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Resumo: A visão da paisagem como estrutura de linguagem e de 
percepção ambiental é uma alternativa para a produção da interpretação 
do espaço geradora de conhecimento. Neste sentido, foi realizado um 
levantamento de dados com posterior análise e interpretação do processo 
de transformação de um conjunto específico de paisagens no setor oeste da 
região metropolitana de São Paulo. Objetivava-se estudar a razão da 
aparente incompatibilidade entre o meio natural e o espaço construído 
resultante. Avalia-se as reais possibilidades de uma rearticulação entre a 
sociedade e a natureza e do papel que a arquitetura da paisagem teria em 
se configurar num vetor cultural capaz de realizar esta síntese.
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Abstract: The assumption of the landscape as language and of 
environmental perception is a possible condition for an informational 
de vice with nature. We tried to establish through a data-analysis and 
interpretation what is the process of transformation of an especific si te at 
the outskirts of São Paulo City. We want to study what makes them appear 
so uneasy with the natural surroundings. It was also part of the goals of this 
inquiry evaluate the real alternatives for landscape architects to deal with 
this gap of perception and, consequently, of information, in a way of tuming 
the landscape architecture to an effective tool to cultural transformation 
and environmental evolution.
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PRÓLOGO

Por Intervenções menos Casuísticas

infligidas aQuando alterações natureza e asas
características do ambiente construído resultante assumem uma tal

realidadecomplexidade sobreposições significados, acabadee a
impedir a própriarevestir opacidade que passade apor se uma

visão da origem dos problemas ambientais
forma de evitá-los. Para o enfrentamento destaa

paisagem,impossibilidade leitura aleatória da podemosde menos
auxilio teorias da percepçàoda representação aoeprocurar nas

informaçõesevidência valoressinais deler de eprocurar os
sociais,relaçõesculturais comportamentos eque

ai

ambiental pode certapercepçãoPortanto, exercera
arquitetosambientais outrosprevenção dos problemas ese
atentarem para algunspaisagemprofissionais que sobreatuam a

fim de melhor fundamentarparâmetros deste processo perceptivo, a
Porém,intervenções. * e desta tese.Esse oo escoposuas

paisagem são açõesimplantação de projetosdesenvolvimento nae
económicas,consideraçõescondicionadas cliente,pelo

qualquerdeautoridades, habilidade tornaretc. ,o a
4

e
sociais, sãosua vez,

participam de sua elaboração.

realidade foi amplamente constatada e documentada pelaEsta
objetiva-se as possibilidadespartir dela,pesquisa estudarae,

fator fundamental dosenfrentamentode comopropor, para o
problemas ambientais, que a atividade projetual da paisagem perca

caráter arbitrário informar juízoformarseu e passeo a e um
perceptivo sobre a paisagem.

1
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suportes sociais, que, por 
entendimento das questões colocadas pelo projeto por aqueles que

público, 
concepção projetual uma realidade depende de complexos acordos 

influenciados pelo

sua ocorrência e

paisagem e os recursos naturais.incluídos a
orientam nossos

e de como podemos prever



Uma Aproximação Teórica

ambientais interaçõesproblemas deOs concretassurgem
sociedade experiêncianatureza. sobreentre De nossa suase

origens podemos inferir modos de pensamento comportamentoos e
ma is prováveis ambientesão danososque aoserem que queremos

cientificoconhecimentoConsiderando nãoconservar. o como uma
"uma interpretaçãodarepresentação natureza, comomas

objeto investigaçãopartirsocialmente construida de deuma
construido" (Bird,já socialmente 1987), podemos,tecno-natural

social-construtivista, concluirvistadeste deponto que
diferentes tiposdiferentes teóricos deenfoques a

ecologia possa nos prover com umconhecimento. Assim, mesmo que a
ambientais,lidar problemasimportante instrumental com ospara
um conjuntose basearassumirnão podemos que ela apenas, por em
socialmenteexperiênciasespecifico interpretaçõesde e
acuradarepresentaçãoconstruidas, fornecer oumapossa

sociaisatividadessuficiente acomodar aosnossaspara
aquela autora afirmasentido,requerimentos da natureza. Neste a

qualquer verdadeimpossibilidade de se mas
moraisverdadesalternativas deescolhas entreapenas a

interesseinter-subj etivas, desocialmente negociadas umanoe
* e partir doNegociação dadaambiental. esta aque

reconhecimento dos problemas ambientais através uma variedadede
sobrevivência, morais, empatia,desaúde, dede interesses de

Interesses que vêemestéticos,
individual, coletiva, histórica, trans-

socialmentevisionária; sendo construídos, seja,cultural oue
socialmente interpretados,através donegociados tempo, e ou

recebidos através de metáforas,seja, estórias preceitose
diminui o papel destes interesseséticos. nãoO que como um campo

politicos diminuemembateslegitimo ou seu pesoenorme
normativo

2

4
f

politicos, 
baseados numa experiência

para 
advindo de sua própria historicidade.
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INTRODUÇÃO

podem levar

"objetiva",

"j ustiça"

recorrer a

económicos e culturais.



podemos considerar não comoos
da

natureza e de
equivocadas estruturas !com os e

da se em
outros membros da tem ae o

habitabilidadefutura doe
portanto, a

nas
pessoas.

resoluçãoBird conclui a eque a
defatoproblemas nãodos nossono

suficiente não,da natureza mas em comoouser o
dentro deinteragimos com as

maisinteraçõesde que
examinar,natureza, as

mitosrelações osas
éticase as

naturezadestas entre e aecerne

da* eQual papel e oque oo
dadetêm relação?nesta oua

ciênciasdas
acesso

da testarmos,influênciam formação eaque
nossas ouma

sobre natureza que aa

3
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qualidade 
de práticas sociais politica

partir de escolhas aéticas nas relações com a natureza

Assim, 
o resultado de

crenças 
ambiente que desejaríamos?

suas particularidades.
Para o desenvolvimento

plano 
ecologia 

ambientais

especifico
Pode

prevenção 
conhecimento

paisagem
qualquer outra área

imediato à verdade da natureza,

práticas 
através de

e entre as

que precisamos 
deveríamos examinar a

questão principal para 
ambientais não está

saber para uma melhor interação com a natureza? Ou 
construção sócio-histórica das ideologias e 

paisagem 
investigação empírica, nossas hipóteses sobre 

tipo de ética que deve dirigir nossa prática profissional, o tipo 
de estrutura social que pode conformar a estrutura ambiental e as 

podem fundamentar a produção do

Eles representam situações 
sociedade se engajam em práticas que 

sociedade e tem o potencial de prejudicar 
ambiente. Resultam,

projeto
paisagem, 

que clame qualquer 
nos dizer por si só tudo o

e moralmente negativas,

natureza na conformação de novos 
realidade.

enumera ela, 
culturais,

próprio
origem

mas como

problemas ambientais
uma compreensão errónea por parte da sociedade, 
seus requesitos, mas como resultado de negociações 

ou mal conduzidas com os orocessos e estruturas da

negociamos e
condições que estão em permanente mudança.

principios sociais que permitam alcançar 
apropriadas com a natureza, precisamos 

sociais, as condições estruturais,

processos 
ordenamentos sócio-ecológicos da 

nas quais alguns segmentos 
afetam adversamente

que constituem oas metáforas presuposições 
negociações 

dos problemas ambientais.
sociedade



O Projeto da Paisagem

A atividade projetual território,escala do ao pretenderna
tratar de tudo, sentido de que éno uma

realidade,representação da seguindo próprias desuas regras
realidade,representação desta mesma apesar do fato de se propor

intervir sobre mundo real, existentessobre fatosa o e se
apesar de nem sempre tomarmosMas,

consciência disto, o projeto/plano é também uma forma de ficção,
calcado acuradas da natureza e da

sócio-cultural permitemconstrução gerou,que a e que
determinados se j am em consideraçãorelações* levadoscontextos e

sócio-ecológicas.

atividade de projetar/planejar, retiram dadosQuando, na se
realidade análise,de levadossãocertauma e para J

necessariamente feitoe desfaz contextorecorteum que o
I original, mesmo tempo criando novo contextoao um

Mesmo que nesta transposição não sejaacontecer.
incluido • zimaginário, simplesnenhum dado recorte tem umo
efeito de transformação da realidade.

remanescente de banhado junto àdeterminado contexto, umcomo um
d’água, X equando reportado contexto,numa outraoutrocurso num

informações,situação, X e estáquando recortado outrasentree
dásentido, X emuda completamente de nesta passagem que se ae

sobretransformação sempreque o a
realidade. Nós nos um

um diagrama, iconereal, de doreal do tero por o peso umque
forma acabada da verdade.real, Aoumanos parece vermos umque
acreditarplano/projeto tendemos que está representado,a no no

aquilo X e construção, dasentanto, representações •uma uma
possíveis transformado atravésdo real, de operação deuma
deslocamento, vezes
dos fatos acontecidos. se coloca a

de seu papel de intervir
realidade de eficáciasobre orientação dea e sua na novas

4
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que muitas vezes altera completamente o significado
X E portanto nesta passagem que

questão da comunicação do plano/projeto,

planejamento/projeto sempre opera 
acostumamos a ler um plano como sendo até mais

no desenho de novas ordenações

Um elemento espacial em seu

esta análise vai
em meio ao qual

em representações mais ou menos

reportar todo o tempo ao real.

cria uma para-realidade,



configurações detrabalhoTodo o
capacidade dedá sobre esta umaserse

de desmontarfazer dedesfazer contextos, montar ee
contextos, de destruir contextos que estào dados no
coisas lugar ondezecriaracontencem contextos aque oe novos

O arquiteto tem o poder de fazer passar por real aquilo que
poder de apresentarreal, portanto f versãoumapossa parecer o

por realtomamosque parece verdadeira por o que
este poder não iniciaEvidentemente,pode parecer real. se

manifesta imediatamentetécnico,restringe trabalho do mas seao
da irradiação,penetraçãomacica9força da e suasuae com a

expedientes depodem usarmeios comunicação,através dos de que
que eles produzam. Porrealidadecriar auma

exemplo,
seus

movimento popular,local,administraçãointeresses, umaumuma
superintendência técnica podemempreendedora imobiliária ou uma

dedefinir fatopodemversões mesmoapresentar umque
negativo,muito extremamentepaisagemtransformação da como

estácriacão do contextoestapositivo mediano. Portanto,ou
imagem recortada,temostodo pormomentopresente umaem quea

deaçãomais puraneutra umaaparentemente parecerpossaque
fatosem abstrato dosum pensamentoproposição,reflexão comoe

■dadescolado do contextototalmenteestão passando, cenaseque
dos acontecimentos.

