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RESUMO 

 

 

       Com o desenvolvimento dos centros urbanos, a vida dos cursos d’água que os 
atravessam, foi negligenciada. Seus leitos assoreados e suas margens desmatadas 
deixaram de ser elemento de equilíbrio do micro clima e passaram a ser problema de  
saúde pública, resolvidos com uma engenharia sanitária que transformou esses 
córregos em canais enterrados e incapazes de interagir com o meio urbano. O 
planejamento urbano tem o papel de organizar os espaços e promover o uso do solo 
em harmonia com o meio ambiente, com o objetivo de preservar um habitat saudável 
para o ser humano.  Nesse contexto, de ecologia urbana, cabe ao planejamento evitar 
novas degradações e ao mesmo tempo tentar recuperar esses corpos hídricos da 
melhor forma possível, devolvendo-lhes a vida e influenciando grandemente no micro 
clima urbano, fazendo deles parques lineares capazes de espalhar o verde urbano 
democraticamente. A análise geoambiental é uma ferramenta preciosa para os 
profissionais do planejamento urbano, assunto multidisciplinar, onde o perfeito 
diagnóstico de área é fundamental para a solução adequada de suas inúmeras 
vertentes.  Este estudo, tem a intenção de desenvolver um projeto para a implantação 
de um parque linear, que será parte integrante de um sistema verde, unindo núcleos 
importantes de preservação ecológica, que são o Parque da Serra da Cantareira, o 
Bosque Maia e o Parque Várzeas do Tietê, utilizando para isso o Córrego dos Cubas, 
que atravessa a Cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil.  O projeto, fruto desses 
estudos, será um modelo de intervenção que poderá ser aplicado em outros cursos 
d’água urbanos, pois no Córrego dos Cubas, ocorrem situações heterogêneas de uso 
e ocupação do solo e de estágios de preservação ambiental capazes de formar um 
repertório de intervenções abrangente, e incrementar dessa forma, a legislação 
ambiental da cidade de Guarulhos. 

 

 

Palavras-chave: Ecologia Urbana, mata ciliar, parque linear, cursos d’água urbanos. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1. Apresentação 

Ecologia é um assunto interdisciplinar, com aplicabilidade técnica e 

absolutamente urgente.  Segundo Aldo Rossi (1995), duas perguntas definem a 

ecologia urbana:  “de que modo o ambiente influencia o indivíduo e a coletividade”?  

E “de que modo o homem altera seu ambiente”?   A falta de uma ecologia urbana 

plenamente exercida no planejamento das cidades causou e ainda causa, no mundo 

inteiro, um número incontável de desastres ecológicos cotidianos.  Como afirma 

Bartalini (2009), apesar da legislação contemplar a proteção das margens e nascentes 

dos rios e córregos, a sua aplicação não é efetiva e esbarra em problemas de ordem 

social e econômica, como ocupações irregulares ou altos custos de intervenção em 

áreas já totalmente urbanizadas. Sítios geológicos, habitats, ventos predominantes, 

condições climáticas, não foram devidamente analisados na implantação dos centros 

urbanos mundiais.  Centros industriais atendem condicionantes econômicas e viárias, 

proximidade de matéria prima, mão de obra, centros de comercialização, ou seja, tudo 

menos ecologia.  Assim, o crescimento não sustentável gera pressão sobre o meio 

ambiente (PEREIRA, 2000). 

Segundo Pereira (2000), as políticas ambientais dependem das 

disponibilidades sociais, econômicas e técnicas para a sua implantação 

Dessa forma, é importante planejar as cidades sob o prisma da conservação 

do meio ambiente, ou de sua recuperação, pois a degradação já compromete cursos 

d’água, vegetação e microclima, tirando da população a qualidade de vida e a 

possibilidade de convivência com a natureza. Segundo Pereira (2000), a aplicação de 

medidas mitigadoras nesse campo faz-se necessária e serão sempre uma questão 

intersetorial, que envolvem saúde, proteção aos recursos de água doce e manejo dos 

resíduos. 

Segundo Dobbert e Viana (2012, p.12), “a falta de um planejamento que leve 

em conta a dinâmica dos ecossistemas leva à fragmentação dos habitats naturais, o 

que pode ser corrigido recriando-se a conectividade entre eles, aumentando a 

resiliência do ecossistema urbano”. 
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Em seu artigo, Bartalini (2009) ressalta que mesmo em áreas densamente 

urbanizadas a recuperação e preservação de nascentes e cursos d’água é importante, 

até micro bacias, pois podem criar pisos drenantes e aumentar o tempo de chegada 

dessas águas aos canais principais, atenuando as enchentes. 

O levantamento sistemático de dados leva a constatação da necessidade da 

recuperação das margens do córrego dos Cubas, desde a Serra da Cantareira, onde 

sua condição ainda é natural, até o Parque Várzeas do Tietê.  Nesse percurso, o 

córrego atravessa áreas urbanizadas e um parque Municipal, existindo trechos onde 

suas águas afloram e trechos retificados ou canalizados. 

Mediante a importância do projeto “Parque Várzeas do Tietê”, do Governo do 

Estado de São Paulo, que propõe a recuperação das margens do Alto Tietê, é 

evidente, a necessidade da recuperação dos principais tributários de sua bacia 

hidrográfica, entre eles, o Córrego dos Cubas.  No site mantido pelo governo do 

Estado de São Paulo constam informações muito importantes em relação ao Parque 

Várzeas do Tietê.  Sua extensão é de 75 km e abrange uma área de 107 km². Quando 

totalmente implantado, será o maior parque linear do mundo, unindo o Parque 

Ecológico do Tietê, localizado na zona leste da Cidade de São Paulo, ao Parque 

Nascentes do Tietê, localizado em Salesópolis, o projeto, de responsabilidade do 

DAEE, teve início em 2011 e tem sua conclusão prevista para 2022.  Trará inúmeros 

benefícios para as populações de todos os municípios envolvidos:  São Paulo, 

Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e 

Salesópolis, regulando enchentes, melhorando o microclima e democratizando áreas 

de lazer. 

O Córrego dos Cubas está próximo a Serra da Cantareira, onde suas margens 

ainda preservadas, conta com vegetação nativa de rara ocorrência e com fauna 

significativa, o que será demonstrado neste estudo, através de mapas de uso e 

ocupação de solo obtidos por satélites. Com a ampliação dessas condições através 

da mitigação dos efeitos da urbanização no seu curso, será possível a criação de um 

sistema verde, um parque linear, que contribuirá para a recuperação do Alto Tietê, 

levando ao seu trecho urbano, que atravessa a cidade de São Paulo, águas de melhor 

qualidade, contribuindo para a melhoria das condições de suas margens.  A longo 

prazo possibilitará a implantação de áreas arborizadas, jardins e parques salubres à 
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visitação, cumprindo assim, segundo Andrade (1987), antigas pretensões de planos 

diretores da cidade de São Paulo, que queriam criar parques lineares, não restritos ao 

Rio Tietê, como também para as margens dos principais cursos d’água que cortam a 

cidade, tributários que hoje se encontram canalizados ou desviados, sem condições 

de vida e menos ainda de receber visitações. 

A melhoria das condições de drenagem do córrego dos Cubas e a possibilidade 

da criação de áreas permeáveis em sua planície inundável irá mitigar os efeitos das 

grandes chuvas na região, que hoje provocam alagamentos intransitáveis, gerando 

uma gama de problemas para a população local. 

Com a descontaminação dessas margens será possível a utilização desses 

espaços, mesmo enquanto áreas inundáveis, para a implementação de parque linear, 

capaz de atender toda a população da vizinhança imediata, que são aqueles que estão 

em um raio de 1500 metros do córrego, abastecendo essa população de 

equipamentos adequados para seu desenvolvimento social, cultural, esportivo e de 

lazer, sem que para isso façam uso de automóveis ou transporte público. 

 

1.2. Objetivos 

-Criar um projeto para construção de um Parque Linear que irá contribuir com 

a recuperação, a médio e longo prazo, das condições ambientais das margens do 

Córrego dos Cubas, nos trechos onde ainda exista essa possibilidade, ligando o 

Parque da Cantareira e o Parque Várzeas do Tietê, dentro do Município de Guarulhos.   

-Utilizar ferramentas de geoprocessamento para o desenvolvimento de 

planejamento urbano e planejamento de espaço livre. 

-Criar um modelo de arborização urbana capaz de influenciar no microclima e 

interromper a erosão de margens de córregos urbanos, mitigando o assoreamento 

das bacias e reduzindo drasticamente as inundações urbanas.  Atendendo o previsto 

no Código Florestal, Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, no que tange a Áreas de 

Preservação Permanente (APP) em território urbano. 

-Atender a população local no que diz respeito as áreas de lazer, convivência 

e culturais, no âmbito da vizinhança, com deslocamento a pé. 
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O produto final desta dissertação é um projeto elaborado em macro escala, 

para um sistema verde que fará a interligação de três áreas verdes importantes dentro 

do Município de Guarulhos, Serra da Cantareira, Parque Maia e Parque Várzeas do 

Tietê.  Esse sistema verde pode, no correr do tempo, ampliar-se por toda a cidade, 

seguindo as margens dos córregos e rios da região metropolitana de São Paulo, 

obviamente que se conta aqui com o saneamento desses cursos d’água.           

 

1.3.  Fundamentação Teórica 

      1.3.1. Os ecossistemas fluviais e a urbanização 

Desde os primórdios da urbanização no mundo, os locais escolhidos para o 

desenvolvimento dos principais centros urbanos são justamente as margens dos rios, 

córregos e demais corpos hídricos.  Toda a existência desses centros dependia e 

ainda depende em muitos casos, do corpo hídrico, que ao mesmo tempo que 

abastecia o local de alimentos e água, servia como esgotamento sanitário e drenagem 

pluvial, o que gerou uma degradação no equilíbrio ecológico desses corpos hídricos e 

dos arredores deles. Com o adensamento populacional advindo da revolução 

industrial, as cidades foram crescendo e surgiram as ferrovias, estradas e pontes, que 

alteraram os cursos naturais de rios e córregos. Essa sobreposição entre 

abastecimento, circulação viária e esgotamento sanitário trouxe para as populações 

inúmeros problemas.  As epidemias e as enchentes, criaram a necessidade de uma 

engenharia sanitária com seus conceitos higienistas, o que se sobrepunha ao 

interesse por preservar os cursos d’água em suas condições ecológicas naturais. 

(MELLO, 2005) 

Segundo Mello (2005), a partir da década de 1960, iniciou-se um movimento 

urbanístico que tentava amenizar a presença negativa dos cursos d’água no cenário 

da cidade, mas, com soluções artificiais, apenas prejudicou o desempenho ambiental 

dessas áreas.  

Segundo Alves (2006), em alguns países europeus e nos Estados Unidos, 

surgiu, há trinta anos, uma preocupação com o desempenho ambiental dos cursos 

d’água urbanos, buscando sua recuperação. 
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Segundo Camacho (2016), existem vários níveis possíveis para a recuperação 

de um corpo d’água urbano: 

 RESTAURAÇÃO: “Processo que visa alcançar um estado do corpo d’água 

próximo ao natural e que entendemos como um bom estado ecológico, onde 

só se admitem baixos níveis de distorção por atividades humanas, dando 

ênfase no resultado final que se conhece ou se define baseado em referências 

concretas”  (TÁNAGO;JALÓN, 2007). 

 REABILITAÇÃO: “Restabelecimento parcial da estrutura e/ou comportamento.  

A condição de pré-distúrbio nem sempre é considerada como referência, assim, 

o Sistema fluvial pode assumir novas feições e dinâmicas” ( BAPTISTA; 

CARDOSO, 2013). 

 REMEDIAÇÃO: “Ocorre em situações nas quais os impactos ambientais 

constatados foram muito intensos, sendo, desta forma, inviável o retorno do rio 

às suas condições originais.  Nesse caso, a recuperação ocorre por meio da 

formação de um novo ambiente modificado” (FINDLAY, 2006 apud GARCIA; 

ALONSO, 2013). 

 REVITALIZAÇÃO:  “Compreende o processo de recuperação, de conservação 

e de preservação ambiental, por meio da implementação de ações integradas 

e permanentes, que promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a 

melhoria das condições socioambientais, o aumento da quantidade e a 

melhoria da qualidade da água para usos múltiplos” (MMA/FNMA, 2005). 

 RENATURALIZAÇÃO:  “Recuperar o curso d’água de modo que a biota se 

reestabeleça da forma mais próxima ao que era antes da degradação” 

(BLINDER, 1998). 

 NATURALIZAÇÃO: “Restabelecimento dos processos naturais do curso de 

água, mesmo que esses não sejam originais” (CARDOSO, 2012). 

