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APRESENTAÇÃO 

  
Vista aérea do Bosque Municipal Fábio Barreto (Morro do São Bento) e Av. Dr. Francisco Junqueira. 

 

A Oficina de Ribeirão Preto (SP) foi realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2009. Do 
QUAPÁ-SEL participaram Dr. Rogério Akamine, Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves, Dra. Ana 
Cecília de Arruda Campos, o pesquisador Alexander A. Villalón e a arquiteta Verônica Donoso. 
A equipe local foi constituída por representantes do poder público municipal: Dra. Regina Maria 
A. Carneiro - SMMA - PMRP, Dra.Olga Kotchetkoff Henriques - SMMA - PMRP, Ms. Perci 
Guzzo - SMMA - PMRP e Eng. Agronôma Lícia B. C. Vechi - PMRP. 
 
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 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 DE RIBEIRÃO PRETO 

O município de Ribeirão Preto situa-se a norte-nordeste do Estado de São Paulo, distando 
cerca de 320 km da capital. A população, de aproximadamente 456.000 habitantes em 1996, 
ocupa área de 642 km², perfazendo densidade de 700,85 hab/km². Do total de habitantes, 
pouco mais de 2000 habitam a área rural. O perímetro urbano compreende 140 km². 
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Ribeirão Preto é sede da sexta região administrativa do Estado, com 23 municípios e 10 
distritos. Importante pólo regional, reúne atividades comerciais, educacionais, culturais e 
serviços, notadamente do setor médico-hospitalar.  
 
A ocupação da região inicia-se na segunda metade do século XIX com pecuaristas mineiros 
que buscavam novas terras férteis. Os primeiros arruamentos datam de 1856, sendo criado o 
município em 1871. O desenvolvimento inicial da malha urbana segue padrão tradicional de 
ruas em tabuleiro de xadrez. Intensa migração regional acontece entre 1870 e 1890 com o 
cultivo do café e a chegada da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. 
 
Com clima tropical úmido, possui estação de verão quente e chuvosa, e inverno seco e ameno, 
bem demarcados. Sua topografia não é muito acidentada, com pequenas declividades, variando 
entre 490 e 805 metros de altitude. A área urbana localiza-se em uma depressão local, com 
altitudes entre 500 e 600 metros. A maior parte do município está situada na bacia do Rio 
Pardo. São poucas as reservas de vegetação natural, e apenas um número reduzido destas 
reservas está protegido por legislação específica1. 
 

        

Integrantes da coordenação local e QUAPA-SEL da esquerda para a direita: Ms.Perci Guzzo, Dra.Olga 
Kotchetkoff, Dr. Rogério Akamine, Eng. Agronôma Lícia B. C. Vechi e Dra. Regina Maria A. Carneiro. 

 
 

A seguir, o roteiro da visita terrestre e os Espaços Livres Públicos visitados no dia 25 de 
novembro de 2009, fornecido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ribeirão Preto. 

Períodos da manhã e tarde 
a) Setor Norte da Cidade: 
1) Sistema de Lazer do Bairro Quintino Facci II – área efetivamente implantada; 
2) Praça Maria Bonfá Cangemi no Bairro Quintino Facci II; 
3) Área Verde Pública (AVP) do Quintino Facci II – continuação da Praça Maria Bonfá – 

semi implantada; 
4) Avenidas e AVPs menores dos bairros Quintino Facci II e Adelino Simioni; 

                                                 
1
 GUZZO, Perci. Estudo dos espaços livres de uso público da cidade de Ribeirão Preto/SP, com detalhamento da cobertura vegetal 

e áreas verdes públicas de dois setores urbanos. Rio Claro: Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual 
Paulista, 1999. (Dissertação de Mestrado). 
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5) Área de desfavelamento ao longo da Avenida Mário Covas (Via Norte); 
6) Áreas de Preservação Permanente (APPs) do Ribeirão Preto; 
7) AVPs sobrepostas a APPs ao longo do Córrego dos Campos – áreas não urbanizadas e 

degradadas; 
8) Arborização de calçadas no Bairro Heitor Rigon; 
9) AVPs em APPs do Córrego Seco; 
10) AVP e lagoa do Parque dos Pinus – não implantada; 
11) AVPs do Bairro Maria Casagrande no fundo de vale do Córrego dos Campos; 
12) Parque de Bairro Tom Jobim – Bairro Procópio Ferraz e José Sampaio; 
13) Praça Alto do São Bento; 
14) Complexo Cultural Antonio Palocci (Casa da Cultura, teatros de Arena e Municipal) – 

parte do Parque Municipal Morro do São Bento. 
 

b) Setor Oeste da Cidade: 
1) Área do futuro Parque Ecológico e Social Rubem Cione – sede da antiga Fazenda 

Baixadão; 
2) Arborização de rua do Conjunto Habitacional Jardim Paiva – antiga Fazenda Baixadão, 

próximo à área de reflorestamento da USP; 
3) Campus da Universidade de São Paulo (USP); 
4) Área destinada ao Parque da Pedreira Santa Luzia – próximo ao Campus da USP; 
5) Parque Municipal Maurílio Biagi – próximo à Câmara Municipal e à Estação Rodoviária; 
6) Córrego Laureano. 
 
c) Setor Leste da Cidade: 
1) Parque da Cidade Luiz Roberto Jábali (Parque Curupira); 
2) Lagoas do Saibro ou nascente do córrego das Palmeiras – área de afloramento e de 

recarga do Aqüífero Guarani; 
3) AVPs e cacimbas de contenção de água pluvial do Bairro Parque dos Flamboyants ao 

longo da Avenida Antônio Ferreira de Andrade Filho; 
 
d) Setor Sul da Cidade: 
1) Parque Municipal Luis Carlos Raya; 
2) APPs do Ribeirão Preto ocupadas (antes da vigência do Código Florestal) em área 

central do Sub-distrito de Bonfim Paulista; 
3) Bairro Nova Aliança Sul – área de forte expansão urbana nas proximidades da Estação 

Ecológica de Ribeirão Preto (Mata de Santa Tereza); 
4) Praça André Rivalta – entre Jardim Canadá e Itamarati; 
5) Praça Matheus Neme - entre Jardim Canadá e Itamarati; 
6) Praça Omilton Visconde - entre Jardim Canadá e Itamarati; 
7) Arborização de calçadas na Rua Adolfo Serra entre condomínios de alto padrão; 
8) Praça Armindo Paione – Bairro Jardim Sumaré; 
 
e) Setor Central da Cidade 
1) Praça Luis de Camões; 
2) Praça Aureliano de Gusmão ou Sete de Setembro; 
3) Esplanada do Teatro Pedro II. 
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Lista de presentes: 
Nome Completo                          Instituição                              Função             E-mail 

Alexander A. Villalón QUAPÁ-FAUUSP Estudante villalonoram@gmail.com 

Lícia B. C. Vechi PMRP eng. agrônoma vecchipa@uol.com.br 

Olga Kotchetkoff SMMA- PMRP bióloga olhenriques@meioambiente.pmrp.com.br 

Perci Guzzo SMMA- PMRP especialista em ciências 
ambientais 

pguzzo@terra.com.br 

Regina Maria A. 
Carneiro, 

SMMA- PMRP especialista ciências 
ambientais 

rmacarneiro@meioambiente.pmrp.com.br 

Rogério Akamine QUAPÁ-FAUUSP Arquiteto/Pesquisador akaroger@usp.br 

 

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

 Dia 26 de novembro de 2009 (quinta-feira) 
 
Abertura solene (9:30hs) 
Centro Universitário Moura Lacerda, Rua Padre Euclides, 995 – Centro. 
 
Prefeita Dárcy Vera. 
Agradeceu a presença de todos, personalidades do governo local. Destaca a importância do 
Fórum e sua programação, é um tema importante à cidade, envolvendo os diferentes agentes 
(Sinduscon, sociedade civil, universidade). Rico em discussões e material resultante será 
importante para as políticas públicas. Quer ampliar o quadro de funcionários da Secretaria de 
Meio Ambiente, equipe pequena e comprometida. Agradece ao Quapá por colocar questões 
que interessam à cidade de Ribeirão e que têm importância num contexto maior. 
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Dr. Rogério Akamine.  
Falo em nome do Prof. Silvio Soares Macedo, coordenador geral do projeto. Destaca esta 
parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Instituição Moura Lacerda. Este evento 
discutirá sobre o sistema de espaços livres da cidade com os diferentes agentes envolvidos. 
Busca-se a troca de informações e todo o material recolhido no sobrevoo será disponibilizado 
aos órgãos envolvidos. 
 

 
 
Arquiteto José Antonio Lanchoti  
Rapidamente aceitaram a parceria proposta pelo QUAPÁ dada a importância do tema. A cidade 
de Ribeirão cresce rapidamente e a adequação e implantação de áreas verdes não acompanha 
este ritmo de crescimento. Manter a qualidade de vida é uma preocupação.  A Oficina também 
é importante pela formação de novos profissionais que atuarão nesta área. Quer saudar os 
participantes e destaca que o material resultante a ser disponibilizado será de grande 
importância para o governo local e universidade. 
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Secretário do Meio Ambiente Joaquim Resende 
Agradece à Prefeita por ter reconhecido o trabalho de todos os funcionários da Secretaria. A 
Secretaria realiza este primeiro fórum de arborização urbana e espaços livres urbanos. Vem 
num momento importante de reorganização da Secretaria. O momento é delicado, eng. florestal 
Paulo Melo falou da frustração por ser comumente chamado a cortar árvores, o que fazia ali? 
Buscam uma postura mais ativa e menos reativa, escapar apenas de dar pareceres técnicos. 
Querem criar um corpo pensante na Secretaria para passar aos técnicos conhecimento 
científico e tecnológico do que vem acontecendo, atualizando-os e dotando-os de ferramentas 
para atuar. Agradece aos participantes e destaca a importância com a parceria QUAPÁ. As 
questões ambientais tomam cada vez maior importância para a sobrevivência humana, 
mantendo o equilíbrio do planeta, é responsabilidade mínima nossa. As bases de 
desenvolvimento da sociedade (econômica, social, ambiental) devem ser dirigidas para a 
capacidade de regeneração do planeta. 

 
 
Diretor Executivo Oscar Luis de Moura Lacerda 
O papel principal de uma instituição de ensino é educar e não instruir. E estamos abertos a 
eventos deste porte que contribuam para a sociedade. Destacou o projeto de arborização 
urbana em curso na cidade e que aumentará significativamente o número de árvores na cidade, 
cerca de 100 mil. 
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        Mesa: coordenação Elisane de Carvalho 
 
 
Palestra com o Dr. Rogério Akamine e Dra. Ana Cecília de Arruda Campos do núcleo de 
pesquisa QUAPÁ SEL (Quadro de Paisagismo no Brasil – Sistemas de Espaços Livres) 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo – FAU/USP. 
Tema: O Sistema de Espaços Livres e as Cidades Brasileiras. 
 
Assim como em outras palestras já proferidas pelo núcleo QUAPÁ-SEL, a apresentação dividiu-
se em duas partes. A primeira parte tratou de conceitos que orientam o projeto temático de 
pesquisa “Os Sistemas de Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea 
no Brasil”. A segunda parte da apresentação tratou do projeto temático de pesquisa em si, sua 
organização, estruturação e conclusões preliminares.  
 
Foi enfatizada a necessidade de se buscar alternativas de desenho e planejamento urbano que 
incorporem a preservação ambiental e usos urbanos. As cidades devem ser voltadas para as 
pessoas em última instância, não a fauna e flora, por mais que sejam importantíssimas todas as 
considerações ambientais em curso. Os diferentes usos devem ser entendidos de maneira 
complementar, e não excludentes, o que constitui um desafio às municipalidades. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS AGENTES LOCAIS 

1ª PALESTRA 
Eng. Civil Simone da Silva Sanchez, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Pública. 