âmbito dasdiscutida,aquiéquestão noA que
num mundo em quez etransformações das paisagens,

reproduzem em grandeentantoimagens perdem senoquese eas
desta capacidadefomentadoresvelocidade.quantidade Entre ose

fatosde representarde multiplicar as imagens, os
criando cada momentoóticas versões,múltiplas novasae

arquitetos/planej adores paisagemdamundo,dorepresentações os
através

defrontamse com e
valores constante mudança,realidades,propõem emnovas

imagensde irãoatividade de produção que sernuma
continua de construçãodepois, açãonuma e

que "que— seja defendida aqui,realidade. Não ou sequer que

I

I

paisagísticas.
planejamento/projeto
máquina

1i
i. •M1

se
5

partir de contextos
todos também verossimeis para

de ambiguidades -ambigu-i-dade-s- que 
criando

simbólica de configurar imagens possíveis, 
t

a realidade

intervenção vai aparecer ou vai ser apresentada

a cada vez sob

têm a posição

com argumentos diferentes, 
diferentes versões da realidade segundo os

a de que atuamos

desfeitas
desconstrução da

sustentar as mais

ou se

lugar onde as

ser verossihel
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vislumbre de verdadeda volta espéciea uma
fosse possivel conhecer através decomo mundose o

verdade fosseuma diretamente realidade,pura reportada daque
assumindo representações que utilizamos para produzirmas que as

versões dos fatos sâo transformações deles. compreensão doEsta
ficcionalcaracter do plano/proj eto contribui entenderpara

melhor próprio papel estáfunção sociedade:o seu suae na
diretamente ligado questionamento realidadedaao e

esta
as

consciênciaTer z ede dado constitutivo doque um seuc.

mediaçãotrabalho das arquitetopode levara crenças, o umaa
medida importante do interpretação quede deelaboraçãograu e

necessariamentees tà fazendo demomentono sua
análise/proposição, usuário,também ganhae ao que uma
consciência diretamente iludida idéianão tão da da verdade
apresentada, da ele tambémpercepção de detemmas que
desconstruir imagem, estáesta vendo, de algumrepensar o que e

refazer realidade todosmodo lhe chega pronta,a que como se
estivéssemos construir sentidovolta trabalho deestea umcom

tem um horizonte definitivo,dado pronto, nãonunca masque e que
através desta operação de construção e desconstrução.fazque se

através dede só dá conhecermundoDentro um que se a
atravésinterpretações recebidasimagens, dede versões,e
expêrienciasprojetos, de pesquisas, meiosdos de comomassa,
fato de nãoindividuais coletivas, confronta-mo-nos com oou

ma is mitos, metáforas estórias sustentartermos nossasaou
existência.só deentanto, sustentamos suacrenças, e, no nos

questão ética fundamental da atividadeé que resideNeste ponto a
ser apropriada pelosproj etual,

dia-a-dia através íconesdeoutros agentes e representada queno
própriasinteresses pessoais, versões deseus as seusexpressam

plenitude da ficção, linguageminteresses sobre Nao espaço. a
determina indícios juntamencadeamento dos fatos:o que se a

investem realidadesobre terminam porcrenças quecrenças; a e
moldá-la.

6

esta possibilidade, 
fundamental,

propõe 
alternativas de redesenho do espaço suporte desta sociedade,

suas próprias realidades.

já que esta representação passa a

sim possuidora do poder de criar
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A Origem da Pesquisa

conceitosOs à informação,referentes percepção e linguagem
dimensões ambientais, foram norteadoresem suas os para a

definição do objeto de estudo, confrontadosao serem com a
problemática do projeto e plano de paisagem. linhaDentro de uma
de investigação qual nos debruçamos desdesobre conclusão doa a
mestrado, suscetíveisrevelaramestes fatores de trazeremse
novas contribuições entendimento da relação do homem comao seuo
meio-ambiente, das formas transformações resultantese como as
deste processo poderiam resultar em projetos arbitráriosmenos e i

ma is eficazes desenvolvimento sustentávelquanto a um e ao
estabelecimento paisagens ma is diversificadas.de enfoqueEste

possibilidades oferecidasaproximação àsrepresenta quantouma
projeto contemporâneo território,viabilização dodepara a um

integradosdo projeto ambiental trabalhos de artesão em
paisagística.

realidadesistematizaçãoprimeira dados sobredeUma uma
método de planejamentoespecífica para f im, enquantoeste eum

foi minhapaisagem nível regional, colocadadesenho da ema
esta aproximaçãoDissertação de Mestrado ( Pellegrino, 1987). Mas

necessidade do contínuo aumento do conhecimento das
sociedadenecessidades darelações entre e os recursos aseas

fluxos padrões darequisitos lado,da denatureza e os eum
poderiaterritório dereconfiguração espacial outro,do ser

da ecologia da paisagem,atendida através compreensãomelhor da
base de projetos que respondam a interesses a longo-prazo,

eficientes interaçãomaiscada debusca formas dade vezna
naturais lhesociedade bases são desuporteque ocom as sua

maissobrevivência. racionais,própria imparciaisPor e
princípiospretendam,científicos estes não são,que se por si

impactossó, de esperados, contribuíremcausarem oscapazes e
significativamente para mudanças culturais comportamentaisas e

necessárias, nãofazem estabelecerem deseque se um processo
7
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como uma distinta e única

mostrou que a

forma de arte na qual todos os aspectos

como a
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comunicação mecanizadostníveiscalcado informaçãodeem menos
gerados no sociais que

do ambiente construído consequentemente, noe,
I

reordenamento da paisagem.

métodoIsto ma is desenvolvimentotornou claro dose no
utilizado objetivorealização Dissertação,dana seucom o

maisdeclarado variáveis amplas,de controlealcançar deum
a partirnecessárias o projeto do espaço regional, se ja:para ou

criativas,síntesesplanejamento paisagem,de da proporum
através da operacionalização viabilizada pela figura da paisagem.

ampliou-se atéaplicação abarcardeNeste ocaso, espaçoo
cidadesvértices de Paulo,sistema Sãourbano tem asque como

não-urbanizados !ÍCampinas incluindoSorocaba, espaçosseuse os
paisagensintersticiais. conjunto deEste passou por um

antrópico,subsistemasanálise naturaldelevantamento ee seus
relevantesidentificação de componentes para a suacom a seus

restriçõesavaliação condicionantes,enquanto oucomo
interessespeloscolocadaspotencialidades às tensões e

necessidades humanas.
coisas,estado dascompreensão do atual ao procurar aa

informaçãotodaTendo estaencontradas.das formas de
dedosido integrada numa
desequência de oe commapasuma

criação defoi possívelPaisagem,Unidades de um esquemaa
detinhaescalaconceituai oque seemnaque expressava,

desenvolvimento dodesejávelalternativatrabalho, nouma
premissaspartir dasterritório,de desteocupação aprocesso

conservacionistas adotadas.

1

8

embate das diversas percepções das forças 
afetam a produção

paisagem
síntese paisagística através 

temáticos, e com o estabelecimento
"overlay"

Uma peiodização se mostrou fundamental para 
génese
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0 Problema

Todo lógicoeste encadeamento pressupunha oque
estabelecimento ambiental deviade de evoluçãoum processo ser
passivel de comunicação usuários pois seriadocom os espaço. a
partir de experimentação, alteração valoresdosuma com uma
vigentes estabelecimento éticade tratoe o uma nova comno a

teriaterra, mudança hábitosresultado deque se como a e
própriosdos decomportamentos transformação,agentes sua que

poderia vir viabilizar efetivaçãochance de das metasa uma
estabelecidas.

variávelMas heterogénea,tãoocorre que, com uma gama e
universo suas imbricaçõeshumano com todasem questão,como o as 1

sócio-económicas culturais, diferentes responsabilidades dee e
impactos proporcionalmente diversos ambiente, resvalamos nano
impossibilidade de estabelecer um processo de percepção ambiental
único. Além disso, existe impossibilidade de querer quea
técnico-cientifica totalidade visão dadaresponda pela
realidade, percepção técnica ali explicitada, possa ter,ou que a

só, representativo impordepor si um se como apeso capaz
predominante juizosdiferentes percepçõesconfronto deneste e
perceptivos possiveis. levadasimensa maioria das açõesSe aa
efeito na transformação deste território, tendem a fortalecer uma

contrária às trabalhoconclusões aquele apresentoupostura que
direcionamento ambiental,evoluçãode depara o comum processo

perceptivo paisagembase parâmetro danum como um processo
regenerativo em busca de pode-se suspeitarauto-sustentação,sua

está trabalhando com informações diferentes,que se ou mesmo com
paisagens, territoriaisdos coincidirem.outras recortesapesar

é escamotearMas,
sistémicas origemrazões de determinado problemaas na um

ambiental, através de "culpabilização" de estruturauma
social, tudo dependesse de decisões passiveis decomo se serem
tomadas a partir de uma conscientizaçào coletiva, invés deao uma
critica sistematodo de produção do construído,a o espaço a
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*

a visão

assumir uma generalização das reponsabilidades,

uma mera



hábitos coniventes empregoe
de contra vegetação encostasa nascentese nasas
dos por exemplo. Assim, ineficácia detendo vistamorros, em a

conscientizaçào abstrata, perceptivobaseada j uizouma num
hipotéticamente sociedade conjunto defossecomum, como se a um

iguais,agentes de chegarem determinadas reflexõescapazes a
coincidentes sobre deveria melhoro que ser o seuo
conj unto, tornou-se que
de jogo,fato em na sua para o
crescimento partirurbano, práticasde de produçãoa novas e
consumo.

-

O problema-interrogação que motivou este trabalho reside na
origensdas diferenças.procura e no

-

perceptivas impossibilidadesdas de comunicação daie
decorrentes,
dar conta do previnirmosde formaseu a sua
recorrência. isto, outra perspectiva dentro doPara usaremos uma

das ciências ambientais, inspirada pela semiótica, calcadacampo
visão da paisagem fenômeno de comunicação dena como um e

informação.4
percepção enquanto forma de produção de
de Paisagem já Waldemar Cordeiro,encontravaenxergar a em em
1965, sinalizador, preconizava estudá-laquando enquantoum um
fenômeno sinaissinais naturais, artificiais,apresentaque
s imbolos alguns apresentando uma conformação delimitada

caracterizados pelaconstante, outros,e presença e,
instabilidade precariedade, comunicaçãotodose com

Além da conceituaçâo geográfica, meramente visualos
paisagem, realidade imediata,da consideravaele a como uma

identidade entrecom total * e:concreta, o que
da criação paisagística,então, termosnos

e âmbito cujocondutal (gestalt), sentido nãoa paisagem no
depende de explicações fundadas deem mas

comunicativa,realidade obj etiva direta. Ela indica,nãosua e

As s im, a
como eles

com aquilo eles revelam aem sua que se

ou

— 
—

estão 
—.....

reorientar

da
11

é"

partir do uso que sofrem. Este dinamismo se expressa também em um 
tempo diverso do tempo cronológico da paisagem sensível

enquanto projetistas da paisagem, podemos 
surgimento,

”A paisagem sensível,

para
indispensável considerar as f orças

— » 1 ■

procura de formas

fenômenos geográficos

culturais bem mais arraigados 
"bulldozers”

mapeamento _de prováveis

percepção da paisagem revela um dinamismo que pode 
ser verificado pela simples comparação entre os objetos 
são em sua acepção geográfica,

Este dinamismo se

com o

em constante
seres vivos.