 MELHORIA: “Melhoria no estado atual do rio e entorno.  Objetiva uma 

valorização geral das propriedades ecológicas, sociais, econômicas e 

estéticas” (URBEM, 2004). 
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 CRIAÇÃO:  “Construção de um novo habitat ou ecossistema onde antes não 

existia.  É parte de ações mitigadoras” (RONI, 2013). 

 MITIGAÇÃO: “Ação tomada no sentido de evitar, reduzir ou compensar os 

efeitos de danos ambientais” (HOMES, 1998 apud GREGORY; CHIN, 2002 

apud CARDOSO, 2012). 

 RECUPERAÇÃO: “Retorno de uma área para seu tipo de habitat anterior, mas 

não necessariamente restaurar totalmente todas as funções (ex. Remoção de 

uma barreira para permitir a inundação periódica de uma área alagável 

historicamente) ” (RONI, 2013). 

 

           1.3.2. Sistema Verde 

Segundo Bartalini (2001),  é comum em urbanismo e no planejamento o 

emprego do termo “Sistema” para designar o conjunto das partes ou etapas que, ao 

menos teoricamente, encadeiam-se de modo coordenado para atingir um determinado 

fim: Sistema viário, Sistema de transportes, Sistema de abastecimento, Sistema de 

ensino, Sistema de saneamento, etc. Mesmo que o funcionamento desses Sistemas 

esteja longe de  atender satisfatoriamente às demandas dos habitantes de nossas 

cidades, eles obedecem a uma certa racionalidade para atingir um objetivo 

previamente traçado. 

Ainda, segundo Bartalini (2001), ao longo de nossa história, as calhas e as 

planícies de nossos principais rios foram comprometidas pela monofuncionalidade das 

avenidas, em obediência a uma visão pragmática de alcance inversamente 

proporcional as dimensões das vias nelas implantadas.  Não que tenham faltado 

ideias de associar os rios às áreas verdes, porém tais ideias não foram efetivamente 

implantadas.  Urbanistas como Saturnino de Brito, Ulhoa Cintra e Prestes Maia, 

sucessivamente, propuseram extensos parques ao longo do Rio Tietê, em seu trecho 

paulistano. Pelo plano de avenidas de Prestes Maia, elaborado em 1929, não só o 

Tietê, mas também o Rio Pinheiros e os córregos do Tatuapé, da Mooca e do Ipiranga 

integrariam o “Circuito de Parkways”, o qual dotaria a cidade de dezenas de 

quilômetros de parques lineares, ainda que, ressalvava o autor, sem aspirar àqueles 

idealizados por Olmsted, nos Estados Unidos, na segunda metade do século 19.  A 
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rigor, a possibilidade de um cinturão verde nos rios já fora aventada, para São Paulo, 

por Barry Parker, em 1918, durante sua estada aqui.  Em 1950, quando se cogitava a 

retificação do Rio Pinheiros para atender aos interesses da Ligth, outro urbanista 

estrangeiro, Robert Moses, buscava convencer sobre a conveniência do poder público 

impor a reserva de áreas para parques naquele rio.   

Colding (2007, apud Dobbert e Viana, 2012) sugere que é possível criar uma 

complementação ecológica do uso do solo, agrupando manchas urbanas que 

interagem de forma sinérgica na promoção da biodiversidade.   Da mesma forma, 

Amorim (2011, apud Dobbert e Viana, 2012), defendeu o levantamento de áreas 

potenciais, através de técnicas de geoprocessamento, para se tornarem corredores 

verdes e promoverem a melhoria da qualidade ambiental na malha urbana. 

 

      1.3.3. Definição de Verde Urbano 

O Verde Urbano é um componente imprescindível no desenvolvimento 

sustentável dos assentamentos urbanos, entendendo como aquele que provê 

Serviços Ambientais, Sociais, e Econômicos básicos a todos, sem prejudicar a 

viabilidade dos Sistemas Ecológicos e Comunitários dos quais dependem estes 

serviços”(ICLEI,1996). 

A sustentabilidade ambiental refere-se à capacidade do meio ambiente em 

absorver as atividades antrópicas, assim, dentro dessa ideia é sustentável toda a ação 

humana que é passível de absorção por parte da natureza, sem causar danos aos 

ecossistemas (PEREIRA , 2000, p.147). 

Considera-se aqui como verde urbano toda a manifestação vegetal, arbórea ou 

não, que coexistem com a malha urbana.  Algumas manifestações são válidas quando 

se pensa em equilíbrio do meio urbano, outras são mera amenização dos efeitos 

negativos da urbanização intensa.  Praticamente todas as áreas verdes de grande 

porte dentro da cidade, os parques, estão voltados ao lazer e absolutamente isoladas 

umas das outras.  As faixas de acompanhamento viário, muitas vezes utilizadas 

indevidamente como área de lazer apesar de todos os perigos do trânsito, embora 

sejam verdadeiros oásis para nossos olhos, nem sempre são implantados 

adequadamente. Com sua vegetação imprópria, fica muito difícil a conservação e a 
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real intervenção dessas áreas na melhoria do clima urbano ou da manifestação da 

fauna ali possível. No entanto, se bem projetadas, em forma de arborização de ruas, 

estas podem cobrir  praticamente toda a cidade, mesmo com todas as dificuldades 

que a rede de eletrificação aérea impõe à arborização urbana.   

Existem também porções verdes dentro de propriedades privadas ou 

Estaduais, os grandes jardins de residências e prédios particulares, que além de 

embelezamento da cidade contribuem para a melhoria da qualidade de vida na cidade,  

e terrenos enormes com vegetação, muitas vezes, original, aguardando o momento 

certo para que sejam loteados e negociados pela especulação imobiliária (BRASIL, 

1994). 

De forma tão descontínua, essas poucas áreas verdes não interferem no 

microclima de uma cidade. No entanto,  se funcionarem segundo um plano que integre 

áreas verdes periféricas de maior importância ecológica, podem concorrer para uma 

melhoria sensível da qualidade de vida urbana e também possibilitar a reabilitação de 

alguns ecossistemas, pelo menos os mais simples e compatíveis com os espaços 

restritos da cidade (CAMACHO, 2016). 

As áreas verdes da cidade são, ainda, muito mal planejadas e implantadas, 

portanto são insuficientes. 

O verde urbano é definido através do seu uso, conforme mostra o quadro 1. 
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Quadro 1: O uso do Espaço Verde nas cidades 

 

 

 

Fonte: (NOHL,1983); (RICHTER, 1981). Organizado por GREINER (1993). 

Para a otimização do uso do Verde Urbano, existem parâmetros definidos por 

NOHL (1983).  A tabela 1 mostra os valores aproximados ideais para espaços livres, 

multifuncionais, tais como distância percorrida pelos usuários, número de usuários 

ideal e áreas mínimas por visitação. 
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Tabela 1: Espaços Livres Multifuncionais 

 Espaços livres 

púbicos. Perto 

da moradia 

Espaços livres 

púbicos.    Do 

quarteirão 

Espaços livres 

púbicos. Do 

bairro 

Espaços livres 

púbicos. Da 

cidade 

Espaços livres 

púbicos. Da 

região 

Distância da 

moradia em 

metros (m) 

Até 300 m Até 800 m Até 1500 m Até 5000 m Até 30000 m 

Distância real do caminho (não em linha reta) 

Distância da 

moradia em 

metros (min) 

Até 4 min 

A pé 

Até 10 min 

A pé 

Até 20 min 

A pé 

Até 15 min Até 30 min 

Com transporte público 

Tamanho do 

espaço livre 

público em 

hectare (ha) 

Até cerca de  

1 ha 

Até cerca de 

10  ha 

Até cerca de  

30  ha 

Até cerca de  

200 ha 

Até cerca de  

500 ha 

Espaço livre 

público por 

habitante 

(m²/hab) 

4m²/hab 6m²/hab 7m²/hab 8m²/hab 150m²/hab 

Habitantes na 

área de 

moradia 

Cerca de 

2500 hab 

Cerca de 

17000 hab 

Cerca de 

45000 hab 

Cerca de 

280000 hab 

 

___ 

Área 

residencial de 

“atração” para 

uso do espaço 

livre público 

Cerca de  

20 ha 

Cerca de  

170 ha 

Cerca de  

500 ha 

Cerca de 

6000 ha 

 

___ 

Disponibilidade 

de espaço livre 

público por 

visita de 

habitante e m² 

Cerca de 100 

m²/visita 

Cerca de 150 

m²/visita 

Cerca de 155 

m²/visita 

Cerca de 160 

m²/visita 

Cerca de 850 

m²/visita 

Fonte: (NOHL, 1983). Organizado por: (GREINER, 1993). 
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Wagner (1915), apud Greiner (1993), determina como 100 m² de área verde 

por visitante o limite de um espaço verde público, acima disto vai acontecer a 

degradação da área pelo uso excessivo dos visitantes.  

Ainda, como possibilidade de aproveitamento de espaço urbano para a criação 

de espaços verdes estão as áreas abandonadas, como fundos de vale, 

acompanhamentos rodoviários e ferroviários, linhas de transmissão de energia 

elétrica, aquedutos e oleodutos, podem perfeitamente serem transformados em 

parques lineares (MILANO, 1988). 

 

      1.3.4. Funções do verde urbano 

A cidade é um organismo vivo, o planejamento urbano é fundamental para a 

saúde desse organismo, o verde entra nesse planejamento com diversas e bem 

distintas funções, conforme Richter (1981) traduzido por Greiner (1993). 

 Estrutural:  as áreas verdes são objetos de ordenação da cidade e das relações 

entre os diversos usos do solo urbano, trânsito/habitações, Indústria/habitação, 

etc. São representados por encostas dos rios e canais, morros, faixas verdes 

ligações verdes, parques e praças verdes. 

 Acesso/distribuição:  são eixos de trânsito, são faixas verdes, ligações verdes, 

utilizadas para circulação e lazer de pedestres. 

 Estética e desenvolvimento urbano:  embeleza a cidade e por vezes, oculta 

alguns problemas da cidade, alguns choques causados por certas obras de 

engenharia. 

 Percepção ambiental:  A coexistência da natureza dentro da cidade, possibilita 

aos habitantes a aventura, a diversão, abstração, a apreciação da fauna e da 

flora existente.  Pode ser exercida pelo habitante de forma ativa ou passiva.  

 Lazer/recreação:  Uma das condições indispensáveis para a reprodução e a 

saúde da força de trabalho, atendendo as “funções da vida”:  habitar, trabalhar, 

cultivar o corpo e o espírito, às quais pode ser atribuído um objetivo elevado 

que é a alegria de viver” (LE CORBUSIER, 1971) 
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Os sistemas verdes, com o objetivo de socializar as áreas verdes a disposição 

da sociedade urbana, sem a necessidade de se vencer grandes distâncias ou 

fazer uso da compensação monetária. 

 Função de reserva:  Usos alternativos temporários de terrenos que se prestam 

a reserva de terra para expansão da cidade. 

 Bioclimático e higiene:  O verde urbano ajuda, através da formação de 

corredores de ventilação, no aumento da umidade relativa do ar, influenciando 

na temperatura, tornando-a mais amena; absorve radiação solar 

transformando-a em processos bioquímicos; retém a poeira em suspensão. 

 Proteção:  O verde urbano protege a cidade, parcialmente, quanto a emissões 

de ruídos, de substâncias nocivas; funciona também como quebra vento; 

protege o solo, evitando erosão e ainda ajuda, através da retenção de água da 

chuva, contra as enchentes. 

 

                1.3.5. Geologia, geomorfologia e clima. 

Seguindo a metodologia indicada por Santos (2004), as informações geradas 

por ajustes feitos entre cartas topográficas e geológicas com imagens de satélite, 

geram mapas e dados que transferidos para uma base geo-referenciada podem ser 

modeladas em SIG (Sistema de Informação Geográfica), indicando unidades 

geológicas e os tipos de dinâmicas superficiais dos terrenos.   

“Para estudos integrados da paisagem, os dados de geomorfologia são 

considerados imprescindíveis.  O estudo da conformação atual do terreno permite 

deduzir a tipologia e intensidade dos processos erosivos e deposicionais, a 

distribuição, textura e composição dos solos, bem como a capacidade potencial de 

uso.  Associados a outros elementos do meio, os dados de geomorfologia podem 

auxiliar na interpretação de  fenômenos como inundações e variações climáticas 

locais.  São informações vitais para avaliar movimentos de massa e instabilidade dos 

terrenos”. (SANTOS, 2004) 

A classificação morfológica definida segundo Andrade (1999), levanta: a 

delimitação da  Bacia hidrográfica, sub-bacia, o estudo das macro e micro drenagens, 

áreas alagáveis e inundáveis.   



xxvi 

 

“Clima é o conjunto de condições meteorológicas (precipitação, temperatura, 

umidade, pressão atmosférica, radiação solar, insolação e ventos)” (SANTOS, 2004). 