Inicia pela apresentação da situação de Ribeirão Preto através de mapas que mostram a 
estrutura urbana do município: as rodovias e ferrovias, o macrozoneamento com as zonas de 
urbanização preferencial, controlada, restrita, proteção máxima e rural. Indica elementos 
importantes para localização como distrito industrial, USP, shoppings e posição do aqüífero. A 
malha urbana sobre o macrozoneamento mostra o que de fato é ocupado na cidade. Destaca a 
rede hídrica. 
A seguir mostra a legislação de uso e ocupação do solo urbano, chamado de zoneamento 
industrial que na verdade abrange tudo. Ela é de 1981 e aprovada em 2007 apenas. Ela possui 
conflitos e dificuldades de entendimento como todas as legislações, mas é um bom produto. 
Basicamente a cidade toda é uso misto, com graus diferentes e especificidades próprias. Há 
duas zonas de uso específicas: zona de uso industrial I e II, com áreas mais periféricas e uma 
central. 
Ao longo da Rod. Anhanguera há uma área de uso misto tipo I com maior risco ambiental, e 
gradações diferentes de risco. Na zona de urbanização controlada no sul do município, com 
rede hídrica bastante intensa, os riscos ambientais são menores, ou seja, as atividades 
permitidas são menos impactantes. Na área central, os riscos ambientais são médios, de 
categoria 2, estabelecendo funções como habitação, e usos de serviços como marcenarias, 
etc..As zonas industriais são aquelas de maior risco, categoria 3.  
O conhecimento da legislação é bastante importante para os profissionais de arquitetura e 
urbanismo, percebe na secretaria quantos processos por vezes demoram por problemas na 
concepção de projetos e por desconhecimento da lei. 
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2ª PALESTRA 
Arq. Maria Cecília Baldocchi Medeiros, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Pública. 

“Estrutura Urbana: o processo de urbanização de Ribeirão Preto a partir do sistema de 
espaços livres” 
 
Loteamentos mais antigos: áreas livres e equipamentos eram definidos pelo loteador (praças, 
escolas, igrejas) sem grandes interferências do poder público.  
A partir da década de 1960 começa um plano viário que previa vias radiais. Na década de 1970 
novo plano é elaborado, com vias radiais interligadas por vias circulares, e é introduzido o 
conceito das vias expressas em fundos de vale (Via Norte ao longo do Ribeirão Preto, Via 
Contorno Norte ao longo do córrego Tanquinho e via Sudeste ao longo do Retiro Saudoso). 
 
Lei 3346-77: Plano Diretor Integrado, Organização Territorial, Loteamentos, Arruamento. 
Incorporou algumas coisas do Plano Viário e introduziu área Verde ou Recreação ou Sistema 
de Recreio: área arborizada reservada a atividades de recreação ou contemplação ou repouso. 
Definiu também a via arterial, a via parque (via principal traçada com finalidade paisagística e 
recreação); avenidas: largura total de 33 metros com 4 metros passeio e 7 de canteiro. As 
praças rotatórias: não permitem quaisquer construções nos canteiros. 
Para os loteamentos fazia reserva de 40% de áreas públicas (5% institucional, 15% verde, 20% 
viário); em conjuntos residenciais estabelecia outros índices. 
Resultados: 
- fundos de vale desocupados ou respeitando os 60 metros (City Ribeirão e loteamentos 
COHAB no córrego dos Campos); 
- aumento de áreas verdes com destinação definida e parte localizada pela prefeitura; 
- a não urbanização das áreas verdes e a falta de políticas de habitação para baixa renda 
resultou na ocupação por favelas principalmente na zona Norte. 
 
Plano Diretor LC 501-95, revisado em 2003 para se adequar ao Estatuto da Cidade: 
- garantir processo de produção do espaço construído adequado à preservação do meio 
ambiente 
- condicionantes ambientais da estruturação e organização do espaço físico: institui Zonas de 
proteção máxima: margens de córregos, várzeas, remanescentes e vegetação. 
Estrutura Urbana: organizar a cidade em unidades de ocupação planejadas, segundo 
condicionantes ambientais, sistema de circulação e infra-estrutura. Já é tradicional o uso misto 
na cidade. 
UOP´s = áreas intraurbanas, autossustentáveis, caracterizadas pelo uso misto 
Sistema viário: manutenção do conceito das vias expressas de fundo de vale, das avenidas 
parque (Córrego dos Campos e Vista Alegre). 
Década de 1990: grande expansão urbana e observou-se a ocupação de diversas áreas 
internas ao anel viário com loteamentos e grandes condomínios. 
Resultado:  
Lei de parcelamento Uso e ocupação do solo LC 2157-07 e Código do Meio ambiente LC 1616-
04 – complementares ao plano diretor, oficializando as medidas anteriores: 
- Loteamentos: inclusão, além de obras de infra-estrutura a cargo dos loteadores, passaram a 
pedir obras de drenagem e manutenção por 5 anos das áreas verdes, exigidos projetos 
paisagísticos. 
- maior controle da localização das áreas verdes e melhoria da qualidade das mesmas; 
- minimizar impacto dos muros no caso dos condomínios; 
- início da implantação de parques lineares. 
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3ª PALESTRA 

Dra. Olga Kotchetkoff Henriques, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
 
“Zoneamento ambiental e Áreas verdes urbanas” 
 
LC 501 – 1995, Plano Diretor estabelece: 
I - Zona de Proteção Máxima (ZPM): abrangendo as planícies aluvionares (várzeas); margens 
de rios, córregos, lagoas, reservatórios artificiais e nascentes, áreas recobertas com vegetação 
natural remanescentes. 
II - Zona de Uso Especial (ZUE), área de afloramento das Formações Botucatu e Pirambóia 
(aqüíferos); 
III - Zona de Uso Disciplinado (ZUD), área da Formação Serra Geral (basalto); 
A vegetação na área de recarga de aqüífero é diferente da vegetação do restante da cidade – 
ali são utilizadas espécies de cerrado. 
 
LC 1616-2004, Código do Meio Ambiente (art. 155). Nos loteamentos estabelece: 
I - 35% na Zona de Urbanização Restrita (ZUR); 
II - 20% na Zona de Urbanização Controlada (ZUC); 
III - 20% na Zona de Urbanização Preferencial (ZUP). 
- ZUC E ZUP - 25% da área para uso de lazer ativo, ZUR - 15% da área para uso de lazer ativo 
Art. 148: Cria áreas especiais ao definir faixa de 500 mts no entorno de parques com restrição 
da altura da edificação e restrição de usos. 
Artigo 168: define áreas de proteção obrigatória: APP; áreas averbadas; reservas de área de 
uso restrito, pela fragilidade destes ecossistemas; áreas com vegetação primária ou em estágio 
avançado de regeneração; corredor ecológico; reservas em áreas urbanas ou de expansão 
urbana. 
 
LC 2157-2007, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (art. 64): 
I - Área verde: exige a conservação da vegetação natural e sua recuperação, com restrições de 
uso. 
Áreas Verdes: 
- remanescentes de vegetação e APPs; 
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- pode incluir faixa sanitária quando exigida; 
- prioritariamente deve ser única (resolução SMA 31-2009) e junto às áreas verdes vizinhas 
para favorecer criação de corredores de fauna e flora. 
Propostas entre outras: 
- área poderá ser dividida se for igual ao superior a 15000 m2; 
- calçada mínima com 3 metros; 
- reservar faixa sem vegetação arbórea de 7 m no limite do curso d´gua para atividades de 
manutenção. 
Plantio:   
- uma árvore para 100 m2; 
- forração com espécies resistentes como grama batatais; 
- proibidas espécies tóxicas. 
Uso: deve ter uso público, mas limitado a 30% da área para ajardinamento e outras instalações, 
permitindo pavimentação com piso permeável. 
Infra-estrutura: 
- calçadas com 3 metros de largura; 
- taxa máxima de impermeabilização de 25%; 
- piso das calçadas deve permitir a circulação de veículos de manutenção. 
Cacimbas: 
- uso interno; 
- integradas ao paisagismo local e permitir uso público; 
- não suprimir vegetação nativa; 
- profundidade máxima 2,5 m com rampa de aclive ou outro dispositivo para saída de pessoas; 
- canaletas para que as primeiras águas sejam drenadas (sujas) e acumule apenas água mais 
limpa; 
- área livre e aberta, sem plantio; 
- se tiver espelho d´água precisa de aprovação. 
Plantio de árvores: deve obedecer a cartilha de Ribeirão Preto. 
Quem cuida da área verde? 
- LC 1616 – exige que áreas verdes sejam entregues plantadas, a partir de projeto específico, 
com manutenção de 5 anos por conta do empreendedor, depois passa a PMRP. 
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4ª PALESTRA 
Ecólogo Perci Guzzo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

“Plano Diretor de Arborização e Áreas verdes de Ribeirão Preto – diretrizes para 
elaboração e implementação” 

Hoje é um momento para expor o plano para a comunidade, até então de divulgação restrita. O 
convite do QUAPÁ veio de encontro à intenção de se criar os fóruns de arborização. 
São diretrizes traçadas em 2009, fruto de experiência de 10 anos de trabalho da Prefeitura: 
- intenção é buscar um padrão para a arborização urbana, adequada ao clima, com 
diversificação de espécies, facilidade de manutenção;  
- tenta-se criar uma política de gestão e manutenção, que apesar de responsabilidade do poder 
público, quer o envolvimento da população na concepção deste plano. 
Importância: 
- melhoria da saúde pública; 
- valorização imobiliária e da cidade como um todo; 
- melhoria da qualidade ambiental (físico-ambiental). 
Com o advento das legislações, houve um aumento de ações com relação ao manejo da 
arborização, seja em espaços públicos, seja em espaços privados. Entendem toda a vegetação 
como arborização ou floresta urbana, também chamado de verde urbano. 
Buscam otimizar a manutenção da arborização, com reordenamento das ações e serviços. 
A construção do Plano – dois artigos do Código do Meio Ambiente dão suporte legal: 
Art. 172: cabe ao poder público a arborização urbana. 
Art. 163: estabelece o sistema de áreas verdes do município (área VERDE É UM SUBTIPO de 
espaço livre dotado de vegetação e solo permeável). 
Tinham cartilha da década de 1990 para orientar a população e ações do poder público – em 
2008 revisaram a cartilha, dando base a projetistas de arborização e paisagistas, para projetos 
de loteamentos e condomínios, incluindo educação ambiental não contemplada anteriormente. 
Em termos técnicos, saíram apenas do critério se existe cabeamento próximo ou não (hoje a 
fiação é encapada e evita problemas de contato). Contemplam: 
- Largura da calçada 
- Presença ou ausência de vegetação 
- Recuo da construção do lote 
Incluem somente as árvores de grande porte, ou médio porte, que trazem real contribuição para 
o microclima urbano. Para isto precisam conquistar calçadas largas. O rebaixamento de guias 
exclui o plantio da arborização. 
A cartilha avança na variedade de espécies, lista 138 tipos, antes o universo era de 20 a 25 
espécies. Querem criar viveiros públicos para garantir o fornecimento destas espécies. 
Já estão cartografados todos os espaços livres públicos da cidade, mais de 1200. Estão 
categorizados em espaços implantados, semi e não implantados. 
São 4 itens que estruturam o plano: 
- Normatização: regulamentação de critérios, implementação de incentivos (APP reflorestada é 

incentivada); 
- Planejamento: entre outros, a elaboração de projetos, reposição de falhas, índices (2005 – 4,5 

m2/hab; cobertura da cidade), diagnóstico- prognóstico e metas e é fundamental o cadastro; 
- Gestão e manejo: produção de mudas, criação de arboretum para produção de sementes, 

plantio e manutenção, capacitação e credenciamento de viveiristas, podadores e serviços 
prestados, parcerias para manutenção e manejo, campanha “árvores de grande porte” 
valorizando os espécimes já existentes; 

- Cultura e Educação: Fórum sobre áreas verdes e Arborização, além de ações de educação 
ambiental, já existentes. 
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5ª PALESTRA 
Eng. Civil Paulo César Mota Barbosa, Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. 

