao contrário da alta 
verticalização. A lei municipal nº 11.605/94 incentiva a construção de vilas. Mas "as 
vilas ganharam status. O alto padrão e o preço das casas planejadas nos novos 
empreendimentos limitam o número de pessoas que podem sonhar com sua aquisição 
(...) a classe média alta é o alvo das construtoras (...) piscina, salão de festas, garagem 
no subsolo e sofisticados sistemas de segurança são itens que podem integrar os 
projetos" (FSP, 12.03.95). Segundo a lei, as ruas internas e os espaços de uso comuns 
das novas vilas passam a ser particulares, exclusivos do condomínio, como nos 
edifícios. 

 
 
Densidade populacional 
 
Com a verticalização das edificações ocorre também um aumento da densidade 

populacional que leva a uma queda da qualidade ambiental.  
Douglas (1983) coloca que grupos de pessoas confinadas em pequenos espaços 

passam por desconforto, riscos de doenças, problemas de alimentação e suprimento de 
água, e dificuldade para arrumar espaço para depósito de seus resíduos. Le Corbusier 
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(1989) afirma que "(...) altas densidades significam o mal-estar e a doença em estado 
permanente". Para Marcus e Detwyler (1972), "A cidade cresce consumindo espaço; 
ratos de laboratório não são os únicos que se matam, quando vivem em condições de 
alta densidade". 

Pesquisa realizada na Filadélfia por McHarg (1976) revelou que doenças físicas 
(do coração, tuberculose, diabetes, sífilis, cirroses, disenterias) e doenças sociais 
(homicídio, suicídio, uso de drogas, alcoolismo, roubo, violação, assalto, delinquência 
juvenil, mortalidade infantil) apresentam uma grande concentração nas áreas mais 
adensadas da cidade.  

Macedo (1987) diz que "Ao adensamento construído e demográfico 
correspondem: congestionamento das ruas, escassez real de espaços livres para lazer, 
obsolescência da infra-estrutura - água, luz, esgoto, etc., que deve ser recomposta a altos 
custos, destruição de tecidos e modos de vida urbanos significativos e a destruição ou 
emparedamento de situações de relevo importantes na caraterização da paisagem da 
cidade".  

Com o adensamento, o cidadão fica sem opção. Ele se encontra mergulhado em 
meio a ruídos, sons, cheiros, vozes, aglomerações, etc., sem a possibilidade de fuga. "A 
concentração de massas anônimas e o resultante contato forçado resulta em afastamento 
psicológico e a falta de participação. Densidades moderadas, pequenos grupos e 
proteção dentro de uma esfera privada alimenta o desejo por contato e participação" 
(Lötsch, 1984). Rattner (1978 apud Souza, 1989) afirma que "(...) a nossa realidade 
diária está para demonstrar a deterioração da qualidade da vida urbana, em 
consequência do 'empilhamento' humano em áreas restritas (...)". 

Talvez aqueles que são favoráreis ao adensamento e a verticalização das áreas já 
tão congestionadas dos grandes centros urbanos apostam na capacidade de adaptação 
dos seres humanos as mais diversas situações como bem ilustrou Laerte em um de seus 
quadrinhos (Fig. 5). 

 

 
Figura 5 – Tirinha da FSP sobre o “apinhamento” humano. 

 
 
Segundo Andrews (1976), pesquisadores sentem que altas densidades por si só 

não são indesejáveis. Somente quando o ser humano não consegue escapar 
temporariamente da pressão causada pelo adensamento populacional é que podem surgir 
problemas. Isto pode explicar os congestionamentos nos finais de semana nas rodovias 
que levam a qualquer lugar para fora da cidade de São Paulo. 

Chegar a um índice ideal para a densidade populacional e para o limite de 
crescimento das cidades é muito difícil. Considera-se que "(...) a densidade deve ser 
imediatamente ponderada por coeficientes qualitativos de acordo com a maior ou menor 
perceptibilidade da densidade. Esta perceptibilidade é tanto maior quanto a densidade se 
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acompanha de promiscuidade, podendo definir-se a promiscuidade como a tomada de 
consciência permanente da aglomeração excessiva por meio de todas as restrições que 
ela implica (...) elementos da materialização da promiscuidade: o ruído que, em parte, se 
traduz por uma percepção ou uma representação da presença dos vizinhos, a 
convergência, a horas fixas, para os mesmos espaços de serviços comuns, etc. A 
diferença entre um horizonte aberto e o mergulho nas intimidades do vizinho é 
profundamente ressentida (...)" (George, 1984).  

Todavia, os índices de densidade demográfica também podem fornecer uma 
forma de caracterizar o meio. Segundo Campos Filho (1972) "(...) não é nenhum 
absurdo a proposta de desenvolverem-se 'cenários' de diferentes formas urbanas, 
alternativas e estilos de vida relacionados com densidades em torno de 400 a 
500hab/ha". O padrão recomendável pela Associação Norte-Americana de Saúde 
Pública é de 32m2/hab (312,5hab/ha) (Tuan, 1977). Para Santos (1994), "A área 
ocupada na capital tinha em 1975 uma densidade de 50-60 habitantes por hectare, igual 
à metade do que se considerava razoável em todo o mundo, sob o aspecto da eficiência 
da infra-estrutura urbana", portanto, segundo a autora, o razoável considerado em todo o 
mundo seria de 100 a 120hab/ha. 

A Figura 6 apresenta um gráfico que relaciona densidade populacional com 
custos de infra-estrutura, e sobre o qual também podemos refletir sobre um possível 
parâmetro para uma densidade demográfica ideal. 

 
 

 
Figura 6 - Custo de infra-estrutura x densidade populacional para o Brasil. Fonte: 
Mascaró (1979 apud Braga, 1993). 
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Percebe-se que a faixa ideal, segundo o gráfico, para os limites de densidade 
demográfica está aproximadamente entre 200 e 450hab/ha. Abaixo desses valores a 
instalação e manutenção da infra-estrutura torna-se muito onerosa, e acima de 
450hab/ha, a curva começa a se estabilizar e pode-se dizer pelo menos que não se gasta 
menos com a infra-estrutura com o aumento da densidade. O gráfico se limita aos 
600hab/ha não indicando o que poderia acontecer com a curva após ultrapassar esse 
valor. Provavelmente, a curva começa a ascender, configurando-se uma deseconomia de 
escala e, nessa situação, o montante arrecadado pelo governo não é suficiente para arcar 
com as despesas de manutenção da infra-estrutura. O gráfico se limita a gastos com 
pavimentação, esgoto, etc., porém a população necessita mais do que os planejadores 
consideram infra-estrutura. Por exemplo, dever-se-ia acrescentar ao gráfico a curva dos 
espaços livres, importantíssimos para o uso do lazer da população. 

 
 
Visão sistêmica 
 
Os impactos no ambiente gerados pela verticalização vão de aspectos facilmente 

identificados, como impermeabilização total do solo, aumento da densidade 
demográfica, diminuição do espaço livre, diminuição da insolação, aumento do volume 
construído, até as consequências mais complicadas de serem estudadas, como a 
alteração na dinâmica dos ventos e criação de microclimas alterando o conforto térmico 
da população. Como consequência desses primeiros impactos aparecem: uma 
sobrecarga da rede viária, de esgoto, de água, de eletricidade, coleta e deposição de lixo, 
etc. Ocorre também um aumento do runoff das águas de esgotamento e pluviais. Nos 
espaços livres remanescentes é comum a aglomeração de usuários. Formam-se 
pequenas ilhas de calor que se unindo podem se constituir em uma grande ilha, 
alterando assim o mesoclima urbano e ocasionando desconforto térmico. Essas 
alterações levam a um aumento dos efeitos das chuvas na planície aluvial, 
potencializando as inundações, aumento da poluição atmosférica, sonora e visual da 
área verticalizada, aumento da poluição nos corpos hídricos, maior demanda por áreas 
de depósito de lixo. Na tentativa de sistematizar as consequências do adensamento 
populacional e principalmente da verticalização de uma área, construiu-se um 
fluxograma com base em inferências retiradas da revisão bibliográfica (Fig. 7). 

As consequências da verticalização não ficam circunscritas à área verticalizada. 
Elas influenciam na qualidade de vida de toda a população ao redor, desde a vizinha até 
a mais distante. Os únicos que ganham com a construção de enormes edifícios são os 
empreendedores, o governo e os que compram os apartamentos para especular. Até o 
próprio morador pode sair perdendo com o tempo. Se o indivíduo está interessado em 
comprar, torna-se, portanto, a favor da verticalização mesmo que o edifício no qual ele 
tenta adquirir um apartamento venha a diminuir a qualidade de vida ao redor, mas, 
depois que adquiriu o bem, se revolta com a verticalização dos lotes vizinhos. 
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Figura 7 – Fluxograma das consequências do adensamento populacional e da 
verticalização. 

 
 
Limites do crescimento 
 
Sobre o limite de crescimento das cidades coloca-se que "(...) as cidades 

deveriam ter um limite de expansão, também porque, além daquele limite - que eu diria 
entre 2 e 3 milhões de habitantes – é muito difícil haver um governo democrático da 
cidade" (Argan, 1992). Munford (1965) descreve várias passagens onde cidades antigas 
procuravam controlar o seu tamanho para garantir uma boa qualidade de vida de seus 
habitantes. "O controle do crescimento da cidade por meio da colonização ordenada, 
repetida tão frequentemente quanto o número de habitantes exigia, foi o primeiro 
reconhecimento prático de um limite orgânico ao crescimento da cidade (...) a posição 
de Aristóteles (...) é mais válida que a da maior parte dos planejadores de nossos dias, 
que ainda não chegaram a uma definição funcional da cidade e que não compreendem 
que tamanho e superfície não podem ser aumentados indefinidamente, sem destruir a 
cidade ou provocar uma nova espécie de organização urbana, para a qual é preciso 
encontrar uma forma em escala adequadamente pequena e um padrão de vida em grande 
escala" (op. cit.). Aristóteles sugere o limite para as cidades "(...) em tamanho e 
extensão, deve ser ela tal que permita aos habitantes viver, ao mesmo tempo, moderada 
e liberalmente, no gozo do lazer" (op. cit.). Munford continua escrevendo que "Os 
gregos tinham, empiricamente, chegado a essa conclusão, muito antes de Aristóteles: 
não há melhor maneira de definir a cidade grega do princípio do período helênico do 
que dizer que constituía uma comunidade decidida, para seu próprio bem, a continuar 
pequena. As limitações naturais ajudavam a levar os cidadãos a essa conclusão, mas 
nem mesmo as cidades mercantes como Mileto, que poderiam ter enfrentado o 
problema de crescimento ampliando o alcance de suas exportações e compras de 
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cereais, tomaram por este caminho. A boa vida, tal como a compreendiam e praticavam, 
dependia da intimidade e do pequeno número" (op. cit.). 

Munford afirma que a desintegração de Roma foi o resultado final de seu 
supercrescimento: "(...) a principal contribuição de Roma ao desenvolvimento da cidade 
é a lição negativa de seu próprio super crescimento patológico, uma lição que, 
aparentemente, é tão difícil de compreender que cidade após cidade tem tomado a mera 
expansão física e econômica como testemunho de sua prosperidade e cultura (...) Do 
ponto de vista do urbanismo e da política, Roma continua sendo uma lição significativa 
sobre o que se deve evitar (...) Em toda parte onde se reúnem multidões em números 
sufocantes, em toda parte onde os aluguéis sobem verticalmente e se deterioram as 
condições de habitação, em toda parte onde uma exploração unilateral de territórios 
distantes remove a pressão para alcançar o equilíbrio e harmonia que se acham mais 
perto, aí os precedentes da construção romana quase automaticamente revivem, assim 
como estão revivendo hoje: a arena, o prédio de habitação coletiva, as competições e 
exibições de massa, os jogos de futebol, os concursos internacionais de beleza, o strip-
tease distribuído por toda a parte graças à propaganda o constante estímulo dos sentidos 
pelo sexo, pela bebida e pela violência - tudo isso em verdadeiro estilo romano. Assim 
também, a multiplicação de banheiros e o gasto exagerado com rodovias largas 
pavimentadas, e, acima de tudo, a maciça concentração coletiva de tolices efêmeras de 
toda a sorte, realizada com suprema audácia técnica. Tudo isso são sintomas do fim: 
engrandecimentos do poder desmoralizado, diminuições da vida. Quando tais sinais se 
multiplicam a Necrópole está perto, embora não tenha ruído sequer uma pedra. É que o 
bárbaro já capturou a cidade, de dentro dela mesma. Vem, oh carrasco! Vem, oh 
abutre!" (op. cit.). (Fig. 8) 

A preocupação com os limites do crescimento das cidades vem atravessando os 
séculos. "E quando Bruno Taut escreve, em 1918, Die Auflösung der Stadt (A extinção 
das cidades) o problema é sempre a liquidação das grandes cidades e sua substituição 
por um habitat mais próximo da natureza e criador de novos valores humanos e 
culturais. Aliás, essa recusa da grande metrópole e esse desejo de uma vida mais natural 
não existem apenas entre os intelectuais próximos aos reformadores; encontram-se 
também nas camadas populares, particularmente em uma parte da juventude urbana que 
se agrupa em torno do movimento chamado de 'Wandervögel' (Pássaros Migradores) 
que percorrem a pé e em grupos os campos alemães, com violões, cantos folclóricos e 
fogueiras" (Kopp, 1990).  

No Brasil, nos princípios urbanísticos do engenheiro Francisco Saturnino 
Rodrigues de Brito (1864-1929) também se encontram preocupações com o crescimento 
das cidades e com os planos de conjunto."(...) entre deixar a extensão das cidades 
depender do acaso, dos caprichos dos proprietários e das administrações locais ou fazer 
algo em relação à orientação orgânica do crescimento da cidade, ele opta pela segunda 
alternativa. Para Brito, trata-se de intervir no processo de urbanização, prevendo e 
ordenando o crescimento do organismo urbano. O acaso, os interesses fundiários dos 
proprietários e os interesses locais eram apontados como os males que os planos gerais 
deveriam eliminar. Contra o acaso, a previsão sobre o modo de funcionamento e a 
extensão da cidade; contra os proprietários, uma legislação concernente à edificação e à 
urbanização apoiada em critérios científicos do urbanismo nascente; contra os interesses 
locais, uma administração e gestão centralizadas, evitando-se eleições para cargos 
administrativos, os quais deveriam ser ocupados apenas em função de critérios de 
reconhecida competência, de modo a se constituir um corpo técnico-administrativo 
permanente, politicamente neutro e, por isso mesmo, para Brito, eficiente" (Sitte, 1992). 
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Figura 8 – Imagem da mancha urbana da Região Metropolitana de São Paulo. 

 
Parece não haver um caminho preciso para se determinarem os limites do 

crescimento. Segundo Gottdiener (1985), "A ideologia pró-crescimento prega que mais 
moradia e desenvolvimento comercial resultarão em mais pessoas e mais vendas, que 
por sua vez produzirão mais receitas de impostos locais e mais empregos devido a maior 
gasto local. Assim, todos se beneficiam, mesmo aqueles que não precisam de emprego, 
mas que gostam de impostos mais baixos. A ideologia do não-crescimento enfatiza uma 
perpectiva diferente. O desenvolvimento traz para uma área mais pessoas do que as 
instituições locais, como escolas e hospitais, podem atender. Assim, a pressão para 
baixo nos impostos é, na maioria das vezes, superada, nos estágios posteriores do 
crescimento, pela necessidade de maiores gastos fiscais. Além disso, um aumento no 
desenvolvimento da terra produz poluição, congestionamento de tráfego e, em última 
análise, taxas mais altas de criminalidade". Argan (1992) afirma que "(...) o custo de 
manutenção por metro quadrado de construção aumenta com densidades maiores. 
Elevadores, sistemas mecânicos de suprimento de água, etc. são mecanismos que 
tendem a não existir em construções de densidades mais baixas". 

Ferraz (1991) assevera que "Encarado o problema do ponto de vista puramente 
econômico, poder-se-ia dizer que a questão da demanda de serviço público encontraria 
solução na renda, que também cresce com a população. Este é exatamente o paradoxo: 
se uma cidade, particularmente uma cidade industrial como São Paulo, cresce, é porque 
está produzindo. Acontece, porém, que do fruto deste produto apenas pequena parcela 
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se destina à cidade. E, ainda que esta parcela fosse aumentada, dever-se-ia primeiro tirar 
o atraso, eliminando a atual deficiência infra-estrutural, concentrando enormes somas de 
recursos. Isto só seria conseguido ao longo de vários anos, ao fim dos quais aquela 
deficiência seria incrementada pelo aumento populacional. Faz lembrar a lebre 
mecânica perseguida pelos cães: nunca é alcançada. Estas considerações conduzem-nos 
ao conceito de cidade de tamanho-limite, que ultrapassado fará os custos unitários reais 
dos seus serviços básicos crescerem, deflagrando um processo de deseconomia de 
escala". 

Para Monteiro (1992), "No que se refere especificamente às cidades, em pouco 
tempo evidenciou-se o fato de que o crescimento delas não acompanha 
proporcionalmente a pujança econômica. Foi-se o tempo em que a maior cidade do 
mundo em população também o era em riqueza (...). 

Mais especificamente sobre a cidade de São Paulo o ex-prefeito Figueiredo 
Ferraz coloca que "Ademais, quais são as zonas urbanas de São Paulo com infra-
estrutura suficiente e passíveis de adensamento? A rigor nenhuma, nem no próprio 
centro da cidade, onde a saturação viária é patente, e o sistema de galerias e águas 
pluviais é arcaico, insuficiente e, até certo ponto, desconhecido, ensejando alagamentos 
frequentes, mesmo em obras recém-construídas, como é o caso do Anhangabaú. Chuvas 
mais prolongadas alagam São Paulo. No que tange ao transporte, ainda não há muito se 
falava das horas de rush. Hoje as grandes artérias da cidade beiram a saturação em 
qualquer hora do dia" (Ferraz, 1991).  

O editorial do jornal Folha de S. Paulo de 14.03.95 comenta essa aventura do ir 
e vir que tanto os paulistanos pobres como os ricos enfrentam transcorrida a jornada de 
trabalho. Faz uma crítica à administração Paulo Maluf, dizendo que o prefeito "(...) vem 
despejando rios de dinheiro público em obras viárias que, se tudo correr bem, permitirão 
que, daqui a dois ou três anos, a caótica situação permaneça exatamente como está (...) 
não se pode haver equilíbrio numa equação em que um dos elementos (o número de 
carros) cresce continuamente ao passo que os outros (o espaço físico da cidade e os 
recursos disponíveis) são necessariamente limitados".  

Ferraz (1991) afirma que "De nada valerá todo e qualquer esforço se São Paulo 
não for contida no seu crescer desmensurado. E isto através de medidas visando 
canalizar parte do potencial industrial para o interior, e desestimular, por legislação 
municipal, maior adensamento demográfico da cidade, o que não acontece". 

 
 
Tombamento  
 
Uma outra questão que também se relaciona com o controle da ocupação do 

espaço urbano é a do tombamento. Este é de suma importância, pois a preservação da 
memória é uma demanda social tão importante quanto qualquer outra. Sukopp e Werner 
(1991) afirmam que "Os biótopos que estão relacionados com a história da cidade 
também devem ser considerados". 

Segundo a prefeitura do MSP, "O tombamento significa um conjunto de ações 
realizadas pelo poder público com o objetivo de preservar, através da aplicação de 
legislação específica, bens culturais de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental 
e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser demolidos, 
destruídos ou mutilados" (PMSP-DPH, 1991).  

O tobamento ocorre na esfera federal, estadual e/ou municipal de acordo com: 
decreto-lei nº 25 de 30.11.37, decreto estadual nº 20.955 de 01.06.83 e leis nº 10.032 de 
27.12.85 e 10.236 de 16,12.86, respectivamente. As leis fornecem subsídios para sua 
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espacialização, quando tratam da proteção do espaço existente ao redor do bem 
protegido. Como por exemplo:  

"Art. 18 (decreto-lei nº 25, de 30.11.37): Sem prévia autorização (...) não se 
poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que impeça ou reduza a 
visibilidade (...)". 

"Art. 137 (decreto nº 20.955 de 01.06.83): Nenhuma obra poderá ser executada 
na área compreendida num raio de 300 (trezentos) metros, em torno de qualquer 
edificação ou sítio tombado, sem que o respectivo projeto seja previamente aprovado 
pelo Conselho, para evitar prejuízo à visibilidade ou destaque do referido sítio ou 
edificação". 

"Art. 10 (lei nº 10.032 de 27.12.85): O tombamento de qualquer bem cultural ou 
natural requer a caracterização da delimitação de um espaço envoltório, dimensionado 
caso a caso por estudos do corpo técnico de apoio (...) levando-se em conta a ambiência, 
visibilidade e harmonia". 
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4. PLANO DIRETOR E ZONEAMENTO 
 
São Paulo só possuiu até hoje um único plano diretor com um zoneamento 

associado, o de 1971. Muitos outros planos foram elaborados, mas não colocados em 
prática. Estes estudos apresentavam uma orientação setorial e não integrada, ficando na 
maior parte das vezes na fase de estudos, sem viabilidade de realização. Na verdade a 
cidade de São Paulo cresceu e ainda cresce de forma desorganizada, tanto que cientistas 
alemães estão reivindicando uma convenção internacional para a proteção dos solos da 
Terra. O estudo aponta 12 síndromes dos solos provocadas pela ação do homem. Uma 
delas é a "síndrome de São Paulo", causada pelo crescimento desordenado de grandes 
centros urbanos. O crescimento se deve à migração em massa do campo para a cidade 
(FSP, 19.09.94). 

A lei do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI) nº 
7.688/71, para o município de São Paulo, tem como objetivo assegurar o bem-estar da 
comunidade, caracterizando os fins operacionais, traduzíveis em diretrizes de ação 
administrativa, quantificáveis em metas e padrões. Estas intenções resultaram na lei 
geral do zoneamento n° 7.805/72, que divide o município em zonas de uso, com o 
intuito de estabelecer equilíbrio entre as diferentes funções urbanas de habitar, trabalhar, 
circular e usufruir lazer.  

Apesar da lei de zoneamento de 1972, somente em 1988, na Constituição da 
República Federativa do Brasil, é que surge, pela primeira vez nas leis brasileiras, o 
termo ordenação territorial, que tem como bases conceituais estudos realizados pelo 
padre Lebret em 1952 na França: “Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes" (CF/88).  