O clima do Estado de São Paulo é tropical e subtropical úmido com elevado 

índice pluviométrico.  

Em Guarulhos, o verão é morno, abafado, com precipitação e com céu 

encoberto; o inverno é curto, ameno e de céu parcialmente encoberto.  Ao longo do 

ano, em geral, a temperatura varia de 12ºC a 28ºC, e raramente é inferior a 9ºC ou 

superior a 32ºC.  Chove durante o ano inteiro em Guarulhos.  O máximo de chuva 

ocorre durante os 31 dias ao redor de 24 de janeiro, com acumulação total média de 

220mm.  O mínimo de chuva ocorre por volta de 8 de agosto, com acumulação média 

de 36mm.   A época com mais ventos vai de 19 de agosto a 30 de dezembro, com 

velocidades médias de vento acima de 12,1 km/h.  O vento menos frequente vem do 

Norte, entre junho e julho.  O vento mais frequente vem do leste durante dez meses, 

de 21 de julho a 1 de junho. (Fonte: Condições Meteorológicas Médias em Guarulhos, 

Brasil, encontrado em: https://pt.weatherspark.com/y/30292/clima-característico-em-

Guarulhos-Brasil-durante-o-ano, acesso em: 30 jan. 2019). 

“De forma geral, o planejamento trabalha em nível de macroclima e mesoclima 

como forma de atenuar tais limitações, costuma-se descrever as feições locais que 

afetam diretamente a caracterização realizada em escala mais generalizada.  Assim 

assinalam-se as barreiras naturais que podem mudar ou gerar fenômenos, como a 

variação topográfica do relevo, produzindo o efeito orográfico e intervindo nas 

orientações das massas de ar; os vales e depressões, que interferem no movimento 

dos ventos locais; as encostas e vertentes, cuja exposição e orientação alteram a 

distribuição da radiação; massas de água, que alteram umidade e temperatura; cor, 

tipo e rugosidade da vegetação e solo, que alteram radiação; e presença de núcleos 

urbanos”.  (SANTOS, 2004) 

 

      1.3.6.  Parque Linear 

Depois da Segunda Guerra Mundial, abre-se aos arquitetos paisagistas uma 

nova frente de trabalho, baseada na visão ecológica do mundo, para combater a crise 

ambiental que se instalou no pós-guerra nos países europeus (OLIVEIRA et all, 2012)  

https://pt.weatherspark.com/y/30292/clima-característico-em-Guarulhos-Brasil-durante-o-ano
https://pt.weatherspark.com/y/30292/clima-característico-em-Guarulhos-Brasil-durante-o-ano
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Surge então o conceito de Infraestrutura verde que “é definida por uma rede de 

áreas naturais e áreas abertas fundamentais para o funcionamento ecológico do 

território, contribuindo para a preservação dos ecossistemas naturais, da vida 

selvagem, para a qualidade do ar e da água e para a qualidade de vida dos cidadãos” 

(FERREIRA E MACHADI,2010, apud OLIVEIRA et all, 2012). 

Rios e córregos compõe os sistemas de Infraestrutura Verde, por isso a 

Prefeitura Municipal de São Paulo propôs, em seu “Plano Diretor Estratégico”, um 

programa de recuperação de cursos d’água e fundos de vale.  Para isso, o principal 

instrumento proposto eram as “Áreas de Intervenção Urbana-(AIU’s)”.  A AIU é um 

perímetro delimitado no território, onde podem ser estabelecidos parâmetros de uso e 

ocupação do solo diferenciados, e onde podem ser aplicados instrumentos 

urbanísticos, tais como a transferência do direito de construir com regras específicas, 

destinadas à viabilização da implantação do Parque Linear e, consequentemente, 

recuperação do fundo de vale. 

Segundo Bonduki e Ferreira (2008), o parque linear se caracteriza como uma 

intervenção urbanística associada à Rede Hídrica, se instalando na planície aluvial, 

com os objetivos de : 

 Proteger ou recuperar os ecossistemas lindeiros aos cursos e corpos d’água; 

 Conectar áreas verdes e espaços livres de um modo geral; 

 Controlar enchentes; 

 Prever áreas verdes para o lazer; 

         

       Essa composição pode atravessar três tipos de espaços diferenciados que se 

combinam de diversas formas: 

   Área Core, coincidente com  a Área de Preservação Permanente, definida 

pela legislação em vigor; 

   Zona de amortecimento, como área de transição entre a Área Core e a Zona 

Equipada; 

   Zona Equipada, para o provimento de equipamentos de lazer. 
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Em relatório intitulado Instrumentos Legais Necessários à implantação de 

Parques Lineares, realizado pelo Laboratório de Habitação e Assentamento 

Humanos, da Faculdade De Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo, 

para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da Prefeitura do Município de São Paulo, 

os Professores Dr. Nabil Bonduki e Dr. João Sette Whitaker Ferreira, apontam como 

pontos a serem considerados na implantação de um Parque Linear os aspectos 

ambientais e urbanísticos de cursos hídricos tais como qualidade da água, 

ecossistema hídrico e do entorno-planície aluvial, ocorrência de enchentes e áreas de 

risco.  São prioridades as planícies aluviais que ainda possuam áreas verdes, ou 

livres, que correm o risco de ocupação irregular, ou que podem colaborar com a 

inserção urbana da população do seu entorno, através da criação de espaços verdes 

e de lazer. 

“Acredita-se que a implantação de parques ou caminhos verdes equipados seja 

uma das melhores maneiras de destinar áreas livres públicas ao uso público coletivo 

e adequado à preservação, conservação ou recuperação ambiental.  Sabendo que a 

administração pública nem sempre tem recursos e capacidade de gestão adequada a 

esse tipo de equipamento, devem também ser valorizadas formas de gestão local, 

principalmente quando se trata de equipamentos sociais de alcance local” (BONDUKI 

e FERREIRA, 2008). 

O conceito democrático e público do parque linear pressupõe um projeto que 

deva seguir os critérios do chamado “Desenho Universal”.  “O arquiteto e o urbanista 

devem, pois, privilegiar o bem-estar de um maior número de pessoas para que elas 

usufruam dos ambientes concebidos, sempre que possível de modo autônomo, 

seguro e sem esforços desnecessários”(CAMBIAGHI, 2012). 

 

      1.3.7.  Influência da urbanização no microclima 

A região metropolitana de São Paulo teve um crescimento desordenado.  

Seguindo a ferrovia e depois a rodovia, os loteamentos não levaram em conta a 

topografia, insolação, ventos predominantes, a fauna ou a flora existente nos sítios 

em questão.  Com a industrialização implantou-se o caos urbano. 
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Segundo Lombardo (1985), os problemas ambientais proporcionados pela 

urbanização desordenada são: 

 Poluição dos recursos naturais (água, solo e ar); 

 Desequilíbrios ecológicos como inundações, intensificação dos processos 

erosivos e alterações do microclima; 

 Degradação da paisagem e do patrimônio ambiental natural e artificial, 

constituído por edifícios, conjuntos urbanos, monumentos, áreas verdes e 

espaços naturais de valor histórico, cultural, artístico, paisagístico, ecológico, 

arqueológico e turístico; 

 Poluição sonora; 

 Agravamento dos padrões de morbimortalidade e riscos à saúde pública, 

provocados pela falta de saneamento ambiental; 

 Acidentes e riscos relacionados com estocagem, circulação e uso de materiais 

radioativos, explosivos, inflamáveis, tóxicos, etc. 

     O ambiente urbano, com suas estruturas de concreto e asfalto, propicia uma 

maior absorção da radiação solar durante o dia e uma maior reflexão durante a noite, 

gerando o que se chama de “Ilha de calor” (LOMBARDO, 1985), caracterizada por 

uma diferença acentuada entre as temperaturas registradas na cidade e as 

registradas nos locais com maior cobertura vegetal.  A formação dessas ilhas de calor 

se dá por: 

  Efeitos de transformação de energia no interior da cidade, com formas 

específicas (estruturas verticais artificialmente criadas), cores (albedo) e 

materiais de construção (condutibilidade). 

  Redução de resfriamento causado pela diminuição da evaporação (poucas 

áreas verdes, transporte de água da chuva através de canalização) e da 

transpiração (plantas).  Impermeabilização do solo urbano (canalização); 

  Produção de energia antropogênica através da emissão de calor pelas 

indústrias, trânsito e habitações. (...) 

  É no centro das áreas urbanas, em lugares pobres em vegetação, que as 

temperaturas alcançam valores máximos.  Por outro lado, os valores mínimos 

são registrados em áreas verdes e reservatório d’água. 
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  Com o aumento da temperatura nas cidades, ocorre uma diminuição da 

umidade relativa.  Em dias extremamente quentes, o desconforto térmico 

associado à umidade relativa baixa provocam um “clima de deserto artificial” 

termologia descrita por Eriksen em 1978 (apud LOMBARDO, 1985). 

  Como o ar tende a circular em direção à parte mais quente, as partículas de 

poluentes tendem a convergir para o centro das cidades. 

  Modificação da corrente de ar e do vento no nível do solo da superfície urbana 

e mudança da permuta energética vertical durante o dia e a noite. 

  A camada de poluentes, que a princípio pode apresentar certa tendência a 

refletir a luz solar (...) dificulta, por outro lado, o escoamento e a dispersão do 

calor (LOWRY, 1967).  Parte da radiação absorvida pelos aerossóis será emitida 

para baixo, aquecendo, assim, as camadas inferiores.  Uma parcela do calor 

será absorvida e reemitida pela superfície.  Assim, a concentração do ar poluído 

não só contribui na formação da ilha térmica como também “altera a estrutura 

vertical das temperaturas de forma a retardar a sua dispersão” (PETERSON, 

1969, apud LOMBARDO, 1985) 

 

Todos esses fatores influenciam grandemente as várzeas dos Rios que 

atravessam a Região Metropolitana de São Paulo.  “A urbanização dos Vales do Tietê, 

Tamanduateí e Pinheiros se deu em tempos diferenciados.  A observação cuidadosa 

das várzeas e dos terraços desses rios guarda segredos, cria diferenças 

microclimáticas, mas hoje eles se assemelham climatologicamente como grandes 

bacias produtoras de toneladas de poluentes”  (SCHUTZER, 2012) 

Toda essa condição urbana atual e mundial, traz à tona a discussão sobre a 

necessidade de intervenção nesse meio antrópico. “Valorização e obsolescência da 

paisagem, construção e destruição para uma nova construção (ou reconstrução, ou 

ainda requalificação da paisagem, para usar o vocabulário urbanístico corrente) (...) é 

o caráter atual da intervenção humana sobre a paisagem humanizada”. (SCHTZER, 

2012) 

“O lado positivo é que essa transitoriedade da paisagem capitalista e as novas 

rodadas de refuncionalizações adaptativas ao processo de acumulação progressiva 
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abrem possibilidades para a busca de uma nova relação homem-natureza na 

ocupação dos espaços urbanos.  (SCHTZER, 2012) 

 

 

 

      1.3.8.  Legislação pertinente   

A legislação vigente permite definir linhas de ação possíveis dentro de um 

planejamento urbano sustentável, pois a legislação brasileira prevê e defende a forma 

de ocupação do solo das planícies fluviais a partir de um prisma de preservação e 

recuperação do meio ambiente, sempre tendo por parâmetro o desenvolvimento 

sustentável do ambiente urbano.   

 

Legislação Federal: Código Florestal- Lei n º 12.651 de 25 de maio de 2012. 

                          Essa Legislação, vigente em todo o país, em seu Art.1º-A, diz que 

“estabelece normas gerais sobre a Proteção da Vegetação, Áreas de 

Preservação Permanente e as Áreas de reserva Legal.  No item IV do 

parágrafo único diz que existe responsabilidade comum da união, 

estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a 

sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e 

restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e 

sociais nas áreas urbanas e rurais”. 

                         Em seu Art.3º, item II define “Área de Preservação Permanente – APP, 

como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas” 

                         Também no Art.3º, item XX define como Área Verde Urbana:  “ 

Espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, 

preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano 

Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do solo do Município, 

indisponíveis para a construção de moradias, destinados aos 



xxxii 

 

propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental 

urbana, proteção de recursos hídricos, manutenção ou melhoria 

paisagística, proteção de bens e manifestações culturais”. 

                         Seu Art.4º diz que “Considera-se Área de Preservação Permanente, 

em Zonas rurais ou urbanas, para efeitos dessa Lei”:  

                                I-“As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluindo os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de:  a) Trinta metros, para cursos d’água 

de menos de 10 metros de largura”; 

IV-    “As áreas no entorno de nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

metros”; 

IX-      “No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 

mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25º, as áreas 

delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura 

mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida 

pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água 

adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação”. 