Esta maneira

e signos,

e de como,

o que parece ser e



contráriíopercepção mecânica das transformações da natureza, ao
detem diverso dado dialética doum compasso processo

comunicação,

ritmo culturais nãoo de evolução sociaisdas formas e
pode r daportanto, comparado evolução das formasser com a
paisagem natural. dimensões naturais paisagemculturais daAs e
apresentam equilíbrios diversos: interesse homemdotempose o

fisicaultrapassa sobrevivência do naturalmundo ea mera
ampliaçãorelação4 económica constanteexpressa uma que, aem

partir tecnologias, sócio-de reordenamentosnovas assume novos
ecológicos, qual, englobar tambémcultural aoem um processo no

realidades.naturais, organiza Elasoutrasos processos se
mediante estágiosinais, de evoluçãorevelam refletem deo uma

determinada sociedade signospodem flagradas pelose ser e
determinada paisagem, acordoss imbolos de representa csuma que

havidaoelos4- meios negociaçãode produção com ae a í

imagem perceptiva daAssim, hábitonatureza. uso e
fisica,imagempaisagem de calcada seque, apesar ser em sua

manifestaçãoelemento desobrepõe passandoesta,a a ser o
realidade material,própriado transcendendoconcreta espaço, a

criação de uma

habitual,imagemMas, esta tornar-seao
identificarilegivel, precisa decodificada, suacom asere

constituição, f o r masua e

esta homogeneidade a
(D’Alessio Ferrara,qualificação" 1993),

impactosdospaisagem, compreensãodeterminadasobre comuma a
territóriodeterminado sofre,ambientais comoe,que

criativa dosintesecontribuir para atividade deconsequência, a
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feitos

"co-realidade".

torna-se homogénea

pela 
que independe dos processos naturais.

lógica de organização. Deste modo, um 
"possibilidade de romper ( 

1 —I - ----- ■ — • ' ■

de

com a

organizam uma

arquiteto na paisagem.

processo de percepção ambiental traria a 
fim de projetar elementos de predicação, 

reter e gerar informação



As Hipóteses

de uma a
socialdaque noa

fundamentar ase
definimos trabalhosérie de queuma

problemas ambientais podem ser compreendidosr . os
interações entre sociedade e natureza;

interpretaçãorefletidainteração* está que aa11. nessa
sociedade faz dos problemas ambientais;

influenciadadecisivamente peloeinterpretação111. essa
processo perceptivo;

paisagem realrelação entreiv. certa e aa

v.
perceptivosocialsubmetidavi. processoumaa

vii . essa
hábitos estabelecidos.

Sua Justificativa

deenquantoestudo daO um
deunidades deformada e

simbólica,• X 3*la, uma masque
culturais, açõescomportamentosvalores e

específicosexercidas sobre lugares por um
determinado período.

e acumulação" (Meinig, 1979),"Cada uma e para a
de levantar diversos sistemasse os quesua

k

------ -------------

hipóteses de 
resposta possível a esta problemática:

percepção
de urbanização

paisagem 
informação,

j
■1

por 
sofrer um processo perceptivo, 

é mais

paisagem 
decifração há

fenômeno

a13

que expressa 
individuais

paisagem possível a

esta relação assume um carácter evolucionista-orgânico;

linguagem
portanto, passível 

novo modo de enfocá-

paisagem 
incorpora uma função informacional;

instrumentalização que ajude 
Paisagem interfere no processo 

etapas seguintes deste trabalho, 
encaminham uma

Na procura 
medida

esta não

aferir em

a partir das

função informacional é desautomatizante em relação aos

pressupõe um 
paisagem natural,

sociais

é possível prever
partir do processo social perceptivo;



formam outrasdesocial, etc.),
mais. estenão existam Mas

filtradovem
do fazer umaque vero
paisagem de temuma com aque vera

lárealmente visãoesta. Aque comonossa
coloca entrenos oscomo um

discurso diverso, docom um que

Assim, váriosdosa
diversosdos de certo recorteum
informações diferentes, levar tratamoscom a

diversas,de talveze o e a
confronto de

leve anos em e
de evoluçãomenos a

estágios depara eos
expressão cultural que podemos prever.

O Método

realidadeestratégia dadesconstruçãodeuma
deelementos chavesconstrução dos seuuma

nesta investigação seguiramos
desenvolvimento linear, detotalmentenão sermas capazum

explicitado pela sequência em que capitulos se apresentamos

(Ir Ver)O umaa
do de e na

seleção oue
não,

e uma
localEsta a

imersão dena com a

Com a oe
fechamento daum na
caracterizando área,a o nosso
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percepção 
necessária

Configurando 
para uma posterior 
entendimento, os trabalhos realizados

primeiro 
contextuaiização

proj etos 
ambiental

perceptivo 
determinada
paisagem
técnicos

contraposição 
usuários

própria 
vários

corresponde
selecionado

representa 
estudo,

per,qceptivos
trabalhando

possíveis, 
privilegiamos como base para

capazes 
superiores

que
arbitrários,

dependendo 
nossa cognição.

parâmetros
espacial,

um processo de 
intervenções

dirigir
sustentabilidade

interpretantes 
sistema

processa, 
maneira

parâmetro

tecnológico, 
provavelmente já 

inapelávelmente 
emissor

organização e detalhamento dos dados secundários, 
de um quadro calcado na ecologia da paisagem, 

paisagisticamente a área, explicitamos

pensar que 
só a partir deste

(bio-fisico, 
paisagens que 
deslindamento

paisagens
é que poderemos 

comunicação efetivo,

para
paisagens
com usuários ai moradores

capitulo 
conj unto

aplicação de entrevistas
que apesar de não caracterizarem uma amostragem da população 

local, representam exemplos caracteristicos e controlados de 
ambiental. Esta experienciação do 

realidade objeto 
consequente coleta dos dados primários.

pelo
que pode
nada

pode nos
sej am,

chegar mais próximos 
direção



capituloreferência segundocomo uma no

Para doscruzamentoum
as no

Para

outrono
a

a ou
de informar as em curso;

a
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capazes 
finalmente

primeiro 
estabelecemos

perceptivos
terceiro

HII

juizo perceptivo 
(Fragmentos de Paisagens).

de uma

foram estabelecidas, 
conjunto de 

capaz de ajudar 
juizos perceptivos 

ambientais

padrões 
categorias de análise

(O Olho Interrogativo). Para um segundo cruzamento dos 
inferências detectadas, foram estabelecidas, entào, 

capitulo seguinte (O Sentido da Paisagem), 
categorias que propiciassem uma interpretação, 
inferência sobre a existência, ou não, de

encontrados, 
capitulo 
dados com as

transformações amoientais em curso; e, 
no último capitulo (Uma Outra Visão), a consideração 

alternativa capaz de, a partir das conclusões anteriores, 
configurar uma predicação paisagística possível.





A Pesquisa

Dentro cia continua superfície todaque podemos aver em
volta, quaisdas paisagens desenrolanossa nossose ocomuns nas

dia-a-dia, interesse primário voltou-se aquelenosso para
fenômeno paisagístico vistos da redecontexto grandeno

Cidadeurbana de Paulo,Sãocentrotem acomo
irreversível proliferaçãomostra-se carro-chefe decomo o uma

urbano-caótica: extenso anel externo de expansão da metrópole.o

Considerando escala destaque
ocupação deduzida atravésnão podem de açõester suas causas
isoladas específicos, própriadaeventosou quemas surgem

sociedade, efetivada reconhecendo prevençãoestrutura que ae
dos problemas só, maioresambientais gerados requer, não estudos

realidades também,das sócio-ambientais encontradas, dosmas
hábitos sociais enraizados, observarprofundamente procurou-se

realidades observação, decorreuhábitos.estes Destaestas oe
imediatistaseguinte lógica do mercadoelenco de aspectos: a

coincidenteimobiliário, idealização de nãonaturezaa uma
consumismoambientais,realidade, apatia riscosface dos oa em

sociaisostensivo moldampredatório, convenções que ase as
incapacidade ou falta de interesse dointer-pessoaisrelações

suas políticaspoder público, fazer valerou regional,local de
territoriais foco deambientais. A partir daí, procurou-se ume

possível ausência depesquisa ma is amplo que pudesse levantar a
arelaçãoj ui zo perceptivo responsável descasopelo emum

preservação ambiental.

fabricadaignorância podeReconhecendo ser e que asque a
é que surgiu a necessidade de ir para
básica proj eto pesquisadechecar pergunta quever oe a

empreendedores privados e podercolocava: moradores,saber como
público percebiam interpretavam paisagem. Sabendo-se,ae por

não são homogéneos quantolado, estes agentesoutro que a seus
interesses, necessário documentar, partir deera a suas

a motivação de ações de intervençãopercepções, ambientesuas no
as informações daí prodizidas passíveis de influire nas formas
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com a

causas podem ser culturais,

transformações da paisagem na

e a

que,
interligada que



de alteração deobjetivodo suporte natural, ocom
instrumentalizar intervenção por parte daquelesformas denovas
transformadores da paisagem.

Partiu-se premissada dede paisagem é estruturaque a uma
linguagem manifesta através estaimagem.de Masque se sua
percepção enão apenas
sentidos, niveltanto (a
Este perceptivo ainda impregnado pelosé filtros dosprocesso
repertórios especificos acionam imagem usuário,estaque ouno

paisagem é geradora de várias possibilidades deseja, uma mesma
interpretação diferentesconsequentemente, de sobreaçõese, um
determinado ambiente . história somatóriadaA destas ações t de

transformaram realidadetransformam própriacomo os usos e a
fisica paisagem, próprioda significado, demonstrae seu uma
qualidade inerentee a figura paisagem:da de poderque a

usuários desej am rejeitamo que os pensam, e no
possibilidadesescolhem demomento ocupação deem que as um

vitalidade das paisagens pode também indicarEsta as
tendências possiveisdesdobramentos deste comportamento. Ae

históriatransformação paisagem X e própriada dosa usos que o
possibilidades interessesrecebeu, conforme deespaço e seusas

usuários, significado mudando através do tempocom seu emo
decorrência próprias atividades interaçãodedestas entre a
sociedade

inicial pesquisaColocado desta forma, problema destao
ambientalpercepçãoestudar de nesteestava em ocorreo que

determinado conjunto específico demanifestaprocesso que se num
construídos e habitados,paisagens, considerando tanto os espaços

ainda visualtransformados, estãonãoquanto masos espaços que
funcionalmente integrados transformados. Oaos espaçosou

não-verbal foi necessário para a criaçãolevantamento deste texto
de uma base para posterior leitura e interpretação dos dados.

Assim, estratégia desta pesquisa procurou flagrar modoa o
V

relacionausuário cotidiano,do decomcomo o se o espaço seu
imagem queforma a poder identificar este mesmo realizaa na sua

apropriação, informação enfim, pode gerada nestee que,a ser
fosse possível estabelecerPara controle destaprocesso. que um

cotidianoexperiência dode apreensão deste regiãodasetor
tivemos extrair elementosque os capazesmetropolitana,

C-z-r,.o-
através

t-r.z ■■■'/' >^0

sonoro ‘ e •_
também 
tátil,

transmitir

território.

de vários 
cinético ?

de18

visual; se dá 
de olfativo,

e o ambiente.