Braga (1993) coloca em questão a possibilidade de o zoneamento poder ser 
eficaz na ordenação do desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do 
bem-estar de seus habitantes como reza a Constituição Federal de 1988. Preocupa-se 
com a possibilidade de compatibilização dos interesses públicos e privados no 
zoneamento urbano. E afirma ser isso possível desde que "(...) seja abandonado o 
conceito de 'cidade funcional', ou seja, de que a cada parte da cidade deva ser destinada 
uma função. A segregação de atividades urbanas só deve ser justificada em situações 
limite, como é o caso das indústrias nocivas e outras atividades de reconhecida 
incompatibilidade ambiental e sanitária"; e acrescenta que "a definição das densidades 
urbanas, através da limitação dos coeficientes de aproveitamento e dos gabaritos, seja 
feita exclusivamente com base na capacidade de suporte dos equipamentos sociais e 
urbanos existentes e nas limitações de ordem ambiental". Infelizmente não existem 
ainda parâmetros para identificação dos limites e das atividades de "reconhecida 
incompatibilidade ambiental e sanitária", como também "a capacidade de suporte" dos 
equipamentos e "limitações de ordem ambiental". E certamente na definição destes 
índices o conflito de interesses torna a aparecer. Basta passar pelos medidores de 
poluição da Cetesb espalhados pela cidade para constatar que a qualidade do ar no 
centro da cidade, por exemplo, está boa. Sendo assim, o controle dos usos na cidade, a 
organização da cidade em zonas de uso é, em parte, o que garantiria a qualidade 
ambiental em certos setores. Para Machado (1992), o fim primacial da divisão de uma 
cidade em zonas seria "O bem-estar da população, principalmente no concernente à sua 
saúde, tranquilidade, trabalho adequado, segurança, lazer e cultura dos valores especiais 
(...)". Apesar disso, a prefeitura do munípio de São Paulo, contratou, em 1995, para 
rever o zoneamento da cidade, o arquiteto Alberto Botti, que tem uma outra visão do 
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zoneamento: "(...) algumas principais propostas estudadas são o incentivo à 
verticalização e o fim da segmentação da Cidade em zonas. Indústrias, comércio e 
residências podem conviver juntos" (Jornal da Tarde, 02.12.95). Independentemente 
das propostas do arquiteto Alberto Botti, vem ocorrendo uma modificação no 
zoneamento da cidade por meio das Operações Interligadas. Para as áreas consideradas 
estritamente residenciais (Zl) pela lei de zoneamento e irregularmente ocupada por lojas 
e escritórios, propõe-se uma mudança no zoneamento, afirmando-se que, se a ocupação 
comercial é irreversível e se a área está depreciada por causa do trânsito, pode-se 
conceder o alvará de funcionamento recebendo em troca um pagamento (FSP, 
24.11.95). 

Segundo Costa (1994), os objetivos dos Planos Diretores na década de 70 eram o 
de privilegiar os interesses das empreiteiras e dos empreendedores imobiliários, dar 
suporte para a expansão das atividades econômicas, comércio, indústria e construção 
civil, e privilegiar o atendimento das condições urbanas que mais interessavam ao 
consumo das classes superiores, como a provisão da infra-estrutura viária necessária à 
expansão do automóvel.  

Em meados da década de 70 é discutido o Diagnóstico 75, que "(...) propunha 
que o poder público assumisse a missão de intervir no processo de crescimento da 
cidade para reverter o processo de degradação da qualidade de vida urbana (...) Seria 
necessário, então, restringir o processo de adensamento e concentração das atividades 
econômicas (empregos) na zona central da cidade, qualificada como congestionada e 
promover adensamento ao longo das linhas ferroviárias e da segunda linha do Metro 
(leste-oeste)" (op. cit.).  

Em 1976, Costa propõe a ocupação prioritária de áreas ociosas que já 
dispusessem de infra-estrutura urbana, observados os limites de capacidade da mesma e 
os padrões de saturação do meio ambiente (op. cit.). Todavia, aponta que "(...) torna-se 
imprescindível o uso de uma metodologia adequada, a fim de que se possam avaliar os 
potenciais de urbanização e seus níveis de aproveitamento com precisão suficiente (...)" 
(op. cit.).  

Na década de 80 Costa afirma que surge a questão inédita, pelo menos no 
planejamento urbano de São Paulo, de adensamento. Entretanto, segundo a Profª Drª 
Ana M. M. C. Marangoni (DG-USP), já em 1969 se discutia essa questão no 
planejamento de outras cidades.  

Uma das tentativas de organização do desenvolvimento do município de São 
Paulo se deu na gestão da ex-prefeita Luíza Erundina. Com a afirmação de que não é 
possível evitar o crescimento da malha urbana, a prefeitura resolveu sugerir uma 
otimização dos espaços vazios existentes no município, criando as zonas adensáveis, 
que evitariam uma maior expansão horizontal da cidade.  

Segundo o art. 8, seção I, cap. I do título II da proposta de PDDI, zona adensável 
é "(...) aquela onde as condições do meio físico e a disponibilidade de infra-estrutura 
instalada permitem a intensificação do uso e ocupação do solo e na qual o coeficiente de 
aproveitamento (relação entre a área edificada e a área do lote ou gleba) único poderá 
ser ultrapassado, nos termos desta lei" (DOM, 16.03.91, suplemento, p. 6).  

Ainda na mesma gestão, foi elaborada e aprovada a Lei Orgânica do MSP 
(1991) que direciona as ações do município e está repleta de boas intensões, tais como 
"É dever do Poder Municipal (...) assegurar a todos (...) meio ambiente humanizado, 
sadio e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, para as presentes e 
futuras gerações" (artigo 7º) e "Para assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade o município deverá assegurar o adequado aproveitamento, pela atividade 
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imobiliária, do potencial dos terrenos urbanos, respeitados os limites da capacidade 
instalada dos serviços públicos" (artigo 151º, § 1°).  

É muito comum, nas leis brasileiras, a existência de termos sem nenhuma 
qualificação - humanizado, sadio, ecologicamente equilibrado, potencial, limites - que 
não conseguem definir em atos concretos os parâmetros pelos quais o cidadão pode se 
orientar, entretanto existe uma intenção de, junto à sociedade, estabelecer estes critérios, 
como coloca ainda a Lei Orgânica do MSP (1991): "O Município, mediante lei, 
organizará, assegurada a participação da sociedade, sistema de administração da 
qualidade ambiental (...): estabelecimento de normas, critérios e padrões para a 
administração da qualidade ambiental" (artigo 181º). Para que isso seja possível são 
necessários investimentos em pesquisas que possam fornecer os indicadores de 
qualidade ambiental e capacidade de suporte dos ecossistemas urbanos. 

Apesar das tentativas, parece ser destino dos projetos de plano diretor perderem-
se nos desvãos da Câmara Municipal. O do ex-prefeito Mário Covas, que previa o 
adensamento das regiões intermediárias da cidade, não foi apreciado a tempo, e acabou 
retirado pelo seu sucessor, Jânio Quadros. O projeto de Jânio, que previa o adensamento 
das regiões centrais, foi, por sua vez, retirado por Erundina. O projeto de Erundina foi 
retirado por Maluf. Com isso continua em vigor o único plano diretor que a cidade já 
teve, o do ex-prefeito Figueiredo Ferraz, de 1971, que também previa uma lei de 
zoneamento. Ferraz (1991) lamenta que "Não obstante a enxurrada de planejamento, 
não há continuidade de nenhum. São planos destruindo planos". 

Constata-se, então, a estaca zero sem se considerar o que já fora feito. Na 
verdade "(...) as tendências econômicas que já existem favorecem a prosperidade futura 
do hoje próspero, de modo que não fazer nada em termos de política urbana torna-se a 
mais maquiavélica das estratégias políticas" (Gottdiener, 1985). 

Costa (1994) coloca que "(...) em inúmeros aspectos os PDDIs não eram, de fato, 
para valer. Cumpriram apenas um ritual institucional destinado à menor perturbação 
possível no processo corrente pelo qual a dinâmica urbana se estruturava (...)". 
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5. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 
 

Um estudo completo de Planejamento da Paisagem com o objetivo de se chegar 
a uma identificação da qualidade ambiental só poderia ser feito por uma equipe 
multidisciplinar, capaz de levantar e trabalhar com todas as variáveis ambientais. Então, 
um trabalho individual, devido às suas características, acaba impondo limites à pesquisa 
relacionados com questões de exeqüibilidade.  

Além da dificuldade de abordagem de muitas variáveis específicas, tem-se a 
consciência de que traçar relações com o mundo todo, com o que está acontecendo com 
o país e até mesmo com a Grande São Paulo, acaba se tornando uma missão quase 
impossível.  

Sendo assim, limites de ordem prática são colocados; e, talvez, o primeiro e 
principal deles seja a escala espacial de abordagem que, em um trabalho de 
Planejamento da Paisagem voltado para o ordenamento do uso do solo, define 
praticamente todo o procedimento que o pesquisador irá desenvolver ao longo da 
pesquisa. 

 
 
As escalas de abordagem 
 
Sobre a questão da escala, Bertin (1968) afirma que "Toda exposição, seja oral, 

escrita ou gráfica, parte de uma informação complexa e tem o propósito de tornar-se 
compreensível através de uma redução simplificada (...) para 'representar' a realidade, se 
não recorrêssemos à noção de escala, seríamos pura e simplesmente afogados pela 
corrente de percepções que nos assaltam ininterruptamente (...) a escala aparece desde 
então como um filtro que empobrece a realidade mas que preserva aquilo que é 
pertinente em relação a uma dada intenção". 

Como não se pretende uma descrição separada dos elemento da realidade, mas 
sim uma passagem dessa heterogeneidade para um homogeneidade, deve-se tomar 
cuidado na escolha da escala que será utilizada para a coleta dos dados para posterior 
generalização. Um escolha errada da escala de trabalho pode derrubar totalmente a tese 
de um pesquisador, porque a variação das escalas pode modificar a relação entre o 
homogêneo e o heterogêneo. Não basta o pesquisador se justificar dizendo que a escala 
adotada foi a de 1:50.000, e não 1:5.000. Então, é importante escolher uma escala ideal, 
mas também verificar as escalas adjacentes a ela.  

Neste trabalho a escolha da escala espacial não poderia estar vinculada aos 
métodos já conhecidos e utilizados em estudos de diagnóstico e prognóstico ambientais 
realizados em escalas bem menores, como por exemplo l:250.000, mas sim, ao 
contrário, o método utilizado teve que se adaptar à escolha da escala e o que se levou 
em consideração foram duas premissas: o tamanho da área de estudo e o nível desejado 
de percepção física do meio. 

O nível de análise que se pretende é o do lote, pois acredita-se que a cidade 
como um todo é também consequência da utilização que cada cidadão faz de seu lote. 
Opta-se, portanto, pela coleta de dados na escala l :2.000, considerando-se apenas o que 
pode ser visualisado pela calçada, ou seja, não há pretensão de se investigar o interior de 
cada lote para fazer o levantamento de seu uso total. Além do uso de cada lote, também 
são levantadas informações sobre o número de pavimentos, na escala 1:2.000, e depois 
estes dados são transportados para a escala 1:5.000, elaborando-se, assim uma carta de 
uso do solo e uma carta de verticalidade das edificações. 
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Nucci e Cavalheiro (1998), apesar das críticas à inexequibilidade desse 
levantamento para todo o MSP provaram que esse procedimento é possível e que 100 
pessoas conseguiriam levantar o uso de solo e a verticalidade do MSP na escala 1:5.000 
em, no máximo, 181 dias de 6 horas de trabalho, ou em outros termos, 108.600 horas 
por pessoa. 

A verificação do uso interno de cada lote traria mais informações, como, por 
exemplo, a taxa de impermeabilização da superfície e usos diferentes aos da fachada, 
mas isso dificultaria muito o trabalho de campo e, por experiência, já se sabe que na 
maioria das vezes não é possível entrar em propriedade alheia. 

Para facilitar a apresentação dos resultados e tratamento das informações, os 
dados de uso do solo e de verticalidade das edificações na escala 1:5.000 podem ser 
transportados para uma escala menor, como, por exemplo, a de l:10.000. Entretanto, 
muitas informações, originalmente coletadas na escala 1:2.000 e em trabalho de campo, 
se perdem na passagem para a escala l:10.000. Para resolver esta situação, retiram-se as 
informações mais importantes da carta de uso do solo e da carta de verticalidade na 
escala 1:5.000 elaborando, assim, uma "coleção de mapas" (Martinelli, 1991), ou seja, 
um conjunto de cartas exclusivas para cada uso na escala 1:10.000. 

Todo esse procedimento pode ainda ser simplificado, tendo em vista os objetivos 
da pesquisa. Por exemplo, é possível mapear o levantamento de campo diretamente na 
escala 1:10.000, espacializando pontualmente apenas os usos que interessam ao 
pesquisador. 

 
 
Elaboração das cartas temáticas 
 
Esse método de avaliação da qualidade ambiental urbana tem como principal 

ferramenta a espacialização dos atributos ambientais potencialmente diminuidores da 
qualidade ambiental para posterior análise sistêmica. A preocupação é, portanto, 
aglutinar o máximo de dados cartografáveis da área em estudo, adotar critérios e 
parâmetros de avaliação e posteriorente cruzar as cartas temáticas para a elaboração de 
uma carta de qualidade ambiental.  

Pretende-se, portanto, chegar a uma síntese, o que requer alguns cuidados, 
segundo Martinelli (1994): "Na representação de síntese não podemos mais contar com 
a participação dos elementos considerados no nível analítico, e sim a fusão deles em 
conjuntos espaciais característicos. Isto significa que os mapas ambientais deverão 
ressaltar agrupamentos de lugares definidos por agrupamentos de atributos ou 
variáveis". 

Assim, antes de se chegar à síntese final, são realizadas primeiramente sínteses 
parciais. São elaboradas sete cartas temáticas que serão cruzadas para a elaboração da 
carta de qualidade ambiental. Uma explicação mais detalhada dos procedimento e dos 
parâmetros adotados será realizada posteriormente. Optou-se, portanto, neste ponto, por 
uma explanação superficial dos procedimentos, apenas para dar uma idéia geral ao 
leitor. 

 
1. Carta dos Usos do Solo diferentes de Residências e de Praças. 
Com base na carta de uso do solo na escala 1:5.000, elaborada por meio de 

levantamento de campo, constrói-se uma carta que contenha apenas os usos diferentes 
de residências e praças na escala 1:10.000, como um indicativo dos usos capazes de 
influenciar negativamente as qualidade ambiental. 
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2. Carta de Usos Potencialmente Poluidores 
Com base na carta de uso do solo na escala 1:5.000, elaborada por meio de 

levantamento de campo, retira-se informações sobre os usos que podem ser 
considerados potencialmente causadores de poluição. Assim, são elaboradas as 
seguintes cartas na escala 1:10.000: Carta das avenidas com tráfego intenso, Carta com 
a localização das serralherias, mecânicas, funilarias e postos de gasolina", Carta com a 
localização das lojas que vendem veículos, acessórios e peças, depósitos e 
transportadoras e Carta com a localização dos estacionamentos, como uma “coleção de 
mapas”. 

Com a sobreposição de todas essas cartas, adicionando-se a localização das 
indústrias com base na carta de uso do solo (1:5.000), é possível mapear as zonas 
potencialmente mais poluídas do distrito elaborando, assim, a “Carta de Usos 
Potencialmente Poluidores". 

 
3. Carta de Pontos de Enchentes 
Com base em mapas geomorfológicos, carta topográfica (ou croqui 

hipsométrico), mapas antigos do sítio urbano indicando os cursos d'água antes da 
urbanização e em trabalho de campo, elabora-se a carta de enchentes para o distrito na 
escala 1:10.000. 

 
4. Carta de Apinhamento Humano 
Com a delimitação dos setores censitários do Distrito e dados sobre o número de 

moradores coletados no IBGE, calcula-se a área de cada setor censitário e elabora-se 
uma carta de densidade demográfica na escala de 1:10.000. 

Adota-se um parâmetro limite acima do qual os valores de densidade 
demográfica são considerados como diminuidores da qualidade ambiental. Com base 
nesse parâmetro elabora-se a Carta de Apinhamento Humano.  

 
5. Carta da verticalidade das edificações acima de 6 pavimentos. 
Com base na Carta de Verticalidade das Edificações na escala 1:5.000, elaborada 

por meio de trabalho de campo e a adoção de um parâmetro limite, elabora-se a Carta de 
verticalidade das edificações acima de 6 Pavimentos. 

 
6. Carta de Desertos Florísticos 
Com base em foto aérea elabora-se a carta com a localização e quantificação da 

cobertura vegetal existente no distrito. Essa carta apresenta uma certa distorção inerente 
à própria foto aérea; então, deve-se fazer um transporte das informações mapeando-se a 
distribuição dos "desertos florísticos" dentro da escala adotada (1:10.000) e com base 
em um parâmetro adotado de acordo com a revisão bibliográfica. 

 
7. Carta do Déficit de Espaços Livres Públicos 
Os Espaços Livres Públicos, já identificados na carta de uso do solo (1:5.000) 

são agora mapeados na escala 1:10.000. Uma carta do Déficit de Espaços Livres 
Públicos é construída com base na escolha de um índice mínimo de espaços livres 
públicos por habitante e nos dados demográficos dos setores censitários (IBGE). 
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Elaboração da Carta de Qualidade Ambiental 
 
As 7 cartas acima elencadas, indicam atributos que colaboram com a diminuição 

da qualidade ambiental e que ao serem cartograficamente cruzados acaba por fornecer a 
carta síntese, ou seja, a Carta de Qualidade Ambiental. 

Utiliza-se, então, da sobreposição de sete atributos realizada em etapas, ou seja, 
são sobrepostas duas cartas por vez. Primeiro, obtêm-se sínteses intermediárias, e da 
combinação destas delineia-se a síntese global. 

O fluxograma a seguir (Fig. 9) esquematiza o procedimento para se chegar a 
Carta de Qualidade Ambiental. 

 
 

Plantas da cidade 
de 1840 e 1897

Mapa 
Geomorfológico
do sítio urbano

Hipsométrico
1:10.000

BASE TEÓRICA +
Carta Cadastral (1974, escala 1:2.000) 

+ Levantamento de Campo

Carta de Uso do 
Solo 1:5.000

Estacionamentos 
1:10.000

Carta de Uso do Solo 
1:10.000

Vendas de veículos, 
peças, depósitos e 

transportadoras 1:10.000

Serralherias, mecânicas, 
funilarias e postos de 

gasolina 1:10.000

Avenidas com trafego 
intenso 1:10.000

Carta dos Usos do Solo 
Diferentes de Residências e 

de Praças 1:10.000

Carta de Usos Potencialmente 
Poluidores 1:10.000

Carta de Pontos de Enchentes 
1:10.000

IBGE Censo, 1991 Carta de Apinhamento
Humano 1:10.000

Carta de 
Verticalidade 

1:5.000

Carta de Verticalidade 
1:10.000

Carta de Verticalidade das 
Edificações Acima de 6 

Pavimentos 1:10.000

Foto aérea 1989 
1:10.000

Carta de Cobertura 
Vegetal 1:10.000

Carta de Desertos Florísticos
1:10.000

Carta de Uso do 
Solo 1:5.000

Carta de Uso do Solo 
1:10.000

IBGE Censo, 1991

Carta de Déficit de Espaços 
Livres Públicos 1:10.000

Carta de Qualidade 
Ambiental Urbana  

1:10.000

Figura 9 – Fluxograma dos Procedimentos para Elaboração da Carta de Qualidade 
Ambiental
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Carta de Delimitação e Avaliação de Unidades de Paisagem 
 
Com todos os dados levantados, mapeados e analisados, mais a percepção da 

paisagem que o pesquisador elabora durante o transcorrer do trabalho, divide-se a área 
de estudo em "Unidades de Paisagem" na escala l: 10.000, como uma proposta de se 
definir zonas para a atuação das medidas de melhoramento do ambiente e 
conseqüentemente da qualidade de vida da população.  

A classificação da paisagem da área de estudo, bem como o mapeamento da 
qualidade ambiental mostram a existência de zonas particulares na área que necessitam 
de um tratamento diferenciado e que não podem ser desprezadas como o que acontece 
em estudos utilizando escalas menores. 

 
 
Carta das Propostas para o Ordenamento do Uso do Solo 
 
Para auxiliar nas propostas de ordenamento e melhoria da qualidade ambiental, 

além desses atributos acima apresentados, acrescenta-se o mapeamento das áreas e dos 
imóveis tombados ou em processo de tombamento e de outras edificações de interesse 
histórico, artístico ou cultural. 

 
 
Carta da Proposta de Adensamento 
 
Levando-se em consideração todo o estudo, ainda é possível expressar 

cartograficamente se há ou não possibilidades de adensamento. Essa carta, então, é uma 
resposta cartográfica para a questão que a pesquisa tenta responder, ou seja, se o distrito 
de Santa Cecília pode ser considerado uma área para adensamento. 
 

 
 

Figura 10 – Fluxograma dos Procedimentos para Elaboração da Carta de Adensamento. 
 
 
Alguns comentários sobre o Método 
 
Martinelli (1994) coloca que "Embora todos os estudiosos sobre o assunto 

clamem pela necessidade de uma cartografia integradora, verifica-se ainda a insistência 
pela solução analítica exaustiva. Resultam, desta feita, mapas difíceis de serem 
entendidos pelo usuário. Isto acontece porque, tradicionalmente, a cartografia temática 
sempre ambicionou esgotar o tema que se propôs representar, exprimindo tudo ao 
mesmo tempo, superpondo ou justapondo os atributos ou variáveis em um único mapa. 
Realizados assim, os mapas não conseguem transmitir a visão de conjunto".  

Carta de Qualidade 
Ambiental 

Carta e Quadro das 
Unidades de Paisagem 

Carta e Texto sobre 
Proposta de Ordenamento 

Carta de Adensamento 



 60

Então, com esse método pretende-se uma coleta de dados exaustiva para a 
elaboração de uma carta da área o mais completa e detalhada possível, para, assim, 
partir-se de dados mais confiáveis para se chegar a uma síntese, a uma visão de 
conjunto. 

Em um país como o nosso, onde as preocupações com o meio ambiente, 
principalmente o urbano, ainda não são consideradas importantes, os pesquisadores que 
apresentam uma formação não verticalizada, sendo portanto capazes e interessados em 
trabalhar com métodos que consideram vários elementos ao mesmo tempo de uma 
forma sistêmica, se vêem obrigados a consumir quase todo o tempo disponível da 
pesquisa na coleta dos dados específicos.  

Trabalhar com planejamento da paisagem requer a disponibilidade de todos os 
dados relacionados com o meio físico, mas nem mesmo as cartas cadastrais, que servem 
de base para a coleta dos dados, estão atualizadas (no MSP são de 1974).  