 

 

Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de julho de 2001 

Esta Lei regulamenta os arts. 182 e 183 da Constintuição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências. 

Art.1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 

183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto 

da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. 
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Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 

à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio de participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 

setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento 

ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 

espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 

território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 

distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 

meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 

serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 

população e às características locais; 

 

 

Projeto de Lei nº 2.260/18: Institui o Plano Diretor do Município de Guarulhos, o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano- CMDU, o Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano-FMDU, cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento-FMD, e revoga as Leis n/s.6.055, 

de 30:12:2004, 6.308, de 16/11/2007, 6.819, de 23/03/2011, 7.490, de 07/07/2016, e os 

artigos 67 e 68 da Lei nº 6.253, de 24/05/2007 

                                  Art. 5º A Política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar                    

e garantir as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

estimular ações locais articuladas entre instituições públicas 
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municipais, estaduais e federais, além do setor privado e da socidade 

civil, buscando em comum: 

I. Promover a alocação adequada de infraestrutura urbana e 

social, espaços e serviços públicos em todas as regiões da 

cidade, para a população e para o desenvolvimento das 

atividades econômicas, respeitando as áreas legalmente 

protegidas, o patrimônio natural, cultural, histórico, paisagístico 

e o meio ambiente equilibrado; 

II. Não permitir a ociosidade de imóveis não edificados, 

subutilizados, ou não utilizados, inseridos em regiões da 

cidade dotadas de infraestrutura e aptas à ocupação; 

III. Recuperar e melhorar as condiçoes de moradia, 

implementando as medidas necessárias para a regularização 

urbanística, administrativa e fundiária de forma sustentável, 

eliminando as situações de risco socioambiental; 

IV. Reassentar a população residente em áreas precárias e de 

risco, implantando Habitação de \interesse Social nas áreas 

passíveis de uso e que estejam ociosas; 

V. Preservar ou utilizar de forma sustentável: 

a. O meio ambiente natural e construído; 

b. O patrimônio histórico, artístico, ambiental, cultura, 

paisagístico e arquitetônico; 

c. As áreas de interesse ambiental; 

d. As áreas localizadas no perímetro das áreas de proteção 

aos mananciais e demais áreas protegidas; 

VI. Definir áreas especiais sujeitas a regimes urbanísticos 

específicos; 

VII. Propiciar o acesso aos serviços de educação, cultura, 

esportes, saúde, lazer, assistência social e saneamento 

ambiental; 

VIII. Melhorar as condições de acessibilidade, mitigar efeitos da 

expansão urbana sobre a mobilidade e a qualidade de vida, 
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Secção I 

Do Macrozoneamento 

 

O macrozoneamento , delimita porções do território, cada 

qual com características e objetivos próprios. 

 Art.10.  O Município de Guarulhos fica delimitado em sete        

macrozonas: 

I-           Macrozona de Áreas Ambientalmente protegidas; 

II- Macrozona de Amortecimento e Qualificação Urbana; 

III- Macrozona de Amortecimento e Urbanização Controlada; 

IV- Macrozona de Amortecimento e Requalificação Ambiental; 

V- Macrozona Urbana Consolidada; 

VI- Macrozona de Dinamização; e 

VII- Macrozona de Reestuturação Urbana e Ambiental. 

  

  

 

 

Subseção V 

Da Macrozona Urbana Consolidada 

                                  Art. 17. A Macrozona Urbana Consolidada, conforme Mapa 07. 

Caracteriza-se pela predominância de usos residenciais em processo 

de verticalização acentuado, comércios e serviços diversificados de 

pequeno, médio e grande porte, indústrias de médio e grande porte 

provida de infraestrutura urbana e social, com potencial para atrair 

novos investimentos. 

                                  Parágrafo único.  A Macrozona Urbana Consolidada tem por objetivos: 

I.      Promover o adensamento urbano com qualidade compatível com a 

infraestrutura urbana e social existente; 

II. Incentivar e priorizar a implantação de habitações de interesse 

social; e 

III. Aumentar a permeabilidade do solo e diminuir as ilhas de calor. 
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Subseção I 

Da Rede Hídrica 

Art. 21. A Rede Hídrica, é constituída pelo conjunto de cursos d’´agua, 

cabeceiras de drenagem, nascentes, olhos d’água e planícies aluviais, 

localizada em todo o território do Município, desempenhando funções 

estratégicas para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade urbana e 

protegida por legislação específica. 

Art. 22. Os objetivos urbanísticos e ambientais relacionados à 

recuperação e proteção da Rede Hídrica são os seguintes: 

I. Ampliar progressivamente as áreas permeáveis ao longo dos 

fundos de vales e cabeceiras de drenagem, as áreas verdes 

significativas, a arborização urbana, minimizar os processos 

erosivos, enchentes e ilhas de calor, bem como garantir os 

serviços ambientais especialmente na Macrozona de 

Dinamização e na Macrozona Reestruturação Urbana e 

ambiental; 

II. Ampliar os parques urbanos e lineares para equilibrar a relação 

entre o ambiente construído e as áreas verdes e livres e garantir 

espaços de lazer e recreação para a população; 

III. Integrar áreas de vegetação significativa de interesse ecológico 

e paisagístico, protegidas ou não, de modo a garantir e fortalecer 

sua proteção e preservação e criar corredores ecológicos; 

IV. Proteger nascentes, olhos d’água, cabeceiras de drenagem e 

planícies aluviais; 

V. Atuar de forma integrada com o governo estadual para a 

proteção e recuperação dos mananciais, em especial os de 

abastecimento público; 
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VI. Promover, em articulação com o governo estadual e federal, 

estratégias e mecanismos para disciplinar a política de recursos 

hídricos de forma sustentável; e 

VII. Promover, em articulação com o governo estadual e federal, 

estratégias e mecanismos para disciplinar a drenagem de águas 

superficiais e subterrâneas de forma sustentável. 

§ 1º  Na hipótese de ser necessária remoção da população moradora 

em núcleos habitacionais para a implementação de quaisquer ações 

ligadas aos objetivos estabelecidos no caput deverá ser garantida a 

construção de habitações de interesse social em local próximo e, caso 

não seja possível, preferencialmente na mesma macrozona. 

§ 2º  Para implementar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo 

deverá ser criado o Programa de Recuperação dos Fundos de Vale e 

das Áreas de Risco para permitir a implantação de parques lineares e 

da recuperação ambiental das áreas com altas declividades. 

§ 3º  Poderão ser desenvolvidos projetos para garantir os objetivos 

estabelecidos neste artigo. 

§ 4º  A Rede Hídrica tem como unidade territorial de estudo, 

planejamento e gestão a bacia hidrográfica, respeitando as unidades 

político administrativas do Município e consideradas as diferentes 

escalas de planejamento e intervenção. 

Subseção III 

Da Sistema de Áreas Verdes 

 

Art. 25. O Sistema de Áreas Verdes, é constituído por áreas legalmente 

protegidas, áreas verdes urbanas e demais áreas com atributos 

ambientais que justifiquem sua preservação e conservação seja pela 

beleza cênica, paisagística, raridade ou pela importância ecológica. 

Subseção IV 

Das Vulnerabilidades Físico-Territoriais 

 

Art. 28. São denominadas áreas vulneráveis sob ponto de vista físico 

territprial aquelas cuja fragilidade ao uso e ocupação do solo por 
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atividades urbanas podem  causar danos de variados graus aos 

assentamentos humanos. 

 

Art. 31. As áreas Prioritárias de Estruturação Urbana serão objeto dos 

Projetos Urbanos Especiais, conforme seguem: 

I. Cidade Industrial Satélite Cumbica; 

II. Revitalização e expansão do atual Parque Bosque Maia com a 

inclusão do Córrego dos Cubas, no formato de Parque Linear; 

III. Reformulação e qualificação do sistema viário que compõe a 

Praça IV Centenário 

IV. Requalificação histórica do centro de Guarulhos, especialmente 

com relação ao cemitério São João Batista e Casa do ex´prefeito 

José Maurício. 

V. Criação do Boulevard Praça Júlio Ramos Barbosa; 

VI. Revitalização da Praça Getúlio Vargas; 

VII. Projeto do Centro Administrativo. 

 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 

Art. 34. Para que a cidade e a propriedade cumpram a sua função social, 

o Poder Público Municipal disporá de instrumentos urbanísticos de 

planejamento, fiscais, financeiros e jurídicos contidos neste Plano 

Diretor, bem como os demais previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 

de julho de 2001. 

Parágrafo único.  As intervenções no território municipal poderão 

conjugar a utilização de dois ou mais instrumentos de política urbana e 

de gestão ambiental, com a finalidade de atingir os objetivos do 

processo de urbanização previstos para o território. 
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Figura 1: Macrozonas, Plano Diretor do Município de Guarulhos. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

Figura 2: Unidades de Conservação, Plano Diretor do Município de Guarulhos. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

Figura 3: Hierarquia Viária, Plano Diretor do Município de Guarulhos. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

Figura 4: Núcleos de ZEIS 1, Plano Diretor do Município de Guarulhos. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

      1.3.9.  Índice de Bem-Estar Urbano. 
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O Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU), surgiu em  meados da década 

de 90, em Belo Horizonte  e serviu como referência para os demais Municípios 

brasileiros.  Nessa linha surge o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) que usa dados 

para comparar, em diversas dimensões, regiões metropolitanas, municípios 

metropolitanos e bairros metropolitanos. 

A dimensão de  condições ambientais urbanas é concebida  a partir de três 

indicadores: arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado no entorno do 

domicílios. 

A dimensão de condições habitacionais urbanas compreende quatro 

indicadores: aglomerado subnormal, densidade domiciliar, densidade 

morador/banheiro e material das paredes dos domicílios. 

A dimensão de atendimento de serviços coletivos urbanos é concebida a partir 

de quatro indicadores: atendimento adequado de água, de esgoto, de energia e de 

lixo. 

A dimensão da infraestrutura urbana, compreendida por 7 indicadores:  

iluminação pública, pavimentação, calçada, meio fio/guia, bueiro ou boca de lobo, 

rampa para cadeirantes e identificação dos logradouros. 

Para a construção do IBEU, cada uma dessas dimensões possuem a mesma 

importância para garantir o bem-estar urbano nas regiões metropolitanas (RIBEIRO, 

2013). 

 

      1.3.10.  Pesquisa em ciência ambiental 

A ciência ambiental necessita de instrumentos metodológicos que partem da 

definição de ambiente como resultado do complexo inter-relacionamento Sociedade-

Natureza, portanto envolvem relações de multi, pluri, inter e transdiciplinaridade 

(PEREIRA, 2000). 

Um instrumento de planejamento ambiental é o zoneamento.  Utilizando o 

inventário e o diagnóstico de área é possível a distinção dos diversos sistemas 

ambientais presentes nesse espaço. “Estas zonas precisam considerar as 

potencialidades, vocações e fragilidades naturais, identificar os impactos, bem como 

expressar as relações sociais e econômicas do território”. (SANTOS, 2004) 
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Foi feito um levantamento teórico sobre temas relevantes e técnicas pré-

existentes para a formação desse zoneamento, através do qual, foi desenvolvido o 

projeto de intervenção da área objeto de estudo. 

Bacias hidrográficas podem ser esses objetos de estudo. “Inicialmente, é 

importante conceituar gerenciamento de bacia hidrográfica como o gerenciamento 

realizado na unidade de planejamento da bacia hidrográfica, conceito esse que deve 

ser diferenciado de gerenciamento de recursos hídricos, pois esse refere-se apenas 

ao aspecto água, enquanto aquele é relativo a toda relação existente dentro do espaço 

definido” (PEREIRA,2000). 

Segundo Santos (2004), o estudo de Bacias hidrográficas com o objetivo de 

gerar um planejamento ambiental envolve também dados de conservação dos 

mananciais, conservação do solo, dos remanescentes vegetacionais e fauna, 

controlando atividades rurais e urbanas. 

Para tanto, devem ser analisados o desequilíbrio ecológico nos centros 

urbanos, investigada existência de áreas contaminadas; verificada a existência de 

sistemas  verdes implantados e a possibilidade de recuperação de cursos d’água 

urbanos. 

Foi feito um levantamento teórico sobre ferramentas e metodologias de análise 

e monitoramento geoambiental que melhor se prestem ao planejamento urbano. 

 

      1.3.11. Área de Estudo 

O Estado de São Paulo, localizado na Região Sudeste do Brasil, é o mais 

desenvolvido e populoso Estado brasileiro.  São Paulo é o centro da economia 

nacional (VASCONCELOS, 1990). 