1os comportamentos
pudessem assinalar deespaço, que um processo

percepções r então caracterizar dá a produçãoo modopara como se
de determinada informação, deseja, próprio processodouma ou
percepção ambiental. manifestaambientalpercepçãoMas nãoa se

dado único: z e de múltiplas possibilidades,como um um processo
alterando-se próprio desenvolvimento, partir dassejano seu a

caracteristicas assumidas biofisicospelos elementos donovas
ambiente, caracteristicas sócios-pelas mudançasquanto nas
culturais repertório diversos vivenciamdo dos agentese que
estas alterações.

pesquisadas,áreasDeste modo, seleção das elaboraçãoa a
dos questionários aplicados. imagensseleção das levantadase a
partiram do pressuposto de atender objetivo de flagrar, o modoo

diversas paisagens local mostram hoje imagemdocomo as se e a
que delas fazem os próprios agentes de sua efetivação.

Os Locais Pesquisados

selecionados dois grandes espaços contiguos ocupadosForam
Esta divisão básica podepor classes sócios-ambientais distintas.

ser definida de pelos setores transformados pelo capitalum lado,
imobiliário pela indústria construção civil, representadosdae

habitacionaispelos condominios dosempresariaise
empreendimentos de Alphaville lado,Tamboré, de pelooutroe e

Imperial; situadosdenominado Jardim ambosloteamento popular
s aMunicipios de Barueri do Parnaiba,de Santana oesteentre os e

da Região Metropolitana de São Paulo.

dramaticamenteexistente z e aumentado,O profundo contraste
realidades encontram-se visualmentepois ambas as

unidades ambientais.interligadas, co-habitando Deas mesmas um
empreendimentos tidos modelares,lado, ocupados pelascomoos

aquinhoadas economicamente,maisclasses tanto decomo espaços
espaços produtivosmoradia, de especulação; de outrocomo e e

pelas habitações auto-construídaslado, do loteamento mais
ocupado pelas classes expulsas das áreaspopular, mais centrais

da metrópole, conseguem estabelecer-se e alcançar sonhoe que o
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intervenções sobre o 
possíveis

1 • 

I' uidentificar as ações, e as

e espacialmente



própriada periféricos desprovidoscasa loteamentosem

rCom macro-metrópole hojeambientea seoe
tornando uma a
implantada mais baixa densidade,devido anos sua
apresentou-se tão mais paisagensdasou consumovoraz no
existentes, culturas,nascentes,matas,como as morros,
reflorestamentos contrapartidabanhados, dadoe a suaque

periféricaocupação marginal; diferençada grandeapesar
populacional realidade.favor desta segunda ambosMasa os

de ocupação modo,cadaprocessos um ao seucausam, com seus
diferentes estágios de consolidação, alterações radicais sobre as
bases naturais fisionomia original paisagem,da tendoe a como
resultado desaparecimento da cobertura vegetal originalo e uma

topografia pré-existentecompleta transformação daquase no
sitio.

Transitando entre terceirorealidades,duasestas aparece o
regiãode desses dada transformação setoresagentesgrupo

metropolitana, Público,representados pelo Poder tantoque a
niveisnivel Municipal, exerce diversosRegional quanto Estadual,

influência dão, formas dede sobre deram assecomo se e
efetivação destas transformações do suporte natural,ocupações e

aplicar asprerrogativas de legislar,não,exercerem,ao ou suas
áreas sobleis a ocupação das suase

j urisdições.

Os Agentes da Transformação

O primeiro conjunto de agentes objeto desta pesquisa foram
realidades as utilizamusuários de áreaambas dequeos as como

moradia. Foram selecionadas pessoas que desenvolvem atividades do
cotidiano realidades distintas,deseu em que, apesar

acabam se entrecruzando, 3a
alguns dos moradores do loteamento popularque

regional
ai planejada e

apenas 
inicialmente de qualquer infra-estrutura.

acabam^ q

sempre
seja espacial quanto funcionalmente,

coisa só, forma de ocupação do solo 
condomínios,

fiscalizar o parcelamento e



executando serviços rdomésticos demesmoou

a outro

15moradores dose para os
entrevistas 7moradores do (C-l),Parque ecom os
entrevistas (C-2),
entrevistas.
sentido de se

moradia.fazem dos locais de deOsua
informações questionárioscoletado dadosnos aos
pessoais entrevistado: endereço,do etc; onome,

diz às caracteristicassegundo de dados
bem como doseu

alémbairro inserido,está deeste suas eem que
realidade local O

dizconj unto informaçõesterceiro último de doe
colocouresoeitoA» dados asonosaos

% arelaçãoobservações emseuque o
da habitação,situação observada: as
dosinfraestrutura existente, relações entre espaçoso usoasa

detodosprivados seremose e
a

conscientementenãogestua1idade outrase
transmitidas pelo entrevistado.

básicos moradoresdois conjuntos deAssim, ospara
fichas quaisdefinidos C-2, foramC-l nas ase

foi anotadadosobservações de cada com aum
ma is fielmentereproduzirde aose

ele, denoe
flagrar as

Imperial)C-lrealidade estudo. 7 C-2em
total entrevistasde 22 realizadasnum em

Julho de 1990

21

preocupação
verballinguagem 

conseguir

preenchidas 
entrevistados

respeito
habitação,

Foram completadas 
Imperial

possivel 
sentido

serviços
como pedreiros por exemplo, 

classe média;

conj unto 
apontadas pelo entrevistado do

(Alphaville/Tamboré),
( ver Anexo).

questionário
entrevistador

possiveis
o vocabulário,

As categorias básicas destes agentes da transformação foram 
definidos de dois tipos: C-l para os moradores do Jardim Imperial 

C-2

que estas pessoas 
conjunto

respeito
escolaridade,

questionários aplicados foram elaborados no 
obter dados referentes às imagens 

primeiro 
diz

por outro lado, 
forçando certas coincidências de percursos e vivência.

C-l para os 
condomínios.

num total de 22
Todos os

públicos;
detectados na postura do entrevistado,

atitudes expressivas

quais
repertório permitia definir 
caracteristicas construtivas

prestação
nos empreendimentos imobiliários para 

determinadas situações acabam

aspectos
tais como

expectativas 
no momento da entrevista.

lote e

satisfações frente à

corporal expressa por 
imagens projetadas por este agente, daquela

15 C-l (Jardim

com moradores dos condomínios



técnicos eaos
deque umaou

na
as

entrevistas abarcar roteirotodo deo
imobiliáriosdos empreendimentos sãoquecomo os

estudados ambientalAssim, órgãos deneste trabalho. controle
PolicialegislaçãoCETESB, aplicação dadecomo a como a

Florestal aqueles responsáveis pela aprovação de parcelamentoe
Desenvolvimento Urbano,do Secretaria Habitaçãode ea

nivel metropolitano; órgãos responsáveis pelabemno como
avaliação impactos seriamdos ambientais pelascausadosque
implantações ampliações dos referidos empreendimentos,e como a
Secretaria Meio Ambiente,Estadual do detanto setorno seu
avaliação de impactos ambientais Departamento de Recursos
Naturais. entrevistados do podermodo,Do forammesmo pessoas

Parnaiba,local, município dotanto de Santanano como no
municipio Barueri, técnicos locais dos Departamentos de Obrasde i

Serviços
4

MunicipalPúblicos, integrante dedae e um
eleitoralBarueri: basevereador local, tem sua noo que

loteamento popular.

elementos do poderentrevistas realizadasPara com osas
em trêspúblico, foram aplicados

conj untos informações,de ocomo nos
primeiro conjunto de de dadosinformações visando levantamentoo

entrevistado,pessoais, cargo específicos doórgão suacomo o e
nivelárea,escolaridade, deatuaçãoformação, detempo na

visavaresponsabilidade conjunto de dadossegundoetc. ; o
realizadaimagem estesdo local por personagens,recuperar a

viam destasanalisando, especificamente, relaçãoestes acomo
região;áreas

O terceiroimpressões causadas por suae
relacionadoconjunto de informações dados levantadoscom osera

anteriormente, deveriaentrevistador,pelo tentarcomoque,

pelo domodosermas
discurso Foram completadas um totale
de 11 entrevistas, realizadas em Julho de 1990 (ver Anexo).
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que 
postura dos entrevistados.

restante do municipio e da região; suas expectativas 
experiência com o local.

Câmara

caracterizar aqueles elementos não conscientemente expressos pelo 
entrevistado, mas que pudessem ser detectados

questionários também divididos 
questionários anteriores:

com o

área em estudo.
as intervenções que se processaram 

A seleção das pessoas às quais foram aplicadas 
aprovação• e

O segundo conjunto de agentes diz respeito 
pessoas que exerceram algum tipo de poder ou influência, 
forma direta ou não, sobre

como no

e da

solo como

procurou
regularização



últimoO de aplicaçãoselecionadosagentesgrupo para a
desta pesquisa, refere-se iniciativa privadaaos

dedesenvolvimentopara o
atividades profissionais, essencialmente, aquelessuas

«relacionados urbanizadoras comercializadoras doscom as e
condominios loteamentos existentes; bem aquelas pessoase como,

além de moradoras própriada área, utilizam tambémque, a como
base de atividades produtivas, tais comerciantessuas como e
assemelhados. Foram realizadas entrevistas10
empresas responsáveis pelos empreendimentos, além de responsáveis
técnicos de realizamconstrutoras, estruturas deempresas que as

comercial empresariaissetores destesarmazenagem nos
emprendimentos, coincidentes ZUPI. Do modo, foramcom a mesmo
entrevistados técnicos com projetos área, arquitetos dena como
edificio arquitetos paisagistas, assime como pessoas que
utilizam área base de sustento, escalaa como seu mesmo numa
restrita, proprietários de negócios. Ascomo os pequenos
informaçõesA levantadas questionários dirigidos estanos a
categoria de agentes, também foram estruturadas três classes.em

primeiro conj untoO refere-se específicosdados razãoa como
social da firma, função, tempo de atuação na área, etc. ;cargo, o
segundo conjunto de dados levantamento da expressão daao
percepção destes caracteristicasrelação doagentes em seuas
próprio emprendimento, imagem empreendimentoda estecomo que

procuraria tempopassa ou passar, ao mesmo em que se procurou
saber expectativas satisfeitasestas foram não,se ou comoe a
visão anterior empreendimento visão poderiamatualao e a ser
confrontadas frente a expectativas.

também, intermediáriosestabelecer ação dosProcurou-se, a
poderiamosda transformação,entre agentes chamar deos que

primários, proprietários áreada empreendedores,como os e e
seja os moradores.aqueles na outra ponta, O terceiro conjuntoou

foide dados levantado, entrevistas direcionadas,nestas dizque
respeito conjunto de indiretosdados levantado pelo próprioao
aplicador do questionário, qual este procurou, também comono no

flagrardos moradores, aspectos não só verbaiscaso doos
discurso do entrevistado, conjunto decomo posturaso e
gestualidades que permitissem classificar posicionamento,o seu

também, definir melhor reais possibilidadese, as

integrantes da 
utilizaram estas áreas

de23

estas mesmas

com integrantes das

que utilizam ou



verificando percebemestes agentes ascomo
caracteristicas fisicas das áreas comercializadaseles asepor
transmitem entrevistasconsumidores total de 11aos Um
foram realizadas entre Julho de 1990 e Abril de 1992 (ver Anexo).
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finais.

representação,





A Ecologia da Paisagem

"Time present and time past

And time future contained in time past."

