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1. APRESENTAÇÃO 

 

Praça da Sé: marco zero da cidade de São Paulo (Foto: Carlos Eduardo Godoy) 

 

A Oficina do Município de São Paulo foi realizada entre os dias 14 e 18 de setembro de 

2009. As palestras ficaram concentradas entre os dias 14 e 17 de setembro de 2009, no 

período das 14:00h às 18h:30m, já o atelier (oficina) foi realizado no dia 18 de setembro, 

das 9:00h às 13:00h e das 14h:30m às 18:00h, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo, Campus da Capital.     

A equipe SEL da cidade de São Paulo é composta em grande parte pela equipe da 

coordenação nacional da Rede de Pesquisa QUAPÁ-SEL, com atuação maior ou menor 

deste ou daquele membro em fases distintas da pesquisa. Da organização da Oficina do 

Município de São Paulo participaram: o Dr. Silvio Soares Macedo (FAU-USP), o Dr. 

Eugênio Queiroga (FAU-USP), o Dr. Fábio Robba (QUAPÁ-SEL), a Dra. Ana Cecília de A. 

Campos (Pesquisadora), a Arq. Fany Galender (Pesquisadora QUAPÁ-SEL), o Dr. Fabio 

Mariz Gonçalves (FAU-USP), a Dra. Helena Degreas (Pesquisadora QUAPÁ-SEL), a Dra. 

Maria Helena Preto (Pesquisadora QUAPÁ-SEL) e o Dr. Rogério Akamine (Pesquisador 

QUAPÁ-SEL).  

Cabe lembrar que a Oficina relatada neste documento faz parte de um conjunto de ações 

definido pelo projeto de pesquisa e reiterado, junto aos representantes dos demais 
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núcleos regionais do SEL, por ocasião do II e III Colóquios: Os sistemas de espaços livres 

e a constituição da esfera pública contemporânea no Brasil – QUAPÁ-SEL, realizados 

respectivamente, em 2007 em São Paulo e em 2008 em Curitiba.  

2. LEITURA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

Comum certa confusão entre Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e Grande São 

Paulo (GSP), entre esta e o Município de São Paulo (MSP) e a Cidade de São Paulo 

(CSP). E, com a criação das recentes regiões metropolitanas da Baixada Santista (1996) 

e Campinas (2000), também se faz confusão entre Metrópole Paulista e Metrópole 

Paulistana.   

A RMSP conta com aproximadamente 19 milhões de habitantes distribuídos 

desigualmente por 39 municípios. É a primeira região metropolitana, e única até pouco 

tempo atrás, existente no Estado de São Paulo. Dos 39 municípios, alguns são totalmente 

urbanizados como Taboão da Serra e Osasco, outros ainda possuem importantes áreas 

rurais produtoras de hortifrutigranjeiros, áreas de mineração e reflorestamento como Mogi 

das Cruzes, Salesópolis, Suzano e mesmo o Município de São Paulo – o mais populoso 

com cerca de 11 milhões de habitantes, cuja sede é a Cidade de São Paulo.   

Os critérios de constituição da RMSP, no ano de 1973, foram definidos com base nos 

dados censitários do IBGE levantados na década de sessenta que consideraram a troca 

de serviços, mercadorias e fluxos de pessoas, serviços e informações entre o município 

sede, o de São Paulo, e os municípios adjacentes. A Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano (EMPLASA), criada em 1975, desde então, produz dados, estudos e 

relatórios da RMSP em conjunto, e também sobre cada município em particular.   

Denomina-se Grande São Paulo a mancha urbana contínua que engloba grande parte do 

Município de São Paulo, avança em cunha até parte de Mogi das Cruzes (leste), abrange 

parte da região do ABC (sudeste), avança para o sul do Município de São Paulo até as 

represas Guarapiranga e Billings (sul), até o município de Itapecerica da Serra (sudoeste), 

Jandira (oeste), Barueri (noroeste), Guarulhos (norte), Arujá (nordeste) e em cunha até 

parte de Mogi das Cruzes (leste). Trata-se de uma mancha urbana contínua com 

aproximadamente 2.500km2. É, portanto, constituída pelas áreas urbanas, somente as 

urbanas, do Município de São Paulo, municípios vizinhos e próximos. Possui cerca de 15 
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milhões de habitantes. Difícil é a obtenção de dados na escala da Grande São Paulo, pois 

a EMPLASA os produz tendo por consideração os 39 municípios em conjunto (áreas 

urbanas e rurais). Seria necessário executar o levantamento dos distritos urbanizados de 

cada município integrante da mancha para a obtenção de dados mais precisos – tarefa 

árdua. Por conta disso, comumente se faz menção aos dados da RMSP como se fossem 

diretamente válidos para a GSP.  

Justamente a GSP era denominada de metrópole paulista, por ser a única do Estado, 
mas a partir da criação das outras duas regiões metropolitanas, antes mencionadas, 
passou a ser denominada de metrópole paulistana. (Fig.1)   

 
Destaques da figura: RMSP (em vermelho), Grande São Paulo (em amarelo) e bacia hidrográfica do Alto Tietê 
(em azul). Fonte da base: DAEE, 1999. Reorganização: CUSTÓDIO, 2006. 

 
Toda esta explanação tem por objetivo esclarecer que a Oficina relatada diz respeito 

somente ao Município de São Paulo, portanto a um recorte da complexidade 

metropolitana paulistana. 

Um panorama do Município de São Paulo, sobretudo de sua complexidade urbana, é 

possível por intermédio dos dados disponíveis da Secretaria Municipal do Planejamento 

(SEMPLA), no site http://www.prodam.sp.gov.br/sempla/, acessado em 13 de setembro de 

2009, dados selecionados, recortados e anexados abaixo.    
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Território e Dados de População   Ano Fonte 

Área (em km²) 1509 2009 IGC 

Área Urbanizada (em km²) 1000 2009 SMDU/Dipro 

População (Estimativa 2009) 10.998.813 2009 Fundação Seade/SMDU/Dipro 

Densidade (Habitantes/km²) 7.288,81 2009 Fundação Seade/SMDU/Dipro 

Taxa de Crescimento Demográfico – 2000/2009 (em % a.a.) 0,59 2009 Fundação Seade/SMDU/Dipro 

Índice de Envelhecimento - Pop. Total 32,2 2009 Fundação Seade/SMDU/Dipro 

População de 0 a 14 anos (Em %) 24,1 2009 Fundação Seade/SMDU/Dipro 

População de 15 anos a 24 anos (Em %) 14,8 2009 Fundação Seade/SMDU/Dipro 

População de 25 anos a 59 anos (Em %) 49,6 2009 Fundação Seade/SMDU/Dipro 

População de 60anos e + (Em %) 11,5 2009 Fundação Seade/SMDU/Dipro 

   
 

Estatísticas Vitais   Ano Fonte 

Taxa de Natalidade (Por 
mil habitantes) 

15,77 2007 Fundação Seade 

Taxa de Fecundidade 
Geral (Por mil mulheres 
entre 15 e 49 anos) 

55,75 2007 Fundação Seade 

Taxa de Mortalidade 
Infantil (Por mil nascidos 
vivos) 

12,57 2007 Fundação Seade 

Taxa de Mortalidade da 
População entre 15 e 34 
Anos (Por cem mil 
habitantes) 

128,68 2007 Fundação Seade 

Taxa de Mortalidade da 
População de 60 Anos e 
Mais (Por cem mil 
habitantes) 

3.589,83 2007 Fundação Seade 

Coeficiente de Leitos 
Gerais (Por mil 
habitantes) 

2,83 2007 SMS/Ceinfo/Cnes 

   
 

Qualidade de Vida   Ano Fonte 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM  0,841 2000 IBGE/PNUD/IPEA/FJP. 

Renda per Capita (Em salários mínimos) 4,03 2000 IBGE 

  
 

Infra-Estrutura Urbana   Ano Fonte 

Domicílios com Rede de Água (Em %) 98,62 2000 IBGE 

Domicílios com Rede de Esgoto (Em %) 87,23 2000 IBGE 

Domicílios com Lixo Coletado (Em %) 99,2 2000 IBGE 

Quantidade de Lixo Coletado (Em ton.) 5.490.836 2006 SES/Limpurb. 

Destinação do Lixo (Em %)  - Aterros 42,35 2006 SES/Limpurb. 

                                             - Transbordo  57,2 2006 SES/Limpurb. 

                                             - Triagem  0,42 2006 SES/Limpurb. 
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Em função de outros sobrevôos e visitas de campo realizados anteriormente pela equipe 

QUAPÁ, para a Oficina São Paulo não foram executados estes procedimentos. 

 

3.  APRESENTAÇÃO DA PESQUISA QUAPÁ-SEL PARA OS  
     AGENTES LOCAIS 

- Dia: 14 de setembro de 2009 (segunda-feira) 
Abertura – Apresentação do projeto de pesquisa QUAPÁ-SEL  
Palestrante: Silvio Soares Macedo (Coordenador do QUAPÁ-SEL FAUUSP) 
 

 
 
O Prof. Silvio Soares Macedo iniciou os trabalhos do dia, dando as boas vindas 

aos participantes. Na seqüência, abordou a gênese e os objetivos da pesquisa “Os 

Sistemas de Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea 

no Brasil”, expondo os conceitos e fundamentos teóricos que norteiam a pesquisa 

(espaço livre, público x privado, permeabilidade, acessibilidade, etc).  

Os objetivos principais da pesquisa são: aprofundar a discussão sobre os espaços 

livres, entender a estruturação recente dos sistemas de espaços livres nas capitais 

e cidades médias, verificar as potencialidades dos Sistemas de Espaços Livres - 

SELs - para conservar e regenerar os recursos naturais, avaliar e dimensionar as 

iniciativas das instituições, das empresas e das populações de modo a qualificar 

os espaços livres públicos, contribuir para a elaboração de princípios gerais de 

políticas públicas. 
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A estrutura da pesquisa foi apresentada, juntamente com os procedimentos de 

trabalho dos núcleos e da coordenação nacional, destacando as oficinas de 

trabalho, a partir do detalhamento de suas atividades e produtos finais obtidos. 

Foi exposta ainda a experiência de Sorocaba, em andamento desde 2008, que 

visa desenvolver, através do convenio celebrado entre a FAUUSP e a Prefeitura 

deste município, a estruturação do SEL de Sorocaba. 

Apresentou produtos obtidos até o momento: simulação gráfica da legislação de 

uso e ocupação do solo, mapas de espaço livre x verticalização e demais dados 

para diversos dos municípios estudados, constituindo-se em subsídios para as 

conclusões que já começam a se delinear e puderam ser expostas aos ouvintes.  

 

4. APRESENTAÇÃO DOS AGENTES LOCAIS 

Dia: 14 de setembro de 2009 (segunda-feira) 

TEMA: O PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO E AS OPERAÇÕES URBANAS  

Mesa 1 – Mediador convidado: João Sette Whitaker Ferreira 

1. A evolução da legislação urbanística referente à reserva de áreas públicas no 

município e os desafios da gestão desse patrimônio. Ellade Imparato e Candelária 

M. Reyes Garcia (Advogadas, Habi-Sehab-PMSP). 
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A advogada Ellade Comparato abordou a evolução da propriedade da terra desde a 

Colônia, onde a propriedade total das terras era da Coroa Portuguesa (administrada pela 

Cia de Jesus).  

 Somente no Império, com a constituição de 1824 surge a possibilidade de 

desapropriação para a constituição de propriedade privada. 

 Em 1850 surge a Lei de Terras, quando então ocorre a regularização de posses, 

através do Registro Paroquial e Registro Geral-Hipotecas. São consideradas Terras 

Devolutas e, portanto, públicas aquelas para as quais não se identifica o proprietário 

particular. 

 Na Primeira Republica o estado se torna laico e extingue-se o registro paroquial. 

Passa a se utilizar o método de Torrens que não descreve a confrontação das áreas, 

mas se atem somente ao proprietário, o que acarretou muitos problemas no futuro. 

 Na constituição de 1891 o país se torna uma federação. As terras devolutas passam 

para os Estados (e não para os municípios, o que denota a perda de poder dos 

municípios entre 1822 e 1988). A função social da propriedade é reconhecida, mas 

apenas como teoria. 

Seguiu-se um quadro sobre a evolução da legislação de Parcelamento do Solo 

Paulistano, destacando-se as seguintes fases: 

 1923: exige licença previa para abertura de vias dentro do município.  

 1929: Código de Obras Arthur Saboya 

 1934: Código de Obras, até 1970. 

 Em 1973 foi organizado um GT para tratar da clandestinidade dos terrenos. 

A advogada Candelária caracterizou o processo habitual de ocupação de áreas públicas 

para implantação de loteamentos, que levou à criação do Programa de Regularização 

Fundiária no Município de São Paulo que compreende as dimensões social, urbanística, 

jurídica e administrativa que concorrem para a integração de áreas ocupadas 

irregularmente ao contexto formal da cidade. Foram apresentados os critérios, as etapas 

de regularização da área e alguns casos onde se aplicou o programa. 
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2. Sustentabilidade ambiental e o Plano Diretor Estratégico: Espaços Verdes e 

Impactos Ambientais do Adensamento Construtivo. Ivan Carlos Maglio (Engenheiro 

civil, doutor em Saúde Ambiental (FSP-USP), coordenador do PDE e PREs (2002-2004), 

consultor em planejamento e gestão ambiental).  

 
 
 
Ivan Maglio apresentou sua leitura sobre conceito de sustentabilidade e colocou como 

principais ameaças: espraiamento urbano, adensamento construtivo, modelo de 

transporte, geração e disposição de resíduos, perdas de vegetação e habitats, 

sobrevalorização do solo com infraestrutura, etc 

Destacou, a seguir, a elaboração do novo Plano Diretor do Município, em que este foi 

reconceituado, pretendendo-se firmar como um processo permanente e participativo. O 

Plano propôs a descentralização da gestão ambiental, ampliação do SEL e áreas 

protegidas, combate à impermeabilização, estimulo à drenagem zero (piscinhas, 

recuperação dos rios e fundos de vales), equilíbrio do uso e ocupação do solo. 

Foram apresentadas as Políticas Públicas Urbanas e Ambientais (reconhecimento das 

áreas ocupadas por favelas, etc.) e a Política de Habitação e Uso do solo (reversão da 

tendência de periferização, áreas de mananciais, favelas, áreas vazias e subedificadas, 

zeis) previstas no Plano. 

O Plano Urbanístico prevê a rede hídrica ambiental como elemento estruturador da 

cidade, a necessidade de sua recuperação, bem como das sub bacias, criação de pólos 
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de centralidades, redes viária e de transportes e elementos integradores (habitação, 

comercio e serviços). Foram apresentados os mapas gerados a partir das premissas do 

plano. 

Os parques lineares foram apresentados como instrumentos para provimento de áreas 

verdes e para controle de drenagem. Foram expostas as premissas para a sua 

viabilização e os exemplos de Toronto e Seul. 

Como novos desafios para o planejamento urbano para a cidade destacou: integrar e 

ampliar áreas verdes e permeáveis na paisagem urbana (PRE´s), criar uma cidade mais 

flexível (quadras abertas em grandes intervenções publicas), implantar novas unidades de 

conservação e parques lineares e interligá-los, despoluir rios e córregos, priorizar o 

transporte coletivo, tombar bens listados para a proteção nos PRE´s. 

O PDE gerou duas macrozonas (Proteção Ambiental e Estruturação e Qualificação 

Urbana) e, dentro desta, 4 macroáreas (Urbanização Consolidada, Reestruturação e 

Requalificação Urbana, Urbanização em Consolidação e Urbanização e Qualificação). 