Após a segunda grande guerra o Brasil Sudeste vive seu desenvolvimento 

industrial, e São Paulo é o cenário perfeito para esse desenvolvimento.  A facilidade 

de obtenção de matéria prima, energia elétrica, mão de obra, a existência de 

infraestrutura representada por ferrovias, estradas de rodagem, a proximidade com o 

porto de Santos, uma extensa rede bancária e o fato de ser o centro de decisões 

governamentais transforma São Paulo em um verdadeiro polo nacional.  Esse polo 

abrange não só a Capital como também cidades vizinhas.  Formam-se assim eixos de 
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desenvolvimento, representados pelas autoestradas que ligam essas cidades:  Via 

Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, ligando São Paulo ao Porto de Santos e a 

Cubatão; Via Anhanguera e Rodovia dos Bandeirantes, ligando São Paulo à 

Campinas, Limeira, Americana e Jundiaí; a Rodovia Dutra, ligando São Paulo ao Rio 

de Janeiro, passando por Guarulhos, Taubaté, Volta Redonda; Fernão Dias; Raposo 

Tavares; Castelo Branco e a Régis Bittencourt  (ANDRADE, 1987). 

A conurbação de alguns centros urbanos próximos à Cidade de São Paulo deu 

origem ao que conhecemos hoje por “Região Metropolitana de São Paulo” (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Região Metropolitana de São Paulo 
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Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo 
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         A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é formada pelo Rio Tietê e seus afluentes,  

Biritiba-Açu, Jundiaí, Taiaçupeba, Guaió, Aricanduva, Tamanduateí, Pinheiros, 

Cabuçu e outros de menor importância (OLIVEIRA, 1996). 

A área alvo de intervenção, é a planície fluvial do Córrego dos Cubas, com 

início próximo ao Parque da Cantareira, área ainda preservada do curso d’água, 

atravessando toda a área urbana, que se desenvolve dentro do Município de 

Guarulhos, que compõe a Região Metropolitana de São Paulo. 

Foi adotada a Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento por 

caracterizar um sistema natural, definido topograficamente no espaço urbano, pela 

drenagem de um curso d’água, seus afluentes, as águas superficiais e as drenagens 

antrópicas, o que integra e facilita a interpretação das interferências do homem na 

paisagem natural e suas consequências ambientais (SANTOS, 2004). 

      A Bacia Hidrográfica do Córrego dos Cubas, (Figura 6), localiza-se na Bacia do 

Alto Tietê, Sub-Bacia Central, Guarulhos, São Paulo. Com uma área aproximada de 

8,96 Km². Comprimento máximo de 7.160 metros, largura máxima de 2.365 metros, 

com cota máxima de 940 metros e cota mínima de 730 metros, compondo uma 

amplitude de 210 metros.  O córrego dos Cubas tem sua cabeceira formada num 

relevo de morros e montanhas, com seu canal encaixado e fortemente condicionado 

por estruturas tectônicas, formando um padrão de drenagem dendítrica e subparalelo, 

de alta densidade.  Quando atinge a região da bacia sedimentar onde o relevo é 

formado principalmente por colinas, assim como os demais cursos d’água que surgem 

nesta região, mudam para uma densidade de drenagem baixa, em vales mais amplos, 

por vezes com canais meandrantes em planícies fluviais (OMAR, 2008). 

         Essa Bacia Hidrográfica, eminentemente urbana, como demonstrado na figura 

7, com sistema viário implantado, com as margens de cursos d’água e os topos de 

morro não delimitadas e mal conservadas, liga duas importantes áreas, estipuladas 

no   Projeto de Lei nº  2.260/2018  que institui o   Plano Diretor de  Guarulhos,  como 

“Macrozona de Áreas Ambientalmente Protegidas”, que é composta por áreas 

localizadas predominantemente ao norte do Município, com relevo acidentado, 

integrantes da Serra da Cantareira, abrangendo áreas de reservas florestais, 

biológicas, de proteção e recuperação dos mananciais e áreas rurais, compreendendo 
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ao sul também a APA-Área de Proteção Ambiental e PET – Parque Ecológico do 

Tietê”. 

Segundo Omar (2008), existe perspectiva de implantação de estações de 

tratamento de esgoto, mas no momento, todo o efluente doméstico é lançado nos 

cursos d’água.  As indústrias, no entanto, são obrigadas a tratar seus efluentes, não 

significando que não existam lançamentos clandestinos, comprometendo a qualidade 

da água. 

A densidade populacional, segundo o Censo 2010 (IBGE), calculada pela 

mancha ocupada por cada bairro, está, na maior parte do território do Município de 

Guarulhos, entre 100 e 200 hab/ha. (CARVALHO, MACHADO, SANTOS et all-2016).  
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Figura 6: Bacia Hidrográfica do Córrego dos Cubas 

Fonte:  Laboratório de Geoprocessamento UNG 
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Figura 7: Sistema Viário - Bacia Hidrográfica do Córrego dos Cubas 

 

Fonte:  Laboratório de Geoprocessamento UNG 
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1.4. Material e Métodos 

 

1.4.1. Metodologia 

A metodologia divide-se em 3 etapas: 1 - Mapeamento da cobertura do solo; 2 

- Análise e diagnóstico dos aspectos socioambientais; 3 - Zoneamento e proposição 

de um projeto de parque linear (solução ambiental). 

 

Figura 8: Fluxograma 

 

Fonte:  Autor 
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Análise e diagnóstico dos aspectos socioambientais 

 A Análise e diagnóstico dos aspectos socioambientais envolveu os seguintes 

temas:  

1 - Condições ambientais urbanas - Arborização, temperatura da superfície 

urbana, domicílios que despejam o esgoto no corpo hídrico e/ou na vala (céu aberto), 

domicílios com lixo acumulado no entorno, Índice de Qualidade de Água (IQA); 2 - 

Riscos urbanos - Suscetibilidade a inundações e movimentos de massa; 2 - Condições 

habitacionais urbanas - presença de aglomerado subnormal (favelas / comunidades); 

3 - População - densidade populacional, faixa etária, renda; 4 - Infraestrutura urbana 

- Domicílios com coleta de lixo, domicílios ligados a rede geral de esgoto, Iluminação 

pública, pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro ou boca de lobo, rampa para 

cadeirantes. 

A quantificação das áreas de arborização urbana foi derivada do mapa de 

cobertura do solo. Esta teve como objetivo a identificação da deficiência de 

arborização em determinados trechos da área de estudo ou verificar a existência de 

áreas de vegetação relevante, sendo este um dos itens estudados para a definição do 

zoneamento da área de estudo, identificando assim os trechos que necessitam de 

proteção e os que necessitam de medidas mitigadoras. 

O mapa da temperatura da superfície urbana, mostrando se há variação 

significativa da temperatura ambiente entre as áreas arborizadas, densamente 

urbanizadas e poluídas no percurso do córrego, foi traçado no Laboratório de 

Geoprocessamento UNG.  Este teve como objetivo identificar trechos, que, por 

intervenção antrópica imprópria, tornaram-se ou estão em eminente formação de ilha 

de calor.  

As imagens de Temperatura da Superfície (TS°C) foram derivadas dos 

produtos MYD11A1 do satélite AQUA, a partir do canal 32 (11.770 - 12.270 µm) do 

sensor Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer – MODIS (USGS, 2017). Este, 

possui órbita heliossíncrona às 13h30min, conjuntamente com a banda de qualidade 

(JUSTICE et. al., 2002; WAN, 2013). As imagens adquiridas, diariamente às13h30min 

para todos os dias de verão entre 2000 e 2017, foram posteriormente convertidas em 

uma única imagem com valores médios de TS°C. 
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O mapeamento do padrão da cobertura do solo foi gerado com base na 

classificação de Stewart & Oke, (2012), por meio de um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) ArcGIS 10.2, segundo a metodologia descrita por Bechtel et al. 

(2015). A classificação supervisionada utilizou o classificador Máxima 

Verossimilhança (MAXVER). Esse classificador baseia-se em critérios estatísticos de 

média, variância e covariância, de modo que o cálculo estima a probabilidade de um 

pixel pertencer a uma classe pré-definida (amostras de treinamento) (JENSEN, 2005). 

A classificação teve como base a imagem orbital com composição colorida 

correspondente às faixas do infravermelho, infravermelho próximo e do visível do 

satélite Landsat-8 de 15/11/2017 (USGS, 2017). 

A avaliação da exatidão da classificação do mapa de cobertura do solo foi 

realizada por meio da técnica analítica do índice kappa (k, Equação 1), que, a partir 

de áreas de referência (n) distribuídas aleatoriamente na imagem, calcula a medida 

da diferença e a probabilidade de concordância entre os valores de referência e da 

classificação (CONGALTON & GREEN, 2009). Como áreas de referência, foram 

utilizados 50 polígonos representativos de cada classe mapeada (CONGALTON, 

1991). 

k = N ∑ Xii - ∑ Xi+ X+i / N2- ∑ Xi+ X+i      (1) 

onde, Xii é a concordância observada; X i+ e X+i (produto das marginais) é a 

concordância esperada, e N é o total de elementos observados. 
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A quantidade de domicílios que despejam o esgoto no corpo hídrico e/ou na 

vala (céu aberto) e domicílios com lixo acumulado no entorno foi obtida em consulta 

aos dados do Censo do IBGE de 2010.  Essa quantificação teve como objetivo 

levantar possíveis causas e pontos de contaminação de terreno ou curso d’água 

compondo mais um item analisado na composição do zoneamento. 

A análise do índice de qualidade da água foi feita a partir de três pontos de 

coleta, uma próxima à nascente, onde se esperava encontrar uma melhor qualidade, 

outra nos arredores do Parque Maia, onde a ação antrópica já se mostra presente e 

outra no centro de Guarulhos, onde a qualidade da água está completamente 

comprometida. Os parâmetros utilizados são os sugeridos pela CETESB (Quadro 2), 

definindo-se o IQA,  índice de qualidade de água, criado pela NATIONAL 

SANITATION FUNDATION (NSF) em 1970 com o objetivo de desenvolver um 

indicador que, por meio de resultados de análise de características físicas, químicas 

e biológicas, pudesse fornecer um balizador de qualidade das águas de um corpo 

hídrico (VARGAS, 2018). 
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Quadro 2: Parâmetros IQA 

PARÂMETRO IQA(%) 

OXIGÊNIO DISSOLVIDO 
(OD) 

17 

COLIFORMES FECAIS (Ec) 15 

pH 12 

DBO 10 

NITROGÊNIO TOTAL 10 

FÓSFORO TOTAL 10 

TEMPERATURA 10 

TURBIDEZ 8 

SÓLIDOS TOTAIS 8 

Fonte: Cetesb 

 

           O cálculo do IQA, é  obtido pela formula : 

 

            

            E classificado conforme o quadro 3. 
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Quadro 3:  Classificação IQA 

NÍVEL DE 

QUALIDADE 

INTERVALO DO IQA COR DE REFERÊNCIA 

Ótima 79<IQA≤100 Azul 

 Boa 51 < IQA ≤79 Verde 

Aceitável 36 < IQA ≤ 51 Amarelo 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 Vermelho 

Péssima         IQA ≤ 19 Marron 

Fonte: cetesb 

 

A análise foi feita por pesquisadores do Laboratório de Análises Geoambientais 

da UNG, orientados pelo professor Reinaldo Vargas.  Esse índice teve como objetivo 

traçar um perfil da qualidade das águas do Córrego dos Cubas, identificando trechos 

que necessitam de tratamento de água ou implantação de infraestrutura urbana.  

Riscos urbanos - Suscetibilidade a inundações e movimentos de massa, foi 

obtido do mapa de cobertura do solo. Este teve como objetivo identificar áreas com 

predisposição para os ricos urbanos, comparando com o mapa de uso e ocupação do 

solo, foi determinado o tipo de intervenção urbana necessária em cada  trecho.   

 

Condições habitacionais urbanas - presença de aglomerado subnormal foi 

retirado do mapa de cobertura do solo. Este teve como objetivo, identificar trechos 

com maior número de pessoas em risco, com deficiência de equipamentos públicos e 

infraestrutura urbana e consequente aumento de agentes poluidores. 

 

População - densidade populacional, faixa etária, renda.  Essas informações  

foram obtidas em consulta aos dados do Censo do IBGE de 2010.  Estas tiveram como 

objetivo a qualificação e quantificação dos equipamentos públicos propostos para o 

futuro parque linear. 
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Infraestrutura urbana - Domicílios com coleta de lixo, domicílios ligados a rede 

geral de esgoto, Iluminação pública, pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro ou 

boca de lobo, rampa para cadeirantes.  Para obtenção desses dados foram feitas 

pesquisas ao Censo do IBGE de 2010 e ao mapa de cobertura do solo.  Foi necessária 

também uma visita ao local, com elaboração de relatório fotográfico, identificando 

logradouros e calçadas deficientes.  Todas essas informações foram utilizadas no 

planejamento de intervenção urbana necessária para otimizar o funcionamento e a 

acessibilidade ao parque linear. 