“Drenagem Urbana” 
 
Para contextualizar a drenagem no município, está a cargo do poder público, mas faltam 
investimentos, soluções adequadas, normas técnicas, capacitação técnica dos profissionais 
(ainda a idéia da drenagem rápida das águas). 
Plano Diretor de Macrodrenagem – está em processo de atualização. Terá software para 
simulação carga hidrológica e sua drenagem. É básico conhecer o ciclo hidrológico local. 
Enchentes - prejuízos tangíveis: danos materiais, custos das emergências para o poder público, 
prejuízos financeiros. 
Principais medidas: 
- medidas estruturais: controle de cobertura vegetal (cada espécie retém um volume de água), 
controle da erosão de solo, implantação de obras de controle de vazão. Em Ribeirão Preto, a 
solução é mista – retém parte apenas, parte é liberada 
- medidas não estruturais: Treinamento de capacitação de mão-de-obra, criação de legislação 
específica a partir do plano de macrodrenagem (precisam estar interligados),  
As árvores fazem parte da solução do problema de drenagem. A microdrenagem como os 
loteamentos precisam ser ligados aos rios, por isto é importante a faixa livre junto aos corpos 
d´água. 
Inundações são oriundas da ocupação das áreas de várzea - elas já aconteciam antes da 
urbanização mais intensa. A ocupação irregular das periferias decorre da menor renda, e para 
resolver o problema são necessárias ações conjuntas: educação ambiental, assistência social. 
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6ª PALESTRA 
Assistente Social Maria Clara Moura Borges, Secretaria de Planejamento e Gestão 
Pública. 

“Projeto de Trabalho Técnico sócio ambiental” PTTS 
- contenção de enchentes. 
- repasse de verba: governo federal, CEF, PMRP. 
- proposta de ação sócio ambiental: ações educativas (apresentações teatrais contra o lixo 
espalhado nas ruas), mapeamento da comunidade, veiculação de informações. 
São dois projetos em curso: 
a. Canalização do Ribeirão Preto e córrego Retiro Saudoso na av. Fábio Barreto, com a 
remoção das palmeiras imperiais. Defende o projeto por ter sido a urbanização no local 
executada erroneamente no passado. Entretanto o mesmo é muito criticado. Segundo a 
palestrante, o replantio das palmeiras removidas tem acontecido satisfatoriamente. 

b. Vila Virgínia. 
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7ª PALESTRA 
Arquiteto Francisco Moraes, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

“Ações urbanísticas do governo municipal” 
 

De fato a retirada das palmeiras atinge a memória afetiva dos cidadãos, mas sua remoção era 
fundamental. Foi resultado de estudo de microdrenagem do ribeirão Preto e Retiro Saudoso, o 
mais completo já feito em Ribeirão Preto. As enchentes ocorriam havia 70 anos em função da 
retificação dos dois cursos d´água, se chovia na zona leste sobrecarregava o Preto, e o inverso 
também ocorria. O problema estava concentrado na Vila Virgínia no encontro dos dois cursos 
d´água. A solução apontada foi o alargamento do leito e aprofundamento do Ribeirão Preto no 
encontro do Retiro Saudoso.  
“Recriarão” o cartão postal da cidade nos seus diversos pontos de entrada – para isto usarão as 
palmeiras retiradas, além da aquisição de mais 300 delas. 
 

 
 
 
8ª PALESTRA 
Sociólogo Pythágoras Silva - Instituição Moura Lacerda  

“Perspectivas de gestão para o planejamento regional” 
 
Fazer a análise da fundamentação jurídica é necessário para entender o planejamento regional, 
não existe uma cultura específica de planejamento regional, nem de participação social. 
As categorias a seguir são insuficientes para a atuação em termos regionais: 
- Região Metropolitana 
- Aglomerados urbanos 
- Microrregiões 
 
A Constituição Federal de 1988 chega no máximo ao Plano Diretor, este regulamentado depois 
pelo Estatuto da Cidade, que também delega ao local as decisões. O Planejamento é 
essencialmente político com apoio técnico, e não ao contrário.  
Talvez o meio-ambiente, que é a base de tudo, seja o gancho para viabilizar o planejamento 
regional. 
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PERÍODO DA TARDE 
 
9ª PALESTRA 
Eng. José Luis Batista Ferreira - Sinduscon 

“A criação dos Espaços livres públicos em Ribeirão Preto” 
 
Não são apenas os espaços verdes, é tudo que não está construído. Em Ribeirão Preto tem 
havido progressos com relação aos espaços livres verdes. Houve um redirecionamento da 
atuação dos empresários, cansados dos problemas da construção civil. Oito anos atrás eram 
4000 filiados, hoje são 1200, demonstra como caiu a produção imobiliária.  
É sabido que os espaços livres públicos em melhores condições são aqueles onde há dinheiro. 
Sabemos também que o serviço público carece de recursos para implementação e manutenção 
– daí a idéia de parcerias público-privadas, terceirizando os serviços para a iniciativa privada. 
Citou o exemplo de uma dada praça, mantida por uma empresa, mas não conseguiu maiores 
dados como havia sido feita a parceria. 
O serviço público deveria ter a visão de administradores como a dos empresários, mais ágil. 
Acha que os próprios departamentos da Prefeitura não conseguem demonstrar a importância 
dos espaços livres. Não há continuidade das administrações – como cuidar dos espaços verdes 
sem esta continuidade? A manutenção precisa de infra-estrutura específica, seja pública, seja 
terceirizada. 
Há muitos espaços que não são verdes, como esquinas, remanescentes de loteamentos, 
usados por vezes pela iniciativa privada. Estes espaços podem virar dinheiro e deveriam ser 
vendidos para outros usos. 
Para a zona leste há proposta de verticalização, preservando a Bacia do Palmeiras II, criando 
extensa área verde. Discutiu o índice de 15% de área pública, no entender dele se a área 
estiver bem cuidada, não precisa necessariamente ser pública. Sendo público, fica mais difícil 
tomar conta. 
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Para ele, não deveria ter concessão de serviços públicos como água e saneamento, os mais 
pobres precisam ser ajudados, isto só serve no primeiro mundo. 
 

 
 

10ª PALESTRA 
Arquiteto Silvio Contart - Contart & Takano Arquitetura e Urbanismo. 

“A criação dos espaços livres públicos pela iniciativa privada” 
 
A sua empresa era de projetos, depois passou a abranger a execução de loteamentos. OS 
espaços livres de que trata são originados da expansão urbana e urbanização.  A interação 
público-privada depende de planos maiores, municipais, visões desta cidade. O ideal que esta 
visão seja compatível com a iniciativa empresarial. Se não forem assim, a Prefeitura precisará 
fazer tudo.  
O processo de aprovação e licenciamento: projeto urbanístico x proposta do empreendedor 
passa pelo crivo das análises do poder público. O estudo de impactos ambientais/vizinhança é 
contemplado. Na prática, o processo é como um “trem fantasma”, dificultando a atuação do 
empresariado. 
A maior parte da cidade é produzida por este tipo de processo de urbanização. 
Exemplo Loteamento Nova Aliança – 1999. Área 964,7 mil m², 1225 lotes, 158 mil m² de áreas 
livres e sistemas de lazer, 263 mil m² de sistema viário, sendo que 94 mil m² de calçadas, como 
ainda sem moradores, não há manutenção. 
- apenas 50% de ocupação, não há retorno significativo por parte dos moradores qto às 
necessidades a serem solicitadas à Prefeitura;  
- grande espelho d´água, concentrado, mantido limpo pela cacimba implantada. O fato de estar 
concentrada ajuda na manutenção; 
- mostrou exemplos de praças públicas e ciclovias deterioradas pela falta de manutenção. Nas 
praças internas ao loteamento, em algumas situações, moradores cuidam e mantém estes 
espaços. Parque existente: o simples fato de ser cercado, bem cuidado, ajudou a manter as 
arvores nas ruas. 
Exemplo Loteamento Jardim Botânico, 2001. Já resultante de nova legislação que favorecia o 
mix de usos (residencial, comércio, etc). Fez-se parque linear, além de área de lazer. O fato de 
inicialmente não ser exigida a manutenção, aliada à falta de moradores, resultou na perda do 
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plantio executado e deterioração de espaços públicos. A área destinada a uso institucional virou 
um parque e desde o começo foi apropriada por pessoas de bairro vizinho, e tudo funciona, a 
Prefeitura ajuda a manter. 
Após isto, a legislação passou a exigir os 5 anos de manutenção por parte do loteador – este 
começou a fazer conta. Isto forçou o empreendedor a usar mudas de melhor qualidade, por 
exemplo. A dificuldade é o período de implantação e a ocupação efetiva. A criação de 
Associação de Bairro já envolve os moradores desde o começo, e saindo o loteador, a 
manutenção também está garantida. 
Vila do Golfe – 2004, seqüência de pequenos loteamentos fechados, próximo à mata de Sta. 
Tereza, construído por etapas. Há campo de golfe com 9 bacias de contenção, a área é de mais 
de 900 mil m² de campo e gastam cerca de 100 mil reais de manutenção mensais. Como não 
se estaciona nas ruas externas, as calçadas possuem área de plantio entre asfalto e calçada, 
para amenizar o impacto dos carros passando x pedestres. Toda a área livre externa é mantida 
pela comunidade local que providencia o plantio para baratear custos e ter melhores mudas por 
meio do Viveiro da Vila. Este viveiro custa R$ 0,20 / m2 ao mês, eficiência que a Prefeitura não 
possui. São 165 mil m² de áreas verdes e de lazer, além de 30 ha de plantio adensado (APP e 
reservas legais).  
O custo para implantar é R$ 3,00/m2 = 15 meses de manutenção. Custo de 4 anos de 
manutenção corresponde a 4 implantações.  
 

 
 

 
11ª PALESTRA 
Biólogo Ronaldo Munenori Endo – Protenco Engindus. 

“Programa de Educação Ambiental do Ribeirão Verde: participação da comunidade e da 
iniciativa privada na conservação de áreas verdes” 
 
Foi uma ação conjunta entre a Protenco (Projetos Técnicos e Construções Ltda) e a Engindus. 
Características Gerais: Jd Florestan Fernandes + Jd Diva Tarlá de Carvalho (1998) + Jd Prof 
Antonio Palocci (2005); 6500 lotes residenciais, comerciais e mistos; lotes 7,5 x 20m 
Zoneamento Ambiental de Ribeirão Preto: ZUE: Zona de Uso Especial abrange o Ribeirão 
Verde. 
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Processo do EIA-RIMA do Ribeirão Verde: 
- Conquistas socioambientais: cercamento da Mata Reserva Legal e plano de manejo (era 
inovação na época); reflorestamento de APP; mudança da avenida principal; arborização 
urbana; programa de educação ambiental (maior conquista) totalmente feito pela iniciativa 
privada a pedido do poder público. Os empresários pediram suporte para Profa. Clarice Sumi 
que delineou o projeto. 
Resultados: 
 - Reserva Legal e arborização Urbana= valor social; 
- 20m² de área verde por habitante; 
- 22% de mata nativa e área de reflorestamento + 14% de área verde; 
- Trabalhando com a população na manutenção, envolvendo-a, saiu mais barato que os R$ 
0,20/ mês, 90% das árvores vingaram; 
- decréscimo nos índices de violência – a comunidade começa a se integrar, não é só por causa 
do processo de educação ambiental, há várias ONGs que ali atuam; 
- PEARV como modelo para o Brasil; 
- valorização do conhecimento local (informativo local “O Verdinho” – mantido pelos 
empresários locais); 
- para os empresários, houve rápido retorno econômico: vendiam cerca de 1500 lotes em cada 
loteamento em 3 dias, as vendas se esgotaram rapidamente; 
- nenhuma ocupação ilegal de áreas verdes. 
Desafios: 
- presença de gado solto que destrói mudas; 
- queimadas em áreas verdes; 
- lixo e entulho em áreas verdes; 
- falta de praças; 
- reflorestamento de mata ciliar do Rio Pardo; 
- importância política periférica – investimentos concentrados na área sul, não é recarga do 
aqüífero, mas concentra renda; 
- corredores ecológicos e mata ciliar do Rio Pardo; 
- reflorestamento de Fazenda da Barra que cerca a área; 
- implantação do Parque Municipal do Ribeirão Verde; 
- APA do aqüífero Guarani 
A partir do Complexo do Ribeirão Verde é que a iniciativa privada gerou os outros loteamentos 
citados na palestra anterior. O ideal é que em outros loteamentos existisse a educação 
ambiental. 
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12ª PALESTRA 
Arquiteta Nádia Fontes – UNESP Rio Claro. 