 
3. PDE (2002): Avaliação da implementação das áreas públicas. Raquel Rolnik 

(Profa. Dra. FAUUSP). 
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A palestrante afirmou que há um tripé que possibilitou a implementação da urbanização 

no Brasil: o parcelamento do solo (especificamente através da lei federal 6.766), o 

zoneamento urbano (oriundo da década de 1970) e os códigos de obras e posturas. 

A regulação da cidade brasileira parte da propriedade privada da terra, da rentabilidade 

do solo, que define o potencial de desenvolvimento imobiliário, e da distância efetiva da 

realidade do território (é matemática, abstrata). A lei de parcelamento restringe-se a 

definir percentuais para as áreas públicas que são totalmente abstratos, uma conta 

matemática, sem diálogo como a efetiva realidade do território. 

A lógica do parcelamento é a da fragmentação, da descontinuidade. O primeiro objeto a 

ser questionado para a implementação de um sistema de espaços livres públicos é o 

modelo de parcelamento do solo existente; o planejamento do SEL deveria preceder o 

parcelamento, na forma de “planos de extensão urbano”, no modelo, por exemplo dos 

Planos Parciais que se implementam na Colômbia. 

Rolnik considerou que nosso zoneamento tem a haver com índices e potenciais e não 

com a paisagem e o desenho da cidade. Há como conseqüência a privatização dos 

espaços livres. Segundo ela, a exigência legal de espaços livres de maior porte no interior 

dos lotes dos empreendimentos verticalizados, sob o argumento de provimento de 

insolação, ventilação seria uma maneira do poder público esvaziar as demandas em 

relação a espaços públicos de convívio e lazer, desvencilhando-se desta tarefa e 

propiciando a valorização do particular – e coletivo – em detrimento do público. 

Os códigos para regular o uso dos espaços públicos, resumem-se à normatização dos 

usos pontuais (bancas de jornais, etc). 

Também questionou a ambiguidade presente na valorização dos “fundos de vale”, quando 

se considera o tratamento que tem sido dado às populações envolvidas na liberação 

dessas áreas. Em alguns casos, a negociação com as famílias resume-se ao pagamento 

de um valor em dinheiro, suficiente apenas para que realize uma nova ocupação irregular, 

muito provavelmente em outra área pública ou de risco. 

Lembrou o caso da marginal do Tietê, onde a aquisição de áreas permeáveis se dará as 

expensas da população moradora nas várzeas do rio. O passivo é sócio-ambiental e não 

somente ambiental. A solução deverá ser sempre integrada.  
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DEBATE 
 
Prof. Miranda questionou como se dá o papel dos profissionais e técnicos, especialmente 

arquitetos, nesse contexto de leis e ações que contrariam os interesses da cidade e como 

tem se desenhado essa participação. Também questionou a falta de circulação de 

informações no processo de elaboração do Plano Diretor, tanto em relação à população 

quanto aos técnicos envolvidos na elaboração dos Planos Regionais. 

A arq. Alejandra Devecchi, da SVMA, lamentou a visão sobre a ação sobre os “fundos de 

vale”, considerando que a política de recuperação de fundos de vale é uma oportunidade 

de relocação da população em situações de risco e de insalubridade. 

A eng. Agrônoma Mariana, Eng. Agrônoma (ESALQ) da PM Taboão da Serra, questionou 

a dificuldade de conjugar as ações que enfoquem conjuntamente a natureza e o homem, 

como uma situação típica das grandes cidades onde se perdeu essa visão. 

Raquel Rolnik destacou todo o esforço de uma geração de profissionais que se 

envolveram na discussão e na reformulação das políticas urbanas. 

Ellade destacou a questão de nossa formação histórica da qual a Constituição de 1824 

resume quando considera que o espaço público é aquele que não é privado. 

Candelária afirmou que tem havido um esforço muito efetivo dos técnicos da prefeitura em 

avançar tanto na questão da regularização fundiária quanto do correto encaminhamento 

das famílias removidas de áreas públicas, mas que ainda há fortes impeditivos legais e 

institucionais para que os processos se desenvolvam com rapidez e com correção. 

Ivan Maglio destacou que, embora concorde com a leitura da profa. Raquel sobre a 

fragilidade do modelo, o avanço do Plano Diretor foi grande ao propiciar uma nova leitura 

da cidade a partir de sua rede hídrica. Lembrou também que todo o processo teve uma 

grande participação da população, não a ideal, mas a possível, bem como de técnicos de 

todo o setor público, incluindo a participação efetiva da Secretaria do Verde. 

 
INTERVALO 
 
Mesa 2 – Mediador Convidado: Silvio Soares Macedo 
 
4. As operações urbanas: Águas Espraiadas e Água Branca. Arq. Vladimir Ávila – 

Gerencia de Operações Urbanas da EMURB e Arq. Marilena Fajersztajn – Analista da 

Gerencia de Desenvolvimento da EMURB. 
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O arq. Vladimir apresentou a Operação Água Branca (lei 11.774-95), ressaltando que a 

mesma não é consorciada, pois a gestão financeira da conta vinculada não é 

compartilhada pela sociedade civil. Tampouco houve a utilização dos CEPACs 

Compreende uma área bruta de 540 ha, compreendendo áreas consolidadas, áreas 

industriais, áreas em transformação e glebas vazias. Engloba também áreas públicas 

cedidas, os casos dos centros de treinamento do São Paulo F.C. e Palmeiras. 

O objetivo da operação é criar um contraponto ao adensamento na região sudeste. Prevê 

como estoque: 300.000m2 de usos residenciais e 900.000 m2 de usos comerciais e 

serviços 

A operacionalização é realizada através de (1) grupo de trabalho intersecretarial e (2) 

deliberação na CTLU (Comissão Técnica de Legislação Urbanística). 

Com o tempo verificou-se uma maior procura pelo uso residencial do que pelo não 

residencial. A operação teve um processo de implantação lento, o que ocasionou que o 

programa de obras que previa abertura de avenidas e outras não se realizaram.  

A partir do Estatuto da Cidade foi elaborado um Plano Urbanístico, que tem como 

princípios básicos: 

 Melhoria das condições de mobilidade, com novas interligações especialmente junto 

às áreas menos adensadas (já foi aprovado pelo Conselho gestor da operação e 

pequenas intervenções estão em andamento) 
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 Reurbanização da orla ferroviária (áreas de concessão urbanística). Termo de 

cooperação com a CPTM em andamento. 

 Inclusão de Habitação de Interesse Social 

 Drenagem: contratado um projeto para o total da área e Áreas Verdes: 20% pela 

legislação da Operação Urbana. 

 Recuperação da paisagem a partir de elementos ainda identificáveis: Colina da 

Av.Paulista e Espigão do Pico do Jaraguá. 

A lei da OP encontra-se em processo de revisão; foi contratado um EIA-RIMA. 

Na seqüência a arq. Marilena tratou da Operação Urbana Águas Espraiadas (Lei 13.260-

2001), cujos objetivos são: 

 Estabelecer conexões macro-regionais a partir de um projeto urbanístico; 

 Conter o processo de desestruturação urbana; 

 Construir consenso possível; 

 Atuar sobre a precariedade habitacional; 

 Lidar com a lógica do mercado; 

 Incorporar instrumentos do Estatuto da Cidade. 

Esta operação conseguiu instituir os CEPACS. Foram apresentados os números gerais do 

empreendimento (CEPACs, recursos arrecadados, estoques disponíveis, estoques 

consumidos, a distribuição de propostas, outorgas, etc) 

Quanto às áreas verdes foi adquirido o terreno do Clube Chuvisco onde será implantado o 

parque do Chuvisco de cerca de 40.000m2, em parceria com a SVMA. 

Há ainda a exigência de doação de faixa de alargamento de calçadas, implantada em 

diversos empreendimentos. 

Com relação à habitação, a operação prevê o atendimento da população atingida, através 

de compra de terrenos para HIS, juntamente com HABI-SEHAB. Novas áreas serão 

compradas para atender toda a demanda habitacional. 

Após a implantação da ponte estaiada, há a previsão de implantar o Metrô Leve, o 

prolongamento da Av. das Águas Espraiadas, através de Via Parque até a av. Jabaquara, 

o prolongamento da Av. Chucri Zaidan, além de nova ponte sobre o Rio Pinheiros.  
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O grupo de gestão é coordenado pela Emurb e é composto por representantes de 

diversas secretarias municipais, movimentos sociais e entidades. 

 
5. O mercado imobiliário frente às operações urbanas e áreas privilegiadas para 

investimento. Eduardo Della Manna (Diretoria de Legislação Urbana SECOVI). 

 
 
O arq. Eduardo, diretor executivo do SECOVI-SP, comentou a postura brasileira de 

ocupação das áreas publicas e da necessidade de criação de áreas verdes na cidade. 

Sobre as operações urbanas, destacou a escassez de recursos públicos para a 

construção da cidade, elencando todas as operações urbanas do município de São Paulo. 

O mercado imobiliário sempre se caracterizou por investir em áreas mais consolidadas e 

de retorno econômico garantido. 

O mercado imobiliário não é criativo, porem está se voltando para áreas menos 

tradicionais de atuação. O SECOVI tem se associado à Universidade (FAUUSP e 

Mackenzie) para novos estudos e pesquisas para rever suas práticas. 

Expôs o projeto do arq. Paulo Bastos para a Av. Águas Espraiadas onde, no lugar de uma 

avenida, há um rebaixamento da via, permitindo a criação de uma via parque, 

evidenciando uma nova postura projetual com relação aos espaços livres. 

Mencionou a contribuição dos Professores Catharina Lima e Paulo Pellegrino para o 

desenvolvimento de uma proposta para a subprefeitura da Freguesia do Ó, mas que 
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ainda não teve um desenvolvimento mais consistente, no formato de uma infra-estrutura 

verde.   

Na seqüência, apresentou projetos internacionais em que a preocupação com os rios e 

áreas verdes se destaca na requalificação urbana.  

  
6. Operações Urbanas Consorciadas: premissas de elaboração / parâmetros de 

avaliação para as questões área livre x área construída e áreas públicas x áreas 

privadas. José Geraldo Martins de Oliveira Assessoria Técnica de Operações Urbanas 

(ATOU- SMDU). 

 
 
O palestrante destacou a importância do Estatuto da Cidade – EC - como desencadeador 

e regulador da implementação das Operações Urbanas Consorciadas – OUCs-, e o 

aspecto reestruturador que estas podem e devem assumir. Quando da revisão do PD foi 

colocado que os limites das operações seriam demasiado extensos, mas a sua inclusão 

baseia-se no potencial de transformação estrutural que uma área maior proporciona. 

O Estatuto também prevê a incorporação das questões sociais e nas operações há a 

preocupação no provimento de habitação para a população de baixa renda. Citou o 

exemplo da OUC Vila Sonia, na qual está previsto que aproximadamente 12% dos valores 

arrecadados serão investidos em urbanização de favelas.  

Um terceiro aspecto do EC é que as OUCs devem contemplar a realização de estudo de 

impacto ambiental. 
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Abordou o avanço ocorrido na definição das áreas a serem objeto das OUCs, entre as 

chamadas de 1ª. geração como Faria Lima e Água Branca e as de 2ª. como a Águas 

Espraiadas, em implementação e a Vila Sonia, em projeto. 

Destacou ainda a importância deste instrumento para a obtenção de novas áreas públicas 

face à inexistência de estoque destas. 

Comentou o exemplo da OUC Estrutural Norte (antiga Carandiru - Vila Maria), em projeto, 

em que as áreas públicas estão sendo levantadas de modo a incluí-las no projeto 

urbanístico, criando menor dependência em relação ao investimento privado. 

Também nesta operação destacou a inclusão de área residencial do Jardim São Bento 

que inclui uma nascente com o objetivo de permitir que recursos sejam investidos na 

preservação da área e do córrego. 

 
 
DEBATE 

Prof. Fabio Mariz questionou por que o perímetro das OUC não avança no sentido de 

contemplar as questões ambientais e habitacionais. Não há, portanto, uma segunda 

geração de operações urbanas. 

Jose Geraldo afirmou que a existência de um projeto urbanístico permite a revogação da 

legislação ordinária que abre outras possibilidades. Concorda, no entanto, que sob alguns 

aspectos não houve avanço. 

Horacio (SVMA, anterior EMURB) enfatizou o processo de consolidação das OUC, os 

mecanismos de mercado, etc. Destacou que as dificuldades são oriundas do fato que as 

operações urbanas no Brasil se dão em terrenos privados, diferentemente dos outros 

paises.  

Prof. Mariz citou o exemplo da OUC Águas Espraiadas que, apesar de incluir projeto 

urbanístico, teve seu limite definido apenas pelo interesse do setor imobiliário, ficando, por 

exemplo, o atendimento à população de baixa renda totalmente comprometido já que não 

havia terrenos disponíveis para tal, dentro do limite previsto. 

Horacio comentou que o próprio projeto dessa operação previu uma serie de 

melhoramentos viários e de infra-estrutura, numa visão mais global para a cidade que as 

operações anteriores não previram.  
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Dia: 15 de setembro de 2009 (terça-feira) 

TEMA: FORMULAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DO SISTEMA DE ÁREAS VERDES 

 

Mesa 1 – Mediador Convidado: Vladimir Bartalini  

1. Formulação da política pública ambiental com base territorial. O planejamento do 

sistema e a reserva de terras públicas. Alejandra Devecchi (Coordenadoria de 

Planejamento (Deplan – SVMA). 

 
 
A coordenadora do Deplan iniciou considerando que a Macrozona de Proteção Ambiental, 

definida pelo Plano Diretor tem 40% de suas áreas destinadas à preservação. Contudo a 

atuação dos órgãos estaduais e federais é pouco efetiva nessas áreas. 

Destacou que dos 1600km2 do município, 17,8km2 são destinados a parques, divididos 

em 48 unidades. O Plano Diretor de 2002 definiu 400 áreas para a implantação de 

parques, no entanto, na maioria dos casos áreas de propriedade privada. 

Este quadro demonstra a necessidade de criação de um banco público de terras 

(estoque) para o aumento da provisão de terras públicas prestadores de serviços 

ambientais. A SVMA definiu estratégia para criação deste estoque definindo áreas 

ambientalmente frágeis – especialmente mananciais e áreas de nascentes - conjugadas a 

baixo valor de mercado da terra (centavos a cada m2) o que permitiu a utilização do 

mecanismo da desapropriação. O baixo valor da terra é decorrente da falta de destinação 

econômica, quer em função do zoneamento (macrozona de proteção ambiental que limita 
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os usos e índices de aproveitamento), quer em função da presença de muitas ocupações 

informais no entorno. A ação dos proprietários dessas áreas restringe-se ao mínimo para 

garantir que as terras não sejam invadidas, esperando por propostas do setor imobiliário. 

Deste modo, nos próximos 4 anos com investimentos de R$60 milhões está prevista a 

desapropriação de aproximadamente 212 milhões de m2, concentrados na Borda da 

Cantareira, na borda das represas Billings e Guarapiranga e nas nascentes do Córrego 

Aricanduva. 

No caso das represas, tem-se a compensação decorrente da implantação do Rodoanel 

que prevê “green belt” contendo o avanço da urbanização. 

A fonte dos recursos da secretaria tem se diversificado significativamente, além do 

orçamento, compensações, créditos de carbono, convênio com a Sabesp. Além disso, 

recursos provenientes da venda de créditos de carbono, decorrentes da desativação dos 

aterros Bandeirantes e São João, recursos estes que estão amarrados a projetos de 

parques e praças. 

Nas áreas previstas pelo Plano Diretor para implantação de parques lineares foram 

selecionadas aquelas em áreas públicas e com algum grau de iniciativa por parte das 

subprefeituras para sua implantação. 

O parque linear Itaim foi implantado em meio à área com habitações irregulares. Para a 

população, o benefício foi um ganho de áreas para fruição. 

Para garantir que a população chegue até as água de córregos, obras de saneamento 

são feitas, apesar de muitas vezes o esgoto não ser totalmente eliminado. 