T. S.

"An endless feedback loop:

Past functioning has produced today's structure;

today's structure produces today's functioning;

today's functioning will produce future structure."

A partir sódede
o que a

da momentotorna-se no em que
da realidade retirados observaçãosão atenta,

e

forma dedaA como uma
codificadaao gerar uma

indiciais comunicarem determinadade uma
entenderde aa uma

e,
Como em nossoum uma

paracaso, como o

distúrbio,
dahumanos natureza, aseres ou

diferedanormal de a
maioria sobreda da

aindamais balanceada, nãoqueuma
das matasassume

das modeloum
similar.estrutural ao

estrutura,
ciênciasentre as e os na
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linguagem comum de 
mediador

perceber 
legibilidade

capazes
criação

por 
ecossistema,

percepção
interpretar 

possivel

que
(Peirce,

para 
caracterizando-a,

paisagem 
existente

seja causado pelos 
é a condição

conseguimos
1974),

paisagem, 
informação

forças
ecologia 
literatura

fraamentos 
permitindo a qualificação do ambiente

ecologia 
abstrata,

procurando
na qual

do paradigma 
conseguimos 

paisagem
para 

sua interpretação.

capaz
efetivar a análise

organização 
através de signos 

representação,

qualquer 
ideologicamente 
ecologia, 
antropocêntrica, 
às áreas centrais

Are both perhaps present in time future,

Forman, Landscape Ecology, 1986.

Eliot, Four Quartets, 1944.

Com o reconhecimento de que o 
induzido

posição 
que todas as paisagens, 

cidades, compartilham de
A ecologia da paisagem ao traduzir para uma 

função e mudança oferece um papel 
ambientais e os interventores

permite a criação de uma explicação possivel 
dinâmica de uma determinada paisagem e, assim , 
explicitar um juizo perceptivo. Como uma referência,

de ser utilizado como o contraponto necessário 
e interpretação dos dados dos usuários.



permitepaisagem, analítica umcriando estruturauma
entendimento mais

relaçõesPrimeiramente definida dasestudocomo o
debiofísicas diferentes unidades umaque governam as

região paisagemecologia da(Forman, 1986), oa
(dentrodiferencial relaçõesconsiderarde tanto as

(entre as unidades):da própria unidade), comocomo
clima, água,sistemas (solos,complexo de diversosum

fisionomia formaanimais que pelahomem) umasuae o
possuidorareconhecível, dedistinta, umcom uma

paisagem áreadefinição deAssim, umacomocom a
ecossistemasaglomerado deheterogenea decomposta que seum

similar toda extensão,de formarepetem sua e com osapor
mosaicosaplicandopaisagemprincípios ecologia dada aosse

dopodemos, dentro recorteescalas,ecológicos todas suasem as
minha dissertação de mestradoregional estudado na

derealizar detalhamento neste1987) , processoum
sub-dasobre trechodetendodimensão escalar,descendo umem

Reservatório Edgard demontante do Souza,Riobacia Tietê,do a
divisor deRio, sul,margem esquerda desteentre e o seuaoa

onde,norte,baciaáguas emaocom a
distância média de 5km,uma

umade 300m.
conjunto decaracterização desteadequada para os

propósitos deste estudo.
paisagemecologia dacapacidadeUtilizando esta que a
unidadetrabalhardeoferece como umacom a

e
deespacialmente

iremos deterde mudança, ae

umaeste aque
de valores umeuma
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interagentes, 
aqui

espaciais
assumiu

(Pellegrino, 
análise

plantas, 
entidade

geomorfologia 
análise desta área

que 
integral da dinâmica espacial das paisagens.

linguagem que expressa 
padrão de comportamento correspondente.

"horizontais"
"verticais"

adjacente do Rio Juqueri, 
é vencida uma amplitude total próxima 

enquadramento necessário para 
paisagens,

paisagem
conjunto de regimes de mudança similar em toda a sua extensão.

poder trabalhar com a paisagem 
distinta e quantificável, definida pelo aglomerado reconhecível 

ecossistemas interagentes, pelarepetitivo 
pelos regimes 

a partir das três características fundamentais 
sistema de representação utiliza para a criação de 

determinada escala

Este recorte oferece o



A Estrutura

depaisagem padrõesde correspondeestruturaA uma aos
constitue.distribuição espaciaiselementosdos que a
paisagemConsiderando determinadatodos depontosque os uma
maioriama isinfluência clima amplo,sob deestão a um mesmo a

pontos tem uma geomorfologia similar, referindo-sedos seus
paisagem podeAssim, deforma de relevo base serumacomum. a

definedefinida padrão morfológico, tamanhos,este quepor os
ecossistemas,configurações dosnúmeros , tiposformatos, ee

(áreasmanchas demododeste ter estrutura emexpressaa sua
seu entorno),

estreitas(faixas relativamente decorredores que seu
conectadas formam redes)ambos lados; quandoentorno eem os

elemento paisagístico dominante).matriz (o

maisEspacial,análise Geometriada aspectosNa seusem
fisico, área dosignificativos do estaFORMA suporteenquanto

Sul-Americana,PlataformadaEstado de São Paulo faz parte
chama complexo cristalinopelo que tradicionalmentecomposta se

magmáticasrochasessencialmente deformado(por eser
estratigraficamenteposicionarmetamórficas), basal (porou se

daembasamentosedimentares),sob representamantos oe que
regiões rexpõe, outrasPlataforma. entreembasamentoEste nase

configurando o Escudo Atlântico.faixa costeira,

área apresentaDentro deste enquadramento maior, emnossaa
altas do Planalto,maisáreasvariações que vão dasseu entorno,

que alcançamJapido do Voturuna,onde destacam Serras ese as
isolados,superiores além dos pontosaltitudes 1.200m, como oa

maisáreas planas comopico do Jaraguá, com altitude similar aa
altitudes em média de 750m.da bacia sedimentar de PauloSão com

recorte podemunidades relevodeAs nosso seremque aparecem
conhecidogenéricamente descritas participantes do "Mar decomo
perfisarrendondados, vertentesMorros": topos com convexos a

densidade dendriticoalta padrãodrenagem deretilineos, com a
planicies aluvionaresabertos fechados,valesretangular, a

Constituidesenvolvidas. geralmente conjuntointeriores deum
formas em "meia laranja".
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superficie não-lineares que diferem em aparência do
diferem

a uma





Planícies AluvionaresPadrão de relevo 1-
d’águabaixosTerrenos planos cursose aos

sedimentos aluvionares. áreassão
ocorrênciade saturação, de terrenoscom

próximo afreáticodevido a lençoldopresença
superfície. Problemáticas à drenagemquanto e

caracterizadaságuas, áreas dedas sãoescoamento como
dedeposição de detritos provenientes das encostas e

daslançamento* de efluentes, assoreamentocom o
terciários,sedimentosvárzeas. Trechos de com seus

relevos prodominantemente suavizados e baixo potencial
situações lindeiraserosivo, também aosaparecem em

formados por esta situações de relevo.corredores

Padrão de relevo 2- Morrotes

caracterizado pelaConstitui relevo ondulado,
podendopredominância de amplitudes de 60m,tornoem

predominantesdeclividades sãoatingir até 90m. As
inferiores, entre 10 20%30% porções20entre ee nas

subordinadamentesuperioresporções topos,enas
terço inferior de algumas encostassuperiores 30% noa

apresentamcabeceiras drenagem. encostasde Ase
superfícies desderetilíneosperfis convexos ea

com alguns anfiteatros.ravinadaslevemente sulcadas a
drenagem variável,Apresentam densidade linhas dede

sãoíngremes.mais Os toposmaiorsendo encostasnas
vales sãoalongados.relativamentes amplos Ose
Este padrãofechados

manchasrelevode noaparece como

Padrão de relevo 3- Morros Baixos

em manchas faixa seguinte,Aparecendo esta forma dena
caracterizada* e ondulaçãorelevo ondepor uma
amplitudespredominam entre 90 HOm declividadese e

20entre 30% superiores.encostas porçõesde e nas
30

com planícies aluviais restritas.
intermediárias

juntos
apresentam declividades menores que 5%. Ocupados pelos 

em permanente estado 
alagadiços

início da subida mais enérgica da topografia.



ocorrem declividades até 20%de nos
terço inferior

denas nose
As retilineosencostas a
superfícies entalhadasconvexos e por

ravinas, com
densidade de Os são
estreitos são fechadose e os e
assimétricos,

de junto divisor deao
elevadas, amplitudesem

predominantes 140 160m,entre atée
200m. Com entre 30%e

porções das maiorencostas 30%nas e que
subordinadamenteporções 10entrenas e e

20% encostas,Asnos com
predominantemente
entalhadas, anfiteatros

topos são estreitosOs e

A Função

A de uma seu nas
entre deseus ou o

matéria ecossistemasentre os seuse
do

critérios, criação dea a
sentido dee no

sobre ruralo
sãosolosos

terrascomo somente ao
acima de 40%, com
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função 
interações

Aparecendo 
águas,

Subordinadamente, 
topos de elevações 
das encostas, 
anfiteatros.

que
demasiadamente

paisagem 
elementos

topos.
retilíneos,

drenagem 
possuem perfis 

razoavelmente

topos
vales

pelo
seja,

papel
fluxo

perfis
bastante

frequentes anfiteatros, 
drenagem.

alongados 
com planícies aluviais restritas.

classificados predominantemente 
acidentadas,

forma predominante
áreas mais

apresentando alta 
de elevações

podendo
declividaddes predominantes 

superiores 
inferiores,

apresentam-se
ravinas,

prestando 
reflorestamento quando apresentar declividade 
erosão laminar severa e ocasionalmente em sulcos.