Rosa (1994) coloca que "O ideal é que se fizesse, anualmente, um novo 
recobrimento aerofotogramétrico e se procedesse à atualização através de restituição das 
áreas que sofreram alterações (...) A operação e manutenção do Cadastro deve se 
encarregar de continuamente ir acompanhando as alterações que vão ocorrendo em cada 
quadra fiscal através dos processos de desmembramento de lotes, da construção de 
novas edificações ou de reformas nas existentes. Se tal procedimento não for adotado 
jamais a Prefeitura poderá pretender controlar eficientemente o uso e a ocupação do 
solo na cidade!". A atualização dos novos edifícios nos lotes pode ser feita com 
observação simples da calçada, portanto, sem um rigor geométrico, pois, segundo Rosa 
(op. cit.) "(...) na maior parte das aplicações, vale mais ter informações imprecisas do 
que não tê-las". 

O método proposto trabalha com inferências, com base nas informações 
detalhadas sobre o uso do solo urbano (escalas de l :2.000 a 1:10.000), já que vários 
autores já citados nos capítulos anteriores relacionam sempre a qualidade das variáveis 
do ambiente com o tipo de utilização do solo. 

Um outro ponto fundamental é a quantificação das variáveis do ambiente. A 
utilização do meio urbano deve ser regulamentada por meio de legislação adequada. 
Entretanto, o que há são leis, planos e propostas sem um rigor numérico, o que os torna, 
assim, difíceis de serem aplicados e cobrados pela população. Então, na linha da 
quantificação das variáveis, opta-se por trabalhar com os índices encontrados na 
literatura como o de espaços livres públicos por habitante e o índice de cobertura 
vegetal. Outros valores quantitativos podem ser obtidos em estudos sobre os limites da 
concentração demográfica e da verticalização, como os discutidos anteriormente. 

O método busca mostrar, sobretudo, a importância de estudos em escalas 
maiores. Todavia, esses estudos não podem substituir aqueles realizados em escalas 
menores. "Não é a mesma porção da 'realidade' que se considera nos diferentes níveis da 
análise espacial" (Lacoste, 1980). Odum, 1983, também trata dessa questão: "Uma 
consequência importante da organização hierárquica é que, à medida que os 
componentes ou subconjuntos combinam-se para produzir sistemas funcionais maiores, 
emergem novas propriedades que não estavam presentes no nível inferior". São as 
propriedades emergentes: "(...) propriedades do todo que não podem ser reduzidas à 
soma das propriedades das partes (...)" (op. cit.) 

Tem-se a consciência dos limites desse método. O que se procura é uma 
coerência na discussão e uma forma diferente de olhar para a realidade com o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida da população das cidades. 

"Por mais que se possa defini-lo, nosso projeto - o urbano – não estará nunca 
inteiramente presente e plenamente atual, hoje, diante de nossa reflexão. Mais do que 
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qualquer outro objeto, ele possui um caráter de totalidade altamente complexo, 
simultaneamente em ato e em potencial, que visa a pesquisa, que se descobre pouco a 
pouco, que só se esgotará lentamente e mesmo nunca, talvez. Tomar esse "objeto" por 
real, como um dado da verdade, é uma ideologia, uma operação mistifícante. O 
conhecimento deve considerar um número considerável de métodos para apreender esse 
objeto (...)" (Lefebvre, 1969). 

Portanto, apesar de viável e importante, esse método de avaliação da qualidade 
ambiental urbana derivado da Ecologia da Paisagem não dá a palavra final; ele é mais 
uma proposta que deve ser discutida com outros setores do planejamento, bem como 
com a população. 
 
 

Localização da área de estudo. 
 
A área escolhida para a aplicação do método em questão foi a do distrito de 

Santa Cecília (MSP) de acordo com a Lei Municipal nº 11.220 de 20.05.92, já que esta 
delimitação distrital, segundo a Lei Orgânica do MSP de 1991, define "unidades de 
planejamento": "Art, 157º - O Município instituirá a divisão geográfica de sua área em 
Distritos, a serem adotados como base para a organização da prestação dos diferentes 
serviços públicos" (LO-MSP, 1991). 

O distrito de Santa Cecília está localizado a oeste do distrito central, que é o 
distrito da Sé, e tem como vizinhos os seguintes distritos: Consolação (ao sul), 
República (a sudeste), Bom Retiro (a nordeste), Barra Funda (a oeste-noroeste) e 
Perdizes (a sudoeste); apresentando como limites a rua Jaguaribe, av. Duque de Caxias, 
al. Cleveland, trecho da ferrovia (RFFSA e Fepasa), viaduto Eng. Orlando Murgel, av. 
Rudge, av. Dr. Abrahão Ribeiro, av. Pacaembu e rua Dr. Veiga Filho (Figs. 11, 12 e 
13). 

A Figura 13 também destaca alguns pontos de referência e uma divisão do 
distrito em zonas historicamente estabelecidas, pois o distrito de Santa Cecília, apesar 
de ser considerado uma "Unidade de Planejamento" pela prefeitura, se apresenta muito 
heterogêneo na escala adotada para este trabalho, sendo reconhecido de forma diferente 
pela população. 
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Figura 11 – Localização da área de estudo (BR, SP, RMSP). 

 
 

 
Figura 12 – Localização da área de estudo. Divisão distrital do município de São Paulo. 

 

Distrito de Sta. 
Cecília 
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Figura 13 – Distrito de Santa Cecília e bairros reconhecidos pela população. 
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6. QUALIDADE AMBIENTAL NO DISTRITO DE SANTA CECÍLIA 
 
 
6.1 - Uso do solo 
 
A utilização do território da cidade está diretamente relacionada com a qualidade 

do ambiente urbano. Sendo assim, uma carta de uso do solo torna-se um importante 
instrumento para se fazerem inferências. Sabendo-se, por exemplo, que uma mecânica 
pode ser considerada uma fonte de poluição, basta localizar todas as mecânicas do 
distrito para se mapear as áreas potencialmente poluídas por esse tipo de uso, sem 
precisar fazer o levantamento direto da poluição. Isto é importante, pois o levantamento 
direto da poluição no ambiente, por meio de tecnologia avançada, é muito mais 
complexo, oneroso e de maior dificuldade para o entendimento da comunidade 
envolvida. 

Para localizar não só uma mecânica mas identificar todos os usos de cada lote do 
distrito, escolhe-se uma base cartográfica em escala apropriada, no caso, são oito cartas 
cadastrais na escala l:2.000, pois estas apresentam o desenho e a localização de cada 
lote. (Figura 14) 

 

Figura 14 – Trecho da Carta Cadastral na escala 1:2.000 (1974). 
 
Durante o levantamento de campo devem-se atualizar as informações das cartas 

cadastrais que no caso do MSP são de 1974. A Figura 15 mostra os lotes que passaram 
por modificações entre 1974 e 1992 ano do levantamento de campo desta pesquisa. 
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Figura 15 – Espacialização dos lotes modificados no Distrito de Santa Cecília entre 
1974 e 1992. 

 
Após o levantamento de campo os dados são transferidos para uma carta de 

menor escala (1:5.000), porque assim visualiza-se o distrito como um todo sem perder a 
localização de cada uso nos lotes, elaborando-se, portanto a Carta de Uso do Solo na 
escala 1:5.000. (Figuras 16 a , 16 b e 16c). 
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Figura 16 a – Carta de Uso do Solo na escala 1:5.000.  



 67

 
Figura 16 b – Legenda da Carta de Uso do Solo na escala 1:5.000. 
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Figura 16 c – Detalhe da Carta de Uso do Solo na escala 1:5.000. 

 
Com a carta de uso do solo completa e nessa escala é fácil destacar os usos de 

interesse para a identificação da qualidade ambiental.  
Os usos de interesse são destacados de forma independente e mapeados em uma 

escala menor (l:10.000), formando assim uma coleção de mapas. Esses mapas serão 
analisados nos próximos itens. Uma simplificação desse método seria a coleta direta em 
campo, já na escala de 1:10.000, somente dos usos de interesse. 

Como nesse método pretende-se o cruzamento dos dados mapeados por meio da 
sobreposição de mapas, faz-se, também, uma generalização dos dados da carta de uso 
do solo na escala l: 5.000 para a escala de 1:10.000. (Fig. 17) 
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Figura 17 -  Carta de Uso do Solo do Distrito de Santa Cecília. (escala 1:10.000) 

 
Analisando-se a Figura 17, em termos gerais, pode-se perceber que ao sul do 

Minhocão (elevado Costa e Silva) e a oeste da av. Angélica encontram-se usos 
predominantemente residenciais e que em todo o restante do distrito ocorre uma mistura 
de usos, salvo uma "ilha" no centro do distrito de uso residencial em volta do Colégio 
Boni Consili, ao sul da ferrovia. Destaca-se também ao norte da ferrovia uma maior 
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concentração de uso industrial. Manchas exclusivamente com uso comercial aparecem 
distribuídas por Campos Elíseos e trechos da Barra Funda. Nota-se a pequena 
quantidade de áreas verdes (praças) e sua má distribuição. Em termos de qualidade 
ambiental, apenas as áreas residenciais e as praças são destacadas como usos que não 
trazem grandes alterações à qualidade ambiental. Os outros usos, de forma direta ou 
indireta, provocam impacto negativo no ambiente e, com isso, pode-se apresentar a 
Carta dos Usos do Solo diferentes de Residências e de Praças (Fig. 18). 

 

 
Figura 18 - Carta dos Usos do Solo diferentes de Residências e de Praças . 
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Lei Geral do Zoneamento nº 7.805/72 
 
A Lei Geral do Zoneamento de 1972 para o MSP não foi uma proposta de 

melhoria das condições de vida da população, mas apenas transformou em lei a 
tendência já instalada da distribuição dos usos no município, privilegiando as áreas já 
residenciais, com o zoneamento Zl (áreas estritamente residenciais, sendo permitidas 
apenas residências unifamiliares (RI) e usos especiais (E4) como: monumentos 
históricos, mananciais de água, áreas de valor paisagístico).  

Os diferentes coeficientes de aproveitamento do solo foram estabelecidas tendo 
em vista o dimensionamento do sistema viário e dos meios de transporte. Vê-se, 
portanto, que o discurso não combina com a prática, pois o eixo principal para o 
estabelecimento do zoneamento foi o grande vilão das cidades: o automóvel.  

Termos como "bem-estar da população", "padrões ambientais", "quantificação 
de metas e padrões", etc. são colocados na lei de forma inútil, sem definição e sem a 
possibilidade de nenhuma quantificação, já que não existem pesquisas suficientes a este 
respeito no Brasil.  

Muitas das medidas também recaem apenas sobre novos loteamentos. A area 
"consolidada" da cidade, como por exemplo o distrito de Santa Cecília, acabou 
recebendo um zoneamento compatível com seu atual uso na época, ou seja, zona mista. 

É desestimulante analisar essa Lei de Zoneamento (a única lei que até hoje 
"controla" a ocupação da cidade), pois um ano após a sua promulgação já foi alterada 
pela lei n° 8.000/73. Em 1978 surge a Lei das Reformas na Região da Paulista (Z5) e 
Centros de Bairros (Z4) no. 8.843/78, que permite que "(...) as edificações localizadas 
nas mencionadas zonas possam ser modificadas - mediante reformas, reconstruções ou 
mudanças de uso - de acordo com a evolução das zonas onde se situam (...)". Portanto, 
uma revisão da "Coletânea das leis e decretos de parcelamento, uso e ocupação do 
solo", de 1971 a 1985 (Sempla-PMSP), mostra que a Lei de Zoneamento de 1972 foi 
sendo modificada sistematicamente. O que mais se encontra em seu texto é que tal 
artigo foi "tornado sem efeito pelo art.... da lei...", "revogado pelo art.... da lei...", "dada 
nova redação pelo art.... da lei...", "alterado pelo quadro ... anexo à lei...", 
"complementado pelos arts.... e ... da lei...", "extinto pelo art.... da lei...". Esta constante 
alteração vem se acumulando ao longo desses anos, e hoje é difícil saber o que 
realmente do zoneamento original ainda está em vigor. 

Portanto, além de as leis, em geral, serem de difícil entendimento pelo cidadão, 
elas estão constantemente se modificando. Souza (1989) constata que "Ao longo da 
década de 70 a lei de zoneamento vai sendo mutilada (...) anistias burlaram a lei (...) 
legitimação do 'laissez-faire' urbano apesar da lei". Ferraz (1991) afirma que "A cidade, 
não obstante os esforços sempre mobilizados, desrespeita a lei e o grosso das suas 
construções é clandestino".  

A ocupação ilegal, ou seja, fora dos critérios exigidos pela Lei do Zoneamento, 
ocorre lote por lote, passando despercebida. Também as alterações na lei são pontuais 
não considerando as características da região como também as consequências advindas 
dessas modificações para a cidade como um todo. Gottdiener (1985) coloca que 
"Embora o número dessas decisões seja muito pequeno em relação ao peso cumulativo 
de todos os julgamentos sobre o uso da terra, sua natureza estratégica determina o teor 
dos padrões de desenvolvimento para o restante da área local e solapa as tentativas do 
planejador de controlar o uso da terra".  

A explicação dada por alguns para esta constante modificação na lei do 
zoneamento é que a cidade foi evoluindo, foi se transformando com o tempo, e a lei teve 
que ir se adaptando a essa modificação dos usos. Porém, deve-se destacar que em alguns 
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bairros, escolhidos pela elite paulistana para sua moradia, como por exemplo os Jardins, 
o zoneamento sempre foi Z1 (estritamente residencial) isso desde a criação desses 
bairros, no início do século XX. Essa constante modificação, no restante do município, 
não deveria acontecer, pois uma lei de zoneamento deveria organizar os usos na cidade, 
impedindo o aparecimento de usos indesejáveis e a mistura de usos incompatíveis. Mas 
o que vem acontecendo é que os usos ilegais se instalam e, depois, a lei deve se adequar 
a essa ilegalidade.  

Portanto, pode-se concluir que a lei de zoneamento foi mais uma dessas leis que 
são feitas para não serem cumpridas. "Algumas leis são escritas com o fim de 
propaganda, para satisfazer oficialmente alguns interesses. Neste caso, não são tomadas 
as providências para sua execução e simplesmente não surtirão efeito (...) é o que 
acontece com a maioria das leis ambientais. Não há respaldo administrativo, falta 
vontade política" (Libório, 1994). 

Segundo a Lei Geral do Zoneamento de 1972 o distrito de Santa Cecília não foi 
contemplado com nenhuma área Zl (estritamente residencial), ficando livre para uma 
maior mistura de usos, fato que já se configurava na época. (Fig. 19) 

 

 
Figura 19 – Lei de Zoneamento de 1972 para o Distrito de Santa Cecília.  
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Nas zonas Z2, Z3, Z4, Z5 e nos corredores (Z8), portanto toda a área do distrito 
de Santa Cecília, podem existir tanto o uso residencial (unifamiliar e multifamiliar) 
como também comércio varejista diversificado (C2), como casas de música, boate, 
shopping center, peças e acessórios para automóvel, venda de motos, automóveis, 
caminhões, acessórios e peças para ônibus, concessionárias de veículos, depósito de 
bebidas, depósitos em geral, ferro velho, sucata, depósito de álcool, carvão, gás, 
inseticidas, óleos combustíveis, produtos químicos, tintas, etc.; a lei também permite 
nessas zonas os usos classificados como S2, podendo-se citar como exemplo 
carpintaria, funilaria, gráfica, marcenaria, mecânicas, motores, pintura, serralheria, 
depósitos, estacionamento, etc. Ainda nessas zonas, menos na Z2, se permite também 
comércio não varejista (C3) como, por exemplo, armazenagem de produtos perigosos. 
Nas zonas Z2 e Z3 são permitidos os serviços especiais como garagem para empresa de 
transporte, serviços de depósito e armazenagem.  

Na verdade a Lei Geral do Zoneamento de 1972 não propôs nada de novo para o 
distrito de Santa Cecília, delimitando os usos que já existiam na época e, sendo assim, 
toda a desorganização encontrada no distrito, com uma mistura de usos incompatíveis, é 
legal, apesar de imoral.  

Apenas a Usina de Asfalto da Prefeitura, localizada na esquina da rua do Bosque 
com av. Dr. Abrahão Ribeiro, é que desrespeita a Lei Geral do Zoneamento de 1972. 

Mesmo com a permissão da lei, essa mistura de usos não ocorreu em todo o 
distrito de Santa Cecília, pois percebe-se que a área a oeste da av. Angélica apresenta 
um maior uso residencial mesmo estando em zona Z4; o mesmo não acontece com o 
lado a leste da av. Angélica, que tem o mesmo zoneamento mas apresenta uma mistura 
de usos. (Figs. 17 e 19) 

Portanto, a Lei Geral do Zoneamento de 1972, além de não organizar os usos no 
município, foi sendo desrespeitada ao longo dos anos, e um dos condicionantes que 
prevaleceu na organização do espaço urbano do distrito foi o "zoneamento" realizado 
pelas empreiteiras e pela força da comunidade menos excluída que, por exemplo, criou 
praticamente uma "Zl" (de alto padrão e muito verticalizada, localizada no lado oeste da 
av. Angélica, sendo até confundido com o bairro mais nobre o de Higienópolis, e que 
alguns o batizam como “baixo-Higienópolis”) em uma zona que, segundo a lei, se 
permite uma mistura de usos. 

O zoneamento de uma cidade deve organizar os usos com base na qualidade de 
vida dos cidadãos. Deve evitar a mistura de usos incompatíveis, e, para isso, deve vir 
acompanhado de mapeamentos em escalas grandes (p. ex. l:5.000), para que se possa ter 
um controle da distribuição espacial de todos os lotes e sua utilização.  

É certo que uma zona estritamente residencial passa por dificuldades devido à 
falta de serviços nas proximidades; todavia, colocar lado a lado usos incompatíveis 
como mecânica e residência conduz a uma queda da qualidade ambiental. As pessoas 
que têm automóveis gostariam de ter uma mecânica a 100 metros de sua casa, mas 
ninguém a quer como vizinho. Este é um detalhe que não aparece nas escalas, 
geralmente pequenas (menores de l:5.000), dos estudos realizados para uma grande 
cidade como São Paulo, mas a grande cidade é formada justamente pela soma destes 
pequenos detalhes.  

Como as leis de mercado não são capazes de organizar o uso do solo com base 
na qualidade de vida da população, a lei de zoneamento não deve ir acompanhando 
essas tendências, mas sim se guiar por parâmetros rígidos que assegurem uma boa 
qualidade de vida a todos. Se isso não for feito, a maior parte da população terá que 
conviver com essa mistura de usos, que é incompatível com uma boa qualidade 
ambiental. 
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Tombamento 
 
Esse é outro aspecto que passa despercebido quando se trabalha em escalas 

menores do que 1:10.000.  
O levantamento baseou-se no estudo realizado pelo Departamento do Patrimônio 

Histórico (DPH - PMSP) em 1991, que mapeou todos os lotes de Campos Elíseos 
(bairro pertencente ao Distrito de Santa Cecília), com a localização dos imóveis 
tombados e os em processo de tombamento.  

Nos arquivos do Condephaat encontraram-se facilmente os imóveis já tombados 
pelo Estado, que são poucos no distrito de Santa Cecília.  

Além desses órgãos públicos consultou-se um trabalho de graduação da FAU, 
"Barra Funda - renovação urbana", realizado pela arquiteta Gloria Maria Rodrigues 
Pereira, que mapeou e fotografou bens de interesse para a preservação e os já tombados. 

O mapa de imóveis tombados, em processo de tombamento e de interesse 
histórico, artístico, cultural (Fig. 20) não apresenta todos os imóveis que mereceriam 
proteção. Os imóveis localizados ao sul do elevado Costa e Silva (Minhocão) e ao norte 
das linhas da ferrovia não foram levantados por nenhum órgão competente e portanto 
não estão assinalados no mapa. 

Segundo a Figura 20, a área correspondente aos Campos Elíseos (setor nordeste 
do distrito) presenta uma concentração de imóveis tombados, portanto deve-se 
reconsiderar qualquer tentativa de verticalização aleatória dessa área. Na verdade, 
dever-se-ia tombar toda essa região para poder proteger o desenho do arruamento e 
grupos de imóveis e não só imóveis isolados, pois trata-se de um bairro que já foi 
ocupado pela elite cafeeira, fazendo parte da história da Cidade e do Estado de São 
Paulo. 

Constata-se que a velocidade de demolição dos imóveis de interesse histórico, 
arquitetônico e cultural por parte de seus proprietários é bem maior do que a de 
tombamento. Geralmente são casarões do fim do século XIX localizados em lotes 
grandes como também casas menores, sobrados geminados também da mesma época 
que são demolidos conjuntamente para fornecer lotes de tamanho suficiente para a 
construção de edifícios nobres. 

Faz-se necessário um trabalho de levantamento dos imóveis de interesse para 
tombamento nas áreas do distrito que ainda não foram analisadas, pois corre-se o risco 
de não sobrar nada para contar a história.  
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Figura 20 – Carta dos imóveis tombados, em processo de tombamento e de interesse 
histórico, artístico, cultural. 
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6.2 - Carta de Usos Potencialmente Poluidores 
 
Com base no mapa de uso do solo na escala 1:5.000 destacam-se os principais 

usos potencialmente causadores de poluição atmosférica, hídrica, visual e/ou sonora; um 
levantamento qualitativo do tráfego permite um mapeamento das avenidas mais 
movimentadas, e do cruzamento desses mapas chega-se ao zoneamento das fontes 
potencialmente poluidoras do distrito. 

Não é preciso muito esforço para comprovar que as serralherias, mecânicas, 
funilarias e postos de gasolina são usos altamente poluidores. Mecânicas, funilarias e 
postos de gasolina trabalham diretamente com automóveis, motos, ônibus e caminhões 
e, portanto, o afluxo de veículos para esses locais é muito alto; conseqüentemente essas 
áreas sofrem com a poluição atmosférica e sonora proveniente desses veículos. Além 
disso, o próprio funcionamento desses estabelecimentos gera poluição, que não fica 
restrita ao interior dos estabelecimentos, mesmo porque muitas oficinas e postos de 
gasolina utilizam a calçada como área para seus serviços. As serralherias apresentam 
como principal incômodo a geração de ruídos, mas também ocorre um aumento do 
movimento de veículos e a utilização das calçadas para os serviços. 

A Figura 21 mostra a distribuição desses usos no distrito; a localização pode se 
dar de duas formas: "pontual" se o lote ocupado é pequeno e não mapeável na escala em 
questão, e "em área" se o lote é mapeável na escala em questão. Praticamente em todas 
as partes do distrito encontram-se esses usos ficando livre dessas intensas fontes 
poluidoras o lado oeste da av. Angélica, arredores do Colégio Boni Consili (setor 
central do distrito) e uma boa parte de Campos Elíseos. 

Lojas de venda de veículos, acessórios e peças estão relacionados novamente 
com os automóveis, motos e caminhões. A principal área de venda de veículos no 
distrito é a conhecida "boca do automóvel", que abrange a área entre a praça Princesa 
Isabel, av. Duque de Caxias, al. Barão de Limeira e al. Glete (Fig. 22). 