Na maioria das vezes, um acompanhamento por meio de fiscalização é feito para que se 

mantenha a integridade dos parques lineares. Por exemplo, há arrombamentos de cercas 

que limitam a área do parque estadual do Carmo para invasões e habitações irregulares. 

Todos os 100 parques não serão executados por uma só secretaria. Além disso, apesar 

de se tentar trabalhar com as diversas comunidades, reconhecemos que não temos 

expertise para uma maior participação popular. É necessário trabalho especializado. 
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2. A implementação da política e as fontes de recursos disponíveis: orçamento, 

Fundurb, compensação, créditos de carbono. Hélio Neves (Chefe de Gabinete da 

SVMA). 

 

A implementação da política traçada pela Secretaria tem ocorrido por aproximação, por 

tentativa e erro. Na iniciativa privada, é mais possível traçar um cronograma que seja 

cumprido. No caso do poder público, é necessário um processo de articulação para se 

conseguir verbas e estar sempre preparando novos processos. 

No projeto dos 100 parques existe um plano com um número de implantações de projetos 

por ano até o fim da gestão do atual governo. Entretanto, não há uma previsão no 

orçamento do município para a implantação de parques. Conta-se com outros recursos e 

instrumentos. No Plano Diretor há indicações de áreas para se implantar parques, mas 

para executar, é necessário verificar as áreas privadas que serão desapropriadas e nem 

sempre em processos simples. 

O orçamento descrito desde 2005 até 2009 varia do montante de 93 milhões de reais até 

339 milhões de reais. Para o custeio de manutenção e vigilância, houve uma variação de 

15 milhões para 100 milhões de reais por ano. Os serviços de manutenção, de jardineiros 

e de limpeza são terceirizados. 

O FUNDURB – Fundo de Desenvolvimento Urbano -, proveniente da outorga onerosa 

contribuiu, a partir de 2007 com valores significativos: 15 milhões em 2007 e36 milhões 

em 2008. 
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O FEMA – Fundo Especial de Meio Ambiente – que recebe os recursos provenientes da 

venda dos créditos de carbono e outras fontes, recebeu recursos de aproximadamente R$ 

13 milhões /ano em 2008 e 2009. 

A Compensação Ambiental (por corte de árvores) contribuiu com 4 milhões de reais em 

2005, e nos anos seguintes, os montantes foram crescentes, em 2009 (até setembro), 18 

milhões de reais. 

Nos TCAs pequenos (corte de até 200 árvores) a compensação prevê, além do plantio, a 

entrega de mudas aos viveiros da prefeitura. Tem sido objeto de compensação a 

execução de projetos de áreas verdes, desde a contratação de levantamento topográfico, 

até projeto executivo (por exemplo, de R$50 mil). Estas compensações já estão 

equacionadas e correspondem a um valor equivalente a certo número de mudas de 

árvores. 

Existe a idéia de se aproveitar o replantio na mesma área da microbacia ou região, mas a 

região oeste da cidade acabaria recebendo o maior número de plantio de árvores por este 

processo. 

São 12 parques listados, para os quais recebe-se um terreno e o SVMA determina o 

plantio das mudas. Os autores dos projetos são mais de um, como a SIURB. 

Relações intersetoriais, ou integração entre secretarias é um assunto delicado, mas há 

alguns casos de sucesso, como por exemplo, o caso da SEHAB - SMVA no parque do 

Canivete. 

No caso do Programa dos Mananciais, a Favela Cavalo Branco, a perspectiva era de uma 

solução tradicional, com a permanência de moradores na beira do córrego. Entretanto foi 

possível, por meio da parceria de secretarias, uma solução de rearranjo com resultado 

espacial de melhor qualidade e maior área de espaço livre. 

Processo de convencimento para o remanejamento da população das margens dos 

córregos e a fiscalização necessária para a não reincidência da ocupação é um trabalho 

conjunto da SVMA e das subprefeituras para preservar a existência dos parques lineares. 

O Parque Rio Verde é uma compensação do Shopping Itaquera. 

No caso da compensação com plantio: pode ser interno e externo ao lote conforme a 

densidade arbórea existente no lote. A regra é plantar em área determinada, com 

manutenção por 2 anos, com revisão a cada dois anos. No entanto, a fiscalização torna-
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se uma prática insana e por essa razão, tende-se a exigir o plantio próximo da área da 

obra que originou a compensação. 

A cooperação é uma parceria com a iniciativa privada (contrapartida de publicidade) em 

que se implanta um parque e a contrapartida pública é a publicidade para a empresa. Um 

exemplo é o Pq. Do Povo, da Praça Victor Civita e Pq. do Trote. 

Para a reforma da marquise do Ibirapuera, há um orçamento de 12 milhões, mas ainda 

não houve interessados para a cooperação. 

A SIURB também tem impacto importante sobre os financiamentos para os parques, pois 

tem projetos em APPs e pagam ao FEMA. 

No processo de licenciamento Ambiental, há compensações a serem feitas. As 500 

árvores retiradas da marginal Tietê para ampliação das vias geraram um número de 85 

mil árvores que devem ser compensadas. 

O Parque Linear Nascentes do Aricanduva recebeu compensação pela ampliação do 

aterro São João. 

Outra fonte importante de recursos será, a partir de 2009, o Fundo de Saneamento que 

receberá 8% do faturamento da Sabesp para investimento em requalificação ambiental 

voltada ao saneamento. Este fundo é resultado da negociação do contrato de serviços de 

saneamento entre a Prefeitura e a Sabesp. Em 2009 já estão em implantação pela 

empresa o Parque Nascentes do Ribeirão Colônia e o Parque da Integração (neste caso, 

com córrego canalizado). 

 
DEBATE 
 
O prof. Vladimir retoma os principais pontos abordados pela Alejandra e pelo Hélio e abre 

o debate. 

Maria Helena questiona como foram as tentativas para utilização de outros mecanismos, 

além da desapropriação, para constituir o estoque de terras em parques? 

Eng. Luis Macarrão (SVMA) reflete sobre os instrumentos: a partir de 2007, os 

instrumentos utilizados são os previstos pelos PDE. Além disso, questiona sobre como 

avançar em maior articulação intersetorial, intersecretarias. O que se deve fazer 

politicamente? 
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A arq. Alejandra informa que a secretaria estuda outras formas de obter recursos, mas o 

plano é para 20 anos.  

Chegou-se a estudar a utilização dos instrumentos do consórcio imobiliário e do direito a 

superfície, mas a falta de jurisprudência poderia delongar excessivamente o processo. O 

projeto na Av. Celso Garcia é um exemplo utilizado na gestão da Erundina para 

habitação. A idéia era implantar um parque e proporcionar uma valorização na porção 

destinada ao proprietário do terreno. 

AIU nem foi tentada, por causa da complexidade, já que depende da criação de uma lei 

específica, que não é atribuição da SVMA. 

Decretar de utilidade pública e desapropriar foi a melhor forma encontrada, que 

conhecemos melhor. Não se encontraram outros instrumentos que pudessem viabilizar a 

aquisição de terras, que é o primeiro passo para a implantação de parque. 

Hélio Neves informou que o processo da AIU é similar ao da OUC. Não haveria 

viabilidade de implantar um parque linear onde o interesse imobiliário é muito pequeno. 

Além disso, negociar uma operação é um processo complexo com muitos atores e 

interesses conflitantes e que se manifestam de maneira muito dura. 

Uma dificuldade muito relevante é a delimitação de áreas públicas. Registros antigos 

utilizam como marcos árvores, ou pedras, e em algumas subprefeituras não há cadastros 

de sql, o que complica a questão fundiária. 

A definição da AIU deveria envolver além da SVMA a SEMPLA, por exemplo. 

A prof. Miranda comentou que o que viesse das AIUs seria um ganho a mais... 

Figueiredo, da SVMA, que liderou cadastramento do patrimônio ambiental junto do CASE, 

sugeriu um convênio entre cartórios e secretaria para emissão de documentos fundiários. 

Hélio Neves comentou que o volume é gigantesco e há complicações pela ausência de 

marcos geográficos. 

Uma questão intersetorial importante: a SIURB nunca teve quem tratasse das questões 

ambientais, e agora estão tendo problemas em relação a equipamentos, como por 

exemplo, ciclovias, e uso de APPs (Código Florestal). Não adianta fazer uma via ao longo 

do córrego e deixá-lo desguarnecido. 

Outra questão é a fiscalização sobre outras secretarias: não se pode multar uma 

secretaria vizinha, mas quanto esta toma uma decisão errada, deve-se comunicar o órgão 
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superior, e no limite, acionar o prefeito. Exemplo da reforma da Av. Paulista, em que 400 

árvores deveriam ser plantadas, mas somente 80 foram instaladas. 

A lei permite multar a empresa terceirizada que é contratada da outra secretaria. Então as 

secretarias estão sendo obrigadas a se falar. 

Uma multa de empresa ao lado da USP leste foi de 64 milhões. Multaram, negociaram um 

TAC, e o pagamento foi um terreno na região. 

 
DEBATE 

Fany questionou Alejandra sobre os critérios para a formação do sistema, quando se 

pensa de ter pelo menos um parque em cada subprefeitura, e como são consideradas as 

praças. 

Eugênio questionou a forma de interpretação da lei das APPs (15% ajardinada, e 5% de 

áreas impermeabilizadas). Também sobre a questão do Crédito de Carbono e da relação 

entre subprefeituras. 

Denise (SIURB) questionou se a compensação pode ser feita com áreas e não apenas 

com árvores. Quem fiscaliza as APPs, já que existe o Código Florestal e o Código de 

Obras. 

Agrônoma da Prefeitura de Taboão indagou como se fiscaliza o plantio no caso das 

compensações. 

Hélio Neves informou que o código vale para qualquer empreendimento novo, mas na 

prática como resolvo habitações irregulares? Se conseguir remover um barraco e planto 

uma árvore, não estou regularizando. Estou recuperando uma área. 

Denúncias e sobrevôos são ferramentas para fiscalizar. Está também se tentando a 

compra de fotos aéreas seriadas georeferenciadas. 

Em um TCA aprovado, 90% do córrego estava construído, e teve de ser desfeito. 

Esclareceu o processo de venda de créditos de carbono: o processo de extração e 

queima de gás para a produção de energia nos aterros Bandeirantes e São João resultou 

em recursos por meio da venda de créditos de carbono em leilões internacionais. 

Com relação às subprefeituras informou que depende essencialmente dos governantes e 

das equipes técnicas envolvidas. Entre as subprefeituras há alguns exemplos positivos e 
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exemplos de estímulos para se incentivar o plantio de árvores por meio do prêmio 

Manequinho Lopes. 

Com relação à compra de terrenos: o processo tem de passar por DESAP, que determina 

valorização do terreno, e exige o pagamento para o proprietário do terreno. Não se 

permite o depósito em juízo pelos valores determinados pelo DESAP. 

No CONFEMA, discute-se sobre o que o conselheiro da câmara acha adequado e o que a 

câmara quer. 

Questão das mudas: dá-se preferência pelo plantio dentro do lote e das calçadas verdes 

do empreendimento, para facilitar o processo de fiscalização. Se há mudas excedentes 

são enviadas aos viveiros, onde a responsabilidade passa a ser do agrônomo da 

prefeitura. 

Alejandra esclareceu sobre o processo de definição da localização dos parques: o 

primeiro critério é a definição do Plano Diretor. Outro critério é trabalhar áreas de 

cabeceiras. No entanto, Muitos vereadores se antecipam e fazem decretos para a criação 

de parques. 

A meta de um parque por subprefeitura é garantida pelos parques nas bordas da 

Cantareira, que contempla as subprefeituras a norte. Os parques lineares nos afluentes 

do Tietê contemplam as subprefeituras daquela região contemplam as do extremo leste. E 

ao sul os parques da Guarapiranga. Aonde ainda não se consegue contemplar é na área 

mais central. 

O ideal seria ter um parque por distrito, mas o passo inicial é um parque por subprefeitura. 

220 milhões de metros quadrados seria a proporção considerando a relação com a 

população. 

Quanto à questão do sistema: Alejandra informou que há um grupo de trabalho 

trabalhando no assunto cuja proposta será finalizada em outubro e colocada para 

aprovação. Pensa-se na possibilidade de compra de áreas, nos recursos disponíveis, e no 

atendimento seis m2 por pessoa. 

Diogo questionou sobre os recursos para a estruturação da SVMA e seu fortalecimento 

nessa fase de crescimento. 

Hélio informou que a estrutura da secretaria na área de produção projetos de parques é 

pequena, por isso não temos um nível maior de atendimento. Uma novidade é que a 
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SIURB cuidará da obra e fiscalizará os contratos em vários estágios de licitação. Isto 

aliviará um trabalho árduo na SMVA. Além disso, gente nova entrou no DEPAVE I. 

Em relação a um passado recente, houve um crescimento e melhoramento da secretaria. 

Os processos que não andavam passarão a não ser mais uma preocupação principal. 

Existe uma negociação para a mudança da secretaria para um prédio maior com 

certificação verde - no centro da cidade.  

Prof. Vladimir  questionou por que não se elabora um plano como ocorre na área de 

educação? A secretaria tem um desgaste grande quando tem de enfrentar outras 

secretarias na implantação de políticas. 

Também pontuou o deslocamento do anel de parques proposto pelo Barry Park junto aos 

Rios Pinheiros e Tietê que agora se configura junto às áreas de mananciais ao norte e a 

sul. 

Hélio reafirma que “perdemos o Tietê para a urbanização” e que a solução de transportes 

desenhada para a cidade não permite que esse rio seja recuperado para a cidade. 

 
 
INTERVALO 
 
Mesa 2 – Mediador Convidado: Miranda Magnoli  
 
3. Processo de implantação das áreas pertencentes ao sistema. Elaine Silva 
(Depave 1 - SVMA). 
 
Elaine Silva destacou inicialmente o Programa 100 Parques para São Paulo em processo 

de implantação pelo Depave desde 2008. Partiu-se de um total de 34 parques 

implantados no município de São Paulo em 2004 com o objetivo de se chegar aos 100, 

totalizando cerca de 50 milhões de metros quadrados em 2012. Em 2009 já são 77 

parques, alguns em processo de implantação. 

 
Com relação ao sistema de áreas verdes, as ações listadas sob responsabilidade do 

Depave são: calçadas verdes (canteiros e caminhos verdes - ação de pequeno porte); 

praças e jardins (ação de pequeno porte se comparada às décadas de 1980 e 1990); 

parques urbanos tradicionais; parques lineares (Lei 13.430/02) e parques naturais (Lei 

9.985/2000). 

 



 28 

Com relação à sua estrutura administrativa, o Depave possui 8 divisões técnicas: Projetos 

e Obras (Depave 1); Produção e Arborização (Depave 2); Medicina Veterinária e Manejo 

da Fauna Silvestre (Depave 3-Fauna); Proteção e Avaliação ambiental (Depave 4-manejo 

inicial); Gestão dos Parques (Depave 5-gestão e manutenção); Administração do Parque 

do Carmo (Depave 6); Unidades de Conservação, Proteção da Biodiversidade e Herbário 

(Depave 7-Herbário e Flora), e Administração do Parque do Ibirapuera (Depave 8). 

 
Em seguida apresentou as diversas interfaces entre os setores citados e outros órgãos da 

prefeitura para a implantação de parques, envolvendo as divisões Depave 1, 3, 4, 5, 7, 

além do Deplan, Decont, Emurb e Sehab. Deste processo fazem parte: definição da área; 

contratação de levantamentos; levantamento e estudos do entorno; diagnósticos; 

zoneamento e plano de massas para discussões com a população; projetos básico e 

executivo; contratação de projetos complementares; memoriais; orçamentos; contratação 

de obra; fiscalização de obra; e por fim a gestão com a participação da comunidade. 