Padrão de relevo 4- Morros Altos e Montanhas

com grotas profundas, 
e alta densidade de drenagem, 
alongados e os vales fechados.

e maiores que 30% no 
cabeceiras

energia, 
componentes. Uma compartimentação fisiográfica desta sub-bacia 
Rio Tiête, a partir destes critérios, permite 
classes de adequação do sítio para fins urbanos, 
melhor aferir este problema de intrusão do urbano 
observamos que os solos ali

apresenta
atingir

20

responde 
espaciais,

indivíduos



eentendidaerosão, conceito maisA aem um
ao

destruiçãotempo demesmo em que se processa a
de relevo estãoformas remoção material,de outras secom a

formando com a deposição desse mesmo material em outro local. Tal
de importância homemreveste momentoprocesso se ono em que

interfere sistema até comportou decerto momentoumem que se
adicionandoforma natural, variáveis alheias naturalao processo

morfológica, situação equilíbriode evolução alterando deuma
provocando um reajustamento das variáveisalcançada, em busca de

estável.situação mais aceleradorhomem atuadotemOnova como
com intervenções violentas e inadequadas,erosivos,

atividades agricolasmovimentosdesmatamentos, de terracomo ee
mineração orientadas; ocasionando dosmalde assoreamento

fertilidadereservatórios perda ded’água, enchentes,e cursos
desertificação, aumento geral dos custos de manutençãodos solos,

foiintromissão ciclo hidrológico marcanteA esempreno
sistemas deaumentado fazendotem presente, que osno com

O altodrenagem percam, com o passar do tempo,
relativaciclo hidrológico éinterferênciade humana agrau no

facilidade com que se
económicosbenefícios Estabusca deporte eem

interesse decapacidade de efetivar mudanças superou, no homem, o
negligenciando ade atos,seus

relação entre a água e outros
série dehidrológicoimaginar cicloPode-se como umao

transferências, algunssendoáguade ligadaarmazenagens por
(águas subterrâneas)transferência maisde demoradas

rios).de transferência mais rápidas (por exemplo, Esteoutrose
intercomunicantes permitecanaissistema de escapeque vapor

(evapotranspiração) diretamente atmosfera, de onde temsepara a
(precipitação pluvial),ponto de entradatambém que apresentao

lugar para lugar, dependendo devariação de aspectos macro e
micro-climáticos.

capacidades e a eficiência dasEm relação às armazenagens e
importanteetransferências, observar alterações daque

solo tem relação diretasuperfície do capacidade deou com a
transferência. desmatamentoOarmazenamento e e a

"depósitos"

urbanização^

conseguem realizar modificações de grande 
sociais.

possiveis consequências
aspectos do meio fisico.

amplof 
realização de um conjunto de fenômenos que modelam a paisagem: 

determinadas

dos processos

avaliar as

das estruturas construídas e impactos paisagísticos intensos.

o caráter natural.



daconsiderável efeito água. perdaperdas de Aexercem nas
vegetal diminui solo,quantidade de água retidacobertura a no

provocando maior águas superfície dadasescoamento terra, ona
urbanizadas,que, nas zonas com a

solos, edos total. do total águaaumento de evacuadaO
rios, vai ritmodos fazendoacarretar mudanças* volume,no seu e

água muito ma is rapidamente.entrada decom que a se processe
ma is (mais baixo)j usante for intervenção,Quanto ponto dea o

hidrológicossistemaelementos do serào provavelmentemenos
afetados.

permeáveis,áreas têm rochas dabaseNas parteque por
precipitação pluvial infiltra-se solo rocha, tornando-senano e

movimentoágua estáágua subterrânea. eventualmenteEsta eem
reaparece à superfície.

diminuidas,superior % a natural, seràotaxa ema uma recarga
proporções correspondentes,

áreaàs águas subterrâneas,Quanto nossa aparece oem
correspondendo à área do PlanaltoSistema Aquifero do Cristalino,

heterogéneo, descontinuoAtlântico, * e extremamente eque
localizadasaquíferasanisotrópico, caracterizando naszonas

(ou camada de alteraçào/manto deO regolitofissuras das rochas.
influênciagrandeintemperismo) rochas apresentadestas na

escoamento básico darecarga do aquifero consequentemente, noe,
rede de drenagem superficial.

sistema * e deenergia doentrada desabemos,Como nossoa
implicandoradiação solar),térmica (oriunda danatureza
circulaçãodeterminados peladinâmicascomponentes

atmosférica, decisivas apara
caracteriza um sistema abertoconj unto. sucessão de eventosEssa

intimaentendido meio conexãodasó pode que suasporque ser
definição climática nivelescala deapresentam. Napartes ao

unidades espaciaismesoclimático, do clima estãoregional asou
geomorfógicas,unidades medidaàsmuito na em que o

demais esferas e processos
partirnaturais, das escalasespaços a

às inferiores.direçãosuperiores Trata-se, deportanto,em
X a do homem, cuja capacidade deaçãoinverso alterarprocesso o

indiretaaçãoresulta de de alteraçãoclima, coberturadeuma
original e liberando materiais como poeira, fumaça e gases, que33

ligadas 
comportamento atmosférico integrado às 

climáticos

inequivocos
componente hidrica englobada neste

consequente impermeabilização 
através

"organiza"

fontes e rios.

Se a água extraida do lençol aquifero for

o fluxo para as



fenômenossituação criamde aglomeraçãosomados urbana,em
bem representadosespecíficos climas urbanos, tãoque os

tamanhode Calor", proporcionais * a forma,pelas e
continuidade ocasionando mudançasda área urbanizada, na

precipitação pluviométricasistema de ventos,temperatura e eno
ambientalcontribuindoumidade do desconforto asquear, para o

populações confinadas nestes espaços são obrigadas a suportar.

climaAtlântico apresentaPlanaltoTemos queno um
altitude sistema de relevo,variações diretamente ligadas à e ao

oscilações dedistribuição das chuvasreflete naseseo que na
altos correspondem àsma istemperatura. Os indices pluviométricos

encostas de transição, onderegiões dede relevo montanhoso ose
dasde formaçãoorográficosefeitos são marcantes processono

unidade geomorfológica Planalto(tendochuvas, opara a nossa
pluviosidade anualclimáticascaracteristicas dePaulistano) as

anuaistemperaturas médias entre 20variando de 1.300 1.500 mm;a
fresco.come

paisagemAtlântico,região tipica do PlanaltoEsta com sua
maciços montanhosos,original de mamelonares pequenosemorros

esta topografiadevidoirregulares,acidentados apresenta, ae
sérios problemashidrográfica,movimentada rededensae a uma

obrigadas a adaptarviamcidadesurbanização. As que separa a
topografiaimposições daásurbanaestrutura passaram asua
tendo outrorural. Nãodetrimento do espaço acrescer em

franjas expansãodeconseguir expansão, nasvemos,para suaa
caracterizados porantescontinuas ocupações deurbana, espaços,

nem guardamrurais. ocupação,formas deEstas vezesasqueusos
X ameiosurgindo destacadastecidocontinuidade urbano emocom

às custasmaior parte dospaisagem rural, casosprocessam nase
solo t expondodesnudandode terraplenagem,obrasde extensas o

férteis, provocando umafrágeisinferiores maiscamadas e menos
qualidade, quando temirremediável deperda se omesmosua

de vegetação,camadarecobri-lo tenuecuidado de o quecom uma
com a recomposição da drenagemO mesmoraramente acontece. ocorre

resultando em processos de erosão descontrolados.alterada,
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são

22°C,

"Ilhas

e verãoinverno seco





Cobertura Vegetal

latifoliada coberturafloresta tropical,A era a
vegetal predominante interrompida apenasPlanalto,no

Asdispersasmanchas cerrados.depor campos e
espécies dominantes florestascompunham estasque

com alturas superioresporte imponente,apresentavam a
de grandes diâmetros, peroba,30m, ocorrendotroncos a

marfim,j equitibá,figueirad’alho, branca,pau pau
açoita-caviúna, cabreúva,j atobá, jacarandá paulista,

vinhático.ipês, braúnacavalo, Apresentava ume
constituído indivíduos deintermediário,estrato por

maisde maior densidade, fechadas;10 15m, com copasa
arbustoservas ee

Taisaté formações apresentavam,de 3m de altura. em
riqueza em espéciemaiorfunção da umidade, eou menor

Desta cobertura vegetallianas.presença de epifitas e
áreaoriginal pouco entorno,resta ae seunossana

estaduais,não manchas oureservasparques ouser em
mais acidentados, sendomaciçoslocalizadas queem
capoeiras setoressecundáriasmatas ocupame

primárias,atividades mostramabandonados maspor
extensivosainda forte compresençauma

reflorestamentos e algumas pastagens.
relevo mamelonaroriginal quando recobriamatrizDe o

aindasolodocaracteristico, coberturaesta se
datrechoárea total desteda33, 1%sobreencontra

dosgrande parteaindasub-bacia (IPT,1993), ocupa
juntomontanhasaltosbaixos, aoemorrosmorros

dasmanchas remanescentesdivisor águasde com suas
capoeiras reflorestamentosvárzeas,matas, ecampos,

área deurbanização.de Comopastagens esperaaou
seu extremo nordeste, Parquepreservação aparece, oem

formadoJaraguá. Acompanhado corredorEstadual do o
Rio aindaTietê, trecho sobdopelo aparece acurso

delimitação da APA Várzea do Tietê (Anhembi).
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um estrato inferior constituído por



Chácaras de Lazer e Culturas
da8%aproximadamenteforma ma is restrita,De com

também nãoárea, áreasmanchas de outrassurgem
Sãovegetação significativa.impermeabilizadas e com

hortifrutigranj eiras,de produçãoremanescentes asos
deáreaslazersitios destinadoschácaras ao e ase

maiores, algumaglebasmineral.extração Com suas
viáriosistemacobertura vegetalpreservação da e um

mantém certa integridade da topografiaadensado,pouco
natural podemsistema drenagemdo de seree

anterior efeito dej unto % a classeenglobadas para
análise.

Área Urbana Consolidada
infra-Áreas todaapresentamocupadas,densamente a

artificialização dototalurbana,estrutura com a
totalmentesuperficial,sistema de drenagem quase

original completamenterelevocanalizado, com o
densosobedificadasáreassobcamuflado oouas

exposição solo.do Comsistema viário, apoucacom
definidas.classesárea (3,9%) aparecementre asmenor

rodovia Castelloajuntoconcentradasmanchasem
Branco em seu trecho mais próximo

Área Urbana Parcialmente Consolidada
taxa decaracterizam-se por apresentar umaáreasEstas

infra-estruturaalgumaacima de 30%,ocupação com
lotesalta exposição do solourbana mas nos e

área,25% daviário.sistema Comparte do apareceem
intermediários,junto setoresaosem

bairros populares decorrespondendo eaos
ocupação mais antiga.
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com uma

a São Paulo.

grandes manchas
condomínios



Area Urbana Parcelada

Áreas até 30% nenhumade ocupação,com semquase
infra-estrutura, apresentam uma alta taxa de exposição
do solo, viário,tanto lotes, sistemaquantonos no
implantado de forma geralmente precária. Caracterizam-
se pela completa remoção de cobertura vegetal etoda a

de toda topografia original, visandoarrasamentoo a
máximaocupação do Quando desprovidos deuma espaço.

obras de drenagem, águas pluviais servidassão as ou
despej adas ficandoencosta qualquer, danuma a cargo

I

busca caminhodenatureza de escoamento,a novo
provocando o aceleramento erosivos.dos Comprocessos
15% área,da correspondem a manchas caracteristicas de
condominios recém-implantados loteamentos,e como o

Imperial,Jd. ocupação áreasde sobreem proceso as

Movimentos de Terra

terraplenos isolados,Incluidos classe estãonesta os
visando criação de platôs para posteriorrealizados a

edificios. executadasconstrução de As sem asvezes
necessárias taludes,obras de drenagem e proteção aos
também contribuindo deacabam assoreamentopara o

tendênciaalém observada defundos de vale, da serem
muito superioresmovimentosexecutados de terra ao

muito maiorefetivamente áreanecessário, expondo uma
ás intempéries impactosampliando sobre oe os

movimentosambiente. 12% área, deda estesCom quase
às mais avançadascorrespondem frentes deterra

áreas mais declivosas,ocupação das a abertura decomo
residenciais ampliações dos loteamentosnovos e

existentes. ainda,populares Aparecem, nesta classe,
juntomanchas às áreas mais próximas N aextensas

caracterizandorodovia, continuidade do desmonte doa
originalrelevo acomodação das imensaspara a

estruturas horizontais dentro da ZUPI.
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mais declivosas



A Transformação

função do mosaico ecológico queA alteração estruturana e
ecologia dapaisagemdefine através / edo tempo,uma o que a

paisagem denomina de Transformação.