Essa região se apresenta totalmente congestionada por automóveis; é muito 
comum encontrar carros estacionados em fila dupla, e também sobre as calçadas. Nesse 
local também ocorre um gasto desnecessário de água, já que os proprietários das lojas 
lavam os carros todos os dias para livrá-los da quantidade de poeira que é muito alta na 
área. A venda de acessórios e peças também atrai os automóveis para o local. Então, 
além da poluição atmosférica e sonora proveniente dos carros, ocorre também o 
estacionamento nas calçadas e o teste de alarmes, buzinas e aparelhos de som, o que 
aumenta a poluição sonora. Esses usos acabam se agrupando também na área e ao redor 
da chamada "boca do automóvel". Os depósitos e transportadoras se relacionam mais 
com movimento de ônibus e caminhões, grandes contribuidores para o aumento de 
fumaça e poluição sonora nessas regiões, sem dizer que esses grandes veículos 
atrapalham muito o trânsito. 

Os estacionamentos mais incômodos para a população são aqueles abertos (sem 
teto), pois permitem o extravasamento tanto dos ruídos quanto da poluição atmosférica 
gerada pelos veículos. Além disso, a evaporação de combustível também colabora com 
a poluição. A maioria desses estacionamentos se apresenta totalmente 
impermeabilizado, o que incrementa as inundações no distrito. Existe no distrito uma 
quantidade razoável de estacionamentos nas áreas onde se encontram os edifícios mais 
antigos e, portanto, sem garagem, como também nas áreas mais comerciais. Muitos 
terrenos, antes de comportarem grandes edifícios, passam um tempo sendo utilizados 
como estacionamento. (Fig. 23) 
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Em relação ao tráfego, novamente automóveis, ônibus e caminhões, como fontes 
de poluição, estão relacionados com as principais vias de tráfego do distrito. A av. São 
João, o elevado Costa e Silva (Minhocão), as avenidas Duque de Caxias, Rio Branco, 
Rudge, Dr. Abrahão Ribeiro, Pacaembu e trechos das ruas das Palmeiras e Jaguaribe são 
as principais vias do distrito e portanto fontes de poluição sonora e atmosférica (Fig. 
24). Destaca-se também o terminal de ônibus urbanos localizado ao lado da praça 
Princesa Isabel. 

A poluição gerada pelo tráfego em vias sem suficiente arborização, como é (caso 
do distrito, atinge áreas além das adjacentes às fontes poluidoras. Outros trechos 
também apresentam-se com um fluxo de veículos que incomoda a população, todavia 
esse se dá em horários específicos como por volta do meio-dia, no fim da tarde e início 
da noite. Por isso esses trechos não foram mapeados. 

Nem todas as indústrias do distrito causam poluição pelo seu simples 
funcionamento, porém a elas também se relacionam fluxos de veículos, principalmente 
caminhões e ônibus; sendo assim, também indicam áreas poluídas. A principal indústria 
poluidora é a Usina de Asfalto da PMSP localizada na rua do Bosque, esquina com av 
Dr. Abrahão Ribeiro, motivo de reclamação dos moradores vizinhos devido à grande 
quantidade de poeira proveniente de seu interior. A Cetesb multa todos os anos a 
prefeitura, que prefere pagar as multas a resolver o problema. 

O cruzamento dos dados acima mencionados permite a elaboração de uma carta 
com o zoneamento das áreas potencialmente mais poluídas do distrito de Santa Cecília 
(Fig. 25). Esse mapa aponta regiões nas quais a população residente é obrigada a 
conviver diariamente com a poluição, principalmente a sonora e a atmosférica. Além 
disso, essas áreas se mostram muito perigosas para o pedestre, principalmente para as 
crianças e para os idosos, que são obrigados a ceder o seu espaço de calçada para os 
automóveis, correm sério risco ao atravessar as ruas e nem sempre estão seguros nas 
calçadas. Caminhar por essas áreas é se expor a esses perigos e também a um maior 
consumo de poluição atmosférica. Portanto, essas áreas apresentam uma baixa 
qualidade ambiental e, sendo assim, não passíveis de adensamento sem o 
comprometimento do bem-estar do cidadão. 
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Figura 21 – Espaciaização das serralherias, mecânicas, funilarias e postos de gasolina 
no distrito. 
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Figura 22 – Espacialização dos locais de venda de veículois, acessórios e peças, 
depósitos e transportadoras no distrito. 
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Figura 23 – Espacialização dos estacionamentos no distrito. 
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Figura 24 – Espacialização das avenidas do distrito com tráfego intenso. 
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Figura 25 - Carta de Usos Potencialmente Poluidores 
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6.3 - Carta de Pontos de Enchentes 
 
Com base nas características geomorfológicas do distrito de Santa Cecília, pode-

se entender o comportamento da drenagem da área bem como os motivos da localização 
dos pontos de enchentes. 

Segundo o Mapa Geomorfológico Esquemático do Sítio Urbano de São Paulo 
(Fig. 26) do Professor Ab'Saber (1956 in Azevedo, 1958), pode-se dividir o distrito de 
Santa Cecília em 3 morfo-unidades: 

a) Terraços Fluviais do Nível Intermediário (745-750m), compreendendo as 
áreas popularmente conhecidas como "baixo Higienópolis", "Santa Cecília" e parte mais 
alta de "Campos Elíseos"; 

b) Baixos Terraços Fluviais do Vale do Tietê e seus afluentes principais (725-
730m): "Campos Elíseos" e parte mais alta da "Barra Funda"; 

c) Planícies Aluviais do Tietê e seus afluentes, na "várzea da Barra Funda", 
divididos em dois níveis: 

• Planícies de inundação, sujeitas apenas às grandes cheias (722-724m). 
• Planícies de inundação, sujeitas a inundações anuais (719-721m). 
 

 
Figura 26 – Mapa geomorfológico do sítio urbano de São Paulo (Ab’Sáber, 1956).  

 
Portanto, o distrito de Santa Cecília apresenta, ao sul da linha férrea, um relevo 

não muito dissecado com cotas que variam de 760 a 725m. Ao norte da ferrovia, aos 
725 m, se inicia o trecho esquerdo da planície aluvial do rio Tietê no distrito de Santa 
Cecília, que apresenta, sob a ponte da Casa Verde, 720m de altitude.  

A Figura 27 mostra um croqui hipsométrico do distrito, no qual podem-se 
perceber três divisores de água e a Figura 28 mostra o distrito no ano de 1840, tempo no 
qual os córregos ainda corriam a céu aberto e o rio Tietê ainda não estava retificado. 
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Figura 27 – Croqui hipsométrico do distrito. 
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Figura 28 – Trecho da “Planta da Cidade de São Paulo de 1840, reconstrução histórica 
e topográfica aproximada. Escala 1:20.000. 

 
O divisor mais a leste forma uma área plana onde se encontra a área de "Campos 

Elíseos", o divisor central tem como referência principal a av. Angélica, que após 
ultrapassar o elevado Costa e Silva (Minhocão) forma um patamar mais largo, que 
encontra seu fim nas imediações do Colégio Boni Consili, e o divisor mais a oeste desce 
entre as ruas Conselheiro Brotero e Gabriel dos Santos se aplainando após o elevado 
Costa e Silva (Minhocão).  

Entre esses divisores há três córregos principais que mesmo canalizados ainda 
correm pelo distrito, não apresentado suas nascentes localizadas dentro do distrito, mas 
em cotas mais elevadas.  

O córrego do Arouche nasce perto da igreja da Consolação. Após alcançar o 
largo do Arouche, onde formava uma lagoa, segue seu caminho pela rua Frederico 
Steidel. Recebe, ao chegar à av. São João, um afluente em sua margem esquerda. Segue 
em direção ao entroncamento das Alamedas Barão de Campinas, Nothmann e rua Dr. 
Carvalho de Mendonça, onde outro afluente deságua. Desse ponto continua em direção 
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à ferrovia passando pelo cruzamento da av. Eduardo Prado com rua Conselheiro Nébias. 
Após a ferrovia, segue em direção ao norte, indo desaguar no Tietê.  

O córrego mais central, nome não identificado, nasce um pouco mais ao sul da 
nascente do córrego do Arouche mas também na vertente norte do patamar da rua da 
Consolação. Desce entre a alameda Albuquerque Lins e rua Basílio Machado. Após 
ultrapassar o Minhocão, perde sua velocidade e, ao entrar na planície aluvial, após a 
ferrovia, vira-se para nordeste e, fazendo uma curva para noroeste, se dirige finalmente 
para o Tietê.  

O terceiro e ultimo córrego é o do Pacaembu, que forma o limite oeste do 
distrito em estudo. Tem suas nascentes localizadas na vertente norte do Espigão Central 
de São Paulo, mais precisamente av. Dr. Arnaldo, descendo com certa velocidade até a 
área onde se encontra o estádio de futebol Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), e a 
partir daí segue pela avenida Pacaembu, mas sem muita energia. Após passar sob o 
Minhocão, encontra uma área plana onde começa a serpentear com baixa velocidade 
para finalmenete encontrar o Tietê. 

A Figura 29 mostra os pontos de enchentes verificados no trabalho de campo 
após momentos de chuvas fortes e curtas. Além da própria enchente, podem-se procurar 
evidências indiretas, como "comportas" construídas nas entradas das casas e rampas de 
acesso que evitam que a água invada a residência. 
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Figura 29 – Localização dos pontos de enchentes no distrito. 
 
Apesar de o córrego do Arouche estar localizado na região dos Terraços Fluviais 

e, portanto, livre das cheias do rio Tietê, no trecho entre as cotas de 745 e 730m 
encontram-se 5 pontos de enchente (Fig. 29).  
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O primeiro ponto, localizado no limite sudeste do distrito, divisa com o largo do 
Arouche, pode ser explicado devido à antiga lagoa aí existente anterior às obras de 
pavimentação. Veja no croqui hipsométrico (Fig. 27) que entre as curvas 745 e 735m a 
distância é grande, indicando assim uma declividade baixa; portanto as águas 
apresentam-se com baixa velocidade e com propensão a se acumular (Fig. 28). 

O córrego do Arouche segue, então, para o segundo ponto de enchente na rua 
Frederico Steidel. Repare na Figura 28 que existem traços horizontais acompanhando o 
córrego, esses indicando área de inundação devido à baixa declividade.  

Após atravessar a av. São João, o córrego ganha um pouco de velocidade para 
perdê-la logo após dezenas de metros no terceiro ponto de cheias no cruzamento entre 
as alamedas Barão de Campinas e Nothmann. Esse local se situa entre as curvas de 735 
e 730m, bem distantes entre si como pode-se ver na Figura 27. Aí o gradiente é baixo e, 
na Figura 28, nota-se que uma grande lagoa se formava encontrando-se, antes e depois, 
ao longo do córrego amplas áreas de inundação natural. Levando-se em consideração os 
atuais pontos cotados percebe-se que em alguns locais toda a água corre para um mesmo 
local. 

As causas da existência desses pontos de cheias não são encontradas somente na 
análise local, mas podem ser remetidas às modificações ocorridas ao longo de todo 
córrego do Arouche. 

Praticamente toda a água, seja ela proveniente das chuvas ou dos edifícios, da 
área de Campos Elíseos e da vertente leste do divisor que corre sobre a av. Angélica, 
flui para o córrego do Arouche. O mapa de 1840 (Fig. 28) já mostrava que ao longo 
desse córrego existia uma planície aluvial que deveria ser considerada, ou seja, devido à 
baixa declividade em alguns pontos, o córrego não corria encaixado em toda sua 
extensão e portanto suas águas acabavam se espalhando, ocupando assim suas margens 
quando ocorriam momentos de fortes chuvas. Com a verticalização de suas margens e 
das vertentes a montante, ocorre um aumento do afluxo de água para dentro do córrego, 
que já apresentava a característica de baixa capacidade de transporte. Com o passar do 
tempo o córrego do Arouche vem se tornando cada vez mais sobrecarregado com 
chuvas de intensidade cada vez menor. Esse é um exemplo típico do potencial 
ecológico, que continua existindo mesmo quando o ser humano altera o ambiente sem 
levar em consideração a dinâmica da natureza. 

Após atravessar a ferrovia e adentrar a planície aluvial do Tietê, o córrego do 
Arouche tem a sua planície aluvial aumentada devido à pequena amplitude altimétrica 
de um longo trecho, apresentando um ponto de enchente a altura da av. Marquês de São 
Vicente com rua Anhangüera. A bem da verdade, quando esses córregos passam à área 
da planície de inundação do Tietê, ou seja, abaixo da cota de 725m, torna-se difícil a 
reconstituição de seus caminhos, pois devido à baixa declividade os córregos 
serpenteiam e suas planícies aluviais acabam se encontrando e se unindo com os 
meandros do rio Tietê com sua ampla planície de inundação. 

Mais ao norte, junto à ferrovia, encontram-se as ruas Capistrano de Abreu, 
Conselheiro Brotero, Victorino Carmilo e Lopes Chaves, que também sofrem com os 
problemas das cheias. Essa é uma área de baixada para onde as águas do entorno, todo 
impermeabilizado, acabam convergindo com grande velocidade. Além desse afluxo 
acima da capacidade de vazão das galerias, ocorre um represamento formado pela 
ferrovia, e assim, não tendo para onde ir, a água da chuva, que vem lavando a cidade a 
montante, invade e contamina as casas da região. 

O córrego do Pacaembu corre para o norte, em direção ao Tietê, tendo em sua 
vertente direita o bairro de Higienópolis e depois Santa Cecília e na sua vertente 
esquerda o bairro de Perdizes e depois Barra Funda. As vertentes onde se encontram 
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Higienópolis e Perdizes se encontram totalmente impermeabilizadas e muito 
verticalizadas. Isso faz com que toda a água da chuva, somada às provenientes dos 
edifícios, corra com grande velocidade e em uma quantidade que o córrego do 
Pacaembu não consegue dar vazão. Ainda, como já mencionado, o córrego que passa 
sob a avenida de mesmo nome não apresenta, nesse local, a energia que apresentava nas 
suas nascentes localizadas no hoje bairro do Pacaembu, tombado pelo Estado e que 
portanto deveria apresenta uma certa proteção de sua vegetação e permeabilização do 
solo e ainda controle da verticalização. Todavia, no bairro do Pacaembu tem havido 
uma invasão de usos não compatíveis, como por exemplo, o comercial, com a derrubada 
de espécies vegetais e impermeabilização do solo. E ainda, como já foi dito, a liberação 
das vertentes para verticalização, promovida pelo poder municipal por meio de 
alterações na lei. 

Na planta de 1840 (Fig. 28), percebe-se que após atravessar a antiga estrada para 
a Freguesia de N. Sra. do Ó, hoje av. Gal. Olímpio da Silveira, o córrego do Pacaembu 
forma uma nova lagoa e suas planícies aluviais se ampliam ainda mais. O trecho da av. 
Pacaembu, desde a rua Dr. Veiga Filho até a ferrovia, sofre com as enchentes, bem 
como no entorno do local onde foi construído o Memorial da América Latina, uma 
enorme área impermeabilizada construída sobre a planície aluvial. 

Ao norte da ferrovia o gradiente de declividade torna-se muito baixo; as cotas 
variam de 725 a 720m, apenas 5 metros em uma grande extensão. Essa área foi arruada 
e edificada na medida em que a planície aluvial do Tietê, com seus amplos meandros, 
foi sendo drenada e aterrada. 

Segundo o mapa da Sara Brasil (1930), percebe-se que da av. Marquês de São 
Vicente (antiga rua Lusitânia) para o norte existia um amplo brejo com depressões 
periodicamente inundadas. A av. Rudge já existia e, praticamente, 30% da área já 
estavam ocupados. É interessante notar a toponímia da região, onde se encontram ruas 
com nome relacionados com cheias, como rua Baixa, rua Salta Salta, rua da Várzea, esta 
última localizada bem sob o viaduto Pacaembu logo após a ferrovia, indicando assim a 
existência nesse local da planície aluvial ou popularmente conhecida como várzea. Em 
muitos guias de rua da cidade de São Paulo, encontra-se a designação de várzea da 
Barra Funda para a área localizada ao norte da av. Marquês de São Vicente, mas de 
acordo com o esboço geomorfológico de Ab'Saber a várzea alcança a cota dos 725m, ou 
seja, chega até a ferrovia. 

Mesmo a área da várzea sendo local de inundação do rio Tietê, obras de 
engenharia, como arruamentos, aterros, canalizações, fizeram com que alguns pontos 
ficassem a salvo das enchentes, todavia a água que ocuparia esses locais acaba fluindo e 
se acumulando nas cotas mais baixas. A rua James Holand, entre a rua do Bosque e av. 
Marquês de São Vicente, é um desses pontos de inundação. 

Analisando-se o sentido dos fluxos da água com base nos pontos cotados, 
facilmente se percebe que a av. Marquês de São Vicente, construída em uma cota mais 
alta do que a rua James Holand, forma um dique fazendo com que a água se acumule 
nesta última. Outra área de cheia que apresenta mesma explicação é a que abrange as 
ruas James Holand, Solimões, Baronesa de Porto Carreiro, dos Americanos e Geraldo 
Buono, no extremo norte do distrito. 

Com a eliminação de antigos meandros e com o aterro para a construção das 
marginais do Tietê, criou-se uma bacia na qual a água passou a se acumular com mais 
vigor. 

Conclui-se, portanto, que a ocupação de planícies aluviais, tão amplas como a do 
Tietê, com edificações e impermeabilização do solo provocarão no futuro transtornos 
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que dificilmente poderão ser resolvidos sem se gastar uma grande quantia em dinheiro e 
com um prejuízo emocional e material para a população que ali vive. 

É imperioso visualizar a dinâmica das águas no distrito de Santa Cecília de 
modo sistêmico. Ações realizadas nas cotas superiores irão repercutir na população que 
vive nas cotas inferiores. Áreas localizadas a montante dos pontos de enchente devem 
diminuir o grau de verticalização e impermeabilização do solo aumentando a quantidade 
de áreas livres de construção permeáveis e vegetadas, como também tornando-se 
permeáveis áreas como quintais e estacionamentos que deveriam também conter 
arborização. 

Na área ao norte da ferrovia, por ser considerada planície aluvial e por todos os 
problemas já aqui levantados e discutidos, devem-se proibir novas edificações evitando-
se assim maiores transtornos para a população.  

Sugere-se para as áreas de inundação dos rios a ocupação por áreas verdes 
permeáveis. Portanto, chama-se a atenção para o fato de que muitas das áreas ainda 
"vazias" ao longo dos rios Tietê e Pinheiros estão sendo consideradas como ótimos 
lugares para a instalação de megaprojetos. A Barra Funda, por exemplo, está sendo 
considerada como uma região com infra-estrutura "(...) tem estrutura viária e rede 
telefônica excelentes (...)", segundo (engenheiro responsável pela obra in FSP, 
08.03.92), e portanto já existe um plano para a construção de prédios de escritórios na 
região. O Caderno de Imóveis da FSP de 19.07.92 aponta a Barra Funda (no distrito de 
Santa Cecília) como área com tendências de verticalização com imóveis residenciais, 
com um dos maiores potenciais de valorização na cidade e, também, devido à boa infra-
estrutura, área para investimentos em escritórios. Com a confirmação desses 
megaprojetos e tendências de verticalização ocorrerá um aumento do número de pontos 
de enchente e a amplificação da intensidade das cheias nos pontos já existentes no 
distrito de Santa Cecília. 

 
 
6.4 Densidade demográfica e a Carta de Apinhamento Humano 
 
Sabe-se que alta densidade populacional está diretamente relacionada com 

desconforto, riscos de doenças, deficiência no abastecimento em geral, problemas na 
eliminação e deposição de lixo, mal-estar, ruídos, poluição, falta de privacidade, 
competição, congestionamento nas ruas, escassez de espaços livres para o lazer, falta de 
participação popular, em resumo, deterioração da qualidade da vida urbana. Mas é 
difícil se chegar a um número que expresse a densidade populacional ideal.  

Na revisão bibliográfica viu-se que, segundo alguns autores, o número ideal para 
densidade populacional varia entre 100 e 500hab/ha. 

Segundo a PMSP (1992), a densidade populacional média do MSP é de 
64hab/ha, índice alcançado dividindo-se a população total do MSP em 1991 
(9.626.898hab) pela área total do município (1.509km2). Todavia, quando se considera 
apenas a zona urbana (900km2), que apresenta 97,5% da população (9.386.225,6hab), a 
densidade passa a 104,3hab/ha. Como essa população não está distribuída de forma 
homogênea, alguns distritos aparecem mais adensados, como: Santa Cecília 
(290hab/ha), Bela Vista (284hab/ha), Cerqueira César (264hab/ha), Liberdade 
(244hab./ha). Nota-se que esses distritos estão localizados na zona central e as 
densidades mais baixas localizam-se nas áreas mais periféricas.  

Observa-se a admiração na frase: "A densidade do MSP é de 63,8hab/ha e, em 
certas áreas, alcança índices tão altos quanto l00hab/ha (ONU, 1993). Ainda no relatório 
da ONU (1993), "É interessante notar que, devido ao apinhamento e condições 
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insalubres de vida nos cortiços em certas áreas centrais (p. ex.: Bom Retiro, Liberdade, 
Santa Cecília, Barra Funda, Santa Ifigênia, Sé), os níveis de mortalidade infantil são 
comparáveis com algumas das áreas mais pobres da periferia". 

Para comparação destaca-se também a densidade da RMSP que é de 
19,15hab/ha (ONU, 1993). Esses dados estão organizados na tabela 4. 

 
Tabela 4 - Comparação das densidades demográficas da RMSP e MSP (área total), 
MSP (zona urbana) e distrito de Santa Cecília. 

ÁREA DENSIDADE (Hab/Ha) 
RMSP 19,15

MSP - área total 64,00 
MSP - zona urbana 104,30 

Distrito de Santa Cecília 290,00 
 Fonte: IBGE, 1991. Organização: João Carlos Nucci, 1996. 
 
De acordo com a tabela 4, poder-se-ia afirmar que a RMSP suportaria um 

adensamento, e que o distrito de Santa Cecília não. Isso parece contraditório, já que o 
distrito está dentro da região metropolitana. Está claro, portanto, que não se deve 
trabalhar com as densidades médias, é necessário uma verificação local. 

Com o intuito de alcançar esse propósito, pode se trabalhar com o mapeamento 
dos setores censitários e com as listas de dados do censo de 1991 (IBGE).  