 
Com relação ao Programa 100 Parques, a estratégia para projeto e obra é: 

a. Adequar necessidades à infra-estrutura existente. As diretrizes foram: 

- Programa mínimo (1ª fase) 

- Programa básico e caderno de detalhes 

- contratação de complementares junto à obra 

b. Check list de documentos de contratação com interface jurídico, finanças e 

licitação. 

c. Zoneamento para fiscalização de obras. 

 

Com relação à divisão de projetos, estes foram distribuídos entre subprefeituras + Emurb 

+ Depave 1+ TCA. 

 
Dentro do Depave, se em 2006 a organização interna era pautada em sessões técnicas 

(projeto, orçamento, obras e reprografia), em 2009 são constituídas unidades de projeto 

multidisciplinares por região (norte, leste, sul, centro-oeste), além de equipes específicas 

de reforma, apoio e reprografia/ arquivo. 

 
 Em seguida foram apresentados alguns projetos implantados: Parque Vila do Rodeio, 

Parque da Consciência Negra e Parque da Ciência (Cidade Tiradentes), Parque das 

Águas (Itaim Paulista), Parque Lajeado (Guaianazes). 
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Foi executada também uma revisão da tipologia de parques: 

Tradicional urbano (vizinhança, bairro, metropolitano, especiais); lineares (de baixa, média 

e alta integridade) e naturais. 

 
Buscam um equilíbrio entre a função social (acessibilidade, programa de lazer, 

abrangência), a função ambiental (drenagem urbana, preservação arbórea, regular 

microclima, biodiversidade) e a educação ambiental. A proposta de conceituação do 

trabalho é aumentar a qualidade dos projetos e obras com ações mais sustentáveis e 

abrangentes. 

 
 
4. A gestão do sistema face ao aumento do número de parques – estrutura e 

atribuições do Depave. O modelo de gestão para os parques lineares. Eduardo 

Panten (Depave - SVMA).  

 

Panten afirmou que a meta é implantar 100 parques, apesar de termos ampliado para 118 

com algum tipo de projeto. Apresentou de organograma de planejamento e gestão. 

Considerou que o que mais onera a manutenção ou a proteção dos parques é a 

vigilância. 

As demandas são identificadas por meio de reivindicações da população. Assim, 

definimos os cuidados com o meio físico em relação à conservação do meio (físico, 

biótico e social).  

Estamos em discussão sobre as unidades de conservação - SNUC e enquadramento das 

áreas municipais segundo suas categorias. Em outros momentos tínhamos projetos de 

praças, mas os parques lineares têm prioridade desde o PDE 2002. 

Os parques urbanos já têm características de atendimento ao lazer, de convívio social e 

de contato homem-natureza, além das questões ambientais. 

Classificação dos parques: funções primárias (paisagem natural, contato com a natureza, 

contemplação lidando com o stress da vida urbana, educação ambiental, turismo) e 

funções secundárias (esporte, cultura, saúde). 

A estrutura para gestão tem focado na qualificação e no processo de contratação dos 

serviços. 
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Em relação ao uso do espaço apoiamos atividades que não causem pressão sobre o 

ambiente e que surgem espontaneamente, tais como danças circulares, tai chi chuan, e 

leitura.  As atividades de média pressão são os eventos que atraem público como 

atividades artísticas e culturais (música, exposições), atividades esportivas como 

caminhadas, trilhas, e equipamentos de ginástica para a terceira idade. As de alto impacto 

estão relacionadas a atividades esportivas como esportes competitivos e esportes 

radicais. 

Os conflitos ocorrem quando ocorre uma superpopulação, ou seja, ciclovia versus pistas 

de caminhada, usuários de quadras esportivas versus patinadores e skatistas. Esses 

conflitos geram discussões de mudança de projetos. 

Cada parque tem um plano de gestão e de manejo que irão se desenvolver ao longo do 

tempo (trabalho com a natureza). Há métodos de se aferir como está sendo a execução 

do plano.  

 

Os parques fechados possuem um administrador, e muitas vezes, comunidades solicitam 

cercamento por presumirem uma melhor manutenção. 

As reclamações via SACs (eletrônica) ocorrem mais sobre parques do que sobre praças. 

Talvez isto seja pela falta de identificação do departamento para onde devem ser 

encaminhadas solicitações. 

Os parques lineares, por serem abertos, têm características mais próximas das de praças. 

A subprefeitura é a responsável pela limpeza e manutenção do córrego. O manejo que se 

faz abrange controle de erosão, cuidado com o tipo de solo e processos erosivos, pois 

encontramos diferentes tipos de corpos hídricos. 

Um parque tradicional tem uma manutenção e um atendimento mais intensivo. Os 

usuários não têm cuidado com a limpeza. 

O desafio está em saber a quem caberia a responsabilidade de gestão dos parques 

lineares. Como enfrentar os problemas de ocupação irregular, roubo e conflitos gerados 

pela colocação de equipamentos. 
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5. A administração cotidiana dos parques – os desafios de manutenção e a 

participação da população. Eraldo Guiaro (Depave – SVMA – administrador do parque 

Ibirapuera). 

 
Eraldo, atual administrador do Parque do Ibirapuera, comentou que o mesmo é objeto de 

amor da população. 

Sua área oficial de 1,5 milhões de metros quadrados inclui o obelisco, área da 

assembléia, etc. e possui número maior que 1,1 milhões de freqüentadores/mês. 

As origens estão em 1954, com o projeto de Niemeyer e Teixeira Mendes. O plano divide 

a gleba cercada em área verde e área cultural. Da área cultural, o parque irradia cultura e 

movimentos para a cidade e para outros parques. Uma paisagem composta por meio de 

cheios e vazios, como a praça da paz em meio a bosques e em contraposição ao perfil da 

cidade. 

Comentou que o administrador tem o papel do „chato‟ quando tem de mediar conflitos 

entre jogos de bola e outros usuários (apesar de estarmos no país do futebol...). Esses 

acordos devem ser educativos para possibilitar convívio entre os usuários. 

 Não se permite mais a realização de shows, inclusive por conta do ministério público. 

 A relação entre o público e o parque foi ilustrada com o exemplo de um funcionário, que 

mostrou a maneira especial de perceber o parque por meio de fotos expostas ao público. 

Esse tipo de estímulo é ressaltado pelo administrador. 

Foi feita uma explicação dos serviços técnicos de manejo, como a poda de árvores, 

identificação de árvores com alto risco de queda. 

Cinco milhões de reais por ano foi o orçamento da última licitação para a manutenção. 

Existe um treinamento dos funcionários, pois são eles que estão em contato direto com os 

1,5 milhões de usuários por mês.  

Existem problemas de resíduos, como por exemplo, 100 toneladas de casca de coco por 

mês; estes já são reciclados em convênio com empresas. O lixo, de 97 toneladas por 

mês, não tem sua separação perfeita e indica a necessidade de educação ambiental. 

Os 164 ambulantes não regulamentados levam a uma situação caótica. Houve uma 

tentativa de legalização, mas há sempre a necessidade de fiscalização. 

A situação de duas lanchonetes foi regularizada por processo de licitação e contratação. 
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Sinalização: depois de nove anos de tentativa, foi implantada com o apoio do Banco Real. 

Nota-se que as placas com nome de espécies são os principais alvos de vandalismo. 

Quanto a aspectos de saúde, tenta-se uma preparação para receber 150 mil pessoas aos 

domingos. Para isso, 35 a 40 pessoas foram treinadas para atender emergências. 

Os brinquedos estão sendo substituídos por novos com certificação de qualidade. 

O georeferenciamento de todas as árvores do parque foi feito para gerir a vida dos 

elementos e controlar os risco de queda. 

A educação ambiental deve ter como parceira a arte. 

Segurança privada e a GCM – Guarda Civil Municipal - estão trabalhando para enfrentar 

flanelinhas, atos obscenos, roubos de bicicletas e de automóveis. 

 
6. A experiência dos “zeladores de praças” – projeto-piloto em andamento na 

SVMA. Célia Kawai (Depave - SVMA).  

 
Célia iniciou comentando que Panten e Eraldo já falaram da importância da questão da 

gestão dos parques. 

Quanto às praças: existe uma demanda para sua manutenção, sendo sua falta uma das 

principais fontes de reclamações de munícipes. 

A proposta dos „zeladores de praças‟ é de ter-se uma maior permanência de pessoas 

cuidando de praças como se tinha com os antigos jardineiros. 

Atualmente a manutenção das praças é feita de forma terceirizada. Os contratos são 

feitos em termos de produtividade, como por exemplo, áreas de corte de grama ou poda 

de árvores. Também programas de cooperação (público-privado) funcionam para 

manutenção de praças permitindo a publicização da empresa. 

Foi pensado na figura do „zelador de praças‟, de preferência, alguém ligado à 

comunidade. 

Em um projeto piloto, utilizou-se um programa de trabalho da prefeitura. Um valor mensal 

de R$485 (incluso auxílio transporte e alimentação) e uma capacitação são dados 

temporariamente (2 anos) para uma pessoa desempregada (há mais de 4 meses e renda 

familiar menor que 2 salários mínimos). Na cidade universitária, houve uma experiência 

bem sucedida. 
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A idéia é que a secretaria do trabalho indicaria as pessoas, a do verde daria o treinamento 
e a subprefeitura cuidaria da supervisão. Programas de cooperação (público-privado) 
funcionam para manutenção de praças e para a publicização da empresa. 
 

Para a escolha das subprefeituras, procurou-se atender aquelas de menor visibilidade e 

possibilidades de haver programas de cooperação. 

Eram 80 horas de capacitação com conteúdos de obras civis e jardinagem. 

A escolha dessas pessoas tinha como base a capacidade de orientar os usuários, lidar 

com despejos de entulho potenciais. 

No processo de seleção verificou-se uma procura grande por mulheres. A maioria tinha 

conhecimento de obras civis, com certa experiência em mutirões. No grupo formado, 

identificou-se que a permanência mais significativa foi a de pessoas com mais de 40 

anos. Os mais jovens desvalorizavam o trabalho na terra e entre eles houve uma maior 

rotatividade. 

Em São Mateus, havia pessoas com experiência em outros programas do estado e da 

prefeitura e a não permanência ficou em torno de 5%. 

Quando o processo era conduzido pelas subprefeituras, com característica política, o 

índice de desistência era maior (ao se depararem com o trabalho de rua, mais esforços). 

A experiência conta com o número de 341 zeladores e 230 praças cuidadas. 

O cálculo feito era de 1 zelador para cada 5000 m2. Há casos de praças com 3 a 5 

zeladores, e um zelador para mais de uma praça. 

O kit civil foi diminuído e o kit de jardinagem, com 18 itens, é entregue para o zelador ou 

grupo de zeladores. No total foram realizados 4 cursos de capacitação. 
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DEBATE 

 

Elaine complementou a fala da Célia informando que se tem tentado uma capacitação dos 

técnicos quanto a projetos de acessibilidade, de manuseio de programas, de chamada de 

empresas fornecedoras de equipamentos para apresentação técnica. Há previsão de 

curso de jardinagem. 

No caso do Parque Santo Dias que possui uma matinha e o entorno é constituído por 

conjuntos habitacionais, o zelador é ativo e as atividades vão além de sua função. O 

desenho deve ser proposto segundo a leitura feita pelos técnicos. 

Funcionária do Depave: Estamos trabalhando indicadores que vão além da metragem 

quadrada de áreas verdes. 

Miranda: Depois de dois dias de palestras, seu comentário traz confusão.  

Sidney indagou sobre a existência de indicadores para se verificar a qualidade mínima 

dos prestadores de serviço. 

Eraldo e Panten concordaram que há dificuldades por ter de seguir a lei 8666 e a 

realidade das empresas cadastradas é muito diversa (algumas razoáveis, muitas ruins). 

Miranda apresentou como sugestão experimentar a contratação de projetos externos, em 

convênio com faculdades, por exemplo. 

Elaine comentou que a estratégia mostrada baseia-se nos projetos do DEPAVE, mas há 

experiência em parcerias com as subprefeituras. 
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Dia: 16 de setembro de 2009 (quarta-feira) 

Tema: PROJETO E GESTÃO  

Mesa 1 – INTERVENÇÕES IMPLEMENTADAS PELAS SUBPREFEITURAS  

Mediador Convidado: Euler Sandeville 

 
 
 
1. Valdir Ferreira - Subprefeito da Capela do Socorro 
 
O Subprefeito comentou que sua apresentação objetiva apresentar o programa de 

urbanização da orla da Represa de Guarapiranga implementada em convenio com a 

Sabesp. 

Inicialmente caracteriza a subprefeitura, Ilhada entre as represas Guarapiranga e Billings 

(área de mananciais) e com um forte processo de deterioração da qualidade dos córregos 

e da represa pela ocupação irregular. A SP tem 672.900 hab. 

A primeira ação foi intensificar a fiscalização para congelar o processo de ocupação da 

área; para tanto foi criada a Guarda civil municipal ambiental. Em seguida iniciou-se um 

processo de urbanização de favelas e implantação de coletor tronco de esgoto ao longo 

dos córregos interligando-o à estação de tratamento em Barueri.  

Destacou a importância do Programa Córrego Limpo da Sabesp implantado em 7 

córregos da SP (representando 70% da carga de esgoto que chega à represa).  
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O programa 100 parques da SVMA, propicia a implantação de parques lineares para 

evitar a reocupação das áreas das margens dos córregos. 

O projeto de Revitalização da Orla da Guarapiranga implementada pela SMSP, SVMA, 

Sabesp e Secretaria de Energia e Saneamento do Estado, prevê a Ocupação das área de 

orla da Represa de Guarapiranga ao longo da av. Robert Kennedy que se encontravam 

praticamente privatizadas, com ocupação de áreas públicas e APPs (50m ao longo da 

orla da represa) por residências e pontos comerciais.  

As construções, posteriores a 1976, foram demolidas e as anteriores a essa data estão 

em processo de desapropriação. A área foi cercada com alambrado permitindo a 

apropriação visual da população, no processo que vai permitir numa extensão de 11km a 

implantação do parque linear. A faixa da APP será subdividida em via parque, área verde 

de serviço, ciclovia, e a área de preservação que, ao menos nesta primeira fase será 

cercado com alambrado para preservar a área mais extensa junto à represa. 

Estão previstos – em diversos estágios de implantação – o Parque da Barragem 

(Contenção da Represa), Parque Praia do Sol (atividades de praia), Parque Castelo/Dutra 

(área inundável – área de contemplação), Parque São José. Parque Hípico, Parque 

Atlântica. Desafio é a diferença de nível da represa, e a diversidade de usos inclusive 

aqueles já tradicionalmente utilizados pela população.  

Destacou a importância dos recursos - R$23 milhões - provenientes do Banco Mundial 

para o programa Mananciais. 

A principal idéia é desenvolver um pólo turístico para criar emprego e renda para a 

população que já está presente na área. 

 
2. Eng. Rui Roberto Lemos de Almeida, arq. João Valente (Projeto de Ciclovias da 

Subprefeitura de Jabaquara). 

O eng. Rui da Subprefeitura do Jabaquara comentou que a partir do estudo de revisão do 

Plano Regional Estratégico de Jabaquara e da possibilidade de utilização de bicicletas no 

Metrô iniciou-se o estudo da ciclovia que visa interligar as estações do Metro ao Parque 

do Estado, Sitio da Ressaca e Parque do Nabuco. 

Comentou que a topografia acidentada dificulta a implantação especialmente a travessia 

da avenida Águas Espraiadas (fundo de vale). 
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A1ª. fase Terminal Jabaquara- Parque do Estado (1.400m) tem projeto concluído, em fase 

de aprovação na CET. 