SãoLévy-Strauss paisagem dedocomentar entornoaao
"Baldios do tamanhocomentava a existência dePaulo, 30,nos anos

possuiu-osprovincias; homem tempode outrora epor poucoo
sitio. Deixou esteira um relevodepois partiu para outro suana

campos de batalha ondeferido cheio de vestigio. E sobre essese
desconhecida.décadasdurante algumas enfrentam terra renasce

tanto maisnuma desordem que élentamente uma vegetação monótona,
enganadora quanto preserva, a

nrecordação e formação dos combates.*a
sitioAb’Sáber, 1956, descrevendoolhos,Com outros oem

grandespodia ainda dizer queurbano de São Paulo,
outeirosrelevo dediferenças morfológicas emorros,separam o

tipos deamorreados da periferia, quando comparadosespigões aos
paulistana.sedimentarbacia Apenasdominantesrelevos da

assim de matascapoeiras, reduzidas, restospastagens como
culturasquadras deeucaliptaisdegradadas, algumas rarase

desitios de hortaliças, recobrem asitinerantes, granjas e zonas
contrário,bacia. Peloenvolvemrelevo amorreados asaque

eleitositioconstituem urbanoregiãocolinas tabuliformes da o
A cidade soubeda Metrópole.imensocasarioexpansão dopara a

selecionarescolher árease as
foi implantada, orientando o

lógicasmaisdiretrizesrecente pelas insinuaçõescrescimento e
do meio geográfico regional."

provincias, destacainicio ocupação destasdaNo se a
colonizadores * afacemercantil pelosadotadapostura em

Este pragmatismo teve que se
meio fisicosubordinar diante das com quenovas se

assumidos pelosforam portuguesesdefrontaram come que
fixaçãoeficiência, desde litoraldesenvoltura sua no e suae

expressa em metais
e
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penetração pelo interior em busca de riquezas, 
e pedras preciosas e de mão-de-obra escrava.

"na realidade,

exploração das terras conquistadas.
condições de

sob a máscara duma falsa inocência,

do compartimento de Planalto onde 
seu desenvolvimento e extraordinário



Serra do Mar,Vencida a
colonização enos

indios,comércio de de

Paulo,

isolamento em relaçãoimpôs colonizadoresO Planalto aos um
litoral, masao

existência caminhosdede aamenas com a presença campos e
várias regiões dolevandoindigenas, entrecuzavam, aque ai se

faziaPeabirú,de caminhosBrasil. rêde destacava-seNessa o que
trajeto transcontinental pré-colombiano que ligavaparte de oum

que aproveitava a passagem do TietêAtlântico ao Pacifico, rumoe
principal meio de penetração dosfoiEsteoeste. oao

rios que demandavamutilização doscolonizadores, daantes mesmo
naturaisobstáculosjáinterior, planaltodo eramosque no

decliverupturas deencaixadosmuitos, valesonde provocamase

leque,malhaPosteriormente, ferrovias, sua emcomas
direçãoprimitivos, drenavam,caminhossuperpostas aoemaos

traziam produtos dematérias-primas, consumo queporto, oseas
aquida populaçãonecessidadestotalidadeatendiam dasa quase

núcleosdemalhadesenvolvendoestabelecida, articulando umae
devastação em larga escala das matas,então,urbanos. Segue-se, a

cu j os solos desnudados são ao
dassaborcana-de-açúcar,s aamendoimalgodão, sempre aoao e

esgotamento fazatéinternacional,flutuações do mercado seuque
que restem apenas campos de pastagem.com

paulatinamente,industrialadvento da aCom e,erao
café, estruturadoeconomia monoculturada daliberação a

dosdominada pelafundiária, até foraentão presençaque
dando lugar tambémretalhada,subdividida* elatifúndios, eagora

latifoliada tropicalmédia propriedades. florestaApequena ea
resquíciosdizimamsubdivisões de matasestassofre que oscom

propriedadesfazendas Nestasgrandes conservavam. seque as
introdução deprodução, culturasdiversifica com a perenes ea

abastecimento dos urbanoscentrosvoltadas o que passampara a
considerávelexpansão de área urbanizada,apresentar uma sua

sítios da periferia,chácaras conformandoenglobando e novos
cidade de São Paulo ocorrer debairros; com a passa ae

Campos de Piratininga, movido pelo apresamento 
além de alguma agricultura de subsistência, 

limitada pela baixa fertilidade natural dos solos da Bacia de São

forma4Q

oferecia ao mesmo tempo condições climáticas mais

e pelas altas declividades das terras que a circundavam.

ocupados pelo café que cedem a vez

se estabeleceu um posto avançado de

nos cursos d’água uma sucessão de remansos e corredeiras.



reforçando-aconsiderável, como o
aindaestruturação mais reforçada pelatem sua

acompanham as viabilizandorodovias, ferrovias,que o
modernização da década de 50.

Sãoposterior aceleração do processo de urbanização,Com a
consolida-seespecialmente sua metrópole,Paulo,

sócio-econômicascentralização atividadesdasdeste deprocesso
Pais . municipio Paulo de 3.666.701 hab.do de SãoO empassou

1960 8.493.217 hab. 1980 . saturação fezEsta quepara comem
industrialização, maiscaminhostransbordasse que segue osa

prósperos criados pela produção agricola, fazendo com que cidades
vizinhas explodissem.

realizadosinvestimentos pelo EstadoEntre paraos
imensas usinasviabilizar crescimento está construção deeste a

quaishidroelétricas de quilómetros, das são puxadascentenasa
consumidores.linhões atender centrospara os

opção pela indústria automobilística faz com que oa
transporte rodoviário, construídas auto-estradas paralelassendo

de São Paulo-Campinas,
viabilizando,Campinas-Sorocaba,Paulo-SorocabaSão e

80realização deslocamentos, entreteóricamente, destes aa
lOOkm,

território totalmenteAssim, depode falar umse
complementaridade nãoprodutivo, partir da espaçosque osa

urbanizados,necessariamente urbanos, ter com ospassam a
cidades (centrosintersticiaisvalorizando entre asos espaços

áreasmetastásicasurbanos), áreas de loteamento aseas
nãoindustriars,

existênciamais depodendo falarse na
praticamenteoriginal,extinta coberturaestando quase a

Chegou-seconfinado auto-reservas. a um espaçoeaos parques
vários ciclosresultado sucederam sobredos que se

forma das infraestruturaçõesele nae
similarseja, paísesrealizadas; dosum espaçoou ao

país sub-desenvolvido,desenvolvidos, todasnummas com as
contradições daí decorrentes.
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• 1

organizador, 
que foi acumulando capital 

criou-se

lugar central deste espaço que 
implantação de 

período de

às primeiras rodovias,

no terapo de 1 hora.

configurando a intrusão do urbano sobre o rural;
ecossistemas naturais,

reforçando os eixos

Nesta mesma época,

como o epicentro

se priorize



I

Em contrapartida, representadospode-se "vazios”falar nos
tanto pelos municípios centrais estas concentraçõesem relaçào a

eixourbano-industriais, seriacomo aqueles que rompem O que o
sul contornando-o.Paulo-Sorocaba extendem oeste,Sâo e se a e

caracterizam municípiosverdadeEstes por menosna se
expressão populacional,industrializados de Santanacomomenore

locacionalque apresentam grande potencialParnaíba,do emmas
culturais, recreacionais turísticos,relaçào oferta de bens ea

serviços terciáriosdifusasatendem demandas estes eque poras
urbano-industriaisquaternários tendemconcentrações aque as

que podem ser plenamente satisfeitas pelo denso sistemagerar, e
pelo privilegiado património ambientalcomunicação existentede e

Jaraguádo Voturuna,estes ostentam, serrasque como as
e

urbanizada,ampliação da área deadotadomodeloMas o na
atividadesrealização dedatotal remoção vegetaçãoda e

aterrosindiscriminadas de terraplenagem, e quecom
tem se reveladosistema de drenagem natural,alteram totalmente o
d’água, ladodegradação dosprincipal causa de corpos aoacomo

pois riosindustriais, vãodomésticosdos esgotamentos ose
causado pelaassoreamentoágua peloperdendo volume deo seu

árborea.proteção Estaeliminação dasolo pelaerosão do e
solochuvaságua dasfunciona esponja, mantendo no eacomo uma

proteção dafreático qual,levando-as lençol sem aoao
riosfazendovegetação, passem a sercom que ossecar,comeca a

diretamenteabastecidos chuvaságuas dassó pelas emcaemque
impermeabilizandogradativamentebacias. vãoComo estas sesuas
chegada da águae pavimentações, fazpor construções aquecom

maiscadafaça de formaprecipitada ao drenagem secanal da vez
ocasionando as enchentes.e destruidora,

cadeia,dão remetem daPercebe-se reaçõesestas emseque
asolo, vegetação,água ao aao

einterdependência das partes formamque o
direta impossívelnão, sendoformageral, de compreenderou

qualquer aspecto isolado referência % asem sua
do mosaico de ecossistemas

demostrando 
V I 

conexão

I 
i

■

4

♦

»

função como parte 
que formam a paisagem.

I 
»

abruptâ

cortes

"vazios"
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"vazios"

c1ima;
conjunto. A

o Vale do Rio Tietê.