O IBGE não considera a delimitação distrital do MSP proposto pela lei de 1992, 
então, para se trabalhar com o atual distrito de Santa Cecília para a PMSP com os dados 
do IBGE, devem-se considerar também alguns setores censitários do distrito da Barra 
Funda. Para o IBGE, Santa Cecília e Barra Funda formam o mesmo distrito (código 5), 
que se divide em dois subdistritos: Santa Cecília (código 38) e Barra Funda (código 8). 
Os setores censitários podem se organizar com base em um edifício, metade de uma 
quadra, uma quadra, até uma área maior. As praças, mesmo não existindo nelas 
domicílios, são inseridas em setores censitários. Esse fato ocasiona uma densidade 
populacional subestimada, já que as pessoas amostradas não vivem nas praças. Alguns 
setores são muito pequenos para a escala deste estudo e, portanto, podem ser inseridos 
em setores maiores. Com isso corre-se o risco de perder particularidades, mas esses 
casos serão esplanados mais adiante. Setores censitários adjacentes e com praticamente 
a mesma densidade demográfica também podem ser homogeneizados. A tabela 5 mostra 
alguns números dando uma visão geral do distrito. 

 
Tabela 5 - Número de domicílios, de domicílios não ocupados e de moradores nos 
subdistritos de Santa Cecília e Barra Funda. 

SUBDISTRITOS 
IBGE 

N° 
DOMICÍLIOS

DOMICÍLIOS NÃO 
OCUPADOS 

N° 
MORADORES

SANTA CECÍLIA 28.447 4.402 65.612 
BARRA FUNDA 7.557 1.078 19.438 

TOTAL DO 
DISTRITO 36.004 5.480 (15,22 %) 85.050 

Fonte: Censo de 1991, IBGE. Org.: João Carlos Nucci, 1996. 
Obs.: Do subdistrito da Barra Funda (IBGE), só foram considerados os setores 
censitários pertencentes ao distrito de Santa Cecília, segundo divisão do MSP. 
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A área total do distrito de Santa Cecília calculada pela soma dos setores 
censitários é igual a 3.076.075,0m2, e a calculada considerando-se o distrito como um 
todo é igual a 3.600.000,0m2. Isso acontece porque no cálculo por setor censitário não 
foram consideradas as ruas, os viadutos e as avenidas, e o fato de medir a área de cada 
setor separadamente e depois fazer a soma total embute também o somatório dos erros 
dos cálculos de cada área. Portanto, dependendo da metodologia escolhida para o 
levantamento, o valor da densidade demográfica pode mudar. Por exemplo: A 
densidade demográfica para o distrito de Santa Cecília pode ser 236,3hab/ha (85.050hab 
÷ 3.600.000m2) ou 276,5hab/ha (85.050hab ÷ 3.076.075m2) ou ainda a veiculada pelo 
IBGE de 290hab/ha. Essa diferença não é preocupante para os propósitos deste trabalho, 
que está considerando limites não muito restritivos. 

Pode-se concluir com base na tabela 5 que, devido ao grau de ociosidade de 
5.480 domicílios (15,22%) e com uma média para o distrito de 2,79hab/domicílio 
(85.050hab ÷ 30.524 domicílos ocupados), existem domicílios prontos para abrigar uma 
média de 15.289 pessoas. Daria para abrigar todos os "4.549 moradores de rua" 
(Datafolha, ago/95 in FSP, 03.09.95) do MSP e resolver o problema de muitos que 
moram nas péssimas condições dos cortiços. 

Com o mapeamento da densidade populacional do distrito de Santa Cecília (Fig. 
30) pode-se perceber, em termos gerais, que a densidade demográfica diminui do sul 
para o norte e que a leste existe uma área, dentro de Campos Eliseos, com valores 
menores de densidade. Existe um problema no procedimento adotado, que é a 
consideração das áreas nas quais não ocorrem moradores mas que são computadas nos 
cálculos das densidades. Por exemplo, os baixos valores encontrados em Campos 
Eliseos estão subestimados devido à presença da praça Princesa Isabel, do largo 
Coração de Jesus e da praça Júlio Prestes, bem como a estabelecimentos institucionais e 
comerciais como corpo de bombeiros, shopping center, ferrovia, quartéis de polícia, 
Palácio Campos Eliseos, terminal de ônibus e escolas bem grandes, como o Liceu 
Coração de Jesus. Ainda mais, estabelecimentos comerciais que ocupam uma grande 
área, como vendas de veículos e autopeças, também algumas indústrias, do mesmo 
modo mascaram a densidade demográfica, e isso acontece tanto em Campos Eliseos 
como na Barra Funda ao norte da linha férrea. Portanto, quanto mais diluídas em outros 
usos estiverem as residências, mais subestimadas estarão suas densidades demográficas, 
ficando mais próximas da realidade as áreas que contenham apenas o uso residencial. 

Na verdade, em locais com baixa densidade demográfica como Campos Elíseos, 
a população está longe de viver confortavelmente, pois se encontra espremida em 
cortiços (casarões e pequenos prédios deteriorados), prostíbulos e pequenos hotéis de 
baixa classe, e sabe-se que em um cortiço a densidade demográfica é altíssima e vive-se 
em grande promiscuidade.  
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Figura 30 – Carta da densidade demográfica para o Distrito de Santa Cecília. 
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Destacam-se alguns locais como a quadra delimitada pelas ruas das Palmeiras e 
Barão de Tatuí e as alamedas Barros, Nothman e rua Martim Francisco, que apresenta 
uma densidade demográfica na faixa de 701 a 2.027hab/ha. Todavia nessa quadra estão 
localizados, segundo o IBGE, quatro setores censitários (Fig. 31), sendo que o setor 2 e 
6 representam edifícios superadensados. 

 

 
Figura 31 - Croqui da quadra entre as ruas das Palmeiras e Martim Francisco, e 
alamedas Barão de Tatuí e Barros, com a delimitação dos setores censitários, segundo 
IBGE. 

 
O setor 6 indica o Edifício Minister, localizado na rua das Palmeiras, n° 381 com 

251 domicílios e 458 moradores. O cálculo da densidade demográfica para esse setor 
seria bem maior do que os 741,0hab/ha calculados para a quadra como um todo, pois a 
população residente nos altos edifícios fica diluída ao se considerarem os 
estacionamentos, supermercados, templos religiosos, etc. Considerando-se apenas a área 
ocupada pelo Edifício Minister (780m2, segundo carta cadastral 1:2.000) chega-se à 
densidade aproximada de 5.800hab/ha. 

O setor censitário nº 18 (subdistrito de Santa Cecília - IBGE), delimitado pela 
av. São João, al. Nothmann e Gal. Júlio Marcondes Salgado, apresenta 2.027,lhab/ha, o 
valor mais alto encontrado no distrito. O valor mais baixo foi o de 30,9hab/ha 
pertencente ao setor 5 (subdistrito Barra Funda - IBGE), trecho localizado ao longo da 
ferrovia e ao norte dela.  

A favela mineira Cabana do Pai Tomás em Belo Horizonte, o lugar mais 
populoso do Brasil, segundo o IBGE, com uma densidade demográfica de 1.700hab/ha, 
onde podem-se encontrar lotes de 360m2 com 80 pessoas (2.222,2hab/ha), e devido à 
ausência de espaço, 80% das mulheres se transformaram em dependentes de calmantes 
e antidepressivos (,FSP, 29.05.94), encontrou agora em algumas áreas de Santa Cecília 
mais um parceiro de exemplo de "apinhamento" humano.  

Pode-se dizer que, em termos de densidade demográfica, alguns grupos de 
edifícios do distrito de Santa Cecília são favelas verticais. O professor de psicologia da 
PUC-MG William Pereira conclui em seu livro O Adoecer Psíquico do Subproletariado 
que a grande maioria dos pacientes internados em hospitais psiquiátricos estão ali por 
não terem suportado conviver com tanta gente. Nem sempre as pessoas se acostumam a 
viver com altas densidades populacionais, talvez o povo esteja acostumado a aguentar 
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calado a vida que se vive nesses "pombais verticais", que são alguns edifícios 
encontrados em Santa Cecília. 

Com base nessas considerações podem-se propor limites para a densidade 
populacional no distrito de Santa Cecília. Como já discutido, os limites propostos 
procuram evitar as controvérsias e portanto estão acima do que realmente seria o ideal. 
Considera-se, portanto, que nas áreas com valores acima de 400hab/ha deve-se impedir 
um maior adensamento e que as áreas abaixo dos 400hab/ha poderiam ser adensadas se 
as outras variáveis do ambiente assim o permitirem (Fig. 32). 
 

 
Figura 32 - Carta de Apinhamento Humano para o distrito de Santa Cecília. 
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6.5 - Verticalidade das edificações 
 
A verticalização do distrito de Santa Cecília iniciou-se por volta de 1940 e esse 

processo continua até os dias de hoje. A Figura 33 mostra a carta de verticalidade das 
edificações para o distrito de Santa Cecília, homogeneizada para a escala 1:10.000, mas 
com dados coletados com base em levantamento de campo, lote a lote, na escala 
1:2.000. 
 

 
Figura 33 – Carta de Verticalidade das Edificações no distrito de Santa Cecília. 
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Os prédios mais antigos do distrito se encontram ao longo das principais e 
antigas vias, como av. São João, av. Gal. Olímpio da Silveira, av. Duque de Caxias, al. 
Barão de Limeira e arredores. Esses prédios têm de 10 a 15 pavimentos e, apesar de 
alguns apresentarem amplos cômodos, não há garagem nem área de lazer. O edifício 
ocupa todo o lote, e os recuos são mínimos, quando não inexistentes, entre as 
construções, como consequência a insolação é insuficiente. Os apartamentos voltados 
para as ruas sofrem com a poluição atmosférica, sonora e visual das grandes avenidas, 
como por exemplo o Minhocão, e os apartamentos interiores ao lote contam apenas com 
um fosso para a ventilação. Esse tipo de edificação também é encontrado na área entre 
as avenidas Duque de Caxias, São João, Angélica e rua Jaguaribe. Essa parte do distrito 
apresenta uma mistura de edificações de épocas diferentes. Encontram-se casas térreas 
do século XIX, sobrados, edifícios de todos os tamanhos, com apartamentos amplos e 
também quitinetes, casas transformadas em cortiços e edifícios para a classe média. Não 
são encontrados edifícios de alto padrão.  

A mesma descrição acima pode ser aplicada para a área entre a av. Duque de 
Caxias, av. Rio Branco, alameda Eduardo Prado, av. Angélica e av. São João. Nessa 
área, entretanto, a relação entre altos edifícios e casas térreas diminui. O número de 
casas e casarões antigos transformados em cortiços aumenta. Aparecem amplos terrenos 
ocupados com galpões, estacionamentos ou em obras de verticalização. 

A área entre as avenidas Rio Branco, Duque de Caxias e al. Cleveland apresenta 
edificações de baixo gabarito, como galpões, escolas, shopping center, corpo de 
bombeiros e muitas casas, casarões e pequenos prédios antigos sendo utilizados como 
cortiços. 

Entre a al. Eduardo Prado, rua Brig. Galvão até o extremo norte do distrito 
encontram-se casas de um pavimento e sobrados entremeados a galpões, terrenos 
ociosos e escolas. Alguns cortiços marcam presença, mas na maioria o nível social da 
população dessas edificações varia ao redor da classe média baixa. 

A área entre av. Gal Olímpio da Silveira, rua Tupi, rua Dr. Veiga Filho e av. 
Angélica, também conhecido como "baixo Higienópolis", está ocupada em sua maioria 
por edifícios com mais de 13 pavimentos e de alto padrão com algumas casas antigas 
entremeadas. Essa é a área do distrito mais valorizada, segundo os padrões imobiliários. 
Nela podem ser encontrados edifícios antigos sem garagem ou com garagem para um só 
automóvel, e com infra-estrutura para o lazer insuficiente, até grandes empreendimentos 
que ocupam vários lotes onde o edifício forma uma "torre isolada no lote" cercada por 
uma super infra-estrutura como piscina, quadra-de-esporte, playground, solário, sauna, 
salão de festas, sala de jogos, entre outros. Estacionamento para mais de um carro é 
imprescindível. Esse tipo de empreendimento vem ocorrendo principalmente no "baixo 
Higienópolis", porém já se podem encontrar algumas investidas em direção ao norte do 
Minhocão. (Fig. 34) 
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Figura 34 – Distribuição dos edifícios tipo “torre isolada no lote” no distrito de Santa 
Cecília. 

 
Como o "baixo Higienópolis" é uma área muito valorizada, existe uma demanda 

para a construção de verdadeiros "clubes", "ilhas de conforto e segurança" em meio a 
um mar de desorganização e descontrole físico e social existente no bairro e nos 
arredores. As pessoas que moram nesses edifícios só saem de suas "ilhas" de carro 
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como se fossem barcos que diariamente flutuam sobre os problemas da sociedade e 
ancoram na escola das crianças, no shopping, na universidade, no trabalho, nos 
barzinhos badalados da cidade. Nos finais de semana a "embarcação" vai procurar o 
remanso da casa de campo ou do litoral. Esses empreendimentos conquistam a classe 
alta com a oferta de um grande apartamento, completa infra-estrutura de lazer e pelo 
menos três vagas na garagem e, um item fundamental nos dias atuais: total segurança. 

 Um dos fatores que ajudaram a verticalizar o "baixo Higienópolis" foi o fato de 
o zoneamento ser Z3 e Z4 (que permite a construção de até quatro vezes a área do 
terreno), porém hoje há poucos terrenos disponíveis para a construção de novos 
empreendimentos, devido ao boom imobiliário que aconteceu nos anos 70 e 80. Isso 
conduzirá, ainda mais, à construção de imóveis de alto padrão devido ao alto preço dos 
lotes. A demanda existe, pois o bairro se apresenta com uma boa segurança, o que atrai 
os moradores das casas térreas do Pacaembu. 

A crescente verticalização do distrito começa a avançar dessa área para além do 
Minhocão, na área considerada pelas construtoras como "Nova Barra Funda", já que 
essa também apresenta um zoneamento favorável (Z3 e Z4), boa localização e infra-
estrutura. A área mais valorizada dessa "Nova Barra Funda" é a da Chácara do Carvalho 
onde se localiza o Colégio Boni Consili. Encontra-se ali um conjunto de casas e 
sobrados, de uso exclusivamente residencial, em ruas tranquilas e arborizadas, 
constituindo assim uma ilha de boa qualidade ambiental no distrito. Todavia essa 
tranquilidade e qualidade ambiental já foram diminuídas pela construção de um edifício 
bem no inteiror da chácara. 

O padrão de construção na "Nova Barra Funda" é de classe média com 
apartamentos de l, 2 e no máximo 3 dormitórios, porém procura-se vender também 
aquilo que o Poder Público não consegue fornecer de forma eficiente, como segurança e 
ampla área de lazer. 

Verifica-se, portanto, que existe uma tendência de verticalização a curto prazo 
das áreas da "Nova Barra Funda" e Chácara do Carvalho. Nessas áreas como também ao 
norte da ferrovia encontram-se algumas vilas que ainda tentam manter uma vida 
comunitária já não mais encontrada em locais mais verticalizados. Em tese, uma vila 
apresentaria um espaço interno que poderia funcionar como ponto de encontro, área de 
lazer, prática de jardinagem, etc. e, sendo assim, poderia ser considerada "ilha" de boa 
qualidade ambiental. Em 1984, havia no distrito de Santa Cecília 46 vilas, e foram 
suficientes somente 8 anos para a destruição de 18 vilas. Em 1992 levantaram-se, 
portanto, 28 vilas no distrito (Fig. 35). 
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Figura 35 - Localização das vilas no distrito de Santa Cecília. 

 
 
Algumas vilas, ocupadas pela classe média, apresentam-se com portão na 

entrada, alguma vegetação em seu pátio interno, apenas com uso residencial, 
impermeabilizada e com carros ocupando a possível área de lazer. Outras vilas, 
ocupadas por classe mais pobre, podem apresentar, além de uso residencial, invasão de 
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uso comercial; não há área plantada, a área é totalmente impermeabilizada e não 
apresentam portões na entrada. Algumas dessas vilas podem estar na mira dos 
empreendedores devido à busca de grandes lotes para a construção de edifícios nobres. 

Além dessas áreas a "boca do automóvel" (al. Glete, al. Nothmann, Barão de 
Limeira e Conselheiro Nébias) e "Santa Cecília" (a leste da av. Angélica) aparecem 
como bem valorizadas para as atividades de escritório e residenciais. O aumento de 
escritórios nessas áreas fornecerá um estímulo para o aumento do tráfego e suas 
consequências, diminuindo a qualidade de ambiental desses locais. 

Como "(...) os interesses privados tomaram o lugar dos interesses públicos (...)" 
e "(...) os projetos arquitetônicos parecem erguer-se sem nenhuma integração com a 
realidade que os cerca e com a idéia de bem-estar comum (...)" (Chemetov, 1993), é 
certo que com a verticalização e todas as suas consequências já discutidas a qualidade 
de vida no distrito como um todo diminuirá. 

As curvas de qualidade ambiental e adensamento populacional, mais 
precisamente a verticalização, são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais se 
verticaliza, mais a qualidade do ambiente diminui.  

Propõe-se que os impactos ambientais causados pela verticalização de um lote 
sejam levantados em um raio maior de abrangência, que se considere não somente o 
impacto no sistema viário, mas também todas as consequências sistematizadas na Figura 
7. 

Para a verticalização, portanto, decide-se que edifícios com mais de seis 
pavimentos (5 andares) seriam prejudiciais para a qualidade ambiental, como afirmam 
os autores relacionados nos capítulos anteriores (Fig. 36). 
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Figura 36 – Carta da verticalidade das edificações acima de 6 pavimentos. 
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6.6 - Cobertura vegetal e desertos florísticos 
 
Para este trabalho, definem-se como cobertura vegetal as "manchas de 

vegetação" visualizadas a olho nu em foto aérea na escala 1:10.000.  
Como todas essas manchas apresentam uma importância ecológica, elas não 

devem ser desprezadas, porém não podem, segundo nossa opinião, ser consideradas 
"Área Verde", pois nem todas apresentam condições para o uso do lazer. Uma árvore 
tem sua função ecológica, mas não pode ser considerada como "Área Verde". O mesmo 
se aplica para um canteiro localizado entre avenidas, que cumpre as funções estéticas e 
ecológicas, mas não a de lazer, e portanto não é considerado como "Área Verde".  

Portanto, na cobertura vegetal do distrito de Santa Cecília estão incluídas a 
arborização de rua, as praças, canteiros e áreas de escolas públicas com vegetação e a 
vegetação localizada em áreas particulares, sempre levando em consideração que os 
dados são retirados de fotos aéreas na escala 1:10.000.  

A escala 1:10.000 impõe um limite do que pode ser visualizado e mapeado a 
olho nu. Uma árvore isolada com sua copa menor do que 2m de diâmetro já se torna 
difícil de ser visualizada. Jardins localizados nas entradas dos prédios também não 
podem ser considerados, a menos que esses contenham árvores grandes. 

A Figura 37 mostra a distribuição da cobertura vegetal no distrito de Santa 
Cecília. 

Nota-se que as manchas de vegetação estão distribuídas de forma bem 
heterogênea, não existindo um sistema de verde contínuo. Algumas áreas se apresentam 
com mais "verde" do que outras. Analisando a arborização de rua pode-se notar que o 
"baixo Higienópolis" apresenta ruas bem arborizadas com árvores altas e de copa bem 
ampla que se associam com os jardins de entrada dos edifícios. Outras áreas também 
apresentam ruas arborizadas, entretanto com árvores de porte menor e mais espaçadas 
entre si. Percebem-se, também, alguns agrupamentos de árvores que identificam áreas 
de praças públicas como também áreas internas a lotes particulares, como a vegetação 
do Colégio Boni Consili. Chama-se a atenção para as áreas totalmente vazias sem 
nenhuma ou com menos do que 5% cobertos com vegetação. Essas áreas podem ser 
nomeadas de "deserto florístico" (Fig. 38). 
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Figura 37 – Carta da Cobertura Vegetal do distrito de Santa Cecília. 
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Figura 38 - Localização dos "desertos florísticos" no distrito. 
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O cálculo das áreas com vegetação mostra que o distrito de Santa Cecília 
apresenta 252.000m2 com cobertura vegetal. Isso representa 7% da área total do distrito 
(3.600.000m2). Dividindo-se pelo número de habitantes (85.050hab. – IBGE, Censo de 
1991) obtem-se 2,96m2 de cobertura vegetal por habitante. É bom lembrar que esse 
valor não deve ser confundido com o índice de área verde por habitante, que será 
calculado mais adiante. 

Oke (1973 apud Lombardo, 1985), considera um índice de cobertura vegetal na 
faixa de 30% como sendo o recomendável para proporcionar um adequado balanço 
térmico em áreas urbanas, sendo que áreas com um índice de arborização inferior a 5% 
determinam características semelhantes às de um deserto. 

De acordo com todos os benefícios que a vegetação pode trazer ao ser humano, 
conclui-se que em lugares sem ou com baixa quantidade de vegetação (abaixo de 5%) a 
qualidade ambiental é bem inferior à desejável. Todavia, não se pode afirmar que em 
lugares com mais de 5% com cobertura vegetal a qualidade ambiental é aceitável. Nesse 
caso devem-se considerar conjuntamente todas as outras variáveis.  

Esses valores foram calculados com base em fotos aéreas de 1989. Infelizmente 
a situação hoje em dia (1996) pode ser considerada pior, pois, certamente, a eliminação 
de árvores é maior do que sua reposição. 

Flagram-se diariamente caminhões que ao estacionar destroem árvores do 
passeio público; setores envolvidos com movimentação de veículos, como venda de 
autopeças, acessórios, venda de automóveis postos de gasolina, mecânicas, funilarias, 
depósitos, etc., têm suas guias da calçada rebaixadas e a arborização eliminada. Bares, 
lanchonetes e restaurantes que invadem as calçadas com suas mesas destroem árvores 
para esticar toldos sobre o passeio público, sem falar da depredação por vandalismo. 
Índices da própria PMSP apontam que somente 20% da arborização implementada 
sobrevive até a idade adulta. A destruição também ocorre em áreas particulares sujeitas 
a obras de demolição e até alterações pequenas, como corte de uma árvore no fundo do 
quintal ou no jardim frontal de um edifício. 

Além dessas intervenções premeditadas ocorrem várias quedas de árvores que 
por estarem contaminadas por cupim desabam após uma forte chuva de verão. Estudos 
realizados pela PMSP nos bairros da Lapa e do Pacaembu mostram que 48% das 
árvores se apresentam contaminadas por cupim ou por broca e que o mesmo pode ser 
afirmado para outros bairros. 

 
 
6.7 - Espaços livres públicos 
 
Segundo Cavalheiro e Del Picchia (1992), as cidades podem ser classificadas, do 

ponto de vista físico, em três sistemas de espaços: o sistema de espaços com 
construções, o sistema de espaços de integração viária e o sistema de espaços livres de 
construção. 