 

“Proposta metodológica para Planejamento de Sistemas de Espaços livres, conciliando 
lazer e drenagem urbana” 
 
 
A produção de espaços livres na cidade brasileira reside em grande parte no parcelamento do 
solo. Para isto, a legislação determina que a área verde/sistema de lazer varie com a densidade 
demográfica, mas não há meios precisos de aferir estes números. Os 12 m²/ habitante dito da 
ONU é um mito. Muitas vezes praças são rotatórias, calçadas não possuem tratamento. 
Problemática da pesquisa: acesso democrático + conservação de vertentes e fundos de vale. 
Metodologia: 
 - distribuição dos espaços livres: aspectos ambientais (drenagem urbana sustentável na 
interface com o planejamento urbano) + aspectos sociais; 
- usou esquemas teóricos do começo do século XX estabelecendo distâncias máximas a 
percorrer (parque de vizinhança – 100 metros); 
- modelo hidrológico por análise de “fluxo múltiplo”: calcula-se o volume da bacia e os 
reservatórios necessários (bacias de retenção), mas vai além disto, considera a topografia 
existente; 
- a bacia é um critério básico para planejamento a partir da drenagem, mas o raio de 
abrangência de um espaço livre não se restringe a ela. Cruzou então com os setores 
censitários. Mapeou áreas significativas na cidade, cruzou com os setores censitários e tentou 
estabelecer m²/ hab de áreas de lazer, e outros usos. Os índices variaram de 3 m²/hab até 100 
m²/hab. Fez para os parques de vizinhança e os parques de bairro. Traçou os parques de 
vizinhança e seu raio de abrangência e fez o negativo, qual a população que não era atendida. 
- traçou as linhas de escoamento para diversos tipos de cursos d´gua (Archview 3.2 – possui 
ferramenta para gerar o escoamento da água, o arcGis idem); 
- cruzou estas linhas de drenagem com dados sociais, gerando mapa síntese de demanda 
sócio-ambiental. Incluiu ainda a declividade máxima de 15% como limite para utilização para 
lazer e legislação de uso e ocupação do solo municipal. Esta análise por layers se presta a 
orientar políticas públicas, aprovação de loteamentos, etc..com definição de áreas mais 
propícias x áreas problemáticas, ou mesmo se uma dada área livre já atende a população local, 
outro loteamento poderia localizar sua área de lazer mais próxima de uma população mais 
carente destes espaços que também poderia do parque usufruir. Auxilia, desta forma, a 
democratização de áreas públicas; 
- outro desafio de projeto são as cacimbas, que rapidamente se deterioram, apresentam 
problemas de poluição – mostrou experiências de outros países, onde estes “dissipadores de 
energia” são aliados à vegetação com maiores potenciais paisagísticos (semelhante aos jardins 
de chuva). 
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INTERVALO 
 
 
13ª PALESTRA 
Arquiteto José Antônio Lanchoti – Instituição Moura Lacerda. 

“Calçadas e o passeio público: acessibilidade e o espaço do cidadão” 
 

Trabalha no momento com readequação do quadrilátero central de Ribeirão Preto. Com a 
revisão da Lei 6766 em curso, há discussões sobre a calçada, de propriedade púbica uma vez e 
integra o sistema viário. Então o proprietário não poderia fazer alterações, mas a ele seria 
concedida sua alteração e adequação segundo seus desejos desde que supervisionados pelo 
poder público. 
 
Conceitos: 
 - logradouro público: circulação em geral; 
- leito carroçável: parte do logradouro usada para veículos (pista de rolamento); 
- calçada: parte do logradouro destinada à circulação de pedestres; não há o mesmo interesse 
de investimentos públicos como nas vias; 
- passeio público: é área da calçada livre de qualquer interferência como lixeiras, mobiliário, etc. 
 
Mostrou diversos exemplos de conflitos com relação às calçadas: pisos desnivelados, 
contrastes de cores (preto para pessoas de baixa visão é entendido como um buraco), rampas 
com inclinação errada (Ribeirão tem 3000 rampas implantadas em 1995 com inclinação não 
mais aceita). 
Plantio: canteiros não podem invadir as calçadas; tipo de vegetação usada depende de 
aprovação da prefeitura. 
Armadilhas: instalação de mobiliário conflitante com os pedestres, não pode implantar o que 
quiser. 
Mobilidade: condição necessária para o indivíduo usufruir a cidade 
O que se espera da calçada? Segurança e autonomia. 
As mesas nas calçadas são criticadas pela população, mas são colocadas porque o executivo 
permite. 
Que cidade nós temos e que cidade queremos?  
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14ª PALESTRA 
Arquiteta Vera Lúcia Blat Migliorini – Faculdades COC. 

“Indicadores de Vulnerabilidade sócio-ambiental das favelas de Ribeirão Preto – alguns 
resultados acerca das áreas verdes e espaços abertos” 
 
Objetivo inicial: introduzir os alunos em atividades de pesquisa científica, desenvolvendo um 
tema com relevância social. 
Identificar as condições ambientais naturais, antrópicas e sociais presentes nas favelas e suas 
imediações procurando associá-las às seguintes ações: 
- urbanização 
- Reocupação 
- remoção total ou parcial 
 
1990: 17 núcleos, 1884 unidades, 5.575 habitantes. 
2008: 34 núcleos de favelas, 4 mil unidades, população de cerca de 18 mil habitantes. 
Este crescimento deve-se à cultura da cana-de-açúcar que atrai grande número de pessoas. 

 
A maioria destes núcleos localiza-se em áreas verdes e sistema de lazer: praças. 
 
Plano Diretor RP: art. 11 – constituem condicionantes ambientais da estruturação e organização 
do espaço físico. 
 
Emenda Constitucional n.26 de 15-12-08, art. 180: permite a desafetação de áreas verdes 
desde que a nova área não seja distante deste local. 
 
É possível consolidar parques de fundo de vale removendo população, ou mesmo adquirindo as 
áreas de proprietários privados devido ao seu baixo valor. Acabam sendo locais de despejo de 
lixo, e encontram-se em estado de degradação. Não há ações efetivas do poder público para 
consolidar estes parques e que constam do Plano Diretor. 
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Recomendações: 
Núcleos localizados na ZPM devem ser removidos. 
Núcleos localizados na ZUR poderiam ser regularizados mediante programas de urbanização 
com remoção parcial, dependendo da densidade populacional e ocupacional observada em 
cada um deles, tendo em vista a manutenção de áreas permeáveis significativas. 
 
Para determinados indicadores listados referentes à vulnerabilidade natural e antrópica 
(ocupação de APPs, preservação de cobertura vegetal, disposição irregular de resíduos sólidos, 
etc), a pesquisa estabeleceu finalidades e critérios de pontuação para cada um.  
 
Repetiram o processo para os indicadores de vulnerabilidade sócio-ambiental e que se referem 
ao entorno – aí não havia nada de caráter ambiental significativo de fato. 
 
Dos 10 núcleos analisados, para metade recomendaram a remoção total ou parcial, e para 
metade urbanização e reocupação. A maioria dos núcleos se localiza em áreas favoráveis ao 
uso residencial e possuem acessibilidade. Os resultados servem para orientar políticas 
públicas. 
 

 
 
 

15ª PALESTRA 
Eng. Agrônomo Olavo Nepomuceno – Ministério Público. 

“O Ministério Público e a proteção do verde urbano” 
 
Reuniu a experiência de 12 anos junto ao Ministério. O verde de RP é tratado pelo Ministério 
público por promotor regional e três promotores da comarca. Um instrumento muito importante 
é o Código Florestal, mesmo em área urbana, ou legislação específica quando não abordado 
pelo Código. 
Como pode o MP agir em grandes glebas urbanas? Controle de erosão, aplicação do Código 
Florestal (caso do Jardim Botânico: APP 10% + Reserva Legal 10%, como era área rural 
tiveram que incluir +10% de Reserva Legal), Reserva Legal (caso Fazenda da Barra – averbado 
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área de Reserva Legal onde houve desmatamento parcial da área e para refazer o plantio terão 
que seguir a atual legislação e a área será ampliada para 35% da área total mais APPs). 
Atuação junto a espaços protegidos: 
- Morro do São Bento: remoção de outdoors que impediam a leitura da paisagem;  
- Mata de Sta. Tereza: fogo, estrada próxima alargada para caminhões de cana x circulação de 
animais silvestres; 
- Campus da USP: incêndios, insegurança, vandalismo, divergências internas que culminaram 
com a criação de comissão para o meio-ambiente; 
- Sítio Jenipapo: desmatamento de mata primária, contido e replantado, invasor com animais; 
- Do loteamento Chácara Candeia: impedir a implantação de lotes do loteamento com fundo 
diretamente voltado para a mata; 
- venda de lote junto às nascentes/ Prefeitura negava a existência de nascente. 
 
Com relação às praças, já se observou diversos tipos de ações: abandono, fogo, vandalismo, 
remoção de terra para colocar entulho, empresas contratadas não capacitadas para serviços 
acabando por depredar a vegetação, etc. 
 

 
 

16ª PALESTRA 
Arquiteta Mônica K. Freitas – Associação Cultural e Ecológica Pau-Brasil. 

“Desenho Urbano e qualidade ambiental” 
 
ONG que atua desde 1988, com luta pela preservação ambiental, com lutas sociais, 
participando de conselhos e junto ao Ministério Público. 
O importante destas discussões aqui travadas é que devem ser levadas à população e aos 
conselhos (Comur e Comdema).  
O mapa da temperatura aparente é um indicador que mostra como a região tem sido tratada 
com relação ao verde. Os extremos variam entre 16 - 17ºC e 36 - 38ºC, e as áreas mais 
carentes possuem altas temperaturas devido à ausência de praças ou cobertura vegetal. Serve 
então para definir políticas públicas e direcionar o planejamento. A zona sul é a que possui 
maiores maciços verdes. Nas áreas centrais as temperaturas variam entre 3 e 5 graus, e na 
zona sul, este intervalo varia em até 10 graus, que demonstra qualidades ambientais distintas. 
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Sistema de espaços livres divide-se em áreas públicas (unidades de conservação, APPs, 
outros), semi-públicas e particulares.  
Padrão de urbanização e qualidade ambiental: em conjuntos habitacionais em Ribeirão Preto, 
obras são entregues sem plantio e arborização. Por que os mais carentes não têm direito à 
qualidade ambiental? 
Destacou por fim a participação da população nestes processos. 
 

 
 
 
17ª PALESTRA 
Arquiteto Fernando Freire – Presidente do COMUR  

Constitui-se em fórum permanente entre Poder Público e sociedade civil, visando eliminar 
choques. Compõe-se de segmentos do poder público, sociedade civil, segmentos profissionais. 
Para Revisão do plano diretor foram formadas 5 câmaras setoriais, uma para cada lei que 
compõe o Plano (parcelamento,) 
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QUESTÕES 
18h30 min – 19h05min  , debate conduzido pelo Dr. Rogério Akamine e Dr. Fábio Mariz. 
 

 
 
Presente: qdo falou em sistema viário pensou em Rodoanel de São Paulo, qual será o custo 
benefício em termos ambientais? 
 
Fábio: o laboratório não tem uma posição fechada. Esclarece que o rodoanel trecho sul é 
chamado de transmananciais por cortar todos eles. Mas também é verdade que a área se 
encontrava com ocupação bastante desordenada, os efeitos ainda estão sendo avaliados. O 
que é unânime é a estapafúrdia intervenção na Marginal do Tietê eliminado áreas verdes 
significativas nos canteiros impermeabilizando ainda mais a área. 
 