O arq. João Valente que elaborou o projeto comentou que a largura da vias exigiu a 

eliminação da faixa de estacionamento de veículos para implantação da via. Esclareceu 

que o projeto parte da premissa da opção da rua em lugar da via, priorizando as 

qualidades de estar e não só a passagem.  

Previu-se a separação de 60cm entre a faixa e a ciclovia para separar o tráfego e fazer a 

transição para o acesso de veículos aos lotes . 

A topografia acidentada priorizou a utilização da ciclovia como um meio para pequenos 

percursos.  

Custo total previsto é de R$ 2,5 milhões. 

 
3. Eng. Dalva Marques de Medeiros Rodrigues da Silva 

e arq. Adolfo Moreau (Programa de Praças da Subprefeitura de Perus). 

 
A primeira consideração realizada foi em relação à fonte de recursos que permitiu a 

elaboração do programa. 

A venda dos Créditos de Carbono provenientes do Aterro Bandeirantes (gás proveniente 

do lixo produzindo energia elétrica, fim de emissão de gás metano), em 2007, captou em 

torno de R$30 milhões. Esses recursos são carimbados para a recuperação ambiental. 

O programa de investimento foi elaborado pela Subprefeitura de Perus juntamente com a 

Secretaria do Verde: implantação do Parque Anhanguera, urbanização de favela, Parque 

Linear do Fogo e o programa de praças. 

As áreas públicas disponíveis foram Identificadas por mapeamento e vistorias in loco: 

foram selecionadas as áreas não urbanizadas e as praças em mau estado de 

conservação. 

25 áreas na Fase I já implantadas; a Fase II está em implantação. 

O processo incluiu reuniões com a população do entorno para identificação das 

necessidades e expectativas e apresentação das propostas à comunidade. Houve a 

necessidade de negociação com a população em relação ao cercamento das áreas. A 

população considerava que o cercamento era fundamental eliminar o depósito de lixo, a 

violência e o consumo de drogas dos espaços.. 
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Os projeto incluíram além das áreas verdes equipamentos comunitários conforme as 

necessidades da população; telecentros, playgrounds, estações de ginástica. 

As áreas escolhidas estavam entre 500 a 20.000m2, em áreas de topografia acentuada, e 

portanto, a questões de acessibilidade está sempre colocada. 

O Parque Linear Ribeirão Perus em fase final de projeto. 

A experiência com a comunidade mostrou que a implantação da praça permite a mudança 

da auto imagem da população do entorno (a partir de uma “intervenção carinhosa”); a 

eng. Dalva comentou experiência de uma das praças em que a população era reticente 

quanto à implantação e que após faz um acompanhamento muito próximo, assumindo, 

inclusive, algumas tarefas de manutenção. 

 
DEBATE 

Questionou-se o uso turístico da área da represa e a qualidade das águas frente ao 

aumento do uso. O Subprefeito da Capela do Socorro comentou que o turismo que se 

espera incrementar é o do esportes náuticos atraindo outras faixas de população. 

Quanto ao questionamento sobre os processos de remoção e demolição das áreas 

irregulares à margem da represa, o Subprefeito esclareceu a diferença entre as 

ocupações comerciais ao longo da Av. Robert Kennedy, em geral comerciais sem licença 

de funcionamento ou alvará que tiveram sua desocupação negociada, inicialmente depois 

por via jurídica.  

Um segundo tipo de ocupação é a informal de população de baixa renda que tem gerado 

programas habitacionais por parte da prefeitura. É necessário contrapor os direitos 

coletivos (meio ambiente saudável) sobre o direito individual. 

Quanto ao questionamento sobre os projetos executados na SP Capela do Socorro e a 

distribuição das áreas escolhidas para intervenção, o Subprefeito informou que fortaleceu 

a Coordenadoria de Planejamento, dentro da estrutura administrativa sendo responsável 

pela elaboração do projeto básico para incluir o projeto executivo na licitação da obra. 

Acrescentou que a falta de área para implantação de praças é marcante nesta 

subprefeitura pela ocupação intensa e irregular de todos os espaços públicos. 

Profa. Catarina questionou a solução de canalização dos córregos ainda presentes nos 

projetos apresentados.  
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O subprefeito da Capela esclareceu que o processo tem evoluído no sentido de não 

tamponamento e que as soluções encontradas tem sido a utilização do gabião que se 

apresenta mais factível. 

Eng. Dalva comentou a existência de planos de bairro, que tem a idéia de retornar ao 

perfil natural do córrego.  

Prof. Euller questionou sobre a questão da participação da população. 

O subprefeito comentou que o canal são as audiências públicas onde a participação 

ocorre com as camadas mais politizadas e mais informadas da população. Tem sido 

feitas, com a população mais carente, reuniões sobre ações específicas para as quais há 

um interesse muito significativo.  

Arq. Adolfo comentou sobre a participação intensa da população no processo das praças 

e também com relação ao Parque. Também nos planos de bairro essa participação tem 

ocorrido. 

Eng. Dalva informou a realização de 27 audiências públicas para a elaboração do Plano 

de Bairro. 

Eng. Rui comentou com relação à Subprefeitura do Jabaquara que esta foi subdividida em 

7 regiões onde são realizados Fóruns Locais onde as questões específicas são discutidas 

e encaminhadas as ações; operacionalizado há 2 anos. Processo avaliado como positivo 

e em crescimento. 

 

INTERVALO 
 
Mesa 2 – Mediador convidado: Catharina Lima 
 
4. Projetos especiais coordenados pela Secretaria de Coordenação das 

Subprefeituras – Arq. André Graziano (ATOS - SMSP). 

O arq. André destacou que sua apresentação visa dar uma pequena mostra dos projetos 

implantados e o processo que lhes dá origem. O início de seu trabalho ocorreu em 2005, 

quando o subprefeito da Sé o chamou para projetar os jardins da subprefeitura.  Como 

planejar e executar os projetos de espaços verdes da subprefeitura da Sé? Esta era a 

questão. 
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A manutenção e o plantio de grama eram os trabalhos executados nas áreas verdes. Foi 

definida uma priorização dos projetos e uma linguagem de identidade. Os projetos eram 

elaborados pela equipe da casa, e em parcerias com iniciativa privada. Foi feito um 

trabalho de desburocratização. 

A grama amendoim foi adotada por nutrir o solo e servir de alternativa para a grama 

tradicional. 

A SMSP não é superior às subprefeituras, mas tenta coordenar os trabalhos. O trabalho 

estendeu-se para a cidade toda, em áreas de qualidades especiais. Em 2008, a equipe – 

com profissionais de diversas áreas - chegou a 11 pessoas.  

O trabalho se intensifica em 2006, quando as áreas adotadas pela iniciativa privada 

atingiram um número alto. Por exemplo, o Parque do povo foi feito em parceria com a 

WTorre. 

Quatro projetos ilustram o trabalho da equipe: Parque do Povo, Parque Mario Covas, 

Parque Zilda Natel, Praça Agostinho Nohama (zona norte). 

O Parque do Povo era uma área tomada por muitas atividades irregulares, como circo, 

escola, forrós e famílias (de diversas faixas de renda). 

A intenção do projeto do parque foi mostrar uma diversidade em espécies vegetais, 

trepadeiras junto ao playground, coleção de palmeiras, de árvores de madeiras de lei, 

ervas medicinais e aromáticas, árvores ornamentais no entorno (nativas e exóticas 

adaptadas ao clima da cidade). 

Foi feita uma reciclagem de material de entulho na construção das calçadas e pistas. 

Também foi pensado todo um sistema de drenagem que evita inundações, mas que 

mantém a água no terreno. 

O Parque Zilda Natel é uma área remanescente do Metrô e a condição era tornar a área 

em espaço público. A praça é uma praça de bairro, mas que contém muitos 

equipamentos. A participação foi intensa, por exemplo, na reivindicação dos skatistas. 

Pesquisas na internet foram feitas para definir se as curvas eram de 18 ou 19 graus, pois 

tal detalhe proporcionava um ruído diferente pelas rodinhas. Os skatistas são comumente 

grafiteiros e essa vocação tem sido aproveitada. Esse tipo de usuário tem espaço no 

conselho da praça. 

Parque Villas Boas: projeto em elaboração em área de antiga usina de compostagem. 
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Parque Mario Covas: na Av. Paulista, esquina com a Min. Rocha Azevedo.  Tem a 

parceria do Banco Itaú inclusive na manutenção (3 anos conforme a lei). Nesse terreno 

nasceu Burle Marx e se faz uma série de referencias ao paisagista, como a utilização de 

espécies nativas. 

Praça Nohama: remanescente de mata atlântica original, conjuntos de jerivás que 

marcam a estrutura do espaço. 

Hoje, a equipe possui 22 pessoas. A cada dia, a ação do grupo se amplia. 

 
 
5. Iniciativas alternativas de urbanização de espaços públicos com a participação 

da comunidade: a experiência das “Praças da Paz”. Thea Standerski (ATOS – 

SMSP) e Ricardo Mello (Instituto Sou da Paz). 

Ricardo, psicólogo de formação, falou sobre o processo de construção das praças que é 

uma das ações do Sou da Paz para a prevenção da violência: desenvolver espaços 

públicos seguros de convivência e participação comunitária, geridos em especial pela 

juventude, faz parte do objetivo geral da ONG. 

Uma praça pública tem um potencial de convivência, promoção da cidadania, e é um 

excelente espaço para ocupação democrática e pacífica. 

O início de dá em 2003 no Campo Limpo e Jardim Ângela. O diferencial do projeto é sua 

duração por um período de 4 anos, onde a metade do período serve para a elaboração e 

execução do projeto de reforma e a outra metade para gerir e transferir a gestão à própria 

comunidade. 

Muitas praças tinham uma ocupação preferencial de homens, por isso uma atenção 

especial, dada nos projetos, é promover atividades que incluam mulheres e outras faixas 

etárias. 

A construção do projeto é própria de cada praça e é iniciada por meio de visitas para 

começar a identificar os usuários e formar vínculos, por exemplo, jogadores de bola, 

bandas, etc. Identificam-se possíveis atores que poderão tornar-se peças importantes 

para o sucesso do projeto, como diretores de escola interessados em atividades junto às 

comunidades. 

Eventos são promovidos com a intenção de chamar mais interessados na comunidade e 

estimular os sonhos de um espaço público. 
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A construção do projeto arquitetônico é feita conjuntamente. Os skatistas não foram à 

primeira reunião, mas acabaram participando nas seguintes por processo de 

envolvimento. 

Por meio de mutirão, os moradores se envolvem, participam do paisagismo, o que 

propicia uma economia de recursos, além de envolvimento na definição de algum 

equipamento desejado (como bancos para sentar). 

A solução de conflitos também é trabalhada. O uso da quadra era sempre definido pelos 

mais fortes, e neste ponto são propostos meios de promover acordos entre usuários. 

O projeto também trabalha na formação de lideranças e fortalecimento dos projetos de 

promoção de eventos. 

Um exemplo de trabalho é o da chácara Sonho Azul onde a área livre de conjunto 

habitacional estava abandonada. 

A arq. Thea destacou sua participação no processo. Foi convidada a fazer projeto de 

paisagismo e se entusiasmou por ser um processo participativo. 

Houve um aproveitamento de pedras existentes que foram movidas com a ajuda do 

pessoal do Sou da Paz e serviram para formar um local de estar e utilização com bancos. 

Curiosamente, a presença de mulheres e de crianças foi significativa no mutirão do 

plantio. 

No mesmo dia do paisagismo foi feita uma oficina de grafitagem para pintar os muros. 

Não é um papel das ONGs executarem praças, mas este trabalho é bem vindo. 

Outras ONGs tem atuado nesse sentido, como a Fundação Gol de Letra que está 

trabalhando na implantação da Praça Zilda Natel com um processo participativo desde o 

início.  

 
6. O espaço livre na visão – e ação – de grupos artísticos: o exemplo da praça 

Roosevelt. Ivan Cabral (Grupo teatral “Os Satyros”). 

Os Satyros, fundado em1989, é um dos vários grupos de teatros que surgem com a leva 

iniciada por Zé Celso.  

À época, a cidade tinha 55 espaços teatrais, com temporadas de sextas e domingos. A 

Rua Paim e a Praça Roosevelt eram considerados os pontos mais perigosos de São 

Paulo. 
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O grupo se instalou na praça e não sabia das chacinas ocorridas no entorno; entendendo 

a realidade local, procurou se apropriar do entorno. 

A estratégia, como a experiência no exterior por muitos anos, era a de ocupar a calçada. 

Bibi e Fedra (travesti cubana) eram ex alunas. 

Em 2002 foi executado o Programa Fomento do Teatro. O grupo trabalhou com o tema 

dos excluídos. 

Em 2004, o grupo abria a segunda sede na praça e era ameaçado por traficantes. 

Ivan contou o caso do grupo de moradores do Jardim Pantanal que vai assistir as peças 

do teatro. Começou com um desentendimento na compra de ingressos e evoluiu para a 

terceira sede do grupo - Satyros Pantanal - onde realizam oficinas. 

A relação com o ator Paulo Autran e com o governador Serra é relatada, pela 

identificação destes com movimentos dos anos 60. 

Em 2007, 7 dramaturgos são convidados para escrever peças sobre a Praça Roosevelt. 

Nessa época, São Paulo já possui 220 espaços teatrais, com espetáculos de segunda a 

segunda.. É um outro contexto para os grupos de teatro da cidade. 

A escola de teatro tem previsão de inauguração para novembro de 2009. 

O filme: Carne trêmula, de Almodóvar, mostra dois momentos de praça na Espanha 1970 

– 1997, na época da ditadura e posteriormente, em tempos de democracia. 

 
DEBATE 
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Profa. Catharina agradeceu e expressou sua satisfação com os temas da mesa. 

A arq. Thea questiona Ivan Cabral sobre a eventual participação sobre o projeto da 

Emurb? 

Ivan respondeu que embora o teatro mude o entorno, não está havendo conversa com a 

prefeitura nos projetos de reurbanização. 

Ricardo questionou sobre a participação do arquiteto no projeto? 

Ivan considerou que aquela parte da cidade não foi escolhida ao acaso; lá foi berço da 

Bossa Nova, Elis cantou pela primeira vez, o local era muito sofisticado. Lembrou ainda 

do Cine Bijou e do local de encontro de muitas gerações ali. 

Silvio lembrou o histórico da praça: símbolo de modernidade, sem visibilidade, foi 

estacionamento e feira. Um grande equívoco de implantação. 

Ivan ratificou que não existe diálogo com a prefeitura. O projeto da praça Roosevelt teve 

um projeto de 20 e outro de 54 milhões. (Essa soma daria para executar 50 parques na 

zona leste) 

André Graziano comentou que quando nas mãos da Emurb, ninguém mais acompanha o 

processo. 

Ricardo lembrou dois princípios simples: participação popular para transformar as praças 

e verificação da ocupação do espaço com avaliação posterior.   

Silvio comentou que tendo 10 mil praças em São Paulo, o processo de participação 

desenvolvido pelo Instituto Sou da Paz não dá conta do total de praças, sendo aplicável 

apenas em parte. 

André: O street ball é barato e atende mais usuários, ocupa pouco espaço. Um relatório 

de pós-ocupação é feito em todo projeto implantado. 

Diogo indagou com é feita a seleção dos espaços pela ATOS e como se dá a participação 

do DEPAVE. 

André: As demandas são feitas pela prefeitura, vem do Andréa Matarazzo, do Eduardo 

Jorge. Sempre que possível atendendo a zona leste da cidade e próximo a áreas 

acessíveis por transporte público. 
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Outra questão colocada é sobre o critério para considerar o Zilda Natel como parque, pois 

sua área permeável é muito reduzida. A manutenção deveria ser da Secretaria dos 

Esportes, já que tem muitos equipamentos, no entanto passará para o DEPAVE 5. 