Define-se sistema de espaços livres como o conjunto de espaços urbanos ao ar 
livre destinados a todo tipo de utilização relacionada a pedestres (em oposição ao uso 
motorizado), descanso, passeio, prática de esporte em geral, recreio e entretenimento em 
horas de ócio (Llardent, 1982). Se no espaço livre predominarem as áreas plantadas de 
vegetação, ele será considerado área verde. Portanto, as áreas verdes localizam-se na 
zona urbana e devem fornecer possibilidades de lazer à população; elas constituem um 
subsistema do sistema de espaços livres. 

O levantamento dos espaços livres públicos do distrito de Santa Cecília foi 
realizado com base no levantamento de campo, e a quantificação foi feita com medidas 



 107

nas cartas cadastrais escala l :2.000. Não existe no distrito sistema de caminhos para 
passeios. As calçadas não cumprem esse papel, pois não estão desvinculadas do sistema 
viário, apresentando-se assim perigosas e sem nenhum atrativo. Sendo assim, não foram 
consideradas no cômputo dos espaços livres. 

A Figura 39 localiza e quantifica 15 espaços livres públicos no distrito de Santa 
Cecília, que são constituídos por 9 praças (praças Pe. Luís Alves de Siqueira Castro, 
praça Vicente Celestino, praça Olavo Bilac, largo Coração de Jesus, praça Júlio Prestes, 
praça Marechal Deodoro, praça Princesa Isabel, largo Santa Cecília e praça do Metrô de 
Santa Cecília), l centro esportivo municipal (Centro Esportivo e Educacional Raul 
Tabajara), 4 recantos infantis (área entre rua Pe. Luís A. de S. Castro e rua Ribeiro de 
Almeida, área entre a av. São João e al. Glete, área entre o Minhocão e rua Ana Cintra e 
o recanto Pica-pau Amarelo) e l amplo acompanhamento viário (área na rua Eduardo 
Viana). A soma de todas essas áreas é igual a 78.492m2, esse valor corresponde a 2,18% 
da área total do distrito. Dividindo-se esse valor (78.492m2) pelo número de habitantes 
do distrito (85.050) obtêm-se a quantidade de espaço livre público por habitante, que é 
igual a 0,92m2/hab. 
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Figura 39 – Localização e quantificação dos Espaços Livres Públicos no distrito 
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6.8 Espaços livres públicos e lazer 
 
O modo como os cidadãos desejam utilizar seus momentos de lazer deve ser de 

livre escolha; todos, independentemente da classe social e idade, devem ter acesso a 
espaços de desfrute do lazer, principalmente crianças e idosos. Portanto, dentro desse 
escopo, é também dever do Poder Público fornecer um sistema de espaços livres com a 
possibilidade de recreação ativa e passiva ao ar livre para todas as idades e classes 
sociais. 

Esses ambientes devem ser agradáveis e estéticos, com acomodações e 
instalações variadas de modo a facilitar a escolha individual. Devem ser livres de 
monotonia e isentos das dificuldades de espaço e da angústia das aglomerações urbanas. 
Principalmente para as crianças é fundamental que o espaço livre forneça a 
possibilidade de experienciar sons, odores, texturas, paladar da natureza; andar descalço 
pela areia, gramado; ter contato com animais como pássaros, pequenos mamíferos, 
insetos, etc. 

A acessibilidade ao espaço para recreação é muito importante. O fato de ser 
preciso atravessar grandes avenidas faz com que a utilização decaia. 

A distribuição desses espaços também é fundamental. Vários trabalhos 
pesquisados propõem raios de ação para os espaços livres, todavia não demonstram 
como esses raios foram calculados. Provavelmente uma consulta à população é 
fundamental nesse sentido, pois cada cidadão se sentirá atraído pelos espaços livres de 
formas diferentes e, enquanto na cidade de São Paulo uns andariam 30 minutos pelas 
ruas arborizadas dos jardins para alcançar o parque do Ibirapuera, outros não se 
sentiriam estimulados a andar sequer 10 minutos pela rua Amaral Gurgel, sob o 
Minhocão, para ir se divertir na praça Roosevelt na rua da Consolação. Porém, devido à 
falta de opção e à pouca exigência de qualidade, muitas pessoas acabam se dirigindo 
para espaços livres de baixa qualidade ecológica, estética e recreativa, como os da praça 
Roosevelt. 

Outra questão referente à acessibilidade é que o fato de o espaço livre estar 
localizado a l00m da moradia, sem ser preciso atravessar nenhuma rua para atingi-lo, 
não pode ser utilizado em países onde nem sequer pode-se brincar em frente de casa 
devido aos perigos que hoje as ruas das grandes cidades apresentam. As crianças 
geralmente não têm permissão para brincar longe dos olhares dos pais. 

Sobre as formas de utilização desse espaços constata-se que, se o espaço é 
pequeno para a quantidade de pessoas que dele se utilizam, aparece uma mistura de usos 
incompatíveis. Não é possível ter em uma mesma área e ao mesmo tempo um jogo de 
futebol para jovens de 15 anos, um tanque de areia para crianças de 4 anos, um grupo de 
idosos jogando dominó, adultos lendo nos bancos, etc. 

Em relação à qualidade dos espaços livres públicos do distrito referente 
especificamente às possibilidades de recreação, apontam-se os principais problemas: 

- acessibilidade dificultada devido a esses espaços serem totalmente delimitados 
por ruas e avenidas com tráfego intenso, como também setores como os ocupados por 
vendas de veículos e acessórios que tornam as ruas muito movimentadas, além de 
ocupar as calçadas com veículos; 

- falta de isolamento dos espaços em relação aos transtornos da rua, tornando 
esses ambientes desagradáveis devido à poluição atmosférica, sonora e visual; 

- apinhamento humano devido à carência de opções de lazer; 
- mistura de usos e idades incompatíveis devido à falta de opções e áreas 

reservadas para cada uso específico; 



 110

- pouco espaço destinado à natureza, sendo que alguns espaços não apresentam 
sequer uma espécie vegetal; 

- falta de infra-estrutura como sanitários, bebedouros, etc; 
- muitos desses espaços são ocupados por moradores de rua que dormem nos 

bancos e canteiros das praças, preparam a comida em fogueiras, cuja madeira pode vir 
dos bancos; danificam as árvores, fazem suas necessidades fisiológicas nesses espaços e 
praticamente moram nas praças; 

- falta de segurança. 
Portanto, não basta o espaço existir, pois há espaços livres que infelizmente 

deveriam até ser evitados devido a sua baixíssima qualidade para o uso humano. A 
identificação dos espaços livres deve vir acompanhada por sua caracterização e 
avaliação de sua qualidade. 

Os espaços livres do distrito de Santa Cecília foram caracterizados e 
classificados segundo sua área, qualidade e função. A tabela 6 apresenta a 
caracterização e a classificação desses espaços. A descrição e fotos de cada espaço livre 
encontram-se no anexo 2, sendo de leitura imprescindível para se entender, 
principalmente, a caracterização de cada espaço quanto a qualidade.   

 
Tabela 6 - Classificação dos espaços livres do distrito de Santa Cecília. 

Nome Área (m2) Qualidade Funções Classificação
l) Área na rua Eduardo Viana 10.000 Boa Ec, Es, L Área verde 
2) Praça Pe. Luís A. de Siqueira 
Castro 3.780 Boa Ec, Es, L Área verde 

3) Centro Esportivo e Educacional 
Raul Tabajara (PMSP) 10.304 Regular L Espaço livre 

4) Área entre rua Pe. Luís A. 
de S. Castro e rua Dr. Ribeiro 
de Almeida 

300 Ruim L Espaço livre 

5) Praça Vicente Celestino 1.800 Ruim Es, L Espaço livre 
6) Praça Olavo Bilac 1.540 Ruim Es Espaço livre 
7) Largo Coração de Jesus 4.784 Muito boa Ec,Es,L Área verde 
8) Praça Júlio Prestes 12.000 Regular L Espaço livre 
9) Praça Marechal Deodoro 4.580 Regular Ec, Es, L Área verde 
10) Área entre a av. São João e 
alameda Glete 400 Ruim L Espaço livre 

11) Praça Princesa Isabel 17.784 Regular Ec, Es, L Área verde 
12) Largo de Santa Cecília 1.800 Ruim L Espaço livre 
13) Praça do Metrô Santa Cecília 8.628 Boa Ec, Es, L Área verde 
14) Área entre o Minhocão e a rua 
Ana Cintra 450 Ruim L Espaço livre 

15) Recanto Pica-pau Amarelo 342 Ruim L Espaço livre 
Funções: ecológica (Ec), estética (Es), lazer (L). 

 
Considerando-se que áreas verdes são os espaços livres com predomínio de 

vegetação, pode-se concluir que o distrito de Santa Cecília apresenta 49.556m2 de áreas 
verdes, contando, assim, com um índice de área verde de 0,58m2/hab. Fica claro, 
portanto, que somente 63% dos espaços livres públicos foram consideradas áreas 
verdes. 

Utilizando-se da divisão do ponto de vista físico das cidades proposta por 
Cavalheiro e Del Picchia (1992), pode-se afirmar que o distrito de Santa Cecília 
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apresenta 2,18% de sua área ocupados pelo sistema de espaços livres de construção 
(maioria impermeabilizado), 19,83% ocupados pelo sistema de integração rodo-
ferroviária e 77,99% ocupados pelo sistema de espaços construídos (valores calculados 
com base na soma dos setores censitários, IBGE). 

Esses valores são bem diferentes do sugerido pelos setores de planejamento na 
Alemanha, ou seja, 40% para sistema de espaços construídos, 20% para sistema de 
integração viária e 40% para o sistema de espaços livres de construção (áreas 
permeáveis). A tabela 7 apresenta um resumo dos índices calculados para o distrito de 
Santa Cecília. 

 
Tabela 7 - Índices dos sistemas de espaços construídos, de integração viária e de 
espaços livres públicos, áreas verdes e cobertura vegetal, no distrito de Santa Cecília, 
comparados ao sugesridos pelos setores de planejamento da Alemanha. 

 Área (m2) m²/hab % do distrito Alemanha *
Sist. de espaços construídos 2.807.583 33,00 77,99 40 % 
Sist. de espaços de integração viária 713.925 8,39 19,83 20% 
Sist. de espaços livres públicos 78.492 0,92 2,18 40% 
Áreas verdes 49.556 0,58 1,37 --- 
Cobertura vegetal 252.000 2,96 7,00 --- 
* sugerido pelos setores de planejamento na Alemanha. 
Org.: João Carlos Nucci, 1996 
 

Mesmo não apresentando condições para o uso saudável do lazer, os espaços 
livres públicos do distrito de Santa Cecília são utilizados, por falta de opção, pelos 
moradores do distrito, que ocupam esses lugares principalmente nos finais de semana. 

Sendo assim, não se pode afirmar que esses espaços não estejam cumprindo 
alguma função recreativa. Porém, como é difícil delimitar, segundo esses critérios 
qualitativos, qual seria o raio de influência desses espaços livres sobre a população, 
opta-se por delimitar a capacidade de suporte de cada espaço livre público por meio do 
cálculo da área ocupada por uma quantidade de pessoas que cada espaço livre 
suportaria.  

Mas, antes disso, três espaços livres são excluídos, pois, apesar de utilizados 
pela população, principalmente infanto-juvenil, apresentam-se totalmente inadequados 
para qualquer uso recreativo. Esses espaços são: área entre av. São João e al. Glete, área 
entre o Minhocão e a r. Ana Cintra e o Recanto Pica-pau Amarelo. O contato direto 
dessas pequenas áreas com as ruas com tráfego muito intenso desaconselha qualquer 
permanência de pessoas nesses locais. Atualmente, o espaço entre a av. São João e al. 
Glete nem existe mais para efeito de recreação, pois lá foi instalada uma torre de serviço 
para telefonia celular. 

Como já foi dito, existe uma dificuldade em se delimitar índices para espaços 
livres. Existem propostas de índices para espaços livres que se organizam de acordo 
com a faixa etária, o tamanho mínimo do espaço, distância da residência, a área servida, 
etc. (tabelas no anexo l), mas esse índices são sugestões e estão relacionados com a 
realidade de outros países. Não é possível aplicá-los diretamente na realidade do distrito 
de Santa Cecília. 

Da análise das tabelas com sugestões de índices de espaços livres urbanos 
(anexo l), percebe-se que eles variam de aproximadamente 4 a l0m²/hab para áreas junto 
às habitações e unidades de vizinhança e de modo geral somando-se as faixas etárias e 
diferentes usos. Jambor e Szilágyi (1984) sugerem de 14 a 20m2/hab para unidades 
junto às habitações e de vizinhança, e Llardent (1982), 35m2/hab para o sistema de 
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espaços livres. Na literatura brasileira encontrou-se índice de 40m2/hab, proposto por 
Medeiros (1975), referente ao planejamento urbano para a recreação. Esse mesmo valor 
foi citado pela Emplasa (1994) como sendo internacionalmente considerado (240 
pessoas/ha = 41,7m2/hab). Mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Arborização 
Urbana propôs como índice mínimo 15m2/hab para áreas verdes públicas destinadas à 
recreação (SBAU, março de 1996). 

Então, sem a existência na literatura de um índice amplamente aceito e que 
pudesse ser aplicado à realidade do distrito em estudo, determina-se, dentro dos 
pressupostos desse trabalho de não radicalização dos limites, que cada habitante do 
distrito de Santa Cecília teria, para usufruir do seu lazer, 5m2 de espaço livre público, 
independentemente da qualidade desse espaço.  

Para a possibilidade de espacialização desse índice, trabalha-se somente com a 
existência ou não do espaço livre público, excetuando-se os três pequenos e poluídos 
espaços já mencionados. Pretende-se espacializar a quantidade de pessoas que cada 
espaço livre público seria capaz de atender, utilizando-se como critério o índice de 
5m2/hab.  

Então, com base no tamanho de cada espaço livre público e com os dados do 
número de moradores de cada setor censitário do censo de 1991 (IBGE), espacializa-se 
a capacidade de atendimento de cada espaço livre no distrito. Quanto mais gente 
morando ao redor do espaço livre e quanto menor for esse espaço, menor será sua área 
de influência. 

A praça Júlio Prestes, por exemplo, apresenta 12.000m2. Portanto, esse espaço 
livre atenderia a 2.400 moradores (12.000m2 ÷ 5m2/hab). O largo Coração de Jesus 
apresenta 4.784m2. Então, esse espaço suportaria 956,8hab (4.784m2 ÷ 5m2/hab). No 
total, esses dois espaços atenderiam 3.356,8hab. Esse valor corresponde à soma dos 
moradores dos setores censitários (IBGE) de número 115 (1.298hab), 114 (730hab) e 
86% do setor 113 (1.559hab x 86% = 1340hab). Evitou-se incluir os moradores do 
outro lado da avenida Rio Branco, devido às dificuldades de acesso.  

O mesmo cálculo é realizado para os outros espaços livres públicos chegando-se 
à delimitação das áreas onde a população, segundo censo de 1991, seria servida por 
espaços livres públicos, bem como a delimitação das áreas de déficit de espaços livres 
públicos (Fig. 40). 

Destacam-se na Figura 40, portanto, dois tipos de áreas. As áreas com déficit de 
espaços livres públicos, onde a população não encontra oportunidades de recreação ao 
ar livre e que terão esse déficit aumentado caso venham a ser adensadas, e as áreas onde 
a população teria espaço livre público para recreação, independentemente da qualidade 
desse espaço, locais esses que se adensados diminuiriam o número de moradores 
atendidos. 

Na verdade, existe uma área onde ocorreria um superávit de espaços livres 
públicos em relação à quantidade de moradores do local. Essa área está localizada ao 
norte da ferrovia com possibilidade, segundo a variável espaço livre público para 
recreação, de suportar mais 1.304 moradores. Decidiu-se pela não incorporação dos 
moradores localizados ao sul da ferrovia para completar os 1.304, pois a linha férrea 
funciona como um complicador para o acesso a esses espaços livres.  

Em linhas gerais pode-se dizer que, segundo o índice escolhido de 5 m2 de 
espaço livre para cada habitante, o distrito de Santa Cecília apresenta 18,2% de sua 
população (15.479hab) com acesso a algum espaço livre público para o seu lazer, 
independentemente de sua qualidade e que, portanto, 81,8% (69.571hab) da população 
residente no distrito não são servidos por nenhum espaço livre público. 
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Talvez esses números não representem a realidade de forma precisa, entretanto 
eles são tão disparatados, ainda mais que o índice de 5m2/hab escolhido está bem abaixo 
dos sugeridos na literatura, que o fato de alguns moradores de Santa Cecília terem 
acesso a áreas de lazer particulares de seus edifícios não interferirá se um dia esse índice 
vier a ser calculado e considerado nesse cômputo.  

 

 
Figura 40 - Carta do Déficit de Espaços Livres Públicos 

 
Acrescenta-se que os espaços livres particulares, dentro das quadras e lotes, 

nunca são suficientes para atender a todos os moradores do edifício. Além disso, a 
qualidade desses espaços, segundo Macedo (1987), é ruim, pois esses espaços tendem 
sempre ao mínimo, e as diversas atividades possíveis tendem a uma superposição, além 
de serem totalmente impermeabilizados, com pouca insolação e sem possibilidades de 
contato com a natureza. Macedo (op. cit.) ainda afirma que os espaços livres 
particulares não devem substituir os espaços livres públicos de encontro e de lazer. 
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7. CARTA DE QUALIDADE AMBIENTAL 
 
 
7.1 - Sobreposição de cartas temáticas 
 
A carta de qualidade ambiental é uma síntese resultante do cruzamento dos sete 

atributos ambientais espacializados:  
 Carta dos Usos do Solo diferentes de Residências e de Praças. 
 Carta de Usos Potencialmente Poluidores 
 Carta de Pontos de Enchentes 
 Carta de Apinhamento Humano 
 Carta da verticalidade das edificações acima de 6 pavimentos. 
 Carta de Desertos Florísticos 
 Carta do Déficit de Espaços Livres Públicos 

Não é possível sobrepor os sete mapas de uma só vez, portanto, os cruzamentos 
dos atributos ocorrem dois a dois elaborando-se síntese parciais até se chegar à síntese 
final. 

Por exemplo, do cruzamento da carta de pontos de enchentes com a carta de 
desertos florísticos, elabora-se uma carta com a seguinte legenda: 

(l) enchente e deserto florístico; 
(2) enchente; 
(3) deserto florístico e 
(4) nenhum dos dois atributos. 
Essa carta é posteriormente sobreposta à carta de usos potencialmente 

poluidores, originando uma segunda síntese parcial com a seguinte legenda: 
(l) enchente, deserto florístico e usos potencialmente poluidores; 
(2) enchente e deserto florístico; 
(3) enchente e usos potencialmente poluidores; 
(4) deserto florístico e usos potencialmente poluidores; 
(5) enchente; 
(6) deserto florístico; 
(7) usos potencialmente poluidores e 
(8) nenhum dos três atributos. 
Esse procedimento se repete até o último atributo, concluindo-se, assim, a 

síntese final, ou seja, a carta de qualidade ambiental (Fig. 41).1 
 
 

 
 

                                                 
1 Podem ser empregadas várias técnicas para esse tipo de cruzamento de cartas, desde uma sobreposição 
de cartas com os temas desenhados em tons de cinza, técnica utilizada por McHarg nos anos 1960 até as 
atuais e avançadas técnicas dos Sistemas de Geoprocessamento (nota do autor em 2008).  
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Figura 41 - Carta da qualidade ambiental do distrito de Santa Cecília. 
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Não há, neste caso, a intenção de aplicar valores quantitativos aos atributos, 
portanto, a carta de qualidade ambiental apresenta uma valoração qualitativa, que deve 
ser analisada de forma relativa, ou seja, a área que apresenta todos os sete atributos tem 
uma pior qualidade ambiental em relação à que apresenta somente seis atributos, e 
assim por diante. Além disso, todos os sete atributos são considerados como tendo o 
mesmo peso na capacidade de diminuir a qualidade ambiental. A organização desses 
sete atributos segundo o grau de importância para a diminuição da qualidade ambiental 
certamente seria diferente para cada pessoa. Não é necessário saber, nesse momento, se 
a enchente é mais prejudicial do que a poluição, mas que qualquer um dos dois atributos 
diminui a qualidade ambiental das áreas onde ocorrem e, portanto, devem ser 
considerados no planejamento. 

É importante lembrar que, em relação a todos esses sete atributos explanados e 
discutidos anteriormente, teve-se a preocupação de não radicalizar na hora da escolha 
dos índices, da delimitação dos limites, etc., fornecendo uma margem de segurança com 
o intuito de se esquivar das questões subjetivas, retirando-se os padrões dos trabalhos 
consultados utilizando-se de inferências, para poder aplicá-los ao distrito de Santa 
Cecília, evitando-se sempre que a opinião do pesquisador interferisse nas escolhas. 

Portanto, é importante salientar que essa carta de qualidade ambiental deve ser 
interpretada segundo valores relativos, pois, na verdade, o fato de um setor do distrito 
apresentar somente um dos sete atributos ou até nenhum deles não significa que a 
qualidade ambiental seja boa; pode-se dizer que ela é menos pior que as outras áreas. 

 
 
7.2 - Delimitação e avaliação de unidades de paisagem 
 
A delimitação das unidades de paisagem não se restringe apenas à sobreposição 

de mapas temáticos. Certas características da área de estudo, que não foram e que não 
são cartografáveis, estão presentes na mente do pesquisador, que no convívio direto com 
a realidade, por meio das investidas em campo, vai aos poucos classificando a paisagem 
segundo seus interesses. 

Segundo Gomes Orea (1978) a unidade de paisagem, uma representação externa 
do ecossistema, pode ser entendida como uma síntese de numerosas características que 
se justificam pela relativa homogeneidade estrutural e funcional. Apresenta qualidades 
que lhe conferem uma grande utilidade como unidade operativa de planejamento, como 
a sua capacidade de reação ou evolução ser a mesma em todos os pontos, o que 
determina aptidões e compatibilidades de uso idênticas em toda a sua extensão. Assim, 
na unidade de paisagem podem se apoiar todo o sistema de recomendações e a geração 
de propostas alternativas de usos do território. 

O primeiro critério escolhido para a identificação de unidades de paisagem no 
distrito de Santa Cecília foi o geomorfológico. Divide-se, portanto, o distrito em duas 
unidades maiores, a planície aluvial e os terraços fluviais, que são posteriormente 
subdivididas em unidades menores. 

A planície aluvial ("Várzea da Barra Funda") é caracterizada por ainda 
apresentar, apesar de aterrada, o potencial ecológico de uma área de transbordo do rio 
Tietê. Essa área tem como limites para o distrito de Santa Cecília as avenidas Rudge e 
Dr. Abrahão Ribeiro e a curva de nível de 725m (incluindo a ferrovia), que é o limite 
superior da várzea do Tietê para essa região. Essa unidade apresenta baixa declividade e 
propensão a enchentes. Está dividida em quatro unidades de paisagem (de l a 4). 