Éder Silva, arquiteto, professor da Faculdade Barão de Mauá de Ribeirão- a área urbana está 
crescendo e invadindo a área rural. Hoje são 40% da área urbana voltada para a urbanização. 
Ao mesmo tempo, a cultura da cana cada vez mais ganha espaço. Como fica então a 
agricultura familiar? Ainda há espaço? 
 
Rogério: a área rural extrapola a pesquisa.  
 
Fábio: já se tem na RMSP municípios sem nenhuma área rural, o mesmo se dá com Campinas. 
A perda, no entanto, é para o município. Mas não se pode negar a perda das áreas rurais para 
a urbanização em termos planetários, muitas vezes com o tecido urbano disperso (pesquisa do 
Prof. Nestor para Brasil). Cada vez mais é o modelo de urbanização com baixa densidade e alto 
custo ambiental. Há diversos pesquisadores envolvidos no assunto, e extrapola a nossa 
pesquisa. 
 
Presente: problema conceitual na legislação com relação aos linhões, figura não definida 
claramente na legislação. Pode perder, para área institucional, importantes áreas permeáveis e 
não para usufruto da população.  
 
Fábio: perder área permeável sim preocupa, mas está provado que não é saudável para a 
população o usufruto destas áreas. 
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Rogério: a definição de diferentes tipologias e usos de espaços livres tem sido motivo de 
discussão em rede nacional. Percebemos que na legislação os termos são por vezes 
conflitantes, pouco esclarecedores, em São Paulo começa a aparecer SEL.  
 
Fábio: são dois problemas. Um é a terminologia, que varia pelo país, fruto de diversidades. 
Parques, figura comum, não é a mesma coisa pelo país. A pesquisa busca construir uma 
terminologia comum, ao menos em âmbito acadêmico. Em termos legais, é mais complicado, o 
que aparece na lei é oficial, por isto ainda não abrimos mão dos espaços verdes.  
 
Nádia: cita as cacimbas como termo aqui. 
 
Fábio: não é só o termo, mas a figura urbana,é uma solução não vista em outros municípios. 
 
Olga: percebe que a terminologia tem variado muito em Ribeirão. 
 
Fábio: empresas que atuam no Brasil todo são de São Paulo e difundem termos específicos. Ao 
mesmo tempo é interessante que os termos tenham se alterado, sinal de discussão. 
 
Nádia: duas contradições – perde-se calçada para os automóveis e as rotatórias e canteiros 
não são de uso da população. 
 
Fábio: não se discute cidade sem falar do automóvel, a nossa economia é movida em grande 
parte pela indústria automobilística. Pelo menos no que tange as calçadas estamos em 
momento de inflexão. Em São Paulo era inimaginável o comércio abrir mão de vagas para 
calçadas. Rua Oscar Freire foi exemplo, mas já se vê na Rua João Cachoeira, Santa Efigênia, 
etc.O parque Ibirapuera perdeu área para sistema viário, mas o processo está revertendo, o 
auditório de Niemeyer gerou protestos, grama é valorizada e hoje se cogita sua ampliação. A 
calçada é grande espaço a ser conquistado. Quase 40% da cidade é sistema viário, parque e 
praças ainda são risíveis. 
 
 
19h30min - Encerramento do dia das palestras  
Realizado pelo Dr. Rogério Akamine e Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves 
 
 
Lista dos presentes nas palestras (26.11.2009) quinta-feira - ver ANEXO. 
 

 

 
5. DINÂMICA DA OFICINA  
 
Dia: 27 de novembro de 2009 (sexta-feira) 
Centro Universitário Moura Lacerda. Unidade II - Campus Ribeirão Preto. Av. Dr. Oscar de 
Moura Lacerda, 1520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
A Oficina QUAPA-SEL teve início às 9h30 e se estendeu até as 18h, do dia 27 de novembro de 
2009. Contou com a participação de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão Pública, de acadêmicos e estudantes de graduação e pós-
graduação. 
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Sobre cartografia, disponibilizada pela Secretaria do Meio Ambiente, os participantes foram 
divididos em 4 grupos temáticos de trabalho, a saber:  
 
 
Grupo 1 – Sistema de parques, praças, calçadões (drenagem e tecido urbano). 
Grupo 2 – Áreas de conservação e preservação ambiental (empreendimentos privados e 
favelas). 
Grupo 3 – Valores paisagísticos, históricos, culturais, turísticos. 
Grupo 4 – Plano Diretor, vetores de crescimento. 
 
 
Lista dos presentes à Oficina 
 
 

Grupo 1 – Sistema de parques, praças, calçadões (drenagem e tecido urbano). 

Nome Completo                          Instituição                              Função             E-mail 
Alexander Alfonso Villalón FAUUSP graduando villalonorama@gmail.com 

Elizabete Hitomi Yamasaki Moura Lacerda graduanda beterpster@hotmail.com 

Licia B. C. Vecchi Pref. Munic. Rib. 
Preto 

eng. agrônoma vecchipa@uol.com.br 

Nadia Fontes UNESP Rio Claro arquiteta pós-
graduanda 

nadiafontes@yahoo.com.br 

Renata Gimenes UNESP Jaboticabal graduanda regimenes@ig.com.br 

 

 

Grupo 2 – Áreas de conservação e preservação ambiental (empreendimentos privados e 
favelas). 

Nome Completo                          Instituição                              Função             E-mail 
Gustavo N. Romani UNESP Jaboticabal pós-graduando 

(prod. vegetal) 
gustavonromani@yahoo.com.br 

Perci Guzzo SMMA- PMRP especialista em 
ciências 
ambientais 

pguzzo@terra.com.br 

Viviane Goya Laguna Ibiré/ COMDEMA bióloga - análise 
ambiental 

viviane@vegambiental.com.br 

Mônica K. Freitas A.E.P.B. arquiteta/ ed. 
ambiental 

freitas_mk@yahoo.com.br 

Wilson Costa Junior autônomo eng. agrônoma wecj1@hotmail.com; 
wemilio@hotmail.com 

 
 
Grupo 3 – Valores paisagísticos, históricos, culturais, turísticos. 

Nome Completo                          Instituição                              Função             E-mail 
Priscila Belém Moura Lacerda acadêmica priscila.belem@gmail.com 

Julio Curvo Moura Lacerda acadêmico juliorc_br@yahoo.com 

Domingos Guimarães Moura Lacerda professor domingosjlg@gmail.com 

Olga Kotchetkoff 
Henriques 

SMMA- PMRP bióloga olhenriques@meioambiente.pmrp.
com.br 

Simone Kandratavicius COMDEMA/ Assoc. 
Ecológica Pau-Brasil 

presidente/ 
diretora 

simonekandra@gmail.com 

Osmar Barra Movimento Levanta 
Ribeirão 

dir. eventos e rel. 
públicas 

osmarbarra@ig.com.br 
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Grupo 4 – Plano Diretor, vetores de crescimento. 

Nome 
Completo                          

Instituição                              Função             E-mail 

Verônica G. Donoso FAUUSP pós-graduanda veronca.donoso@usp.br 

Cantidio B. Maganini COMUR conselheiro c.maganini@hotmail.com 

Regina Maria A. 
Carneiro 

SMMA- PMRP especialista 
ciências 
ambientais 

rmacarneiro@meioambiente.pmrp
.com.br 

Maria Cecília 
Baldochi Medeiros 

Planejamento-PMRP arquiteto mcbaldochi@planejamento.pmrp.
com.br 

Simone da Silva 
Malardo Sanches 

Planejamento-PMRP eng. civil laérciosimone@uol.com.br 

Tiago Zanetti de 
Vicente 

Moura Lacerda graduando tiagozv@msn.com 

Claudia M. F. 
Perencin 

Assoc. Ecológica Pau-
Brasil 

vice-presidente arqpaisagistaclaudia@gmail.com 

 
 

Foi solicitado que cada grupo elaborasse um mapa temático e um quadro síntese contendo: 
características, conflitos e potencialidades. No final da tarde os grupos apresentaram os mapas 
e quadros desenvolvidos.  

 

 

6. RESULTADOS DA OFICINA  

Apresentação das equipes. 
 
Grupo 1 – Sistema de parques, praças, calçadões (drenagem e tecido urbano) 
 
Demarcaram as áreas livres destinadas ao uso público, algumas são fragmentos. O maior 
problema da cidade são as enchentes, sua topografia carrega todas as águas para o Rio Pardo. 
Demarcaram no mapa as áreas de alagamento mais constantes. O ponto crítico é o córrego R. 
Preto, que se junta com outros como o Retiro Saudoso. O encontro dos 2 é o ponto de maior 
conflito, ao lado da Vila Virgínia, é um impacto social, pela asilos, residências.  
 
Zona sul: Diversas são as nascentes que se concentram na zona sul, onde muitas propriedades 
são de grande porte. Ali estão se concentrando os loteamentos e condomínios de maior padrão. 
Por lei, estes empreendimentos precisam criar suas próprias cacimbas, para conter o fluxo das 
águas.Como ocuparam os vales, em muitos casos indevidamente, você pode ter enchentes, 
sazonais, e que ocorrem com freqüência nas cabeceiras, além das áreas centrais. Demarcaram 
as sub-bacias. A degradação das APPs levam ao assoreamento dos cursos mais à jusante 
próximo da área central no encontro dos 2 rios citados. Acreditam que as atuais obras levaram 
o problema das enchentes mais a frente em áreas de habitação de menor renda. As cacimbas 
podem de fato reduzir o problema, mas precisam de ações complementares. Na área central as 
guias rebaixadas acabaram com a arborização urbana – o uso misto destas áreas também 
reduziu a área permeável, casas foram substituídas por outros usos e perderam seus jardins. 
Os códigos de obras anteriores não previam permeabilidade do solo nos moldes de hoje. Como 
são áreas mais concentradas, de maior densidade populacional e construída, prejudicam a 
permeabilidade do solo.  
 
Seria necessário fazer um trabalho de recuperação das APPs na zona sul e oeste, evitando o 
assoreamento dos cursos d´água na área central. A zona sul de qualquer forma, está mais 
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protegida pela legislação de uso e ocupação do solo como área de expansão. Em alguns anos 
estará muito diferente de hoje, mais consolidada, mas acreditam que com menos problemas de 
drenagem do que a área central hoje. Como solução também propõe fazer passeios mais 
largos, com a obrigatoriedade de áreas de plantio. 
 
 
Quadro Síntese do Grupo 1  

TIPOS CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Bacia do 
córrego do 
Ribeirão 
Preto 
Zona 1 

-cabeceira: enchentes sazonais 
esporádicas (solo aluvial); 
- região de baixa ocupação em 
franca expansão; 
- minas d´água; 
- fragmentos significativos. 

-zona rural: mata ciliar degradada; 
- assoreamento dos córregos. 
 
 

- fragmentos significativos; 
- existe na Lei uma exigência maior 
de espaços livres ZPM expandidos 
(APPs/ fragmentos); 
- cada condomínio (empreendimento) 
deve ser responsável pela infiltração; 
- possível recuperação APPs 
privadas/rurais minimizando 
assoreamento. 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Bacia do 
córrego do 
Ribeirão Preto 
Zona 2 – 
jusante da 
cabeceira 

- existência de cacimbas de 
contenção de baixa eficiência, 
devido ao assoreamento; 
- população altamente urbanizada; 
- pouca oferta de espaços livres. 

- baixa eficiência das cacimbas; 
- inundação de impacto social; 
- zona de uso misto, 
potencialização da 
impermeabilização; 
- contribuir diretamente para a zona 
crítica de enchente. 

- mata de Santa Tereza; 
- Horto/ Parque A. Rinaldi; 
- AVP (APP+AVP) ao longo do 
córrego podendo funcionar como 
parque linear; 
- estratégia de desapropriação de 
planície de inundação (V. Virgínia). 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Bacia do 
Ribeirão 
Saudoso 

 

 - grande parte adensada, 
urbanizada, com poucos espaços 
livres à jusante; 
- loteamentos antigos sem vias 
nem jardins 

- vários pontos de enchentes 
contribuindo diretamente para o 
ponto crítico de enchentes na 
cidade. 