André respondeu que a Secretaria do Verde tem essa consciência: “O que não tiver 

condições de fazer, façam e passem para a gente que nós cuidaremos.” Desde o início foi 

projetada como área esportiva, e só não tem mais equipamentos por reivindicações da 

comunidade. Foi julgado que a melhor forma de se gerir aquele espaço era transformá-lo 

em parque (cercamento e administração). Foi priorizado o uso em detrimento do aspecto 

da permeabilidade e de questões ambientais. 

 

Dia: 17 de setembro de 2009 (quinta-feira) 
  Tema: ESPAÇOS LIVRES EM CONJUNTOS E EMPREENDIMENTOS  
   HABITACIONAIS 
 
Mesa 1 – Mediador Convidado: Paulo Pellegrino 
1. Luciana Satiko Takaesu e Ulisses D.C. Sardão (graduandos FAU-USP). 
 
 
Lucana Satiko apresentou sua pesquisa de iniciação científica. A pesquisa realizada traz 

análises sobre os espaços livres privados em tecidos urbanos verticais.  

Registrou que a legislação que consolida a torre isolada no lote é datada de 1972. 

Verifica-se que as exigências de recuos laterais, frontal e de fundo geram espaços livres 

privados. 

Esse espaço livre resultante tem recebido qualificação por projetos de arquitetura 

paisagística, onde as soluções adotadas pela população de renda mais elevada são 

copiadas pelas outras faixas de renda. 

Antes de 1972, a legislação propiciava um desenho urbano composto por edifícios 

geminados, inclusive assumindo planos inclinados em relação à via pública em função de 

sua altura total para garantir iluminação e ventilação.. 

Na legislação atual, continua a forma urbana de torres isoladas que em muitos casos são 

agrupadas em grandes lotes ou até quarteirões propiciando a elaboração de verdadeiros 

clubes particulares no térreo dos prédios. 
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O aumento das áreas desses grandes condomínios traz possibilidades de implantação de 

espaços livres qualificados, mesmo que privados, para atender demandas por espaços 

livres na cidade. 

Ulisses D.C. Sardão apresentou sua pesquisa de iniciação científica sobre condomínios 

horizontais. Esta tipologia foi regulamentada pela Lei municipal n° 11.605 de 1994, que 

define glebas com área igual ou inferior a 15.000 m2 e unidades mínimas de 62,5 m2. 

A Lei Federal n° 4.591/64, que dispõe sobre condomínios, regulamenta o conceito de 

fração ideal que inclui áreas comuns.  

O tipo de condomínio estritamente residencial foi o modelo que mais se expandiu pela 

cidade. 

Em mapa montado com dados do SECOVI é possível ilustrar onde há 

empreendimentos.Eles estão espalhados por todas as áreas no entorno do centro 

expandido. 

Metade dos empreendimentos lançados na capital é de condomínios horizontais, com 

concentrações na zona leste e norte. 

De acordo com os setores censitários, esses condomínios estão em bolsões próximos a 

concentrações de riqueza, ou rendas mais elevadas. A maior parte possui grupos de 10 a 

20 unidades cada. 

A vila tem a rua como esquema básico de implantação, ao longo da qual se dispõem as 

casas.Os espaços livres têm de ter arborização, drenagem, uma vaga de estacionamento 

por unidade, entre outros equipamentos comuns. 

Constata-se uma ambiguidade na definição de usos dos espaços livres que acaba 

gerando conflitos.Um tratamento melhor é encontrado nos recuos frontais nos 

agrupamentos. 

Uma solução encontrada é a localização de terraços na última laje de cada unidade, onde 

são colocadas churrasqueiras. 

Os preços variam de 100 mil reais a unidade na zona leste, e um milhão de reais na zona 

norte. 

Segue uma análise da volumetria que mostra diversificação na composição de volumetria 

edificada, localização dos estacionamentos, acessos, etc. 
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No bairro Alto da Boa Vista, encontramos exemplares que se destacam pelo projeto 

paisagístico de melhor qualidade. 

 
2. As demandas de programas e partidos projetuais dos espaços livres nos 

empreendimentos residências privados. Gustavo Garrido (Escritório Sérgio Santana 

Planejamento e Desenho da Paisagem). 

 

O arq. Paisagista Gustavo comentou que a LUOS de 2004 restringiu potencial construtivo 

nos bairros consolidados onde o mercado imobiliário já atuava. Antigas áreas industriais 

que têm infraestrutura urbana foram definidas como áreas de novas consolidações, uma 

nova fronteira de atuação do mercado. 

Em geral, tenta-se criar algum referencial urbano em meio a monotonias destas regiões 

industriais. Os recursos são a criação de bulevares e tratamento de entorno. Exemplo: 

tratamento da Praça Carlos Gardel próximo ao parque Ibirapuera. 

As exigências de segurança trazem desafios na busca de soluções arquitetônicas de 

qualidade desejada. 

Nas áreas industriais, como em um dos empreendimentos no Belenzinho, grandes áreas 

são utilizadas para a criação de ambientes mais prazerosos e de lazer. 
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Ao lado do Parque Piqueri, a implantação dos edifícios cria angulações que privilegiam 

visuais interessantes. Nesses grandes empreendimentos já se encontram separações 

para acesso ou descarga de caminhões de mudança e coleta de lixo. 

As questões de acessibilidade do espaço livre são aspectos que são considerados no 

cotidiano do projeto. 

O programa dos condomínios, a pedido das construtoras, solicita o atendimento de todas 

as faixas etárias. Gazebos, quiosques com cama de massagem, quadras esportivas, 

mesas para jogos e espaços de estar são exemplos de itens criados. 

As amenidades elaboradas com águas em composições estáticas ou em movimento tem 

sido aplicadas nesses condomínios. 

Um exemplo de empreendimento de 50 mil metros quadrados é descrito desde os 

estudos iniciais. 

A questão da descontaminação de solo em terrenos industriais é colocada. Normalmente 

há uma intervenção preliminar de descontaminação que exige um investimento elevado, 

somente viável nas áreas consolidadas da cidade, de maior valor de solo urbano. 

O exemplo do Central Park Mooca: subsolo no contorno do terreno (total de 50.000m2) 

liberando a área central para a implantação de um parque privativo, com árvores.  

Em empreendimentos de terrenos de menor dimensão, há a questão da pouca área livre 

resultante após o cumprimento de todas as possibilidades de legislação. Exemplo 

Maxhaus: projeto mais fluido com menos diferenciações de programas e formas mais 

livres. Para público mais jovem. 

Perspectiva para a cidade: continuação de ocupação das áreas menos privilegiadas até o 

momento para o investimento imobiliário exigindo deste investimento nas áreas públicas 

do entorno. 
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DEBATE 
 

 
 
 
Paulo Pellegrino iniciou o debate comentando que as apresentações da Luciana e do 

Ulisses mostram um panorama geral do que a população, principalmente a classe média, 

está comprando e definindo o mercado de habitação. 

Questionou como sair desta tendência de isolamento dos empreendimentos particulares 

que proporciona, conforme a renda da população a que se destina, acesso exclusivo. 

Em países como Canadá em que os empreendimentos são obrigados a ter mistura de 

renda, há integração à rede urbana da cidade, um diálogo com a rede urbana, não um 

“autismo urbano”. Este é o problema da cidade que se torna uma seqüência de muros. 

O desenho do mercado imobiliário se baseia em pesquisa de opinião para a definição dos 

programas e das soluções de desenho. 

O trabalho técnico se direciona ao aproveitamento literal do que a legislação permite. 

Pode haver uma complementação da legislação que propicie uma intervenção maior dos 

arquitetos e de sua capacidade técnica (muitas vezes refém dos modelos que vem do 

exterior). Avanço do mercado de trabalho quando o mercado imobiliário chega à classe C. 

Pergunta: Sobre a relação da localização dos empreendimentos da zona leste e a rede de 

transporte coletivo, há conhecimento de alguma cidade em que soluções alternativas em 

que o desenho possa mesclar-se mais intensamente com a rede urbana?  
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Ana Maria questionou sobre a importância que se dá aos condomínios fechados quando 

se poderiam valorizar os espaços públicos e o uso intenso que abrigam. 

Paulo Pellegrino comentou a importância de melhora do projeto do espaço público que o 

valorize. 

Quebrar o paradigma: o investidor só se mobiliza pelos custos. Assim deveria ser previsto 

um incentivo que permitisse que espaços abertos à cidade fossem incluídos. 

Gustavo Garrido comentou a diferença de legislação com os Estados Unidos, por 

exemplo, onde a profissão de arquiteto paisagista é regulamentada e se exige sua 

participação para obras de implantação de rodovias, grandes condomínios, etc. 

Profa. Miranda comentou o pequeno investimento que a implantação das áreas comuns 

dos condomínios exigiam num primeiro momento versus o interesse do poder público em 

ter essa exigência repassada ao particular, para as demandas do tempo livre. A questão 

principal não seria a existência ou não da atribuição profissional e sim da postura dos 

profissionais. 

Viviane ressalta a tendência cultural do brasileiro para o isolamento que faz com que as 

cercas sejam desejadas. 

Ulisses complementou que a implantação de condomínios na zona norte e leste, 

reproduzem o padrão construtivo que já existe nessas regiões.  A vantagem do 

condomínio é a unidade do padrão construtivo e a configuração de uma vizinhança bem 

próxima. São localizados afastados dos eixos principais de transporte coletivo.  

Também comentou que não se conhecem na região metropolitana de São Paulo, 

exemplos de legislação que favoreçam uma implantação diferenciada dos condomínios 

com a trama urbana. 

Luciana comentou sobre a existência da portaria única dos condomínios com o interesse 

dos empreendimentos que é o custo de funcionários ligado a ela. 

Somente para os empreendimentos de menor renda, é citada no marketing a questão da 

presença de rede de transporte coletivo. Nos de renda superior são citadas a localização 

das principais vias de circulação do transporte particular. 
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INTERVALO 
 
Mesa 2 – Mediador convidado: Maria Angela F. P. Leite 
 

 As intervenções da CDHU no MSP: urbanização de favelas. O exemplo da 

Vila Pantanal. Ana Maria Antunes Coelho, Renato Mauro Daud (CDHU). 

Arq. Ana Maria iniciou referenciando as intervenções da CDHU no MSP: a proporção de 

áreas públicas em empreendimentos mais antigos (até 2000) a serem entregues pela 

CDHU por região da cidade. 64% das áreas estão na zona leste.  

Citou alguns exemplos: 

Tucuruvi B e Brasilândia B: exemplos do conjunto de áreas públicas previstas na 

implantação; hoje está sendo retrabalhado para implementação de melhorias nas áreas 

públicas, projeto paisagístico e equipamentos não previstos nas implantações originais. 

Jaraguá D – prédios com elevador (ao contrario do padrão CDHU de três pavimentos em 

função do custo de manutenção) com área densa vegetada no entorno do córrego 

próximo. Está sendo executado trabalho de requalificação desses elementos. 

Parque Tizo – projeto em elaboração tentando minimizar o impacto da implantação dos 

edifícios e da infra-estrutura. 

Projetos prioritários em desenvolvimento: Paraisópolis (1418 unidades habitacionais), 

Mananciais (1500 unidades), Marginal Tietê (em estudo). 

Programa Mananciais: Capão Redondo D e I – pequeno lazer para crianças e quadras 

internas; área pública externa ao conjunto.  Grajaú A e B – pequenas áreas para 

implantação dos edifícios. 

Renato Mauro esclareceu que sua área é a de recuperação urbana. Apresentou o Projeto 

Pantanal, no extremo leste do município, várzea do rio Tietê, muito próximo da Usp Leste. 

1000 famílias removidas em 1998. Os conjuntos contemplam as Favelas União de Vila 

Nova, Vila Jacuí A e Vila Nair e uma área de 980.000m2. O projeto envolve 8.000 famílias 

e cerca de 35.000 habitantes. 

Também esclareceu que normalmente 20 a 30% da população residente tem que ser 

removida para a implantação das obras. 

União de Vila Nova é um caso particular, área confinada de 600.000m2 e com dificuldade 

de drenagem. 
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Os condomínios foram pensados necessariamente fechados, até como reivindicação da 

população. Edifícios de 5 pavimentos e sobrados, sem espaço para garagem, 

estacionamento ao longo das vias, praças previstas mas não implantadas, na área de 

sobrados. 

Em função da grande área inundável no assentamento existente, a primeira ação 

implantada foi a canalização dos córregos para garantir a vazão das águas. 

Posteriormente, foram implantados espaços livres, áreas verdes e equipamentos  

Parque Vila Nair implantado junto à av. Jacu Pêssego (aprox. 140.000m2). Parque 

Central com aproximadamente 15.000m2, com campo de futebol e quadra poli esportiva 

coberta; está em curso negociação com SME, para que a administração da área fique a 

seu cargo. 

O partido baseia-se em edifícios de 3 pavimentos, aproximando os edifícios em uma das 

fachadas – rua verde, diminuindo as áreas livres condominiais que tem custo alto de 

manutenção. Estão previstas áreas comerciais – boxes.  

Foram realizadas 3 etapas de negociação com a população para viabilizar a implantação 

do projeto. 

Foi incentivada a organização de cooperativa de catadores de lixo, com participação de 

técnicos da CDHU e construído galpão destinado a esse fim (num dos espaços livres 

previstos). 

Segundo Mauro, um dos grandes avanços com a implantação do projeto é a diminuição 

da violência. Em 2000 foram registrados 2 homicídios e 39 roubos. Em 2008, nenhum 

homicídio e apenas 09 roubos. Considerada resultado da intervenção do Estado, em um 

projeto amplo de inclusão social. 

 
4. O PROGRAMA MANANCIAIS – urbanização de favelas, recuperação ambiental e 

valorização do espaço público.Violêta Kubrusly (Habi-SEHAB). 

Arq. Violeta registrou que no inicio dos anos 1990 se principiou o programa para 

urbanização dos assentamentos precários e saneamento ambiental na Guarapiranga que 

se estende posteriormente à Billings. Segundo ela, um importante processo de 

aprendizado para a integração das políticas e da atuação sobre a área. 

A partir de 1997, cada área de preservação tem uma lei específica, o que permite 

considerar nas políticas a condição particular de cada área ocupada.  
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O processo inicia-se com o financiamento de saneamento através da Sabesp. Num 

segundo momento, são aplicados continuamente recursos das prefeituras e do governo 

Estadual . 

A 1ª. fase atingiu 38.000 famílias, 16.000 residindo em favelas e 22.000 em loteamentos 

irregulares de baixa renda. Foram construídas 1.057 novas unidades habitacionais, e 

reassentadas2.061 famílias para conjuntos habitacionais fora dos mananciais, 

implantadas 25 praças e áreas de lazer e esportes.  

Fora da área da bacia, prédios de 9 pavimentos e sobrados dentro da área da bacia 

(limite de 9m de altura). 

As ações de contenção e remoção, provisionaram espaços livres mesmo em 

configurações topográficas de difícil solução. 

Exemplo do Jardim Iporanga – maior favela da Guarapiranga urbanizada com remoção 

bastante grande de famílias o que propiciou a abertura de um parque temático – água - 

com recuperação da qualidade da água, recuperação das nascentes, com grande uso da 

população, especialmente crianças no período de verão. 

Há a previsão de implantação de 80 parques no interior da trama existente. Escadarias 

importantes na acessibilidade da área foram incluídas permitindo ligação entre setores 

antes isolados. 

Parque Amélia / Praça Jardim Boa Sorte – campo de futebol sagrado / Praça Jardim 

Dionísio – importante de espaços comunitários / Praça Jararaú / Praça Jardim Esmeralda 

/ Praça Jardim Ramalho / Jardim Iporã - campo de futebol cercado.  

A manutenção fica à cargo das Subprefeituras e o próprio programa reserva recursos 

para garantir a manutenção desses espaços.  