 

           Zoneamento e proposição de um projeto de parque linear (solução ambiental)  

Com todos os levantamento citados, foi traçado um plano de intervenção e um 

projeto de implantação de um parque linear capaz promover as  melhorias sociais e 

físicas da área urbana que está contida dentro da bacia hidrográfica do Córrego dos 

Cubas. 

 

      1.4.2.  Diagnóstico de área 

                     Uso e ocupação  do solo.  

Para conhecimento pleno da área de estudo foi necessário um levantamento 

sistemático.  As análises espaciais de uso e ocupação de solo foram feitas por 

fotointerpretação (FITZ, 2008), para isso foram utilizadas imagens de altíssima 

resolução espacial do software Google Earth Pro, na data mais atualizada possível.  

O trabalho de vetorização das diferentes classes de uso e ocupação de solo, que 

foram classificadas pelo método de Stewart (2012), foi realizado em ambiente SIG, 

com escala de trabalho de 1:1000, que foi ampliada de acordo com a necessidade, 

por exemplo, nas análises de áreas de entorno, a escala foi ampliada, pois as 

atividades humanas pontuais nelas existentes, resultam grandes impactos às áreas-

alvo. (SANTOS, 2004) 

Tanto o mapa de uso e ocupação do solo, quanto o cadastramento e a 

avaliação de imóveis envolvidos, a classificação da urbanização e investigação da 

existência de áreas contaminadas foram desenvolvidos no Laboratório de 

Geoprocessamento UNG. 
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As figuras 9, 10 e 11, ilustram alguns exemplos de uso e ocupação do solo na 

bacia do Córrego dos Cubas. 

 

Figura 9 - Vista da Serra da Cantareira e do Bairro Recreio São Jorge no Pico 

Pelado, Guarulhos/SP. 

 

Fonte: Willian Queiroz 

 

Figura 10 - Vista da Transguarulhense e Córrego dos Cubas, Guarulhos/SP. 

 

Fonte: Marcelo Rodrigues 
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Figura 11 - Vista do Parque Várzeas do Tietê, São Paulo/SP. 

 

Fonte: André Bonacin 

 

 

Sistema viário  

Foi feito o levantamento e a definição da hierarquia de vias envolvidas e volume 

de tráfego, utilizando dados obtidos no Instituto de Geografia e Estatística- IBGE 

(2010) e Mapas que integram o Projeto de Lei- Plano Diretor do Município de 

Guarulhos 

 

Hidrografia e Qualidade da água 

Segundo Santos (2004), o primeiro passo é mapear a rede hídrica que compõe 

a Bacia, localizar, portanto, o Córrego dos Cubas, sua nascente, ribeirões, lagos, 

meandros abandonados, zonas úmidas e canais.  A Bacia foi delineada através dos 

divisores de água.  Foi avaliada a quantidade e qualidade da água.    
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Ações Antrópicas 

“Os impactos podem ser identificados a partir da seleção das principais ações, 

processos ou atividades humanas, numa determinada área de estudo” (SANTOS, 

2004) 

“Os principais fatores condicionantes da aceleração do processo erosivo 

relacionam-se com o desmatamento ou remoção da cobertura vegetal original, com o 

manejo impróprio de solos produtivos, com a exploração inadequadas de terras 

marginais a cursos d’água, com a pressão de ocupação de terras por usos 

inadequados, com o uso intensivo de áreas com elevado potencial natural de erosão 

e, sobretudo, com a falta de planejamento de ocupação. (SANTOS, 2004) 

 

                 1.4.3.   Análise integrada 

Para a integração de todos os dados e informações obtidas através do 

diagnóstico de área foram necessárias a produção e associação de mapas, através 

de imagens digitais, originárias de diversos satélites, escolhidos levando em conta 

diversos fatores, mediante as características dos levantamentos e resultados 

necessários.  Foi escolhida a  resolução espectral, obtida com as bandas espectrais 

e pancromática; a resolução espacial dada pelo número de pixel da imagem; a 

resolução temporal que diz respeito a periodicidade com que o satélite passa em um 

determinado ponto; a resolução radiométrica, que são os tons de cinza obtidos em 

uma imagem o que quantifica a  reflectância recebida de uma porção da superfície 

terrestre, podem ser de 8bits, 11 bits, etc.  Formaram-se então mosaicos, através da 

combinação de bandas e composição de cor.   Tal interpretação foi feita em softwares 

específicos como os SIGs, combinando cartografia, banco de dados automatizados, 

produtos de sensoriamento remoto e modelagem (SANTOS, 2004)  .  

A Paisagem foi assim, observada como um conjunto de unidades naturais que 

sofrem ações antrópicas. Através do delineamento e classificação de seus atributos 

foi possível traçar a vocação do sítio para um uso especial (SANTOS, 2004) 

No âmbito vetorial, foi utilizado o Google Earth, depois de lançado o limite da 

bacia do Córrego dos Cubas, dentro do ambiente do GLOOGLE EARTH,  
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Com a área da bacia delimitada pelo mapa gerado inicialmente no site do IBGE, 

que permite, no ambiente Geociência, que se obtenha mapas da organização do 

território, chegando até as malhas Municipais e tratando devidamente essas imagens, 

inseridas ao Google Earth pro, foram criados polígonos, áreas de treinamento, para 

identificar no território da bacia, através da classificação das zonas climáticas locais, 

proposta por STEWART (2012), os diferentes usos do solo e sua interferência direta 

no microclima.  Essa base georeferenciada, juntamente com imagens de satélite e 

inserções de dados do IBGE, geraram mapas e tabelas, que devidamente 

manipulados ,criaram um diagnóstico preciso da área, com todos os fatores inerentes 

à bacia, que precisavam ser contemplados. 

Para que se pudesse verificar a acurácia dos dados obtidos, foi utilizado um 

procedimento, criado por KAPPA, que através de tabelas de comparação de dados e 

classificações, é capaz de traduzir a precisão das informações através de um 

coeficiente.   
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2. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

2.1. Condições ambientais urbanas 

    

2.1.1       Relação entre temperatura superficial, densidade populacional 

e arborização. 

 

      As temperaturas mais amenas estão concentradas nas áreas de maior 

arborização e também nas margens do córrego dos Cubas, exceto no trecho em que 

ele atravessa o centro de Guarulhos e onde existem aglomerados urbanos 

subnormais, nesses locais a temperatura se eleva consideravelmente (Figura 12).  No 

Parque Maia e no Zoológico Municipal, nota-se uma acentuada diminuição na 

temperatura da superfície urbana.  Na região mais ao norte da bacia hidrográfica do 

Córrego dos Cubas se localizam as maiores áreas de temperaturas mais amenas, 

justamente por tratar-se de áreas arborizadas e algumas propriedades rurais, 

localizadas mais próximas da Serra da Cantareira.  Esse mapa demonstra claramente 

a relação de uso de solo, arborização, concentração populacional e temperaturas 

superficiais.   Essas áreas, onde ocorrem maior elevação de temperatura superficial, 

são áreas potenciais para intervenção urbana, alvos de utilização de ferramentas 

capazes de reestabelecer o conforto térmico dentro dos centros urbanos. 

      Caminhando do centro para o norte da Bacia hidrográfica do Córrego dos Cubas, 

verifica-se um índice de densidade demográfica bastante elevado (Figura 13)   essa 

área coincide com alguns aglomerados subnormais, também com alguns importantes 

conjuntos habitacionais.  Outro ponto de maior aglomeração populacional é o próprio 

centro da cidade de Guarulhos.   

      A região central da bacia do Córrego dos Cubas está desprovida de vegetação, 

isso demonstra que a mata ciliar foi devastada e precisa ser reposta, o projeto do  

parque linear pode atender essa demanda. (Figura 14) 
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Figura 12 – Mapa com a temperatura superficial-30 de março de 2017 

 

Fonte: IBGE-CENSO 2010 

Figura 13 – Mapa da densidade populacional 
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Fonte: IBGE-CENSO 2010 

Figura 14 – Mapa de uso e ocupação do solo. 

 

 

Fonte: Google Earth 2018 

 

2.1.2.     Relação entre domicílios que despejam o esgoto via corpo 

hídrico e/ou  via vala (céu aberto), lixo no entorno dos domicílios ou do 

corpo hídrico e aglomerados subnormais. 

O mapa de esgoto em vala, corpo hídrico ou céu aberto, revela os setores 

urbanos da Bacia do Córrego dos Cubas que necessitam de uma melhoria de 
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infraestrutura, setores estes que ainda despejam de forma irregular, o esgoto 

domiciliar no córrego (Figura 15).  Sem a coleta tecnicamente correta do esgoto 

domiciliar será impossível a melhoria da qualidade da água do Córrego dos Cubas.  

Como este se dirige ao Parque Várzeas do Tietê, a qualidade de suas águas, como 

dos demais córregos de Guarulhos, é fator preponderante para a qualidade da água 

de todo o sistema proposto pelo Parque Várzeas do Tietê.   

O Plano Diretor de Guarulhos- Lei 6055 de 30 de dezembro de 2004, criou a  

Macrozona de Urbanização Consolidada, onde a Bacia do Córrego dos Cubas está 

inserida, nessa macrozona, uma das  ações previstas tem como objetivo otimizar e 

ampliar a rede de infraestrutura urbana e a prestação dos serviços públicos. 

      Existem, na extensão das margens do Córrego dos Cubas, e principalmente nas 

margens de alguns braços desse córrego, (Figura 16) pelo menos seis áreas de 

aglomerados urbanos subnormais, ocupando mesmo as margens, ou seja, 

comprometendo as áreas de proteção permanente desses córregos e expondo a 

população aos riscos inerentes desses terrenos alagadiços.  Essa condição justifica a 

remoção desses aglomerados e a transferência das famílias para conjuntos de 

habitação de interesse social que podem ser construídas em áreas próximas, sem 

deslocamento da população para longe de seus locais de trabalho e sua vizinhança.  

Essa remoção é prevista na legislação ambiental, Tanto no Código Florestal como no 

Plano Diretor da Cidade de Guarulhos 

      Outro item de extrema importância para a salubridade de um curso d’água é o lixo.  

Se ele se acumula nas ruas do bairro na ocasião de chuva, vão se deslocar para 

dentro do córrego, causando transtornos muito conhecidos em centros urbanos.  O 

lixo acumulado polui as águas do córrego, causa doenças e proliferação de animais e 

pragas, além do transbordo do córrego, causando as tão prejudiciais enchentes em 

suas margens.  A figura 17 mostra os setores onde se faz necessária a intervenção 

urbana através da implantação de coleta regular de lixo. 
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Figura 15 - Mapa de esgoto em vala, corpo hídrico ou céu aberto.  

 

Fonte: IBGE-CENSO 2010 

 

Figura 16 – Mapa com a delimitação dos aglomerados subnormais. 
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Fonte: IBGE-CENSO 2010 

Figura 17 - Mapa de lixo no entorno ou corpo hídrico. 

 

Fonte: IBGE-CENSO 2010 
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             2.1.3.    Qualidade da água.      

 

     Foram realizadas duas coletas de água, para obter as amostras, que 

analisadas, resultaram no IQA do Córrego dos Cubas.  O resultado da primeira 

coleta, aponta para uma situação bem diferenciada entre os três pontos 

adotados.  O primeiro ponto (Figura 18), mostra uma situação muito favorável 

na qualidade da água, nesse ponto existem poucos aglomerados urbanos e 

uma pequena área rural.  Chegando ao segundo ponto adotado (Figura 19) 

verifica-se uma piora na qualidade da água, já o entorno desse ponto é 

plenamente urbano e consolidado, próximo ao centro de Guarulhos, por outro 

lado, o ponto 3 (Figura 20) nas proximidades na Rodovia Presidente Dutra, a 

qualidade da água é muito comprometida, neste ponto o córrego recebe, além 

de pontos de esgoto doméstico, despejos industriais.  Os pontos de coteta de 

água são apresentados em mapa (Figura 21).  Os números obtidos nas 

análises estão apresentados no quadro 2. 

 

Figura 18 – Foto do ponto 1 de coleta de água. 

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento UNG 



lxx 

 

 

Figura 19 - Foto do ponto 2 de coleta de água. 

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento UNG 

 

Figura 20 - Foto do ponto 3 de coleta de água. 

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento UNG 
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Figura 21 – Mapa com os pontos de coleta de água 
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Fonte: Autor 

 

 

Quadro 4– IQA – Córrego dos Cubas 
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Fonte: Laboratório de Geoprocessamento – UNG 

 

2.2. Riscos urbanos. 

2.2.1 Suscetibilidade a inundações e movimento de massa. 

 

       Ao norte da Bacia hidrográfica do Córrego dos Cubas, próximo a nascente do 

Córrego, existe uma grande área de risco de movimento de massa, essa é uma área 

de cotas de nível elevada e qualidade de solo propícia ao escorregamento (Figura 22).  