Os terraços fluviais ocupam a área restante do distrito. Estão compreendidos 
entre a av. Pacaembu, r. Dr. Veiga Filho, r. Jaguaribe, av. Duque de Caxias, al. 
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Cleveland e a curva de nível de 725m (excluindo a ferrovia). As altitudes variam de 725 
a 760m, não apresentando o potencial ecológico de uma várzea de modo generalizado, 
ficando este restrito as pequenas planícies aluviais dos córregos canalizados que cortam 
a área. Incluem as unidades de paisagem de 5 a 16. (Fig. 42 e Tabela 8) 

 

 
Figura 42 - Proposta de delimitação de unidades de paisagem no distrito de Santa 
Cecília. 
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Tabela 8 - Descrição das unidades de paisagem.  
UP DESCRIÇÃO DAS UNIDADES 

1 
Boa parte exclusivamente com casas térreas ou sobrados com pequeno quintal e uso residencial 
unifamiliar ocupando lotes pequenos. Mecânicas, depósitos, transportadoras e pequenas indústrias 
aparecem de modo disperso. 

2 
Lotes grandes com indústrias. Usina de asfalto (PMSP), produtos químicos, bebidas e têxtil.  
Estacionamentos, mecânicas, depósitos e garagem da CMTC. Uma vila residencial e outra de uso 
misto. 

3 Lotes pequenos e estreitos, com ou sem quintal, com uso residencial e comercial. Galpões com 
indústrias pequenas. Muitas mecânicas e funilarias. 

4 Área da Ferrovia que se estreita quando passa pelo distrito sendo ocupada por trilhos e alguns 
galpões, restando pouca oportunidade para o desenvolvimento de vegetação. 

5 

Lotes pequenos com ou sem quintal de uso residencial e residencial/comercial. Lotes estreitos e 
alongados e totalmente edificados. Concentração de mecânicas, funilarias e auto-peças. Postos de 
gasolina, bancos, escritórios, bares, pequenas fábricas e grandes estacionamentos.  Alguns 
cortiços. Casas desocupadas com janelas e portas “muradas”. 

6 
Maioria dos lotes ocupados por casas térreas e sobrados com uso residencial, jardim frontal e 
quintal.  Pequena área com edifícios altos com garagem e recuos ocupados com jardim. Ao lado 
da ferrovia aparecem usos industriais. 

7 
Lotes pequenos sem quintal ocupados por residência/comércio.  Mistura de usos: mecânicas, 
postos de gasolina, escritórios e comércio em geral.  Algumas obras de verticalização e seis 
grandes estacionamentos. 

8 Edifícios altos de escritórios ocupando lotes com amplos pátios.  Seis grandes estacionamentos e 
pequena área com edifícios altos de uso residencial.  Bancos e comércio. 

9 

Lotes pequenos com ou sem quintal com baixa verticalização e lotes maiores ocupados por 
edifícios altos e galpões. Residências dividem o lote com comércio. Mistura de usos: residências, 
mecânicas, postos de gasolina, auto-peças, depósitos, cinemas, casas noturnas, bares, escritórios, 
etc. Ocorrem grandes áreas de estacionamentos. Pensões e cortiços. 

10 
Área ocupada pela “boca do automóvel”. Venda de veículos, peças e acessórios em lotes 
pequenos ou grandes ocupados por galpões. Bares, bancos, escritórios e o prédio do jornal FSP. 
Edifícios residenciais se misturam com esses usos. 

11 Uso institucional (Polícia Militar, Depto. de Ação Social do Palácio do Governo e Palácio 
Campos Elíseos), praça Princesa Isabel e Terminal de ônibus. 

12 

Lotes grandes com uso institucional. Fashion Center Luz atacado de modas (antiga rodoviária), 
grandes depósitos, venda de pneus, transportadoras.  Lotes menores ocupados por hotéis de baixa 
classe, pensões e muitos cortiços misturados com mecâncias, auto-peças e comércio em geral.  
Alta concentração de imóveis tombados. 

13 

Elevado Costa e Silva (Minhocão) e adjacências. Altos edifícios com uso residencial/comercial 
margeiam o elevado.  Lojas de móveis usados, mecânicas, postos de gasolina, auto-peças e 
grandes estacionamentos, escritórios, bancos, pizzarias, bares, etc. Vários cortiços, áreas com 
depósito de sucatas, garrafas e favelas. 

14 Minhocão com áreas adjacentes ocupadas por praças, alguns edifícios e galpões para depósitos. 

15 

Lotes de tamanho médio/pequeno ocupados por edifícios altos e baixos e casas térreas com uso 
misto residencial/comercial sem quintal ou jardim frontal.  Alguns usos exclusivamente 
comercial: supermercados, bares, padarias, casas noturnas, restaurantes, farmácias, bancos, 
mecânicas, funilarias, etc. Várias pensões e cortiços. Destacam-se dez grandes estacionamentos. 

16 

“Baixo Higienópolis” com lotes grandes ocupados por altos edifícios com amplos recuos, jardim 
frontal e áreas de lazer, com garagem.  Algumas ruas com comércio de alto padrão: academias de 
ginástica, roupas, perfumes, clínica para animais, floriculturas, restaurantes, etc. Ocorrem doze 
escolas particulares e várias obras de construção de edifícios nobres. 
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Uma quantificação relativa dos atributos ambientais para cada unidade está 
representada na tabela 9. Os valores de l a 4 representam o quanto da área (em 
porcentagem) da unidade de paisagem está sendo atingida pelo atributo negativo em 
questão: 

Porcentagem da área atingida Valor 
0 a 25% 4
25 a 50% 3
50 a 75% 2
75a100% 1

 
Calcula-se a média aritmética simples para cada unidade e depois, em 

porcentagem, o quanto cada média representa em relação ao total. Os valores em 
porcentagem são situados em uma escala de ordem estabelecendo uma importância 
relativa da qualidade ambiental para cada unidade. 

80 - 89% = A 
70 - 79 % = B 
60 - 69%= C  
50 - 59 % = D 
39 - 49%= E 
Qualidade Ambiental =A>B>C>D>E. 
 

Tabela 9 - Avaliação da qualidade ambiental das unidades da paisagem. 
Atributos negativos 

UP 
 

uso ≠ de 
resid. e 
praça 

vertic. 
acima de 
6 pavim. 

poluição enchente Deserto 
florístico

déficit 
E. L. 

publicos

dens. pop. 
acima de 

400hab/ha 
média % 

quali-
dade 
amb. 

1 3 4 3 3 2 4 4 3,29 82 A 
2 l 4 1 2 2 4 4 2,57 64 C 
3 2 4 1 3 2 4 4 2,86 72 B 
4 Atributos não analisados 
5 1 3 3 4 1 1 4 2,43 61 C 
6 4 3 4 4 3 1 4 3,29 82 A 
7 1 3 2 4 2 1 2 2,14 54 D 
8 1 3 1 4 3 1 2 2,14 54 D 
9 1 3 1 2 1 1 2 1,57 39 E 

10 1 3 1 4 1 4 3 2,43 61 C 
11 4 4 1 4 4 4 4 3,57 89 A 
12 1 4 2 4 2 4 4 3,00 75 B 
13 1 1 1 4 2 2 1 1,71 43 E 
14 1 2 1 2 3 4 4 2,43 61 C 
15 1 2 2 4 2 1 2 2,00 50 D 
16 4 1 4 4 3 1 2 2,71 68 C 

 
Com a identificação da qualidade ambiental chega-se a uma 

resposta para o problema formulado no início deste trabalho, ou seja: o distrito de Santa 
Cecília (MSP) pode ser considerado como uma área para adensamento?  

Conclui-se que um maior adensamento diminuiria ainda mais a qualidade 
ambiental do distrito de Santa Cecília, potencializando os problemas considerados. 

Todavia, um adensamento será possível se forem consideradas algumas 
propostas de ordenamento da paiagem do distrito, que serão apresentadas a seguir, com 
base nos princípios da Ecologia e Planejamento da Paisagem. 
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8. PROPOSTAS DE MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL 
 

As propostas a seguir estão baseadas no diagnóstico realizado no decorrer deste 
trabalho, bem como nos princípios da Ecologia e Planejamento da Paisagem. Portanto, 
quer-se propor um melhor ordenamento da paisagem, utilizando-se, principalmente, dos 
benefícios que a vegetação pode fornecer para a melhoria da qualidade ambiental do 
distrito de Santa Cecília.  

O fato de se trabalhar em uma escala da ordem de l :5.000, conduz o raciocínio 
propositivo para medidas técnicas referentes ao lote, mas esse procedimento foge, um 
pouco, dos objetivos deste trabalho. Portanto, as questões técnicas referentes às 
construções, como por exemplo, as encontradas no Código de Obras e Edificações, 
apesar de importantes, não serão aprofundadas.  

No que se refere aos índices propostos, principalmente os relacionados aos 
espaços livres, afirma-se que as sugestões encontradas na literatura não devem ser 
consideradas como ideais, pois o ideal, nesse caso, depende das características sociais, 
econômicas e culturais da população diretamente atingida. Portanto, a distribuição, a 
quantidade e a qualidade dos espaços livres devem ser aumentadas até que a população 
não sinta mais a falta desses espaços; nesse momento, o índice ideal seria alcançado. 

Sendo assim, o que se almeja é uma melhoria da qualidade ambiental para o 
distrito de Santa Cecília e, para isso, propõe-se um aumento dos índices, não como 
ideais, mas apenas como metas plausíveis a serem perseguidas em um primeiro 
momento.  

Não se pode esquecer que o planejamento deve ser participativo e reformulado 
de tempos em tempos. Além disso, há uma série de mudanças teóricas (métodos, 
conceitos, procedimentos) que também devem acompanhar as proposições mais técnicas 
e de aplicação direta na paisagem 

Seguem-se, então, as propostas de melhoria da qualidade ambiental para o 
distrito de Santa Cecília. 

 
 
l. Incentivar todas as possibilidades de aumento do verde. 
 
1.1 – Faz-se necessário um consenso sobre a definição de alguns termos 

relacionados com o “verde urbano”. Para tanto indica-se a proposição de 
CAVALHEIRO et al (1999), como se segue: 

- Espaço livre como espaço ao ar livre pertencente à zona urbana do município, 
destinado a todo tipo de utilização relacionada a pedestres (em oposição ao uso 
motorizado), descanso, passeio, prática de esportes, em geral, recreio e entretenimento 
em horas de ócio. Poderá ser particular, potencialmente coletivo (clubes, escolas, etc.) 
ou público. 

- Área verde como um tipo especial de espaço livre onde há predominância de 
áreas plantadas e que deve cumprir três funções (estética, ecológica e lazer); vegetação e 
solo permeável (sem laje) devem ocupar, pelo menos, 70% da área; deve ser pública e 
de utilização sem regras rígidas. 

- Verde de acompanhamento viário como espaços pertencentes à categoria de 
espaços construídos ou espaços de integração urbana: canteiros, pequenos jardins de 
ornamentação, rotatórias, arborização e calçadas (sem separação total em relação aos 
veículos). 

- Cobertura vegetal como a projeção do verde em cartas planimétricas. Pode ser 
identificada por meio de fotografias aéreas, sem auxílio de esteroscopia. A escala da 
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foto deve acompanhar os índices de cobertura vegetal; deve ser considerada a 
localização e a configuração das manchas (em mapas). 

 
1.2 - Constituir um sistema de verde contínuo unindo as áreas verdes por meio 

da arborização de todas as ruas do distrito, da ferrovia e dos espaços livres. Incentivar 
com descontos no IPTU o reverdecimento de fachadas, telhados e muros, bem como dos 
recuos e quintais. Os estacionamentos também devem conter fileiras de árvores. 
Estimular com a redução de impostos o tratamento paisagístico das vilas, aumentando o 
verde, tornando o solo permeável e proporcinando área de lazer para seus moradores. 
Proteção legal para a cobertura vegetal em áreas particulares como a do Colégio Boni 
Consili. 

1.3 - Mudança no desenho, ampliação e sugestão de novos espaços livres e áreas 
verdes. 

 
a) Acompanhamento viário na r. Eduardo Viana. 
Fechar parte da rua Eduardo Viana para o tráfego motorizado. Retirar uma das 

alças de acesso à ponte da Casa Verde, que não é utilizada, ampliando a área verde. 
Ampliar a área verde sobre uma parte da rua Eduardo Viana. Colocar muros de proteção 
em todo o lado norte da área e nas áreas em contato com as alças de acesso para a ponte. 
Instalar infra-estrutura como bancos, bebedouros, quadras, playground. Cercar a área. 

 
b) Pç. Pe. Luís Alves de Siqueira. 
Aumentar o isolamento em relação ao tráfego das ruas adjacentes. Abrir ao 

público área cercada no lado oeste da praça. Fechar a rua Pe. Luís Alves de Siqueira 
entre a praça e a rua Dr. Ribeiro de Almeida, arborizando-a e desimpermeabilizando-a. 

 
c) Pç. Olavo Bilac. 
Ampliar a praça, com áreas permeáveis e arborizadas, ocupando duas ruas 

adjacentes. 
 
d) Largo Coração de Jesus. 
Ampliar o largo desapropriando área entre ele e a Escola Estadual João Kopke, 

aproveitando esse espaço para a prática da horticultura pelos alunos e moradores 
carentes dos cortiços. Ocupar também com área verde a rua do lado leste do largo. 

 
e) Pç. Júlio Prestes. 
Instalar infra-estrutura para recebimento de ônibus de sacoleiros. Aumentar a 

arborização e diminuir a área impermeabilizada. 
 
f) Pç. Marechal Deodoro. 
Ampliar a praça, ocupando com arborização a rua Pirineus entre a praça e o 

banco Itaú. 
 
g) Pç. Princesa Isabel. 
Transferir o terminal de ônibus para o lado da praça voltado para a av. Duque de 

Caxias. Ampliar a área verde sobre o atual terminal e fechar a al. Glete entre este e o 
Palácio Campos Elíseos. Unir a praça ao palácio derrubando o muro na al. Glete. Fechar 
a rua dos Guaianazes ao lado da praça. Isolar dos ruídos e da poluição atmosférica o 
lado da praça voltado para a av. Rio Branco e o lado voltado para o terminal de ônibus. 
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Instalar infra-estrutura, como bebedouros, sanitários, quadra de esporte, etc. Cercar a 
praça. 

 
h) Largo Santa Cecília. 
Aumentar a arborização e impedir o estacionamento de veículos. 
 
i) Pç. do Metrô Santa Cecília. 
Fechar e arborizar a rua Ana Cintra e retirar alça do Minhocão que dá acesso à r. 

Sebastião Pereira. 
 
j) Área entre o Minhocão e rua Ana Cintra. 
Desapropriar estacionamentos aumentado a área verde. Instalar no local sistema 

de contenção de águas pluviais, fechar r. Ana Cintra. Os veículos que descem pela alça 
do Minhocão seguirão por baixo dele. 

 
k) Área de enchente entre as alamedas Nothmann e Barão de Campinas. 
Desapropriar e transformar o estacionamento sobre o córrego do Arouche em 

área verde com sistema de contenção de águas pluviais. 
 
l) R. James Holand. 
Retirar a Usina de Asfalto e ocupar parte desse espaço com área verde com 

sistema de contenção de águas pluviais. 
 
m) Área adjacente à Escola Estadual Dr. Alarico Silveira. 
Ampliar área da escola sobre terrenos adjacentes entre a escola e a rua Lopes 

Chaves, utilizando-os para área verde e para a prática de horticultura com os alunos e a 
população carente do local. 

 
n) Estacionamentos entre rua das Palmeiras e alameda Barros. 
Área muito adensada onde sugere-se que os estacionamentos dessa quadra sejam 

desapropriados e transformados em áreas verdes públicas. 
 
o) Fechar rua Albuquerque Lins entre a Escola Estadual Conselheiro Antônio 

Prado e o centro médico, construindo um espaço livre com bancos e arborização. 
 
p) Ampliar área da Escola Estadual Canuto do Val para a prática de horticultura. 
 
q) Desapropriar área ao redor da passagem da rua Dino Bueno para a al. Eduardo 

Prado junto à ferrovia e instituir uma área verde no local. 
 
r) Desapropriar área sujeita a enchentes na "Várzea da Barra Funda" entre a av. 

Marquês de São Vicente e rua Baronesa de Porto Carreiro, e criar uma área verde 
permeável. 

 
s) Fechar para o tráfego motorizado, arborizar e desimpermeabilizar a rua 

Capistrano de Abreu ao longo da ferrovia. 
 
t) Formar um bolsão residencial entre a rua Dr. Elias Chaves e al. Eduardo 

Prado. Entre a rua Dr. Elias Chaves e ferrovia estimular uso residencial e implantar uma 
área verde. Tombar os imóveis de interesse histórico, artístico e cultural localizados na 
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rua Conselheiro Nébias entre a al. Eduardo Prado e r. Capistrano de Abreu criando um 
centro cultural e utilizar o estacionamento do outro lado da rua como área de 
estacionamento público pertencente ao centro cultural. 

 
u) Desapropriar e criar área verde em terreno baldio entre as ruas Conselheiro 

Brotero e Camaragibe. 
 
v) Reverdecimento da área da ferrovia e substituição do muro por uma barreira 

mais permeável a fauna e flora, permitindo assim a dispersão dos animais e vegetais 
entre áreas verdes. 

 
2. Combate às enchentes. 
 
- Exigir que os estacionamentos consigam reter ou até absorver as água da chuva 

que atinge suas áreas, utilizando-se de pavimentação permeável, reverdecimento e 
construção de reservatórios. 

 
- Exigir que os novos edifícios retenham as águas pluviais no local, projetando 

telhados e tanques para resistirem a uma quantidade de água por um certo tempo. 
 
O Código de Obras e Edificações da PMSP (lei n° 11.228 de 25.06.92) coloca 

que: "As condições naturais de absorção das águas pluviais no lote deverão ser 
garantidas pela execução de um ou mais dos seguintes dispositivos: 

a) reserva de no mínimo 15% da área do terreno livre de pavimentação ou 
construção; 

b) construção de reservatório ligado a sistema de drenagem. 
Na hipótese de utilização de piso drenante para atendimento à letra < a >, apenas 

sua área efetivamente vazada será considerada como livre de pavimentação (...) O 
volume de água captado e não drenado em virtude da capacidade de absorção do solo, 
determinado conforme critérios fixados pelas N.T.O., deverá ter seu despejo no sistema 
público de águas pluviais retardado, para tão logo este apresente condições de receber 
tal contribuição". 

 
- Proporcionar desconto no IPTU para quem conseguir reter no seu lote, já 

edificado, uma certa quantidade de água, por meio da construção de tanques, áreas 
gramadas, etc. 

 
 
3. Combate à poluição. 
 
- Substituição dos ônibus a combustão por ônibus elétricos nas avenidas São 

João, Gal. Olímpio da Silveira, Duque de Caxias, ruas Dr. Veiga Filho, Jaguaribe, das 
Palmeiras e Sebastião Pereira, sob o Minhocão e ao lado do Metrô Santa Cecília. 

 
- Controle da emissão de poluentes atmosféricos e ruídos dos veículos 

motorizados. 
 
- Proibição do uso de alto-falantes por vendedores ambulantes 
 
- Isolamento acústico dos usos tipo mecânicas, funilarias, serralherias, etc. 
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- Realizar estudo sobre a possibilidade de demolição do elevado Costa e Silva 

(Minhocão). 
 
 
4. Controle da densidade populacional e da verticalização. 
 
- Proibir que as quadras com mais de 400hab/ha sejam edificadas. 
 
- Impedir o adensamento nas áreas adjacentes às quadras com mais de 550hab/ha 

para tentar diluir a concentração populacional das áreas superadensadas. 
 
- Proibir edificação em quadras com mais de 50% de sua area ocupados com 

edifícios de mais de 13 pavimentos. 
 
- Possibilitar a verticalização, segundo certos parâmetros, com o objetivo de 

melhoria das condições da população encortiçada, como também retirada da população 
que vive em áreas de péssima qualidade ambiental (áreas de enchentes, poluídas e 
superadensadas). 

 
- Condicionar a verticalização das edificações a medidas de melhoria da 

qualidade ambiental, respeitando-se os seguintes parâmetros: 
 limite de 400 habitantes para cada hectare de quadra (considera-se 

"quadra" a área já delimitada pelo arruamento do distrito). 
 verticalização máxima de seis pavimentos. 
 construção de áreas verdes públicas para recreação segundo o índice de 

5m2/hab 
 essas áreas verdes não podem ser menores do que l.000m2; poderá ter 

qualquer forma espacial, desde que dentro da área caiba um retângulo de 
15 x 30m. 

 50% do perímetro da área verde não deve estar em contato com as ruas 
motorizadas. 

 não edificar em áreas potencialmente poluídas. 
 cumprir as exigências dos itens anteriores sobre contenção de águas 

pluviais. 
 observar as restrições das leis de tombamento. 
 respeitar o Código de Obras e Edificações do PMSP de 1992. 

 
 
5. Identificar todos os imóveis de interesse histórico, artístico e cultural do 

distrito e abrir processo de tombamento para proteção desses bens. 
 
6. Proposta de ordenamento do uso do solo, impedindo a mistura de usos 

incompatíveis e preservando as áreas residenciais. 
 
 
Na Figura 43 encontra-se, de forma espacializada, uma proposição de 

ordenamento do uso do solo para o distrito de Santa Cecília. 
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Figura 43 - Carta das Propostas para o Ordenamento do Uso do Solo no distrito de 
Santa Cecília. 
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Nessa proposta o uso residencial pode conviver com outros usos não poluidores 
e de necessidade do dia-a-dia, dependendo a sua aprovação de um referendo da 
população que vive nessas áreas. A população irá decidir, por exemplo, o número e a 
localização de padarias, bares, farmácias, mercadinhos, etc. Só não será permitida a 
invasão de usos que causem transtornos à população, diminuindo a qualidade ambiental 
da área. A seguir esclarece-se a legenda da Figura 43. 

Entende-se como uso comercial poluidor as serralherias, mecânicas, funilarias, 
carpintarias, gráficas, postos de gasolina, venda de veículos, acessórios e peças, 
depósitos em geral, transportadoras, estacionamentos, etc. 

O uso comercial não poluidor é formado por usos diferentes dos citados acima e 
que não causam transtornos diretos à população. 

Nem todos os espaços livres públicos delimitados na Figura 43 são áreas verdes, 
mas deve-se fazer um esforço para que a maior parte deles atinja essa categoria para 
melhorar ainda mais a qualidade ambiental do distrito. Com a ampliação dos espaços 
livres e a proposição de novos espaços passa-se dos atuais 78.492m2 para 
aproximadamente 240.000m2 de espaços livres públicos, ou seja, 2,80m2/hab. (7% da 
área total). 