- área favorável para controle de 
expansão (à montante) com 
fragmentos de vegetação; 
- utilização AVPs (não urbanizadas) 
para amortecimento com áreas de 
chuvas; 
- criação de cisternas para captação 
de chuvas nos lotes particulares, 
devido à falta de espaços livres. 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Bacia do 
córrego do 
Laureano  

 - área de expansão urbana, uso 
misto de interesse social; 
- região aluvial. 

- APPs degradadas (olericultura ) 
áreas particulares; 
- tendências de adensamento – 
área de interesse social e uso 
misto; 
- poucas áreas verdes à jusante. 

- criação de medidas compensatórias 
e preservação mistas nas áreas de 
expansão (controle). 
 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Via Norte 
 

 - recebe todo o impacto; 
- não há muitos espaços livres . 

- potencialização das enchentes 
(deslocamento) em função das 
obras anti-enchentes. 

- recuperação de APPs (parque 
linear), AVPs de fundo de vale. 
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Apresentação e Mapa Grupo 1 
 
 
Grupo 2 – Áreas de conservação e preservação ambiental (empreendimentos privados e 
favelas) 
 
Identificaram 12 pontos de conflito de áreas de conservação com os empreendimentos públicos 
e privados. Demarcaram os rios, com e sem possibilidade de APPs.  Na Zona Sul (ZUD3), além 
dos 30 metros é preciso deixar mais 30 metros. Demarcaram também as favelas que estão 
interferindo nestas unidades e os empreendimentos privados que estão em fase de implantação 
ou em projeto, dos quais têm conhecimento. 

1. Aeroporto – favela ao lado de fragmento natural 
2. Mata Sta. Tereza, unidade de conservação, maior fragmento de vegetação de RP, entre 

a zona de amortecimento e zona de conservação. Há conflito com estrada antiga de 
ligação de RP com outra cidade, hoje usada para transporte de cana de açúcar. Turistas 
levam alimentos para os animais, desovam roubos de carros e motos, religiosos fazem 
eventos e por vezes provocam incêndios – são usos que degradam o local. Há projeto 
de fazer vias no perímetro, mas não saiu do papel. Há empreendimento ao lado para 
residência verticalizada. Há um grupo (conselho gestor) que trabalha no manejo desta 
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área e o grupo tem alertado que a sobrevivência deste fragmento depende da conexão 
da mata com outros fragmentos próximos. Precisa estar interligado, sua dimensão é de 
cerca de 180 ha, e nem toda ela é rica em biodiversidade. É importante no estado 
porque é o único fragmento de mata atlântica em terra roxa. 

3. Parque Curupira – parque sobre antiga pedreira, e ao redor dele há fragmentos de 
vegetação de floresta, cerrado, além de empreendimentos imobiliários que pode 
ameaçar a área. O parque e os fragmentos estão isolados da APP. 

4. Zona Leste – existem 3 áreas de domínio de cerrado importantes e sofrem ameaça dos 
empreendimentos destinados à baixa renda, além de 3 assentamentos do MST. É 
região de fossa séptica, e de baixa declividade, por isto esgoto não chega ao córrego. 
Apesar dos assentamentos não usarem agrotóxicos, usos podem ser conflituosos. Estes 
fragmentos sofrem com falta de água, estão secando, precisam de atenção especial. 

5. Cemitério Bom Pastor – considerado pelo córrego Palmeiras usado para drenagem e 
esgoto na zona leste. Os caixões são enterrados direto na terra, sem jazigos, mas, 
segundo a Olga, estão sendo feitas reformas para reduzir o risco de contaminação.  No 
cemitério novo vão usar produto para que o necrochorume cristalize e possa ser varrido, 
evitando contaminação.  

6. Urbanização da nascente do Palmeiras 2– afloramento do aqüífero Guarani, há lagos 
menores. Há problema de drenagem de esgoto, não há declividade suficiente. 

7. Divisor de águas entre nascentes entre o Ribeirão Preto e bacia do rio Pardo e Mogi. Ali 
é área do futuro Alphaville e outros empreendimentos imobiliários. È importante vetor de 
crescimento. O ponto positivo é que estes empreendimentos façam a consolidação das 
áreas verdes, reflorestem a mata ciliar. Temem que a urbanização irá prejudicar a fauna 
existente (luzes, ruídos.) 

8. APP Ribeirão Preto – ranchos dentro da APP. Uma proposta seriam as fossas sépticas e 
coleta de lixo, que não existem.  

9. Fragmento isolado da APP do Rio Pardo. 
10. APP Palmeiras I – não existe APP em um trecho, com pequenas propriedades agrícolas 

ao redor. O Ministério Público discute se consolida a APP com replantio ou deixa 
reserva legal, ou até mesmo juntar os 2. 

11. Unir fragmento entre Educandário e Centro Universitário Moura Lacerda. 
12. Morro do São Bento – mata isolada dentro de um parque, poderiam criar conexões com 

outros fragmentos próximos. Sofrem com introdução de outros animais na região.  
 
 
Quadro Síntese do Grupo 2 

TIPOS CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

1- Favela 
Aeroporto 

- ao lado do aeroporto e do 
fragmento de vegetação 
natural. 

- atividades do aeroporto; 
- preservação do fragmento 
x urbanização. 

 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

2- EERP 
Mata de 
Santa 
Tereza 

- unidade de conservação da 
Mata Atlântica com 180 ha; 
- zona de amortecimento em 
aprovação ZUD-3 e ZPM. 

- estradas internas 
intermunicipais com os 
animais e regeneração das 
margens da estrada; 
- verticalização/ 
urbanização/ drenagem/ 
traçado viário e uso do 
solo: poderão dificultar ou 
impedir a interligação dos 
fragmentos e APPs. 

- (positiva) em função da zona de 
amortecimento definido no Plano de 
Manejo há necessidade de pré-mapear 
as áreas de corredor ecológico para 
interligação com a mata visando atender 
as diretrizes ambientais; 
- (positiva) definição de critérios para 
urbanização na zona de amortecimento 
visando garantir um padrão diferente que 
proteja a mata; 
- (negativa) muitos empreendimentos 
imobiliários estão em fase de 
licenciamento no município ou no Estado 
– pressão do poder econômico. 
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TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

3 – Parque 
Curupira 

- U.C. Parque Municipal 
cerradão e floresta decídua 
com 15 ha entorno com 
fragmentos de vegetação 
natural; 
- área sob análise para 
licenciamento – maior vazio 
em área urbanizada. 

- sistema viário isolando o 
fragmento do restante do 
parque ; 
- urbanização próxima do 
córrego dos Catetos. 

- (positiva) –área reflorestada no entorno 
do parque para proteção do fragmento. 
Contribuição com as enchentes no 
córrego dos Catetos e degradação da 
qualidade de água; 
- (positiva) criação de uma área de APP 
(reflorestamento) 
- cacimbas para retenção de poluição do 
sistema viário e pluvial. 
 
 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

4 - 
Assentamento 
MST/ MLST na 
Fazenda da 
Barra 

- localizado em ZUE- sendo 
zona urbana e rural; 
- maior diversidade de 
espécies de cerrado 
circunscrito na área do 
município; 
- solo arenoso, muito plano; 
- não tem atendimento de rede 
coletora de esgoto; 
- entorno: uso agrícola para 
cana-de-açúcar. 

- dificuldade de interligação 
do corredor ecológico por 
ocupação da área; 
- vulnerabilidade à 
conservação dos 
fragmentos pela 
proximidade e cultura dos 
assentados. 

- (negativa) ocupação de áreas verdes 
públicas às margens do córrego das 
Palmeiras pelo MLST; 
- (positiva) Reserva Legal de 25% da 
gleba garantida pelo Ministério Público; 
- (positiva) redução do uso de defensivos 
agrícolas pela agricultura familiar; 
- (positiva) manutenção da 
permeabilidade do solo com garantia de 
infiltração de água para o aquífero. 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

5- Cemitério 
Bom Pastor 

- localizado em zona de uso 
especial, zona de recarga do 
aqüífero Guarani. 

- diminuição da área de 
permeabilidade e áreas 
verdes em área de recarga 
do aqüífero; 
- os túmulos não possuem 
jazigos. 

- (negativa) necrochorume pode percolar 
para a zona do aqüífero. 
 
 
 
 
 
 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

6- Urbanização 
ao redor da 
nascente do 

córrego 
Palmeiras I 

- presença de lagos na Lagoa 
do Saibro; 
- fragmentos de cerradão; 
- área de recarga do aqüífero 
Guarani; 
- área de alta densidade 
populacional. 

- sem declividade para 
implantação de sistema de 
esgoto; 
- falta de vários pontos de 
ligação à rede de esgoto 
(presença de fossas). 

- (positiva) implantação de um parque ao 
redor da lagoa. Manutenção de mais 
áreas arborizadas; 
- (negativa) incapacidade de um 
saneamento básico adequado; drenagem 
insuficiente escoando diretamente para o 
rio; presença de fossas podem 
potencializar a contaminação do 
aqüífero. 
 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

7 - Microbacia 
do Tamburi e do 

Condaim; 
condomínio 
Alphaville e 
Santa Marta 

- área com empreendimentos 
de condômino (Alphaville); 
- região de muitas pequenas 
nascentes; 
- divisor de águas da Bacia do 
Pardo e Mogi; 
- presença de nascentes 
desprotegidas. 

- criação de um 
adensamento populacional 
muito grande em áreas de 
reserva, resultando em 
problemas com a fauna 
local (devido à presença de 
trânsito de carros, ruídos, 
iluminação) que podem 
afetar o ecossistema. 

- (positiva) interligação de APPs do 
córrego Tamburi com área adjacente do 
córrego Serraria criando um corredor 
ecológico; 
- (negativa) diminuição da 
permeabilidade e áreas verdes no local e 
problemas com a fauna. 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

8- Ranchos 
Regatas 

- ranchos de lazer dentro da 
área de APP do Rio Pardo. 

- invasão da área de APP e 
impermeabilização da área, 
destruindo áreas de mata 
ciliar propícias para a 
reprodução e 
desenvolvimento de peixes 
e alevinos, etc. 

- (negativa) impedimento da regeneração 
da mata nativa; 
- (positiva) constituir tratamento de 
esgoto ou uso de fossas sépticas. 
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TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

9 - Fragmentos 
isolados da APP 

do rio Pardo 

- fragmento de vegetação 
natural isolado por áreas 
agrícolas. 

- impossibilidade de criação 
de corredor ecológico entre 
o fragmento e a APP pela 
presença de áreas 
agrícolas. 

- (negativa) perda do fragmento por 
queimadas ou sistema de borda; 
- (positiva) interligação de fauna e flora 
do fragmento com a mata ciliar. 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

10 - APP do 
Palmeiras I 

- área de várzea sem APP 
com chácaras de lazer e 
agricultura, e especulação 
imobiliária. 

- não instituição de área de 
APP (mata ciliar) por conta 
da urbanização e atividade 
agrícola local. 

- (negativa) contaminação por esgoto e 
agrotóxicos no rio. Se urbanizado 
potencial de alagamento pela 
conformação do terreno; 
- (positiva) constituição da APP melhora 
drenagem e propicia refúgio e 
alimentação. 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

11 - 
Educandário e 

Centro 
Universitário 

Moura Lacerda 
(campus) 

- fragmento de vegetação 
natural e APP junto ao córrego 
Tanquinho. 

- isolamento de vegetação 
natural nos topos de morro 
por conta do uso rural e do 
centro universitário. 

- (negativa) impedimento de 
sustentabilidade dos fragmentos e 
impossibilidade da fauna de acesso à 
água devido à ausência de corredor. 
 
 
 
 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

12 - Morro do 
São Bento 

- floresta estacional decidual e 
semi-decidual. 

- isolado em parque 
municipal - contaminação e 
erosão genética de fauna e 
flora. 