Em toda a extensão das margens do córrego, ou seja, em sua planície fluvial, existe 

o risco de inundações.  Ao Sul do Córrego, já muito próximo ao Rio Tietê, no Parque 

Várzeas do Tietê, existe uma ampliação considerável desse risco, por existir uma 

ampliação dessa planície fluvial, um acúmulo de água gerado pela drenagem de toda 

a área urbana envolvida pela Bacia Hidrográfica e pelas baixas cotas de  nível 

apresentadas por esses terrenos. 

 

                         Código Florestal- Lei n º 12.651 de 25 de maio de 2012. 

                         Art.4º diz que “Considera-se Área de Preservação Permanente, em 

Zonas rurais ou urbanas, para efeitos dessa Lei”:  

I- “As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluindo os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de:  a) Trinta metros, para cursos d’água 

de menos de 10 metros de largura”; 



lxxiv 

 

 IV-    “As áreas no entorno de nascentes e dos olhos d’água                    

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo 

de 50 metros”; 

VII- “No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros 

e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação sempre em relação à base, 

sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 

d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação”. 

 

Figura 22 – Mapa de Suscetibilidade a inundações e movimento de massa. 

 

 

Fonte: IBGE-CENSO 2010 

 

2.3. População. 

 



lxxv 

 

2.3.1. Densidade populacional. 

      Como já mencionado anteriormente, do centro para o norte da Bacia hidrográfica 

do Córrego dos Cubas, verifica-se um índice de densidade demográfica bastante 

elevado (Figura 13).  Outro ponto de maior aglomeração populacional é o próprio 

centro da cidade de Guarulhos.   

 

2.3.2. Faixa etária. 

      Para a elaboração de um projeto de Parque Linear é de fundamental importância 

o reconhecimento das faixas etárias predominantes em cada trecho da Bacia 

Hidrográfica do Córrego dos Cubas, definindo assim, os equipamentos urbanos 

necessários em cada trecho 

      Ao norte da Bacia hidrográfica do Córrego dos Cubas, verifica-se uma 

concentração maior de população infantil, de ambos os sexos, número que varia entre 

15 e 26 crianças por hectare, que corresponde a uma área de 10.000 m² (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Mapa de quantidade de crianças por ha. 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 

   Também ao norte da Bacia hidrográfica do Córrego dos Cubas, foi verificada uma 

concentração maior de população de adolescente, de ambos os sexos, número que 

varia entre 12 e 16 indivíduos por hectare (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Mapa de quantidade de adolescentes por ha. 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

   Também ao norte da Bacia hidrográfica do Córrego dos Cubas, foi verificada uma 

concentração maior de população de adultos, de ambos os sexos, número que varia 

entre 76 e 141 indivíduos por hectare (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Mapa de quantidade de adultos por ha. 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

  Ao oeste da Bacia hidrográfica do Córrego dos Cubas, foi verificada uma 

concentração maior de população de idosos, de ambos os sexos, número que varia 

entre 12 e 20 indivíduos por hectare (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- Mapa de quantidade de idosos por ha. 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 

2.3.3. Renda  

      A porção mais ao norte da Bacia Hidrográfica do córrego dos Cubas é a região 

onde a renda per capita é a mais baixa, ficando entre 1 e 4 salários mínimos (Figura 

27).  Esse fato mostra a maior necessidade de se instalar nessa área equipamentos 

públicos para prestação de diversos serviços de saúde, educação e lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 -  Mapa da renda em salários mínimos. 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

2.4. Infraestrutura urbana. 

 

2.4.1. Domicílios com coleta de lixo. 

 

      A figura 28 mostra que grande parte do território da Bacia Hidrográfica do Córrego 

dos Cubas conta com coleta regular de lixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Mapa com o índice de coleta de lixo 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

2.4.2. Domicílios ligados à rede geral de esgoto e de água 

     A figura 29 mostra que grande parte do território da Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Cubas conta com rede geral de esgoto, surgindo uma área ao norte 

onde não existe essa rede, mas que, por tratar-se de uma área de mata, não traz 

tanta preocupação.  O local que realmente preocupa no ponto de vista de 

preservação ambiental e qualidade de vida, está localizado ao leste da bacia, 

justamente às margens de um braço do Córrego dos Cubas e coincidindo com 

uma área de ocupação irregular, cujo descarte de esgoto, com toda a certeza, é 

feita nesse braço do córrego, comprometendo a qualidade da água em todo o seu 

curso. 

 

 

 

Figura 29 – Mapa com os domicílios ligados à rede geral de esgoto 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

       A figura 30 mostra que grande parte do território da Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Cubas conta com rede geral de abastecimento de água, surgindo 

novamente uma área no extremo norte onde não existe essa rede, mas que, por 

tratar-se de uma área de mata, não traz tanta preocupação.  Outra área que não 

conta com o abastecimento de água é a localizada no extremo Sul da Bacia, que 

também coincide com uma área de baixa densidade populacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Mapa com os domicílios ligados à rede geral  de água 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

2.4.3. Iluminação pública, pavimentação, calçadas, guias e meio fio, bueiros 

e bocas de lobo. 

 

   A figura 31 mostra que do centro para o Sul da Bacia do Córrego dos Cubas 

existe uma carência na iluminação pública, justificada no entanto pelo menor 

número de domicílios por ha, mas, onde a  densidade populacional é maior, na 

porção norte, este serviço já é mais presente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Mapa da iluminação pública 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

   A figura 32 mostra que, coincidindo com o mapa de iluminação pública, calçadas 

e meio-fio e bueiros (Figura 33), do centro para o Sul da Bacia do Córrego dos 

Cubas existe uma carência na pavimentação de ruas, mas, onde a  densidade 

populacional é maior, na porção norte, este serviço já é mais presente. 
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Figura 32 – Mapa de pavimentação de vias

 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

Figura 33 – Mapa dos domicílios por ha servidos por bueiros. 
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

2.4.4. Rampa para cadeirante. 

   A carência desse equipamento é muito grande (Figura 34), existindo um número 

reduzido de domicílios atendidos por esse serviço, pequenos núcleos isolados do 

restante da malha urbana.    

 

Figura 34 – Mapa de domicílios por ha que contam com rampas para 

cadeirantes. 

 

Fonte: IBGE – Censo 2010 
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2.5. ZONEAMENTO AMBIENTAL 

 

 

      A análise integrada, feita através da comparação dos dados obtidos, de forma 

multidisciplinar, e a organização e demonstração desses dados através de mapas, 

permitiu traçar o zoneamento ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Cubas 

(Figura 35) e posterior elaboração da setorização ambiental (Figura 36), que traduziu 

a vocação de cada setor da Bacia Hidrográfica.  Identificados esses setores, foi 

possível a elaboração de um projeto conceitual de Intervenção Urbana, capaz de 

desenhar uma nova configuração para o  espaço urbano estudado,  com uma proposta 

sustentável e de mitigação dos efeitos negativos da urbanização e do desregrado uso 

e ocupação do solo.  O Projeto de Intervenção (Figura 37) demonstra como e onde 

essa intervenção se fez necessária, desenhando um modelo aplicável em outros 

diversos cursos d’água espalhados pelo território do Município de Guarulhos e que 

apresentam condições semelhantes ao Córrego dos Cubas. 

     O mapa de zoneamento (Figura 35), montado com base no proposto por Bonduki 

e Ferreira (2008),  é composto por áreas de vegetação representativa, solo exposto, 

faixas de proteção permanente de 30 metros a partir das duas margens do Córrego 

dos Cubas e de seus contribuintes, denominada por Bonduki e Ferreira (2008) como 

área Core, em atendimento ao Código Florestal;  uma faixa de trinta metros de cada 

lado, a partir do limite da APP, consolidando uma área denominada por Bonduki e 

Ferreira (2008) de zona de amortecimento, onde o projeto prevê a  instalação de 

alguns equipamentos de pequeno porte, tais como cabines de controle, sanitários 

pistas para caminhadas e corridas, ciclovias e áreas de apoio e também a relocação 

de vias que estiverem invadindo a APP, somente a partir dessas faixas é que se 

localizam os equipamentos sociais, culturais, de saúde e esportivos, denominada por 

Bonduki e Ferreira (2008) como zona equipada .  O Parque Linear é aqui considerado 

um parque de vizinhança, seu alcance é composto por domicílios que se localizam a  

800 metros do limite da chamada zona de amortecimento (NOHL, 1983-organizado 

por GREINER, 1993). 
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Figura 35 – Mapa Zoneamento Ambiental 
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Fonte: autor 

 

      O mapa de Setorização Ambiental (Figura 36), consiste na definição de 

compartimentos onde as intervenções começam a se desenhar e se justificar. 

No projeto de Intervenção são definidas as ações necessárias em cada um desses 

setores, dando-lhes destinações e  dimensionamentos (Figura 37). 
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Figura 36 – Setorização Ambiental 

 

 

Fonte: autor 
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Figura 37 – Projeto de Intervenção Urbana 

 

Fonte: autor       
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      O centro do Município de Guarulhos é uma região densamente urbanizada, 

mesmo assim a recuperação e preservação das nascentes e dos cursos d’água ali 

existentes são importantes, por gerar solo permeável diminuindo a velocidade das 

águas superficiais evitando enchentes a jusante (BARTALINI, 2009). 

      A Bacia do Córrego dos Cubas, que atravessa o centro da Cidade de Guarulhos, 

encontra-se na Macrozona Urbana Consolidada, conforme Art.17 do Plano Diretor de 

Guarulhos-2018, que em seu parágrafo único ressalta como objetivos o adensamento 

urbano, incentivo a implantação de habitação de interesse social e aumento da 

permeabilidade do solo.  O Capítulo II- Dos Instrumentos de Política Urbana, do 

mesmo Plano Diretor, aponta Instrumentos Urbanísticos que podem ser usados com 

a finalidade de atingir os objetivos do processo de urbanização previstos para o 

território.  Neste sentido foi elaborado o Projeto de Intervenção Urbana para a Bacia 

Hidrográfica do Córrego dos Cubas. 

      O extremo norte da Bacia, representado pelo Bairro dos Cardosos e Parque 

Continental , ainda possui área de mata, com arborização importante, ainda 

preservada e muito próxima a APA Cabuçu-Tanque Grande  e o Parque da Cantareira.  

A vocação dessa localidade é a formação de uma Área de Proteção Permanente 

(APP), conforme definido na  Legislação Federal: Código Florestal- Lei n º 12.651 de 

25 de maio de 2012, em seu Art.3º, item II  , pois apresenta características que 

justificam a iniciativa. Nessa área está a nascente do córrego dos Cubas, e é uma 

área de topo de morro, com  declividades de terreno acima dos 30% e ainda está 

incluída no índice de alto risco de deslizamentos de terra e inundações, como mostra 

o Mapa de Suscetibilidade a Inundações e Movimento de Massa (Figura 22).  Se não 

for devidamente protegida, conforme previsto no Art.21 do Plano Diretor de 

Guarulhos-2018, a existência dessa nascente estará comprometida em poucos anos, 

pela ocupação irregular ou uso do solo como área rural de plantio ou criação de 

animais, o que desmataria a região, poluindo solo e água, e gerando condições para 

o escorregamento de terreno e assoreamento do Córrego dos Cubas (Pereira 2000). 

A qualidade da água deste ponto do Córrego ainda é boa (Figura 14) de acordo com 

a análise elabora pelo Laboratório de Geoprocessamento da Ung. 

      No projeto de Intervenção Urbana (Figura 37), a proposta para esta área ao norte 

da Bacia Hidrográfica, é no sentido da criação de uma Área de Preservação 
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Permanente, que compõe o Parque Linear, envolvendo uma propriedade rural e áreas 

de ocupação irregular mostradas no mapa do IBGE (Figura 17) que ficam na margem 

direita (considerando o sentido do curso d´água) do Córrego dos Cubas.  Com a 

remoção das moradias irregulares em situação de risco, medida prevista no Art. 22 do 

Plano Diretor de Guarulhos-2018, com preservação da flora e fauna existentes, 

criando condições para o aumento dos indivíduos e a reintrodução de novas espécies 

compatíveis, e também a preservação da qualidade de água do Córrego dos Cubas, 

pois o esgoto, o lixo e o movimento de terra causados por tal ocupação vão, a curto 

prazo, comprometer toda a bacia.   