A Fase 2 – em integração com a SVMA – projeta 81 novas áreas, entre as quais o Parque 

América e o Parque Cocaia. 

Exemplo interessante do Parque Cantinho do Céu com remoção de toda área de 

ocupação primária, propiciando 7km de promenade. 
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5. Ações do governo estadual: Parques Urbanos e Unidades de Conservação. 

Ana Lúcia Faria (Secretaria de Estado de Meio Ambiente). 

Arq. Ana Lucia destacou os 5 parques urbanos vinculados ao Gabinete do Secretário. No 

MSP, Villa Lobos e Pomar, além do projeto do Tizo. 

Pomar – 24 km de intervenção e qualificação de 1500 jardineiros; mais de 215 espécies 

vegetais. 

Parque Vila Lobos – parcialmente implantado, com desapropriação de algumas áreas e 

recuperação de área degradada. Em 1988 a ação do DAEE canaliza o córrego Boaçava. 

O projeto do parque do arq. Décio Tozzi, consolida a implantação na cota 6 a 8 metros 

acima do nível do entorno, aproveitando o entulho e material dragado que estava 

depositado no local. 

A ação Conselho de Orientação propiciou a participação da comunidade. Outras datas 

importantes: 

2004 – parceria com a Comgás, após a passagem da administração para a SMA. 

2005 – entrega da área central – 100.000m2 

2006 – entrega de mais 73.000m2 

2010 – liberação de canteiro de obras do Metrô, mais 110.000m2 

TCRA com CCR permitirá o plantio de mais 25.000 árvores a partir de 2010. 

 

6. Ricardo Cesarini (graduando FAUUSP) 

Ricardo apresentou seu projeto de iniciação científica. Registrou o levantamento realizado 

pelo QUAPÁ em várias cidades sobre praças e parques que tem muitas experiências de 

qualidade de projeto e questionou se é válida a correlação de recursos e qualidade de 

projeto e qual seria o desenho da estrutura de governo para se obter melhores projetos. 

A administração pública tem base em setores especializados.Os papeis de empreendedor 

e de regulador são identificados em todos os departamentos mas é identificada uma 

ausência de coordenação entre as secretarias. Como, a partir da legislação urbana, 

podemos trazer um espaço urbano com qualidade?  

As parcerias público-privado são raras. 
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O mapeamento dos núcleos administrativos que atuam no espaço livre traz como objetivo 

relacionar as funções e responsabilidades por meio de política públicas setoriais. 

A partir de experiência de Bogotá que interliga três parques por meio de trens, e 

instalação de biblioteca em cada parque. 

Em um primeiro momento pensou-se em uma administração centralizada como a 

Fundação Parques e Jardins no Rio de Janeiro o no governo da cidade de Curitiba. 

Evoluiu para se pensar: 

Cooperação intergovernamental: governo estado e município, 

Cooperação intragovernamental: entre setores do mesmo nível de governo 

O espaço livre, como a urbanização em bacias hidrográficas, não está limitada pelos 

limites do suporte físico. 

Programa Município Verde: convênio do Governo estadual com secretarias municipais de 

meio ambiente. 

Organograma mostra uma complexidade de departamentos em vários níveis. 

Na prática, essa falta de coordenação é revelada na própria Av. Faria Lima que prevê 

acessibilidade (rampa), sem continuidade de calçada. 

A idéia da separação das subprefeituras, no governo Pitta, em relação aos parques pode 

ser interpretada como uma possibilidade de se considerar mais o espaço público como 

foco de ação de governo. 

Classificação dos vários núcleos que produzem o espaço livre dividida por área em metro 

quadrado, para quem fica a gestão após a entrega para o uso da população. 

Sinaenco: sistemática para se avaliar o estado de conservação 

A Praça Victor Civita e a Praça dos Ipês Amarelos (Tragédia da TAM) são exemplos de 

espaço livre utilizado para visibilidade institucional e de apelo emocional criado pela 

secretaria de cultura. 

Um mapa do DEPAVE com as áreas com prioridade de se intervir com projetos de 

parques é mais próximo da realidade que o Plano Diretor possibilita. 

Discute a descontinuidade como tendência de processo de produção de espaços livres. 
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DEBATE 

 

Ana Lúcia destacou que o programa Município Verde é um estímulo para melhorar a rede 

de parcerias entre técnicos. 

Ana Maria ressaltou que afinidades de prefeito e governador para trabalhar na reeleição 

ajuda na produtividade neste momento. 

É importante expressar que espaço público é importante, que se é qualificado a 

população reconhece, que as crianças crescem e não querem ficar só dentro do 

condomínio, mas encontrar pessoas diferentes, ir a shows em espaços públicos. 

Quem está no entorno de um parque deveria pagar um laudênio à Prefeitura Municipal 

pela valorização de seu imóvel. 

Violêta: 15 anos de prática que perpassa várias gestões. 

A profa. Maria Ângela finalizou considerando que em Brasília, a única praça equipada, 

valoriza 30% do valor dos imóveis do entorno. E que seria interessante contemplar como 

cada órgão vê os objetivos e de que forma se articulam e como na realidade conseguem 

executar os objetivos por meio dos projetos. 

 

 
Lista dos Presentes nas Apresentações dos Agentes Locais  
 

Nome Completo                          Instituição                              E-mail 
Alessandra G. Mimura de 
Melo 

FAU-USP alessandra.melo@usp.br 

Alexander Alfonso Villalón FAU-USP QUAPÁ villalonorama@gmail.com 

Ana Laura Bádue SVMA/ DEPLAN analaurabadue@hotmail.com 
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Bethania Gonçalves de Souza DEPAVE/ SVMA bgsouza@ prefeitura.sp.gov.br 

Brigitte Baum DEPAVE/ SVMA bbaum@prefeitura.sp.gov.br 

Bruno DiMaulo Etahepare FAU-USP brunodimaulo@uol.com.br 

Carlos Alberto Leonardi SVMA leonardi.carlos@gmail.com 

Carolina M. Gomes FAU-USP carolzinhamg@hotmail.com 

Cristina Fischetti Bonecker DEPAVE/ SVMA cbonecker@ prefeitura.sp.gov.br 

Daniel Frazão DEPAVE/ SVMA  ----- 

Débora M. S. da Costa SEHAB/ PMSP debby.gatona@hotmail.com 

Diogo Machado Oliva DEPAVE/ SVMA dmolina@prefeitura.sp.gov.br 

Edmilson P. Castilho DEPAVE 1/ SVMA epcastilho@ prefeitura.sp.gov.br 

Eliza Yamada Nakaguma SVMA/ DEPLAN elisanakaguma@ 
prefeitura.sp.gov.br 

Flávia Tiemi Suguimoto FAU-USP flatiemi@terra.com.br 

Hélia S. B. Pereira SVMA/ DEPLAN heliapereira@ 
prefeitura.sp.gov.br 

Horacio C. Galvanere SVMA/ DEPLAN hgalvanere@prefeitura.sp.gov.br 

Hugo Penessi Jr DEPAVE 1/ SVMA hpennesi@ prefeitura.sp.gov.br 

Ivany Hatuko Ueta SVMA/ DEPLAN uvanyu@ prefeitura.sp.gov.br 

Joana Lowenthal Giaquinto DEPAVE/ SVMA jgiaquinto@prefeitura.sp.gov.br 

Juliana Bandeira A. Burger QUAPÁ juli.bandeira@yahoo.com.br 

Lara Luque da Cunha DEPAVE/ SVMA larinhalc1@gmail.com 

Laurita B. Ferreira FAU-USP lauferreira@hotmail.com 

Lucia Sousa e Silva LUME FAU-USP luciass@uol.com.br 

Luciana Satiko Takaesu DEPAVE/ SVMA luciana.takaesu@usp.br 

Luciana Schwandner Ferreira FAU-USP PGR/ DEPAVE luciana.swf@gmail.com 

Luciene M. Figueiredo SVMA lucienefig@hotmail.com 

Luiz Paulo M. Sacchetto Jr DEPAVE/ SVMA luiz.agronomo@hotmail.com 

Marcela Farias dos Santos DEPAVE/ SVMA ma.farias@globo.com 

Marcelo Caloi Neves DEPAVE/ SVMA mcaloi@ prefeitura.sp.gov.br 

Marcia M. Ishikawa DEPAVE/ SVMA márcia.m.ishikawa@gmail.com 

Marcos F. C. Rios QUAPÁ marcos.calixto.rios@gmail.com 

Mariana Amélia Adas Geoprocessamento SENAC mariana-adas@uol.com.br 

Mariana Castanheira Grimaldi Prefeitura Taboão da Serra grimaldi.mariana@gmail.com 

Mariana Yamamoto Martins FAU-USP marianaym@terra.com.br 

Mariana Pereira Guimarães FAU-USP mariana.guimaraes@usp.br 

Marina C. Neco FAU-USP marina.neco@usp.br 

Mayra C. H. Mello Castanho FAU-USP mayrahmello@gmail.com 

Newton Célio Becker Moura FAU-USP arqnewton@yahoo.com 

Paulo Eduardo Scheuer Jornalismo Casper Líbero paulo.scheuer@hotmail.com 

Paulo Oropallo Pascotto SVMA pascotto@ prefeitura.sp.gov.br 

Rafael Gustavo Silva Siqueira FAU-USP rafaelgss@usp.br 

Ramiro Levy DEPAVE 1/ SVMA ramirolevy@gmail.com 

Robernize Chakour EMURB robernize@gmail.com 

Roberto Vignola Junior PMSP rvignola@ prefeitura.sp.gov.br 

Roberto Sakamoto SEHAB-HABI Norte robertosakamoto@gmail.com 

Sidney Vieira de Carvalho Ministério CIdades sidney.carvalho@gmail.com 

Silvia Valentini FAU-USP silviavalentini@usp.br 

Simone Shoji FAU-USP simoneshoji@yahoo.com.br 

Talita Camacho Barão FAU-USP tali.barao@gmail.com 

Talita Cenamo Salles FAU-USP talta.salles@usp.br 

Thiago Antiqueira Dini DEPAVE/ SVMA thidini@gmail.com 

Ulisses D. C. Sardão QUAPÁ ulisses.sardao@gmail.com 
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4. DINÂMICA DA OFICINA  
 

 
Dia: 18 de setembro de 2009 (sexta-feira)  
ATELIÊ – participação de todos os envolvidos  
 
 
Manhã: 9:00h-12h:30m – Participantes divididos em três grupos temáticos trabalham 
sobre cartografia, disponibilizada pelo QUAPÁ-SEL, definindo Características-Conflitos-
Potencialidades. 

Grupo 1 – Sistema de parques, praças, calçadões, orlas 

Nome Completo                          Instituição                              E-mail 
Ana Augusta L. Moraes FAU-USP PGR augustalopesmoraes@gmail.com 

Bethania Gonçalves de Souza DEPAVE/ SVMA bgsouza@ prefeitura.sp.gov.br 

Leonardo Loyola Coelho FAU-USP PGR lloyola@gmail.com 

Luciana Schwandner Ferreira FAU-USP PGR/ 
DEPAVE 

luciana.swf@gmail.com 

Ramiro Levy DEPAVE 1/ SVMA ramirolevy@gmail.com 

Roberto Vignola Junior PMSP rvignola@ prefeitura.sp.gov.br 

Verônica Garcia Donoso FAU-USP PGR/ 
QUAPÁ 

verônica.donoso@usp.br 

 
Grupo 2 – Áreas de conservação e preservação ambiental. 

Nome Completo                          Instituição                              E-mail 
Bruno DiMaulo Etahepare FAU-USP brunodimaulo@uol.com.br 

Luiz Paulo M. Sacchetto Jr DEPAVE/ SVMA luiz.agronomo@hotmail.com 

Marcela Farias dos Santos DEPAVE/ SVMA ma.farias@globo.com 

Rafael Gustavo Silva Siqueira FAU-USP rafaelgss@usp.br 

Renata Ribeiro Lopes FAU-USP re.ribeiro.lopes@uol.com.br 

   
Grupo 3 – Investimentos públicos, Plano Diretor e crescimento urbano. 

Nome Completo                          Instituição                              E-mail 
Brigitte Baum DEPAVE/ SVMA bbaum@prefeitura.sp.gov.br 

Diogo Machado Oliva DEPAVE/ SVMA dmolina@prefeitura.sp.gov.br 

Fábio Robba QUAPÁ frobba@terra.com.br 

Joana Lowenthal Giaquinto DEPAVE/ SVMA jgiaquinto@prefeitura.sp.gov.br 

Jonathas Magalhães QUAPÁ jonathas@mpassociados.com.br 

Luciana Satiko Takaesu DEPAVE/ SVMA luciana.takaesu@usp.br 

Marcia M. Ishikawa DEPAVE/ SVMA márcia.m.ishikawa@gmail.com 

Robernize Chakour EMURB robernize@gmail.com 

Roberto Sakamoto SEHAB-HABI Norte robertosakamoto@gmail.com 

 
 
INTERVALO 
Tarde: 14:00h-17h:00m – Finalização dos mapas e quadros por tema 
 
Tarde: 17h:00m-20:00h– Apresentação dos grupos e elaboração de mapa síntese e 
conclusões. 
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Grupo1, Grupo 2 e Grupo 3 trabalhando no ateliê.. 

 

 

6. RESULTADOS DA OFICINA  

 
Grupo 1 – Sistema de parques, praças, calçadões, orlas 

 

O grupo estabeleceu, como diretriz do trabalho, pensar em áreas com características 

similares de tecido urbano e dotação de espaços livres para criar zonas e pensá-las 

isoladamente, estabelecendo estratégias de ação para o poder público. 

Foram definidas então: 

 Áreas precárias - áreas de mananciais e alguns trechos na zona leste - 

diferenciadas pelos conflitos sociais existentes com recursos ambientais e 

condições de habitabilidade. 

 Áreas industriais: muitas áreas livres e grandes glebas (parte Sto. Amaro e outras 

áreas). 

 Áreas com urbanização mais consolidada com menos opções para trabalhar os 

espaços livres. 
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 Áreas em consolidação, com mudanças de tecido, se verticalizando e onde seria 

mais fácil intervir para garantir e qualificar os espaços livres. 

 

Foi mais fácil delimitar estratégias para áreas mais precárias e já consolidadas. Como há 

pouca oferta de terrenos públicos, então seria necessário estudar possíveis 

desapropriações. Idealmente se começaria pelos lotes de propriedade pública, e caso a 

caso se estudariam alternativas para conseguir espaços livres. É necessário olhar cada 

demanda, incluindo inclusive infra-estrutura privada que poderia contribuir para o sistema.  

Seria importante fazer valer a legislação e recuperar espaços livres de propriedade 

pública ocupados irregularmente.  

 
Nas áreas mais consolidadas destacam-se as calçadas, incentivando a arborização viária 

e intralote também. Nestas áreas, com maior número de parques e estruturas afins, 

poderiam ser criados mecanismos na legislação, inclusive nas leis de operações urbanas, 

como abertura de maiores calçadas, criação de praças, etc. Na periferia, há a vantagem 

do valor do solo ser mais baixo, mais fácil de desapropriar.  

 
O grupo considerou também os cemitérios, como poderiam ser incluídos no sistema, ou 

áreas já usadas pela população, como o canteiro central da Av. Sumaré, melhorando 

suas condições. 

 
Discutiram as áreas livres, que incluem as áreas usadas para lazer e recreação, e áreas 

de preservação e conservação. Pensaram que o ideal seria juntar as 2 funções nos 

espaços livres, sobrepô-las, desde que não se prejudicassem as funções ambientais. 

Aventaram inclusive abrir bacias de contenção. 

 
Função ambiental e social se cruzariam às necessidades sociais, e deste cruzamento 

poderiam ser estabelecidas estratégias de ação.  