- (negativa) contaminação e erosão 
genética de fauna e flora; 
- (positiva) possibilidade de criação de 
corredor entre o fragmento e a APP do 
córrego Retiro Saudoso (Av. Dr. 
Francisco Junqueira). 
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Apresentação e Mapa Grupo 2 
 

Grupo 3 – Valores paisagísticos, históricos, culturais, turísticos 
 
Demarcaram: os pontos de interesse paisagístico como os fragmentos vegetais, o Morro de São 
Bento, os parques urbanos, o rio Pardo, o Morro da Vitória; (b) os pontos de interesse histórico 
(USP museus); (c) Turístico no centro devido à concentração de edifícios históricos no 
Quadrilátero Central como o “quarteirão paulista” onde está o teatro, o antigo CEAGESP, Av. 9 
julho, Av. Jerônimo Gonçalves (a questão das Palmeiras), mais distante na Zona Sul está o 
Distrito de Cruzeiro, primeiro bairro do município; (d) os pontos de visada com vistas a serem 
preservadas. 
Alguns pontos históricos acompanham a via férrea (como estação a ser transformada em 
museu ferroviário), e ainda marcaram os sítios arqueológicos que existem no extremo da zona 
sul. 
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Apresentaram PPT com os itens listados acima. Na verdade, alguns dos itens listados atendem 
às várias categorias previstas. 
USP: existem 4 portarias, no final de semana fica uma aberta e há limitações de acesso, 
podendo visitar o Museu do Café e outros. E diferentemente de S.Paulo, os museus não são da 
USP e sim municipais. 
Cemitério da Saudade: há interesse nos túmulos, os imigrantes europeus dominavam a “arte” 
da pedra e produziram túmulos de valor artístico. 
Parque Curupira: surgiu por pressão da ONG Pau-Brasil e prefeito Morandi, era previsto 
empreendimento verticalizado no local. Listaram 10 áreas delimitadas para possíveis parques, 
mas não implantados ainda.  
Centro Histórico de Bonfim Paulista: festas religiosas, festas de fanfarras, encontro de 
boiadeiros, atividades que nem a população da cidade por vezes participa. 
Barracões da CEAGESP: trabalho escravo, manipulação do café.  
Fazenda Experimental: correção de uma pessoa presente, a área já consta do Plano Diretor 
como futuro parque da cidade. 
Loteamentos Olhos d´água e Sta. Martha: sítios arqueológicos, não há na cidade local para 
receber os artefatos. 
Pontos de interesse visual: não há estrutura, ou sinalização para seu usufruto pela população.  
O turismo sustentável ainda não é questão discutida pelo poder público local.  
Fazendas históricas: muitas não permitem a visitação pública para não perder a condição de 
estrutura rural.  
 
Apresentação do Grupo 3  
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Apresentação e Mapa Grupo 3 
 
 
Grupo 4 – Plano Diretor, vetores de crescimento 
 
Plano Diretor aponta como vetor de crescimento a zona sul e isto de fato vem acontecendo, 
mas há predomínio de condomínios e um grupo de poder aquisitivo mais alto. Houve tendência 
de crescimento para a Zona Norte de baixa renda, hoje limitado por falta de esgoto, limitação do 
sistema viário, e a pedido do ministério público estão estabelecendo critérios específicos para 
que não haja degradação como impermeabilização por causa da recarga do aquífero. Na zona 
leste algo parecido está ocorrendo: estão sendo definidos critérios para ocupação, tende a se 
tornar outro vetor, mais voltado para as camadas de baixa e média renda. Na zona oeste, 
limitado pelo anel viário há um grande vazio urbano. Há restrições ao uso, mas já parecem 
pessoas perguntando o que pode ou não fazer. Na região central, ocupação mais antiga do 
município, observa-se um processo de degradação, pelo êxodo dos seus habitantes. O Plano 
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Diretor traz mecanismo para incentivo à ocupação da área como a outorga onerosa, mas os 
empreendedores imobiliários não acreditam que a área preste à verticalização.  
 
Zona Sul - Crescimento acelerado, condomínios fechados para as camadas de alta renda. Os 
acessos são insuficientes comprometendo ainda mais com a crescente urbanização. Alto valor 
da terra que impede outros grupos de irem para lá. Existe um loteamento mais popular, mas 
antigo, não é uma tendência à ocupação por outras camadas de renda.  Suas potencialidades 
são a urbanização de forma sustentável, há maciços vegetais, córregos, a serem respeitados 
ou ampliados os atributos vegetais pelos empreendedores. 
 
Zona Leste: proposta de edifícios de menor porte pelo Plano Diretor, controle de urbanização 
em função do aqüífero. Garantia de permeabilidade do solo, reflorestamento e corredores 
ecológicos, implantação de parques e turismo no Rio Pardo. Se bem conduzida a urbanização, 
esta também pode ser compatível com os atributos naturais. Segundo Silvio Contart, a cidade 
sempre voltou às costas para o Rio Pardo, que tem potenciais. O Plano Diretor não contemplou 
o potencial do rio, e deveria ser revisto neste sentido. 
 
Zona Oeste: bloqueio do tecido urbano pela USP, faltam equipamentos de lazer e áreas verdes 
insuficientes para a população. O sistema viário será insuficiente se forem urbanizadas as 
fazendas como a Conquista.  Potencialidades: doação de área do Estado para habitação 
popular. 
 
Zona Central: Predomínio de loteamentos de baixa renda, concentração das favelas, sistema 
viário saturado, favelas ocupam praças, faltam espaços de lazer para a população. 
Potencialidades: bairros autônomos, de uso misto, área industrial e comercial, arborização 
urbana insuficiente.  Bairros mais antigos como centro, Jd Virgínia e outros- usados durante o 
dia, esvaziam à noite, infra-estrutura precisa ser revista. Seria preciso redimensionar os 
serviços públicos, poucas áreas verdes, desvalorização de imóveis com potencial turístico. 
Menor índice de áreas livres na cidade. Numa revisão de seus usos, ou incentivo às novas 
tipologias, é necessário rever as taxas de permeabilidade. 
 

Quadro Síntese do Grupo 4  

TIPOS CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Zona Sul - crescimento acelerado; 
- tipologia: condomínios fechados; 
- classe alta e média renda. 

- ligação da malha urbana central 
com a Zona Sul é insuficiente; 
- drenagem comprometida; 
- esgoto em processo 
regularização; 
- valor alto da terra. 

- urbanização de forma 
sustentável; 
- espaços livres suficientes e 
verdes; 
- implantação de parques 
lineares em fundos de vale; 
- atributos ambientais 
preservados e ampliados. 
 
 
 
 
 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Zona Leste - crescimento limitado pelo aqüífero 
Guarani; 
- classes baixa e média – edifícios 
baixos (proposta); 
- bacia endorreica. 

- compatibilidade de uso do solo 
com a questão ambiental; 
- drenagem na bacia Palmeiras I; 
- esgoto sem solução bacia 
Palmeiras II; 
- sistema viário – acesso saturado. 

- garantia de permeabilidade de 
água no solo; 
- reflorestamento e corredores 
ecológicos; 
- implantação de parques e Rio 
Pardo.   
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TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Zona Oeste - USP e fazenda do Estado; 
- classes média e baixa; 
- complexo da V. Virgínia bem 
adensado; 
- favelas. 

- interrupção do tecido urbano pela 
USP e Fazenda do Estado; 
- bloqueio pela área industrial; 
- falta de equipamentos de lazer; 
- áreas verdes insuficientes. 

- sistema viário insuficiente se 
urbanizado; 
- tendência à urbanização de 
classes média e baixa; 
 - esgoto não existente; 
 - doação de áreas estadual 
para parque e habitação 
popular. 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Zona Norte - loteamentos de baixa renda – 
COHABs; 
- alto adensamento; 
- grande número de favelas. 

- sistema viário saturado; 
Insuficiência de áreas verdes; 
- áreas verdes ocupadas por 
favelas (praças); 
- falta de equipamentos de lazer. 

- bairros autônomos; 
- área industrial existente e 
comercial; 
- arborização urbana 
insuficiente; 
- implantação de ciclovias. 

TIPOS  CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIALIDADES 

Bairros mais 
antigos próximos 
ao Centro 
(V. Tibério, 
Campos Elíseos, 
V. Virgínia) 

- alto adensamento; 
- sistema de infra-estrutura antigo; 
- dois parques grandes – APA ( S. 
Bento e Parque Ecológico Maurílio 
Biagi). 

- redimensionar os serviços 
públicos (água, esgoto, sistema 
viário); 
- poucas praças; 
- construções deterioradas; 
- desvalorização de imóveis com 
potencial histórico e de turismo 
(prédios históricos). 

- aproveitamento de malha 
ferroviária para transporte 
urbano; 
-rede de serviços insuficiente; 
- edifícios verticalizados. 
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Apresentação e Mapa Grupo 4 

 

DEBATE - CONCLUSÕES 

 
Marcela: quando se considera a Bacia do Ribeirão Preto, não se contempla Cravinhos, não se 
pensa o planejamento em termos regionais. Não há instrumentos legais para ação do poder 
público, para garantir e proteger cursos d´água, talvegues, corredores de drenagem. Cravinhos 
não possui sistema de tratamento de esgoto, que é todo jogado no Ribeirão Preto. 
 
Regina: município tem equipe técnica boa, mas insuficiente para as análises e projetos, 
ocupam-se basicamente de aprovações. O planejamento em si não é o foco das atuações. 
 
Marcela: enquanto não há equipe, poderiam ser feitas parcerias com as faculdades, ao menos 
para recolher dados, algum suporte.  
 
Perci: além da pequena equipe e do volume grande processual, há seqüência de gestão 
municipal que não prioriza a instrumentalização para o planejamento e gestão. O 
cadastramento de áreas livres verdes foi difícil de ser feito e condição básica para os trabalhos. 
Falta conscientização dos políticos de que isto é importante. Até agora, nesta Oficina, nos 
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debruçamos sobre as questões espaciais e agora discutimos a constituição da esfera pública e 
o que o poder público pode fazer para que de fato este planejamento aconteça. 
 

       
 
Silvio Contart: discutindo sobre a drenagem, se na Zona Sul o Plano Diretor já incorporou 
algumas medidas para dirigir a expansão urbana, na zona central não há muitas perspectivas 
de serem criadas bacias de contenção. As pessoas não percebem que todas as medidas estão 
interligadas, tudo faz parte de um sistema. 
 
Fábio: o que já se discute em São Paulo para situação de córregos e outros cursos d´água 
muito parecidos com o porte do que existe aqui em Ribeirão Preto é a desapropriação de áreas 
vizinhas passíveis de inundação. Justamente por isto, o preço do metro quadrado é baixo e 
permite comprar estoques de terra para ampliar área permeável, criar parques, etc... 
 
Silvio Contart: discorda que na zona sul as camadas de menor renda não tem vez, com maior 
adensamento populacional nos loteamentos já aprovados, já se tem criado moradias para 
menor renda. A segregação espacial colocada não é uma realidade, já acontece uma 
democratização. 
 
Fábio: embora a democratização seja possível, se não houver praças, locais de encontro e 
convívio, não haverá estas trocas de fato. O modelo urbanístico de grandes extensões de muro 
não favorece esta esfera pública. 
 
Silvio Contart: cita exemplo de projeto que está fazendo onde quer aprovar loteamento de 5 
lotes e depois criar os edifícios, garantindo assim a criação de ruas, praças. Foi chamado pelo 
promotor público que quis esclarecimentos, porque fazer loteamento se depois ia construir, não 
entendeu a intenção de criar os espaços públicos.  
 
Fábio: argumentar que não vale à pena fazer parques com as águas poluídas, e esperar a 
despoluição não procede, na hora que se cria o parque, e as pessoas usam os espaços, força-
se e pressiona-se por soluções. 
 
Fábio: se 95% de esgoto é recolhido e praticamente todo ele tratado, não é impossível despoluir 
o restante.  
 
Silvio Contart: o que acontece também são as ligações de esgoto na rede de águas pluviais. 
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Fábio: até pouco tempo atrás a lógica era de fato de recolher o esgoto e jogar no primeiro rio, 
lógica esta aplicada pelo poder público.  A estratégia de ampliar o canal do Ribeirão Preto, 
removendo as palmeiras, é a lógica de ocupação da várzea. 
 