Delimitaram-se também as escolas públicas e particulares que apresentam áreas 
que poderiam ser utilizadas pela população, tanto para o lazer em geral como para 
reuniões de interesse da comunidade. Para três escolas públicas foi possível propor a 
prática de horticultura como parte da educação ambiental e fornecimento de alimentos. 

As áreas culturais e de serviços públicos são aquelas onde há imóveis de 
interesse histórico, artístico e cultural que devem ser ou já são tombados e que podem 
ser ocupados por uso comercial não poluidor desde que haja a proteção do bem e que 
este sirva também aos interesses culturais da população. Ocorre também nessas áreas o 
uso institucional. 

Para se chegar às propostas espacializadas na Figura 44, foram utilizadas as 
cartas de uso do solo nas escalas l:5.000 e l:10.000, carta da localização dos usos 
potencialmente poluidores, carta de enchentes, carta dos tombamentos, carta de 
qualidade ambiental e carta da delimitação das unidades de paisagem, e os critérios 
utilizados foram os seguintes: 

 
a) Uso residencial. 
- Consideração das áreas residenciais atuais como o "baixo Higienópolis". 
- Delimitação e ampliação das áreas que já apresentam uso residencial, como por 

exemplo a Chácara do Carvalho. 
- Definição para uso residencial da área de Santa Cecília atualmente com uso 

misto. 
- Agrupamento, na área de melhor qualidade ambiental, dos usos residenciais da 

"Várzea da Barra Funda". 
- Consideração de áreas que já começam a apresentar verticalização e uso 

residencial como na Barra Funda. 
- Priorização do uso residencial ao redor do largo Coração de Jesus em Campos 

Elíseos. 
- Procurou-se impedir que o uso residencial fizesse divisas com o uso comercial 

poluidor e industrial, utilizando o uso comercial não poluidor como zona tampão. 
Portanto a zona residencial só faz divisas com o uso comercial não poluidor, 
institucional, escolas e espaços livres. 

 
b) Uso comercial poluidor e industrial. 
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- Priorização de áreas que já apresentam esse uso como no lado oeste da "Várzea 
da Barra Funda", ao longo da rua Barra Funda, área da "boca do automóvel" e entre o 
Minhocão e a avenida Duque de Caxias. 

- Utilização da periferia do distrito e ao longo do Minhocão por serem áreas já 
potencialmente poluídas. 

 
c) Uso comercial não poluidor. 
- Consideração das áreas que já apresentavam esse uso, como a av. Pacaembu, 

al. Barros, r. Jaguaribe e algumas quadras nos Campos Elíseos. 
- Utilização desse uso para separar o uso poluidor da zona residencial e dos 

espaços livres. 
 
d) Uso cultural e de serviços públicos. 
- Consideração das áreas institucionais como corpo de bombeiros, quartel de 

polícia, delegacia, centro médico, MEC, etc. 
- Delimitação dos imóveis tombados e consideração da área ao redor. 
- Consideração de alguns imóveis de importância histórica, artística e cultural e 

delimitação da área ao redor desses bens. 
 
 
Se as propostas de ordenamento forem acolhidas haverá um pequeno aumento 

dos espaços livres, das áreas verdes e da cobertura vegetal, como mostra a tabela 10. 
 

Tabela 10 – Situação atual e situação após a implementação das propostas de 
ordenamento. 

 situação atual situação futura 
Sist. de espaços construídos 77,99% 75,00% 
Sist. de espaços de integração viária 19,83% 18,00% 
Sist. de espaços livres públicos 2,18% (0,92 m²/hab) 7,00% (2,80 m²/hab) 
Áreas verdes 1,37% (0,58 m²/hab) 6,00% (2,50 m²/hab) 
Cobertura vegetal 7,00% 15,00% 

 
 
9. Possibilidades de adensamento. 
 
Pode-se concluir, com base nos resultados individuais e do cruzamento desses 

para a elaboração da carta de qualidade ambiental, que o distrito de Santa Cecília 
atualmente não apresenta condições para um maior adensamento. 

Todavia, o adensamento seria possível se as propostas de melhoria da qualidade 
ambiental, elencadas anteriormente, fossem perseguidas. 

Portanto, a Figura 44 apresenta uma sugestão de áreas que poderiam ser 
adensadas, com base no diagnóstico do distrito realizado ao longo deste trabalho e 
segundo os parâmetros para a verticalização já evidenciados. A tabela 11 fornece a 
quantidade de áreas que poderiam ser adensadas. 
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Tabela 11 - Quantificação das áreas adensáveis no distrito de Santa Cecília, 1992. 
 m2 Ha % da área total (360 ha) 

Várzea da Barra Funda 198.212,60 19,82 5,51 
Barra Funda 210.438,20 21,04 5,84 
Campos Eliseos 179.665,00 17,97 4,99 
Santa Cecília 10.040,80 1,00 0,28 
Baixo Higienópolis 55.131,40 5,51 1,53 
TOTAL NO DISTRITO  653.488,00 65,34 18,15 

 

 
Figura 44 – Espacialização das áreas adensáveis no distrito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Apesar dos problemas econômicos e sociais, constatou-se que o distrito de Santa 

Cecília não apresenta possibilidades atuais para satisfazer a demanda por um maior 
adensamento. Porém o adensamento pode ocorrer se estiver atrelado a melhorias da 
qualidade ambiental. 

As técnicas e os métodos aqui utilizados no diagnóstico e na elaboração de 
propostas de ordenamento do uso do solo para o distrito de Santa Cecília mostrou uma 
maior preocupação com o lado ambiental do espaço urbanizado e poderiam ser 
aplicadas, conjuntamente com outros métodos, nos futuros trabalhos relacionados com 
planejamento urbano. 

Se o adensamento é possível ou não, parece não importar muito dentro da 
preocupação de obtenção de lucro a qualquer custo. Observa-se que a verticalização está 
ocorrendo com grande vigor em algumas partes do distrito sem nenhuma alusão ao 
ambiente urbano como um todo, e esse adensamento trará, em um futuro próximo, 
consequências indesejáveis para todos os cidadãos. 

Faz-se necessário o incentivo as pesquisas relacionadas com o ambiente urbano 
com objetivos de propor métodos e discutir parâmetros de qualidade ambiental, todavia, 
o trabalho científico realizado nas universidades não produzirá efeitos se não houver o 
apoio da população. 

A discussão dos problemas ambientais urbanos deve também acontecer, não só, 
mas principalmente, nas escolas em todos os níveis. Os alunos e professores devem 
também se preocupar com o meio ambiente imediato, ou seja, o ambiente urbano, com o 
objetivo de informar e de despertar um espírito de responsabilidade comunitário e uma 
resistência aos projetos de diminuição da qualidade ambiental urbana. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 – Propostas de Sistema de Espaços Livres em diferentes países. 
 
CLASSIFICAÇÃO: Washington, DC NRPA, 1971 

Classificação m²/hab tamanho m2 pop.servida área servida 
playlets * 232,2 a 4.047,8 500 a 2.500 subvizinhança 
vest pocket parks * 232,2 a 4.047,8 500 a 2.500 subvizinhança 

Neighborhood parks 10,11 20.233,9 a 
80.935,6 2.000 a 10.000  402,3 a 804,5m 

district parks 10,11 80.935.6 a 
404.780.0 10.000 a 50.000 804,5m a 4,8 Km

large urban parks 20,23 + 404.780,0 l p/cada 50.000 30 min. auto 
regional parks 80,93 + 1.011.950,0 serve pop. inteiras de 

pequenas comunidades l hora auto 
Obs.: Special áreas and facilities, várzeas = inclui estacionamentos, praias, praças, 
lugares históricos, gramados, etc. - nenhum índice é aplicado. 
* não se aplica. Fonte: Bannon, 1976. 

 
 
PLAYGROUND EM JARDIM PÚBLICO (DIN 18034) 

Idade 
sup. 

bruta 
m²/hab 

sup. líq. 
total m²

sup. 
bruta 

total m2
posição 

dist. a 
pé 

metros 

Raio 
metros 

0 a 6 anos 0,75 40 a 
150 60 a 225 perto da vista e 

da hab.*  100 75 

6 a 12 anos 0,75 450 a 
800 

675 a 
1.200 

no interior ou 
na vizinh. 
imediata * 

400 300 

12 a 18 anos 0,75 mínimo 
600 

mínimo 
900 

a margem da 
zona resid. **

 
1.000 750 

adultos em 
família 1,5 mínimo 

1.500 
mínimo 
2.250 

no interior ou 
na vizinh. 
imediata** 

1.000 750 

* fácil acesso, sem precisar atravessar ruas. 
** possivelmente pode-se atravessar ruas com tráfego pesado. 
Fonte: Di Fidio, 1985. 
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DALLAS, TEXAS. 1959 

Tipo tamanho 
m² m²/hab área servida localização facilidades 

playlot máx. 4.000 - quarteirão 
alta dens. 

pop.onde não 
haja mais 
quintais 

áreas pav., c/ 
PG p/ crianças 

(privado) 

playground min. 24.000 4 a 8 800 a 1.600m
perto de escola 

primária ou 
centro de 

vizinhança 

jogos, PG, 
verde 

playfïeld 40.000 a 
100.000 4 a 8 1.600m 

entre o centro 
dens. e o 
subúrbio 

futebol, etc. 

large park min. 
400.000 20 5 km onde houver 

natureza. * 

atletismo, 
piquenique, 
barco, pesca 

Parkway  
Ornam.  
Areas special  
Parks 

variável 8 área urbana 
ao longo de 

canais... zoo, 
 j. bot. 

cênico, 
piquenique 

Reservatins & 
preserves 

de milhares 
a milhões 

de m² 
40 - - 

Área rústica, 
camping, 

trilha, pesca 

Regional 
recreation 
áreas 

variável - região l a 3 h de auto lago, rio, 
pesca. 

 
 
 
RANGE OF CANADIAN URBAN OPEN SPACE STANDARDS 

LEVEL m²/hab SERVICE 
RADIUS 

SIZE OF 
SPACE 

Sub-neighbourhood 
play spaces - 30 - 400m 46,45 - 8.000 m2 

Neighbourhood 
parks, play areas 4 a 10 400 - 800m 1000 - 80.000 m2 

District parks, 
playfields 4 a l0 800m - 5 Km 1,6 - 40 ha 

City-wide parks 20 + 5Km ou 30 
min. driving 10 - 80 ha 

Regional parks, 
open space 16 a 40 + l h driving + 40 ha 
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Anexo 2 - Descrição dos espaços livres públicos do distrito de Santa Cecília 
 
As descrições estão baseadas no trabalho-de-campo realizado no ano de 1992. 
 
1) Área na rua Eduardo Viana 
Esse espaço apresenta-se com uma área de 10.000m2, totalmente permeável e 

ocupada com vegetação herbácea e vários elementos arbóreos de porte médio, mais 
concentrados em alguns pontos, e em outros, inexistentes. Não se vê nenhum propósito 
na organização da distribuição dos vegetais que, portanto, não cumpre a função de 
isolamento da área. O espaço na verdade não é uma praça, mas sim uma alça viária da 
ponte da Casa Verde, portanto não apresenta infra-estrutura como sanitários, bancos, 
equipamentos de recreação, etc. Mesmo assim, a população utiliza esse espaço como 
área de lazer. Sua forma é quase a de uma elipse e está totalmente rodeada por ruas. 
Todavia essas ruas são bem tranquilas, excetuando-se as localizadas ao norte e que dão 
acesso à ponte. Uma precaução deve ser tomada com respeito aos acessos à ponte, pois 
existe o perigo de automóveis desgovernados invadirem o local pelo lado norte. A 
colocação de muretas e arborização protegeria os usuários. Pode-se dizer que essa área 
apresenta-se com uma boa qualidade, cumprindo seu papel ecológico, estético e de 
lazer, mas seu potencial não está totalmente utilizado. Deve-se, com o apoio da 
população, melhorar o local e elevá-lo a status de área verde, com implantação de infra-
estrutura e melhores condições de segurança. A rua Eduardo Viana poderia ser fechada 
aos automóveis, tornando assim esse espaço mais tranquilo e atraente. É bom lembrar 
que esse espaço pertence à planície aluvial do rio Tietê e portanto qualquer infra-
estrutura instalada deve manter a total permeabilidade do solo, e se possível deve-se até 
aumentar o espaço permeável, ocupando as ruas adjacentes e, como já foi dito, sem 
movimento. 

 
2) Praça Pe. Luís Alves de Siqueira Castro 
Localizada nas esquinas da rua dos Americanos com av. Marquês de S. Vicente, 

apresenta-se com 3.780m2 ocupados com canteiros com vegetação herbácea e algumas 
árvores já bem desenvolvidas. Encontra-se permeável apenas nos canteiros, sendo o 
restante ocupado por calçamento. A área vegetada ocupa a periferia da praça, mas não 
chega a cumprir um papel de isolamento, ficando a parte central para equipamentos de 
recreação infantil. Existem bancos, e a proporção de sol e sombra parece adequada. Não 
se encontram sanitários. O tráfego nas ruas adjacentes à praça é um complicador de 
acesso, porém o lado sul da área apresenta uma melhor acessibilidade devido à rua de 
mesmo nome da praça não ter saída. Esse espaço livre cumpre sua função estética e de 
lazer, mas a ecológica só em parte, devido à permeabilidade do solo, que não é total. 
Pode ser classificada como de boa qualidade. 

 
3) Centro Esportivo e Educacional Raul Tabajara (PMSP) 
Abrange uma área de 10.304m2, sendo que aproximadamente 50% desse total 

está ocupado por área construída relativa à infra-estrutura para a educação esportiva 
(salas de aula, vestiários, saguões, salas para guardar material, secretaria, etc.) e cultural 
(teatro). Os outros 50% são ocupados por duas piscinas, um campo de futebol, quadras 
de jogos de salão e área para piquenique. Portanto, a área apresenta-se quase que 
totalmente impermeabilizada se considerarmos que o campo de futebol não é gramado e 
é muito compactado. Destacam-se na área de piquenique enormes figueiras (Ficus 
microcarpa), que proporcionam uma ampla e agradável sombra. O centro é murado e 
não sofre influência direta do tráfego das ruas adjacentes. Esse centro mantém um certo 
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controle da população frequentadora, portanto, apesar de o acesso ser público, a 
utilização da área está vinculada ao respeito de regras como: horários, divisão por 
idades, exame médico, etc. Portanto, não pode ser considerada área verde. A função de 
lazer pode ser satisfeita dentro das regras impostas pelo centro. As funções estéticas e 
ecológicas deixam a desejar. Pode ser classificado como regular. 

 
4) Área entre rua Pe. Luís A. de S. Castro e rua Dr. Ribeiro de Almeida 
Espaço muito pequeno (300m2), cercado por grades e com a forma de um 

triângulo alongado. Apresenta poucas árvores e nenhuma planta arbustiva ou herbácea. 
Seu solo é coberto por areia, portanto aparentemente permeável. Pode ser encontrado 
algum equipamento de recreação infantil. Local muito sombreado e com contato direto 
com a rua. Valor estético, ecológico e de lazer muito baixos. Qualidade ruim. 

 
5) Praça Vicente Celestino 
Espaço de 1.800m2 localizado em um terraço acima da av. Pacaembu com 

acesso para automóveis pelas ruas Lavradio e Camaragibe e para pedestres pela rua 
Mário de Andrade. Apresenta apenas uma árvore de grande porte (Figueira - Ficus 
microcarpa) e algumas herbáceas no pequeno canteiro. Considerando-se esse canteiro 
como área permeável, afirma-se que a praça apresenta-se com 90% do seu solo 
impermeabilizado. Apresenta bancos e telefone, mas sem sanitários e equipamentos de 
recreação. Não existe nenhum isolamento em relação ao tráfego das ruas adjacentes, que 
é intenso pelo menos na av. Pacaembu. A parte norte da praça é ocupada por 
automóveis. Para as crianças não apresenta função nenhuma. Pode ser um espaço para 
ponto de encontro de jovens que utilizam os bares adjacentes. Então, conclui-se que 
esse espaço cumpre uma certa função estética e de lazer como ponto de encontro para 
jovens, porém a função ecológica e de lazer infantil não é cumprida. Qualidade ruim. 

 
6) Praça Olavo Bilac 
Espaço de 1.540m2 com dois representantes significativos de Ficus microcarpa. 

Apresenta-se com alguns canteiros entremeados por calçamento. Suas ruas adjacentes 
são de tráfego médio. Apresenta bancos e telefone, não existem sanitários nem 
equipamentos de recreação. Sua vegetação não isola os efeitos do fluxo de automóveis 
das ruas adjacentes. Cumpre uma função estética, mas falha nas funções ecológicas e de 
lazer. 

 
7) Largo Coração de Jesus 
Espaço existente em frente ao Liceu Coração de Jesus, totalmente cercado por 

grades, ocupando 4.784m2. Apresenta duas quadras para jogos, equipamento para 
recreação infantil e área coberta para jogo de bocha, pingue-pongue, etc. É bem 
arborizada, apresentando também áreas ensolaradas. Apresenta-se com 
aproximadamente 40% de solo permeável. Nesse local mora um senhor que trabalha 
como zelador da área. O fato de o local ser cercado e a presença de um zelador fazem 
com que essa área se apresente como exemplo de local de lazer para o distrito. O espaço 
cumpre muito bem sua função de lazer e de forma satisfatória a função estética e a 
ecológica. Qualidade muito boa. 

 
8) Praça Júlio Prestes 
Espaço de 12.000m2 totalmente impermeabilizados. Encontram-se alguns 

exemplares de figueiras (Ficus microcarpa) em canteiros compactados. Não apresenta 
bancos nem sanitários. Local de passagem de muitos pedestres devido às estações 
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ferroviárias Sorocabana e Luz e ocupado por camelôs. Semanalmente há uma feira e 
esporadicamente barracas de jogos para diversão. Esse espaço é utilizado como ponto 
de encontro principalmente para a população pobre moradora dos cortiços da redondeza. 
A grande quantidade de pombos que vive na praça faz diminuir sua qualidade. Não 
existe nenhum isolamento em relação às movimentadas ruas adjacentes. Valor estético e 
ecológico nulos, mas com um certo valor recreativo para os encontros de domingo da 
população pobre do local. Apresenta baixo valor recreativo para as crianças. 

 
9) Praça Marechal Deodoro 
Espaço alongado ladeado pela av. Gal. Olímpio da Silveira e Minhocão (em 

nível mais elevado), pela alça de acesso ao Minhocão e rua das Palmeiras. Apresenta-se 
dividido em duas partes pela av. Angélica, mas no total ocupa uma área de 4.580 m2. 
Mesmo com a presença de alguns canteiros é totalmente impermeabilizada devido ao 
Metrô. Apresenta-se com boa arborização nas calçadas que envolvem a praça. Existe 
um playground e uma quadra de futebol, alguns bancos e telefones. Não apresenta 
sanitários. A área destinada ao lazer é bem pequena e com contato direto com os 
veículos que sobem para o Minhocão e passam pela rua das Palmeiras. É um local 
bastante frequentado aos domingos (quando o Minhocão é fechado para veículos 
motorizados) pela população pobre da região, principalmete como ponto de encontro. 
Funções ecológicas e de lazer prejudicadas, cumprindo em parte a função estética. 

 
10) Área entre a av. São João e alameda Glete 
Espaço de 400m2 cercado, porém com entrada livre, totalmente 

impermeabilizado, sem vegetação. Não se encontram equipamentos de lazer, nem 
bancos, nem infra-estrutura. É diretamente prejudicada pelo intenso tráfego da av. S. 
João e do Minhocão. Às vezes alguns garotos jogam futebol nesse local, com certeza 
por falta de opções melhores. Sem função estética, ecológica ou de lazer. Em 1996 foi 
fechado e no local construiu-se uma torre de telefonia celular. 

 
11) Praça Princesa Isabel 
Área de 17.784m2, delimitada por ruas e avenidas muito movimentadas e pelo 

terminal de ônibus municipais. Sua cobertura vegetal composta por elementos 
herbáceos, arbustivos e arbóreos não é capaz de isolar seus usuários da poluição 
atmosférica, visual e sonora do entorno. Apresenta uma grande área totalmente 
impermeabilizada ao redor da estátua do Duque de Caxias em seu cavalo; o restante é 
dividido entre canteiros pisoteados e calçamento. Uma pequena área cercada e com 
areia apresenta-se com equipamentos de recreação infantil. A praça não apresenta 
sanitários. É muito frequentada principalmente quando ônibus de sacoleiros estacionam 
ao seu redor. Nela embarcam e desembarcam diariamente cerca de 1.600 pessoas. Em 
volta da praça chegam a ficar estacionados até 50 ônibus. Para motoristas e usuários, o 
maior problema dos "terminais sacoleiros" é a falta de segurança. Os passageiros não 
podem se afastar do ônibus porque os ladrões arrombam o porta-malas e levam tudo. A 
maioria dos sacoleiros sai de Natal, Recife, São Luís e Sul do país. Esses ônibus 
atrapalham o trânsito, dificultam o acesso à praça, aumentam a poluição do ar em torno, 
poluem com óleo e graxa as ruas, os passageiros fazem piquenique e deixam na praça o 
lixo resultante. Apresenta boa função estética, razoável função ecológica, mas perde 
muito na função recreativa, principalmente devido à poluição. 
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12) Largo de Santa Cecília 
Local com grande mistura de usos: passagem de pedestres, estacionamentos, 

recreação infantil, mesas de bar, mendigos, camelôs, etc., tudo ao mesmo tempo, em 
1.800m2. Não apresenta arborização, e é totalmente impermeabilizada. Ponto de 
encontro de jovens e adultos e alguns idosos, porém sem infra-estrutura para tanto. Aí 
ocorria também a festa junina da paróquia e a festa de Santa Cecília. Valor estético e 
ecológico nulos. Valor de lazer só para adultos como ponto de encontro. 

 
13) Praça do Metro Santa Cecília 
Área bem arborizada, com bancos, telefones, ocupando 8.628m2, totalmente 

impermeabilizados. É comum a presença de mendigos ocupando todos os pontos da 
praça. Localizada perto do Minhocão, está diretamente afetada pela poluição. Funções 
ecológica e recreativas prejudicadas, mas executa a função estética. 

 
14) Área entre o Minhocão e a rua Ana Cintra 
Local de 450m2 cobertos com areia e pouca vegetação arbórea. Contato direto 

com a poluição proveniente do Minhocão. Sem função estética, ecológica ou recreativa. 
 
15) Recanto Pica-pau Amarelo. 
Área de 342m2, totalmente impermeabilizados e em contato direto com as 

avenidas Duque de Caxias e São João. Muito poluída e de difícil acesso. Espaço 
pequeno com mistura de usos recreativos e de diferentes idades. Não apresenta função 
estética ou ecológica, mas apesar de imprópria para recreação é utilizada por crianças 
por falta de opção. 