      O Projeto de Intervenção prevê para esse local a instalação de equipamentos 

recreacionais, voltados para a educação ambiental.  Próximo a esse local, existe uma 

concentração populacional considerável (Figura 13) que gira entre 220 e 240 

habitantes por hectare, sendo que a porcentagem de crianças é bem elevada (Figura 

23) o que justifica o uso proposto.  Embora em uma concentração bem menor, existe 

também uma população de idosos considerável, de 5 à 9,30  idosos por hectare, o 

que pode proporcionar a interação dessas duas gerações, envolvendo as duas 

parcelas da população que são mais vulneráveis, criando atividades conjuntas e 

transformando o tempo ocioso em momentos de troca de experiência e convívio com 

a natureza, minimizando a sensação de abandono que os atinge, colaborando para a 

melhoria do Índice de Bem Estar Urbano (IBEU).  A área total reservada à esse parque 

é de 58,50 ha.  Por tratar-se de uma área com vocação para preservação, próxima a 

uma APA,   a área de atração vai além do raio de 800 ou 1500 metros que se considera 

para uma parque de  vizinhança ou de bairro, portanto a visitação desse parque deve 

ser controlada,  pois a carga que ele pode receber é aquela capaz de não degradar a 

área verde e nem incomodar a fauna.   A visitação fica limitada em 850 metros 

quadrados por visitante, o que é igual a 0,085 ha, demonstrando que a visitação 

máxima é de 691 pessoas por período. 

      O traçado viário precisa ser realinhado para sair da faixa de Área de proteção 

Permanente, que é de 30 metros das margens de qualquer curso d’água com até 10 

metros de largura.  Nesse realinhamento poderia ser traçado também o percurso da 

ciclovia, que deve acompanhar toda a margem do Córrego dos Cubas e de seus 

contribuintes,  fora da faixa de APP, mas dentro da faixa de amortecimento, adotando 

para a mesma, 30 metros de largura.  Onde não for possível esse acompanhamento, 
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elas devem se desenvolver ao traçado longitudinal das curvas de nível, com poucos 

aclives e declives e sob a sombra das árvores que devem ser replantadas nas faixas 

de APP, garantindo conforto e segurança para usuários de todas as idades.  Essas 

ciclovias devem atender, principalmente, áreas de maior densidade populacional, 

como os condomínios residenciais já existente e os propostos, escolas, parques, 

modais de transporte urbano e unidades de saúde, servindo como meio de transporte 

alternativo para os usuários e servidores desses locais. 

      Condição semelhante aparece na área central da Bacia Hidrográfica do Córrego 

dos Cubas. Os três locais apontados como ideais para a implantação de 

equipamentos urbanos em atendimento ao Art.2º do Estatuto da Cidade – Lei nº 

10.257 de junho de 2001, estão localizados em pontos estratégicos, onde a população 

infantil e de idosos é muito significativa e onde também a renda per capita é baixa 

(Figura 27  ), compondo áreas de aglomerados subnormais.  A densidade demográfica 

dessa área é elevada, girando também entre  220 e 240 habitantes por hectare (Figura 

13).    Esses locais apresentam índices negativos no que se refere a esgoto despejado 

em corpo hídrico (Figura 15) com 7,7 à 10,50 domicílios por hectare fazendo uso 

dessa prática, também quanto ao número de domicílios ligados à rede geral de esgoto 

(Figura 29) que é de apenas 0 à 4 domicílios por hectare.  Esses índices negativos 

refletem na qualidade da água, conforme demonstrado no quadro 2, onde o IQA, 

apresenta uma queda no ponto 2 de coleta (Figura 21) localizado justamente no 

mesmo ponto do aglomerado subnormal, comprometendo outros índices envolvidos 

no Índice de Bem Estar Urbano (IBEU), tais como temperatura superficial (Figura 12). 

Esses aglomerados Subnormais deverão ser transferidos, em atendimento ao item IV 

do Art.5º do Projeto de Lei nº 2.260/18-Plano Diretor do Município de Guarulhos,  para 

áreas próximas apontadas no plano diretor como áreas reservadas à implantação de 

conjuntos de habitação de interesse social (Figura 4), dando espaço aos 

equipamentos .   

      No total são três equipamentos,  um Centro de Prática de Esportes Radicais, com 

um público alvo composto de adolescentes e jovens, (Figura 24)  quantidade que gira 

entre 16,3 à 21,70 adolescentes por hectare, e crianças (Figura 23) quantidade que 

gira entre 20,7 à 26,7 crianças por hectare, com pistas onduladas para skate e bike e 

patins (pump track), espaço para Parkur, playgraund e área de convivência, para esse 

parque foi reservada uma área de 13,26 ha, considerando uma área de atração de 
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1500 metros, por tratar-se de um parque temático, direcionado aos esportes radicais, 

temos uma área de atração de 1.262 ha ou seja, potencialmente temos 28 mil, jovens 

e adolescentes como público alvo desse parque, sua visitação deve, no entanto, ser 

limitada à uma visita para cada 155 metros quadrados, ou seja, pode atender  884 

pessoas por turno.  

      Um segundo equipamento, é um Centro Educacional e Esportivo, composto por 

creches, posto de saúde, playground, quadras poliesportivas com arquibancadas, 

biblioteca e anfiteatro, tudo em meio a uma área verde, ajardinada e arborizada, aberta 

ao público em geral.  A área reservada para esse equipamento  é de 10,75 ha e sua 

área de atração, correspondente a um raio de 800 metros. Formando um parque de 

vizinhança com aproximadamente 10 ha, e lotação adotada de 150 metros quadrados 

por visitante, temos então 716 pessoas por turno. 

      Um terceiro equipamento recreacional voltado à educação ambiental, destinado à 

convivência entre idosos, e entre idosos e crianças, parque público que consiga 

conciliar educação, cultura e cidadania. A área reservada para esse equipamento é 

de 5,27 ha, também considerado um parque de vizinhança, com atração adotada em 

torno do raio de  800 metros.  Com a lotação máxima definida em 150 metros 

quadrados por visitante, temos 351 pessoas por turno  (NOHL, 1983). 

      O bosque Maia possui uma área de    6,76 ha, o projeto cria uma área de 11,29 

ha de ampliação desse parque, que gera um total de  18,05 ha para essa nova 

conformação, esse parque também é um parque de vizinhança, com atração de um 

raio de 800 metros, com uma lotação de 150m² por visitante podem ser atendidos 

1.203 pessoas por turno. 

      Como a bacia hidrográfica do Córrego dos Cubas tem uma área de 10.700 ha, 

considerando uma densidade populacional média de 50 habitantes por ha, temos 

aproximadamente 500 mil habitantes nessa área. O Projeto de Intervenção soma, 

além das áreas dos equipamentos, mais 77,85 ha de Áreas de Preservação 

permanente somando um total de 218,22 ha de área livre, o significa uma contribuição 

de    4,36m²/habitante de área verde (Figura 38). A organização mundial da Saúde 

recomenda de 9 à 11 m² por habitante.  Esses valores demonstram a importância do 

Parque Linear na composição desse índice. 
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Figura 38 – Projeto de Intervenção Urbana-Áreas 

 

 

 

Fonte: autor 
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      Essas atividades são gratuitas e capazes de democratizar esses espaços entre as 

pessoas de baixa renda.  O Projeto de Intervenção prevê para todos os Parques e 

demais Equipamentos, as instalações que garantem a acessibilidade de qualquer 

pessoa, com deficiência ou não, aplicando para tanto o conceito do Desenho Universal 

(CAMBIAGHI, 2012) e as normas previstas na  NBR 9050/2015.   Esses espaços são 

considerados Espaços Públicos do Quarteirão (NOHL, 1983). 

      No oeste da bacia hidrográfica do Córrego dos Cubas existem áreas muito 

propícias para a implantação de conjunto de Habitação de Interesse Social (HIS), 

composta de vários terrenos vazios.  Essa área requer uma atualização na 

infraestrutura, pois apresenta defasagem na Iluminação Pública (Figura 31), na 

Pavimentação de Ruas (Figura 32), na presença de Bueiros (Figura 33) e na presença 

de rampas para cadeirantes e demais instalações para acessibilidade (Figura 34).  O 

Projeto de Intervenção prevê também a instalação de novas unidades de Creches, 

Escolas de Ensino Fundamental e Unidades Básicas de Saúde, para não 

sobrecarregar a rede já existente.  A proximidade com o Jardim Zoológico e novas 

áreas de lazer aqui propostas, trará a melhoria da qualidade de vida dessa população 

que hoje se acumula às margens do Córrego, poluindo, gerando enchentes e sofrendo 

as consequências e os riscos dessa ocupação irregular. 

      O Parque Bosque Maia já oferece hoje um grande diferencial de microclima e lazer 

para essa região de Guarulhos, precisa ser ampliado para que possa promover a 

união de pequenos núcleos de preservação, unindo suas terras ao parque linear da 

Avenida Transguarulhense, que embora chamado de parque não apresenta 

condições ideais de saneamento, vegetação ou equipamentos para servir a 

população.  Nessa ampliação, que deve ser desenvolvida através de quarteirões e 

ruas que não causem muito impacto ao sistema viário existente, a construção de 

caminhos e ciclovias seguras, por caminhos sombreados por vegetação, que 

consigam unir o Bosque Maia, o Parque Linear Transguarulhense, a nova área de 

preservação permanente e o Jardim Zoológico.  

      Para eliminar a ocorrência de inundações, sem canalizar mais nenhum trecho do 

Córrego, foram projetados dois piscinões, um na avenida antes do Bosque Maia, e 

outro logo depois da Rodovia Dutra, aliados a um paisagismo e a um reflorestamento, 
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em áreas onde isso for possível.  Esse último alivia o fluxo de água que atinge o Rio 

Tietê em um de seus trechos de maior probabilidade de inundação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xcix 

 

3. CONCLUSÃO 

 

           Com a utilização das ferramentas de geoprocessamento, e as visitas ao local, 

as teorias levantadas no embasamento se confirmaram, foram constatadas as 

condições de degradação ambiental geradas pela urbanização desordenada e a 

consequente formação de uma ilha de calor ao logo do Córrego dos Cubas.  Esses 

resultados reforçam a necessidade da criação de sistemas verdes e parques lineares, 

acompanhados de medidas urbanísticas capazes de mitigar as consequências dessa 

degradação.   

           Foi constatado que as águas que correm na calha assoreada do Córrego dos 

Cubas, apresentam falta de qualidade para manter a vida no próprio córrego e em 

seus arredores, o que também cria a necessidade de uma recuperação dessas águas.   

           Os perfis da população local, e da infraestrutura urbana, que foram traçados 

através de pesquisas junto ao IBGE, mostram a necessidade de criação de 

equipamentos adequados na vizinhança imediata desse parque.  Assim como aponta 

as áreas onde a infraestrutura também precisa ser revista e ampliada 

           Demonstrando a existência de dois focos ecologicamente importantes, um em 

cada extremidade do córrego dos Cubas, fica evidente a contribuição que a 

recuperação de suas margens trará para a Bacia do Alto Tietê, que conta com projetos 

governamentais que visam sua recuperação. 

           Com a análise integrada de todos os dados obtidos, foi possível a elaboração 

de um  projeto de intervenção, com um novo desenho urbano. 

            Essa nova conformação urbana, oferece uma melhoria em todas as variantes 

que são analisadas para a composição do Índice de Bem Estar Urbano, colaborando 

para a qualidade ambiental e a minimização dos efeitos da urbanização desordenada 

sofrida pelo centro urbano de Guarulhos, democratizando áreas verdes e 

equipamentos urbanos por todo o curso do Córrego dos Cubas. 

             Ancorado nas diretrizes proposta no Projeto de Lei nº 2.260/18, que institui o 

Plano Diretor do Município de Guarulhos, No Estatuto da Cidade e no Código 

Florestal, o Projeto de Intervenção Urbana reorganiza o uso e ocupação do solo, para 

tanto faz uso de instrumentos urbanísticos apresentados nessa legislação, que 
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permitem a declaração de utilidade pública para terrenos estratégicos tanto sob o 

ponto de vista ambiental quanto pelo ponto de vista de desenvolvimento humano.   

           O projeto prevê a reserva de 71,50 hectares do território da bacia hidrográfica 

para fins de preservação e reflorestamento, localizadas no extremo norte e no extremo 

Sul desse território, servindo de passagem para a biodiversidade existente nas APAS, 

localizadas nas fronteiras norte e sul da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Cubas.  A 

partir dessas áreas parte o Parque Linear, na direção do Centro da Bacia, que coincide 

com o Centro do Município de Guarulhos, encontrando em seu ponto central o Bosque 

Maia, que conta com um projeto de ampliação de 4,48 ha. 

           Toda a metodologia utilizada para a elaboração do Projeto Conceitual do 

Parque Linear do Córrego dos Cubas, pode ser igualmente utilizada para projetos em 

outros cursos d’água pertencentes a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 
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