Silvio Contart: de fato, perdeu-se a oportunidade de se comprar a fábrica da Antarctica ao lado 
do ponto crítico de junção dos córrego, a venda por longo tempo. Era o momento ou de se 
comprar a área, ou estabelecer regras para direcionar futuros empreendimentos. 
 
Fábio: São Paulo convive com o problema das enchentes há 150 anos. E as autoridades não 
percebem que estamos passando por mudanças drásticas do regime de chuvas. E não buscam 
alternativas de fato para o problema. 
 
Silvio Contart: é preciso buscar alternativas próprias. Aqui a APP já passou de 30 para 60 
metros, é positivo, mesmo que isto seja prejudicial para os proprietários de terras. 
 
Fábio: na área central da cidade a idéia é adensar - o sistema de transporte dá conta?  
 
Silvio Contart: estamos em momento de transição, temos menos de 2 pessoas por carro, as 
motos se generalizaram, somos o município com maior número de carros, só perdemos para 
Curitiba. Resgatar o transporte público é um desafio. As linhas existentes sempre passam pelo 
centro, e há algumas medidas de integração semelhante a São Paulo, mas insuficiente. As 
pessoas preferem as motos, preferem pela autonomia. 
 
Fábio: VLT sempre aparece como solução para as cidades de médio porte, mesmo que haja 
alternativas. Mas de fato, aqui em Ribeirão Preto, o parque linear ao longo do Ribeirão Preto 
poderia contemplar a solução de drenagem, lazer, arborização, e transporte na área central. 
 
Olga: o Plano Viário é readequado a cada empreendimento de porte que surge. Entretanto, 
ainda há necessidade de integrar núcleos residenciais que ainda estão isolados. 
 
Fábio: no mapa síntese, marquei as áreas de expansão fora da área consolidada, fora da 
mancha mais contínua. Na área mais consolidada, as áreas de grande porte ainda não 
ocupadas coincidem com pontos críticos de drenagem. Seria uma alternativa premente, e que 
poderia transformar a área central, está se perdendo uma grande alternativa, e contraria as 
ações em curso pela Prefeitura. De fato a qualidade de vida de quem mora em áreas de 
enchente é muito ruim. As pessoas que estão em lugar errado, não é a enchente. 
 
Marcela: isto tudo é dito, mas a prefeitura não encampa as alternativas propostas. 
 
Fábio: ferramentas existem, o direito de preempção teria funcionado no caso da Antarctica. O 
Problema não é que não se ouvem os técnicos, mas ouvem-se os técnicos errados. A 
competência do corpo técnico está mais do que provado, as palestras de ontem mostraram isto, 
a seriedade das discussões, não seria possível criar uma frente de ação que contrariasse esta 
tendência? 
Regina: o Comdema e a promotoria do meio ambiente aceitaram a obra e remoção das 
palmeiras, se não tivesse sido isto haveria espaço de discussão, estas aprovações esvaziaram 
ações. 
 
Perci: a própria promotoria pública desobrigou a exigência do estudo de impacto, e não seria 
função deles, é resolução CONAMA, isto esvaziou a ação da sociedade civil. 
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Viviane: não é verde que o Comdema aprovou o Plano, eu participo, o que foi é que pedimos 
antes o Plano de macrodrenagem e isto nunca foi mostrado. 
Olga: foi cobrado EIA RIMA do plano do alargamento do córrego, isto não existe, EIA Rima só 
existe para obra. 
 
Perci: o argumento de se aproveitar as áreas ainda livres na zona central para resolver diversas 
questões (drenagem, áreas livres) é fortíssimo. E avançam com relação à postura tecnicista em 
curso. 
 
Fábio: não faltou coragem de ação, a proposta técnica é desatualizada, mas houve coragem 
para remover as palmeiras.  
 
Perci: precisamos aprender com este processo e evitar novos casos como estes. 
 
Fábio: não são os índices urbanísticos que fazem a cidade cidadã e ambientalmente resolvida, 
são os espaços livres, tentamos mostrar isto aos arquitetos que, até por sua formação se 
concentram nos edifícios, e não enxergam o “negativo”. A rua é o principal espaço livre, o que 
Perci colocou da arborização, o Lanchoti falou das calçadas, é importantíssimo, mas não 
aparece neste mapa síntese. São outras relações que interessam neste momento e precisam 
ser enfatizadas. 
 
A seguir, mapa síntese elaborado pelo Prof. Fábio Mariz Gonçalves. 
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7. ANEXOS 
 
Programação do evento 
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Lista dos presentes nas palestras (26.11.2009) quinta-feira  

 
Inscrição Nome Completo E-mail Cargo 

104 Airton Vieira de Almeida paperairton@hemocentro.fmrp.usp.br  

39 Alessandra Gabriel Rodrigues a.grodrigues@bol.com.br  

11 Amauri Francisco Lepore amaurilepore@hotmail.com  

99 Andréa Corrêa Valim deiavalim@gmail.com  

23 Antonio Carlos Ledo ledo.pardovivo@hotmail.com  

106 Aurelio Pinto Cardoso aureliocardoso@yahoo.com.br  

mailto:a.grodrigues@bol.com.br
mailto:ledo.pardovivo@hotmail.com
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131 Carmino Hayashi hayashi@terra.com.br  

100 
Claudia Fabrino Machado 
Mattiuz cmattiuz@gmail.com  

124 Cleide de Oliveira cleide@fflorestal.sp.gov.br  

84 Daniel Bernal Batarra dbbatarra@hotmail.com  

71 Débora Cristina de Abreu debs_abreu@hotmail.com  

87 
Domingos José Lopes 
Guimarães domingosjlg@gmail.com  

108 Edelcino Vergal do Nascimento vergalbr@yahoo.com.br  

17 
Elisane Galbe de Carvalho 
Costa egccosta@meioambiente.pmrp.com.br  

29 Elizabete Hitomi Yamasaki beterpster@hotmail.com  

86 Emerson Iossi emersonpaisagismo@terra.com.br  

68 Erica F. Salles de Camargo ericacamargo@hotmail.com  

119 Everaldo Rodrigo de Castro ercastro05@gmail.com  

30 Fabiana Perez Novas Nogueira fabiana.novas@itelefonica.com.br  

72 Fátima Ap. Panício Guimarâes fatimapguimaraes@hotmail.com  

58 Fiorella Queiroz fiorellaqueiroz@ig.com.br  

116 Flavia Oliveira Barbara flavinha8b@gmail.com  

134 
GUSTAVO DE NOBREGA 
ROMANI gustavonromani@yahoo.com.br  

94 Ingrid Sominami Lopes ingrid_slopes@hotmail.com  

56 
Jacqueline Patricia Silva 
Nogueira ninasilvano@hotmail.com  

107 João Pedro Gazini Cardoso jaopedrocardoso@gmail.com  

44 José Augusto De Sousa Junior contato@matanativabr.com.br  

90 Jose Ricardo Rodrigues   

66 Joyce Aparecida Magro j-magro@hotmail.com  

130 Julio José Zanin seama@jardinopolis.sp.gov.br  

86 Julio Rangel Curvo JULIORC_BR@YAHOO.COM  

74 
Kathia Fernandes Lopes 
Pivetta kathia@fcav.unesp.br  

13 Lenio Severino Garcia leniosgarcia@uol.com.br  

93 Lizandra Soff Papa Likidman@hotmail.com  

113 Luciano Augusto Gaiotto Cleto lucianogaiotto@terra.com.br  

87 Ludmilla Mascarós ludmascaros@hotmail.com  

91 Luisa Cury curynha@hotmail.com  

75 Marcela Cury Petenusci marcelacurypetenusci@yahoo.com.br  

105 Marcela Petenusci    

103 
Marcos Antonio De Souza 
Suavinho suavinho@ig.com.br  

83 Marcos Vieira Ferraz ferrazmarcos@yahoo.com.br   

118 Maria Claudia Moura Borges mclauborg@hotmail.com  

109 Maria Élide De Conti Travain elidetravain@yahoo.com.br   

98 
Maria Suzana de O. C. 
Gonçalves profsuzanacampos@yahoo.com.br  

132 Maria Teresa Pereira Lima teresaplima@terra.com.br   

62 Mariana Basaglia Soriani ma_soriani@yahoo.com.br  

77 Mauricio Estellita mauricio.estellita@uol.com.br  

31 Mauro de Castro Freitas freimauro@yahoo.com.br   

121 Mayara da Silva Zampollo mayarazampollo@hotmail.com   

95 Mayara Ferraz Silveira mafs04@yahoo.com.br   

15 Nadia Fontes nadiafontes@yahoo.com.br  
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133 Osmar Barra osmarbarra@ig.com.br   

54 Patricia Carvalho dos Santos patriciacspirangi@gmail.com   

129 Paula Euzebio paula.euzebio@caixa.gov.br   

49 Paulo Cézar Peixoto de Sena paulocpsena@yahoo.com.br   

120 
Paulo Fernando de Andrade 
Giostri pgiostri@dpesp.sp.gov.br   

89 Priscila Belem do Nascimento priscila.belem@gmail.com   

125 Rafael de Carvalho Sposito carvalhosposito@gmail.com   

92 Renan de Melo Santos renanzin15@hotmail.com   

81 Renata Gimenes regimenes@ig.com.br   

63 Ruchele Marchiori Coan ruchelecoan@yahoo.com.br   

114 Silvana Sampaio ssampaio@saude.pmrp.com.br  

12 Simone Kandratavicius simonekandra@gmail.com  

88 Tiago Zanetti De Vicente tiagozv@msn.com  

102 Veronica Garcia Donoso veronica.donoso@usp.br  

126 Victor Pontes victor.arq.urb@hotmail.com  

137 Vinícius Martins dos Santos vini.sound@hotmail.com  

73 Virginia Araújo viaraujo07@gmail.com  

135 Vitor de Faria Rocha Carvalho vitorfrcarvalho@gmail.com.br  

22 Viviane Gaya Laguna viviane@vegambiental.com.br  

25 Wesley Ricardo de Agostino wesley_beavis@yahoo.com.br  

110 Wilson Emilio da Costa Junior wemilio@hotmail.com  

    

 
INSCREVERAM-SE NO DIA: 
não registraram e-mail   

 Juliana Furtado Zorzetto   

 Gabriel G. Mendes   

 Caroline Luiza B. Ferreira   

 Fernanda D. Gooby   

 Kátia Approbato   

 Maria G. Guedes Fonseca   

 Monica Kofler Freitas  palestrante 

 Paulo César Motta Barbosa pcmbarbosa@planejamento.pmrp.com.br palestrante 

 Bruna Apda Stoppa   

 Marcos Papa mpapa@governo.pmrp.com.br assistente do Secretário de governo 

 Nathane S. Collis   

 Eli M. Nicoletto  CETESB 

 Paulo Eduardo Ládre   

 Margarete B.P. ...  
assistente  vereadora Silvana 
Resende 

 Aurea Moretti Pires   

 Eder Silva esilva@planejamento.pmrp.com.br assistente Secretário Planejamento 

 Maurício M. Figueiredo Jr mmfigueiredo@meioambiente.pmrp.com.br  

 Cláudia R. Paschoal   

 Silvio Contart projetos@contart-takano.com.br palestrante 

 Cláudia Perencin   

 Cynthia Aguiar   
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 Marisa P. Accardo mpaccardo@planejamento.pmrp.com.br 
diretora de urbanismo, Sec 
Planejamento 

 Ligia P.V.Sarti   

 Alana Santos   

 Vinicius M. dos Santos   

 André Luiz A. Silva   

 Gerson R....   

 Thais B. Rocha   

 Fernando Sordi Taveira   

 Nivaldo de Almeida Gomes   

 Hamilton de Oliveira Jr holiveira@meioambiente.pmrp.com.br  

 Edna Ferreira do Sim   

 Ericson Dias Melo   

 Fernando Freire  palestrante 
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