 

Conflitos listados: 

 uso x preservação: dependendo da área e traçado urbano, da densidade 

construída e populacional, as ações são distintas. Principalmente na Serra da 

Cantareira e Mananciais. 

 permeabilidade do solo. 
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 manutenção de áreas verdes e parques.Não adianta pensar no sistema de 

espaços livres se não resolver a gestão destes espaços. 

 uso urbano x questão ambiental: como colocar a questão ambiental no centro da 

cidade, é mais fácil intervir em área rural e não na área central já consolidada. 

 parque x praça – como definir o que é o quê, pela dimensão, usos, cercamento, 

equipamentos existentes?  O que são jardins e outras categorias?. Precisa 

primeiro definir o que é cada espaço e como cuidar de cada um. 

 áreas como APPs: como intervir drasticamente, com desapropriações ou não.  

 muitas áreas livres públicas foram ocupadas após o loteamento de glebas. 

 ilhas de calor na zona leste poderiam ser controladas pelo aumento da área de 

vegetação, com o tratamento dos cursos d´água e intralote também. Neste caso, 

dois tipos foram pensados, a casa no lote e os condomínios verticais, alvos de 

ações distintas, buscando equilíbrio entre as áreas. 

 trabalhar legislação e perímetros, estabelecendo critérios para impermeabilização 

e arborização. Grandes empreendimentos ou condomínios cercados: criar  

mecanismos para gerar espaços livres para a cidade, como calçadas mais largas, 

destinar áreas .públicas. Falta conjugação com os empreendimentos privados e 

áreas públicas, tornando os espaços públicos menos áridos. 
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Apresentação e mapa elaborado pelo Grupo 1. 

 

 

Grupo 2 – Áreas de conservação e preservação ambiental. 

 
O grupo começou por identificar as grandes áreas com o papel de preservação, incluindo 

também praças e parques. Os maiores problemas são os mananciais e nascentes. Onde 

está muito ruim não tem como preservar, é preciso antes recuperar, como o Rio Tietê, 

não preservar como está.  

 
Na Zona Leste, identificaram o esforço de tentar criar o que é possível, com os parque 

lineares e os caminhos verdes. Identificaram muitas manchas de favelas no caminho das 

águas. Isto também acontece também junto da Cantareira e Mananciais. È premente o 

problema de saneamento e conflitos com os assentamentos urbanos.  
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Nas represas, pela questão do abastecimento de águas, a motivação também é proteger. 

Os parques que o subprefeito quer fazer para criar as zonas de transição são bastante 

importantes. A zona sul tem importante potencial de turismo. Na Serra da Cantareira, há 

outros conflitos como a busca por habitação privada de mais alto poder aquisitivo, além 

de ocupações irregulares. 

 
Na zona leste as nascentes do Pq do Carmo sempre estarão protegidas. Identificaram 

parques lineares sendo feitos, cabe discutir até que ponto as ações feitas nas bacias 

serão eficientes para recuperação das bacias.  

 
Na Cantareira, a situação é parecida, com muitas nascentes dentro do Parque da 

Cantareira, o que é positivo. Mas o córrego poluído fora de seus limites, é grande 

problema a ser resolvido. 

 
Outra questão á a falta de informações sobre os córregos. A faixa de proteção é 

estabelecida de acordo com a largura do rio nas cheias e faltam dados para delimitar de 

fato estas áreas. A delimitação das faixas também variam com o local, a lei precisa se 

adequar a isto, esta faixa num rio em Manaus terá outro ciclo.  

 
Cantareira é um fragmento isolado na cidade, poderiam ser pensadas conexões.  

 
Em muitos cursos d água não há como intervir, como por exemplo, na área central. 

 
Há outros potenciais como as nascentes perdidas na cidade.  

 
Outra questão é a drenagem das ruas, não adianta fazer a limpeza dos rios, se há 

poluição, lixo que é carregado para os rios.  

 
É necessário fazer também áreas de transição entre as áreas de conservação e áreas 

urbanizadas.  



 65 

 

 

Apresentação e mapa elaborado pelo Grupo 2. 
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Grupo 3 – Investimentos públicos, Plano Diretor e crescimento urbano. 

 

O grupo destacou quais são os instrumentos urbanísticos que precisamos ter e as formas 

de obtenção de recursos para implementar os sistema de espaços livres de fato. 

Utilizaram para análise o PDE, principalmente a rede hídrica. Lembrando as palestras, e 

analisando a proposta do Plano, esta é ainda acanhada, e ainda assim bastante difícil de 

implantar. A estrutura da prefeitura x plano denota a dificuldade de implantar o mesmo.  

 
Um dos critérios que pode nortear o sistema de áreas livres é a rede hídrica. Em vez de 

concentrar esforços onde a urbanização já está consolidada, que é bastante importante 

também, é preciso garantir aquilo que ainda não está comprometido.  

 
Identificaram que o sistema pode ser dividido em subsistemas, cada um com 

características próprias, por exemplo, o Butantã tem características distintas da Zona 

Leste. Na área mais consolidada da cidade, onde o valor da terra é mais alto, analisaram 

o Plano Diretor e discutiram outros instrumentos. De qualquer forma, não vislumbraram 

alternativas muito diferentes da desapropriação que são bastante custosas. É preciso 

regular a ação dos empreendedores privados, para tentar angariar recursos e criar novas 

áreas. 

 
O Plano Diretor deveria trazer idéias mais propositivas, menos acanhadas, mesmo para 

um futuro mais distante. Há áreas potenciais, como o Jockey Clube ou Campo de Marte, 

que poderiam ser integradas ao longo dos rios Pinheiros e Tietê. Poderiam pensar 

conexões como Pinheiros-Tietê-Aricanduva, chegando a Zona Norte. Enquanto isto não 

estiver desenhado, traçado, nada indica que isto se encaminhará para outras direções, 

para a sua realização.  

 
Além de criar parques novos, deveriam ser potencializados parques existentes, 

melhorando o sistema de transportes, dando maior acessibilidade, melhorando a infra-

estrutura – é, de fato, integração de políticas públicas.  
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Apresentação e mapa elaborado pelo Grupo 3. 
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DISCUSSÃO FINAL 

 

Eugenio: agradeceu o empenho de todos em analisar e fazer proposições. Entretanto 

destacou que houve lacunas: a discussão ficou muito centrada nos parques, e existem 

outros elementos. A integração deve ser mais discutida de fato. Concordou com a 

colocação do Diogo de propostas muito acanhadas e pensar num futuro de forma mais 

ampla. E a integração destas políticas poderia potencializar isto. Mas calçadas enquanto 

possibilidade de acessar as ruas, é algo a observar. Calçadas com 2,5 metros, recentes 

na legislação, ainda são muito acanhadas. Aqui a situação para o pedestre é  

improvisada, o automóvel é o elemento central, ao contrário de Buenos Aires onde as 

largas calçadas são para cidadãos. Devemos pensar em espaços livres para os cidadãos 

além dos aqui citados. Sentiu falta da interface do sistema de espaços livres e sistema de 

transportes, da discussão do pedestre, da bicicleta e ciclovias.  Estamos em momento de 

mudanças, com a multifunção de elementos. Pouco se falou das drenagens: piscinões 

sim, mas porque não criar outros elementos? 

 
Silvio: colocou que é difícil falar da nossa própria cidade, criticar outras é sempre mais 

fácil. Há reflexões a pensar, o Eugenio já apontou algumas. A primeira equipe apontou a 

mancha urbana altamente construída, horizontal, de baixa densidade, assim como as 

zonas verticalizadas, também de baixa densidade.  

 
Pouco se falou das ruas, principal elemento do sistema, que é pensada como 

deslocamento dos automóveis. A calçada nas “City” antigas tem melhor padrão, mas nas 

City novas, são muito pequenas. O espaço para o pedestre em São Paulo é o pior 

possível, exceto em bairros mais antigos. Existem exceções, mas no geral é tudo muito 

ruim. 

 
A legislação nova se adequou a realidade, excluindo os recuos laterais e de fundo. A 

malha urbana consolidada é de difícil mudança.  Não discutimos qualidade espacial. Se a 

Gafisa faz algo diferenciado, ou o Parque do Gato, foi um acidente de percurso, quase 

única numa gestão, não é a realidade. 

 
As cidades ao nosso redor não são muito diferentes, o centro de Santo André ou São 

Bernardo pode ser melhor, mas no restante do tecido urbano, as críticas são as mesmas: 

poucos parques, sem calçadas, é a realidade da cidade brasileira.  
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Parte significativa do lazer da cidade não se faz na cidade, se quero pescar posso ir a 

Cotia ou Mairiporã, ou aproveitar a praia em Santos. Há muita oferta de terrenos em 

cidades próximas, ocupadas por chácaras. A análise da cidade de São Paulo segundo os 

espaços livres intralote trouxe surpresas como a alta ocupação de bairros de alta renda 

como os Jardins. Sobrou como alternativa buscar espaços livres para criar um sistema 

porque calçadas mais largas dificilmente serão refeitas em novas condições. Entretanto, 

São Paulo é a melhor cidade em ternos de legislação de recuos entre edificações. 

 
É uma contradição do Plano é o incentivo do plantio de árvores nas vias quando as 

calçadas não apresentam condições mínimas para o pedestre circular. Outra é investir 

nos parques lineares sem a despoluição de suas águas. Não é um erro criar parques, 

mas o saneamento precisa ser criado e revisto conjuntamente.  

 
Outra contradição são parques instituídos por lei, mas não de fato, inacessíveis em parte 

ou grande parte como o Parque do Jaraguá ou Pq do Carmo. A própria USP pode voltar a 

ser parque, mas precisa de infra-estrutura adequada.  

 
Áreas como Lapa, zona entre centro e zona leste, são significativas na cidade e não 

possuem nenhum equipamento metropolitanos de porte, nenhum parque ou sistema de 

espaços livres implantado.  

 
São Paulo é sempre tida como exemplo de atraso em termos de espaços livres públicos, 

ao contrário do Rio de Janeiro. Entretanto o porte de investimentos privados é muito 

expressivo em espaços livres, ao contrário dos investimentos públicos. A cidade precisará 

criar estes espaços, assim como Paris criou os seus.   

 
O Parque do Ibirapuera era um charco no fim da Avenida Brasil, mas em um bairro criado 

pela Companhia City. Valorizou a área, não é ao acaso sua localização. Quando 

Juscelino faz Pampulha, morava próximo à área.  

 
O Parque do Estado não é um parque, mas um Zoológico, um Jardim Botânico que não 

podem crescer. È uma contradição.  

 
Eugenio: destacou que adotamos os princípios de conexão dos americanos, mas a 

conexão entre a Serra do Mar e a Serra da Cantareira não precisa ser feita pelo 
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município, mas pode ser feita ao redor. É uma utopia pensar em cruzar o município para 

fins ecológicos nestes termos.  

 
Silvio: também colocou que não adianta pensar na macrozona na parte sul do município 

se não considerar os municípios vizinhos e suas estruturas.  

 
Como a população se apropria dos espaços que estão sendo criados precisa ser 

estudado para orientar novas políticas.  

 
Novas tipologias precisam ser entendidas. Os condomínios horizontais estão espalhados 

por toda a cidade com grande concentração na Zona Leste.  

 
Calçadas na Av. Faria Lima são péssimas, apenas a área antiga se salva. As novas áreas 

não possuem projetos significativos. A Praça Victor Civita surpreende pela qualidade de 

seu projeto, é uma exceção, apesar de propostas um tanto ingênuas como plantas 

medicinais, etc.. 

 
O espaço público é de fato das pessoas? Está aparelhado para sua apropriação?  

 
Estamos em um momento muito bom na cidade, de muitas ações e projetos, mas o 

sistema de espaços públicos ainda não é pensado como política. Os projetos não são 

integrados enquanto sistema.E a solução passará por intervenções mais drásticas do que 

aquelas que vem sendo feitas.  

 
Eugenio: a acessibilidade pode compensar a ausência de equipamentos. O sistema de 

transportes se cruzado com o sistema de espaços livres pode vir a compensar as 

ausências. A noção de distância x tempo de deslocamento altera o entendimento dos 

espaços e sua distribuição. 

 
São Paulo é maior que a Bélgica, e ao mesmo tempo não se pode transpor aquela 

realidade para cá. Copacabana, mesmo com sua densidade populacional e construída, 

possui um sistema de espaços livres melhor que o nosso.  

 
Luciana DEPAVE: destacou que muito se ouviu falar em sistema, inclusive com a 

discussão do SMUP. Mas o que é de fato? Qual o critério para investir em espaços 

públicos? O que é mais importante – tirar uma favela ou criar um parque que vai atender 
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muito mais gente? Qual a prioridade? Não há um plano macro, que oriente ações, ficamos 

correndo atrás de oportunidades. 

 
Silvio: argumentou que dentre todos os espaços livres, as ruas são o principal elemento.  

E preciso ter noção deste macro sistema, para poder entender os subsistemas e agir 

sobre eles. E quanto aos critérios, tirar uma favela é um dever cívico para com estas 

pessoas. E criar 100 parques é diferente de criar 100 parques que atenda de fato às 

pessoas, com boa distribuição. Entretanto estamos tão atrasados que qualquer coisa feita 

é importante. Se pegar o Morumbi, que tem poucas áreas públicas, mesmo assim não é 

prioridade instalar novas. Mas se comparar com Tatuapé, também uma classe média, é 

prioridade pelo tipo de tecido urbano existente e seus espaços intralote.  

 

Respondeu à Luciana que ela está cobrando na verdade a ausência de planos macro e 

que decorre do desmonte da estrutura de planejamento que existia no país.  

 
Fala-se do problema de remover pessoas de cima de um rio, que vão para lugar distante, 

mas não cabe mantê-los ali, é melhor ir para outro espaço do que morar desta forma.  

 
Luciana: concordou com o Diogo quando este colocou que o Plano não estabelece um 

projeto mais amplo. Entretanto precisamos segui-lo, é o que nos orienta. Pensamos o 

espaço público e não espaço livre. Espaço livre ocupado por moradia é problema de 

Sehab, áreas privadas interessantes nem são consideradas. As ações são muito 

limitadas, pensadas isoladamente.  

 
Silvio: complementou com a idéia de quem elaborou o Plano em termos ambientais não 

sabia fazê-lo. Teresina e Rio Branco possuem um sistema de espaços livres melhor do 

que o nosso, em termos de entendimento de sua estrutura e proposições adequadas. 

Aqui a nossa crítica é baixa, há pouca discussão a respeito, quem pode passa seus finais 

de semana fora. Nossas elites têm pouca visão do urbano. Aqui há um desperdício de 

investimentos. Algumas cidades são muito parecidas e é preciso entendê-las. São Paulo 

está ficando parecida com Natal, com áreas de conservação e sem espaços livres 

públicos.  

 

Eugenio: a pesquisa nacional mostra que se as coisas ainda não estão boas, mas há 

grandes alterações. 
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Silvio: as mudanças políticas também são percebidas no espaço público. Antes não se 

fazia parques nas periferias, mas com a importância que estas áreas ganharam em 

termos de colégio eleitoral, passam a entrar no foco das ações.  Mudanças culturais 

também são percebidas, como as questões ambientais que ganharam peso nas decisões. 

Ou mesmo uma novela como “O Espigão” que associou edifícios altos com más 

condições urbanas.  

 
Não necessariamente áreas densas são ruins, depende de sua relação com o sistema de 

espaços livres, o conjunto de suas estruturas. 

 
Temos que aproveitar as possibilidades para gerar novas estruturas. A Península na 

Barra da Tijuca poderia ter repetido tecidos urbanos outros, mas a proposição resultante 

da legislação ambiental extrapolou padrões, foi além do mínimo estabelecido. 

 
Mapa síntese realizado pelo Prof. Dr. Silvio Soares Macedo. 
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