Ocupando trecho da margem direita de
domunicipiosquando este Barueri SantanaTietê, decruza os e

Rodovia Castelloárea, acompanhando o traçadoParnaiba, esta da
imobiliárioscaracteriza-se por grandes empreendimentosBranco,

empresariaisresidenciais, industriais, Alphaville ee como
Tamboré, sem contudo,
maior de loteamentos populares irregulares. Estecontraste,

Castelloinicio abertura Rodoviaquando da dateveprocesso
económicos 80,apesar dos percalços1967, dosBranco anosem e,

àconfirmação tendênciavêm daacentuando-se, com a
descentralização metropolitana.

crescimento explosivo quevisivelfatoEste torna-se com o
à mancha urbanizada,verifica apesar desteanelneste externose

acidentadosdar sobre terrenos extremamenteavanço agora se os
baciacaracteristicos aneldo de que cercam aserras e morros

serviam parasedimentar demarcarde São Paulo outrora ose que
1 imites sitio ma is acomodação dasdo adequado para estruturasa
urbanas.

caracterizartendências demográficas permitemAs uma
regiõesmaior do Estadomudança estas outras menorumepara

crescimento demográfico da Cidade Paulo,de São
densidademaior dascaracterizadode relocação espacial por uma

municipioscrescimento deáreas da Metrópolecentrais um seuse
Municipio de PauloSãoperiféricos. 1991,deConforme Censo oo

da população da Grande São Paulo,1960 representava 77,4%que em
quando1991,populaçãototal desta62,4% doter empassou a

taxa geométricaregistrou a apresentando9.480.427,de umapop.
1,00%.última décadacrescimento de Emanualde (TGCA) na
maior doParnaiba, com TGCA de 12,68%,Santana docomparação, a

10.081 hab.habitantes 91,Estado, apresentava 37.477 contraem
Barueri, hab. pelo de 1991,1980. 130.248 Censo teve.comem

área territorial,dedevido esgotamento sua pequena 3aao
TGCA reduzida para 5,10% entre 1980/1991.totalmente urbana, uma

"desmetropolização", seja,de tendênciafenômenoEste ou a
desconcentração populacional das metrópoles, seria dasde uma

expectativa de crescimentoguinada teriarazões naapara e uma
busca,explicação parte dos habitantes dosporna
de uma qualidade de vida melhor da que é

fixação das pessoas

possivel
grandes centros urbanos, 
oferecida nas metrópoles, em cidades.-

"3 O

deixar de apresentar intrusões que tomam ai

com um processo

uma micro-bacia do Rio

com a



referência,médio,porte dede transformarão polosque se em
doNúmerosproblemase commenores menos as

Seade
está ocorrendo concentração populacional, indicando que aque na

cidade de São Paulo a cada década.

economia apósCom alterações Pais,da doas ocursono
periodo 1970/1974, final, pela geral dasmarcado reversãoao
expectativas ciclode crescimento pela entradae em um
depressivo, crisecaracterizado do petróleo pelapela e
emergência mundial,de fortesordenamentoum novo com
repercussões no plano nacional, seu principal pólo económico, ao
Grande São Paulo, vêm

sócio-econômico.

DemográficoresultadosOs do de 1991, exemplo,Censo por
indicadorpadrão populacionalapontam para deum novo novoum

processo de reordenação espacial da população. Segundo a
da Região Metropolitana deSeade, crescimento anuaistaxas deas

declinaramPaulo, década 70S . de 4,46% da de 1,86%para na
década significativo que queda verificadade 80, mas menos a

Municipio 3,67% 1,15%,Paulo: dede Sãoapenas no para
respectivamente; crescimento2,12% de anualcontrastando com os

contra os 3,49% daEstado de São Paulo
década anterior. indica reflexo dedoIsto processoum
interiorização paulista, sensiveldo desenvolvimento com um
aumento populacional centrais do Estado,áreas oestee a emem
detrimento da Região Metropolitana, em especial do Municipio dee

demaisSão Paulo. fonte, foramMas, de acordo mesma oscom a
municípios mantiveram desempenhoda Grande São Paulo que um

queda mais aindano periodo impediram uma acentuadaconstante e
da taxa de crescimento populacional da Região.

sensivel crescimentoalteração deEsta processono
principalpopulacional, crise económica,tendo causa acomo

industrial,associada de desconcentração alterouprocessoao o
populacional tinhamobilidadepadrão Regiãode que a como

tradicional área atração, esta perdade da expressão damas
preponderantefatormigração desaceleração donacomo o

também foi maiscrescimento populacional, acentuado Municipiono
dedetentor 62% da populaçãoPaulo,de São regional.

negativo de -756,0 milsaldoapresentou

I

sendo palco de transformações no padrão de 
especialização de seu desenvolvimento

que 
migratório

<

que 
(Sistema Estadual de Análise de Dados)

megacidades.
mostram essa mudança

Fundação

pessoas44

cresce menos

na década de 80,em todo o



II MH

ainda segundo

a

habitantes S.
tendênciadesta reversão dena

e
urbana do sendo dao

industrial foina o

ocorrendo,
Cidade de Sãona
dosas

e
entre outros fatores.

Assim, eixos Rodoviasdas Castelo Branco Raposoos e
do sistemaTavares, e com uma

concentração eixosaos
Trabalhadores/Dutra Imigrantes/Anchieta,e com
forte de bastante doou
Estado,

legislaçãoo em

industrial,Ao modo demesmo um novo
definido deproduçãocomo em um
terciarização e de terceirizaçâo, em

tornandona
menores

dos
mercados,

pólos comerciais de tambémEnquanto e a
gerados, àsemser

os
locais condições dea com

de escritórioscomo a
sistemas abundantes,competitivos,

I
I

apesar 
populacional,

desconcentração 
interior do Estado de

potencial
e permitem 

só

tempo, 
de

pontos 
populacionais,

serviços
relativamente

que 
havida

próximos 

sofisticados

Paulo, 
crescimento

—n 
-

■

preços 
sistema 
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produção
baseado processo 

investimentos

concentrações 
encontram pontos especificos, 
infra-estrutura

polaridade 
localizações próximas dos principais 

compradores e da disponibilidade de comunicações 
facilidade de acesso rodoviário,

expansão, ou ja
"antever uma pressão de ocupação destas áreas, 

não ocorrerá em função da

contra -275,0 mil da Grande São Paulo como um todo, 
dados da SEADE.

a maior aglomeração 
beneficiário

Anhanguera/Bandeirantes, 
industrial relativamente baixa em relação 

servirem regiões 
desenvolvidas

começam 
dispersos, 

serviços mais 
juntos 

prédios 
de comunicações

a Grande

80 no Estado:

Segundo ainda a mesma fonte, encontram-se principalmente 
oeste da Região Metropolitana, os municípios com maiores taxas de 
crescimento, estando ai o Município que mais cresceu na década de 

Santana do Parnalba, com 12,71% ao ano.

a mesma

Com 15,4 em 1991, 
histórica

é o

milhões de

com a

que
ambiental"(EMPLASA,1993).

flexível, 
exige maiores

tecnologia e marketing do que na produção fabril em si, 
as plantas menores e mais especializadas, com postos de trabalho 
em número reduzido, com um aumento da abrangência espacial 

dispersos e muitas vezes distantes.

São Paulo, 
de até 150 km da Capital (EMPLASA,'1993) , 
um espraiamento da produção, 
Paulo, privilegiando-se 
fornecedores e

com um aumento

principal pólo económico 
o principal 

fase "pós-milagre", 
principalmente dentro de um raio 

na realidade,

Pais,



além deacessível estacionamento,problemasviário dee sem
urbanas",complementares que oferecemserviços para

dediferenciação da populaçãodoatender padrão dea consumo
média e alta renda.

deEm contraste outros setores externos processocom em
seja, aqueles cuja populaçãoexpansão, crescendo taxasou vem a

partirsuperiores metropolitana, doN a médiabastantes a
acessibilidadeespraiamento maiorCapital deda vetoresnos

regional, continuo urbano,absorvendo, centros menoresnum
implantação da Rodovia Castellovizinhos, apóssetor oeste,o a

como principal fator deinício da década de 70,Branco, teveno
residencialindução dasassentamentooferta de terrasa para o

classes média-alta e alta.

ocupação predominantementeA partir dede estrututurauma
recente dinâmica do desenvolvimento metropolitano,concêntrica, a

coroa periféricadinamismorazoável da (EMPLASA,aponta para um
vetores de expansão regional,praticamente em todos1993) , emos

populacionaláreasoposição de expulsãoàs amplas seque
Diferenciadamente dosMunicípio São Paulo.deconcentram no

Capital, vêm absorvendos aoutros vetores externos osque
depopulacional pelo adensamentocrescimentodoexcedentes seu

residenciais de baixa renda,áreas
participação relativa na populaçãoconsiderável incremento de sua

ondemetropolitana, localização concentrade setores secom a
mínimossaláriossuperiores 15população rendimentos acom

maiorbairros dediretamentelimitam(SEADE), comque se
inferiorfamiliar quatropopulações de rendaconcentração de a

salários mínimos.
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"amenidades

o vetor oeste vem apresentando



conceitua fenômenosQuando osse como
dificuldadesmaiores

delineaçãosào relevantesrelações eque suae a
sentidoneste eos

objetivo de definirnosso
das relações

uma violência raciocinada,
das operações com o
conhecimento de fatos
obj eto z e construir-lhe sistemaum

âmbito daatravés de categorias analíticas, no
idéia, a

l

ênfase dedaCom suaeno

aqui esboçadas, avalia-se
paisagens f suscetíveis, dentrode novas

dirige,esta investigaçãodetalhadas de trabalho
eficientesma is quantode responderem a suapor

sustentabilidade.

análise cruzadaPara entrea
solo,formas de do ao ae uso e

adefinição de homogéneas ao
deconcluiu-seurbano,assentamento uma

fundamentalUnidades de aumcomo
depredicação de novas
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I

qualificação: 
variáveis

pressupõe-se
próprio

papel
aplicação nas paisagens,

ocupação 
situações

puramente
dinâmicos,

para 
identificamos

por 
indicador

um
identificação

Lembrando que 
indispensável para ultrapassar o nível 
descritivas, incompatíveis 

que definir 
de

que reproduzem,
fim de que se possa pensar o

caracteristicas fisiográficas 
fimobjetivando

quanto à aptidão 
classificação

sistemas, uma das , 
atributos /

na área.

configuração espacial 
como definido nas Unidades'“Paisagísticas 
a regulação de variáveis para o desenho 

das escalas mais

para 
paisagísticas, passíveis 

ambientais intervenientes

parâmetros 
um conjunto 
a análise é

a totalidade dos processos, 
que ocorre na realidade.

atendiam ao

está em identificar

entre elas.
que

de unidades e

a que 
ambientes

os elementos,

agora se

Paisagem
configurações

serem confrontados com os demais juizos
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As Categorias de Análise

ensaio de Piercede 1877, termoEm um mesmo onome usou
idéias separa se referir aos modos

estabelecem hábitos,das costumes,mentena pessoas: como
tradições, é repleto de"modos de pensar". "senso comum"Ocomo

Pierce,ainda acabamodó^. de segundopensamento;tais que,o
incorrigiveis de tenacidade e de autoridade,levando a tendências

inibem estabelecimentoaprioristicascriando .especulações que o
desenvolvimentoconflitos dúvidas, dede dificultando noe que,

consigamos ultrapassar alguns dos preconceitosnossas atividades,
estáquais profundamentedogmas dose o nosso

imbuído.

dúvida X e estadoSabemos, de lado,outro umque a
anti-produtivo,desagradável, incómodo paralisante, portanto,e

enfim, "estadodo qual lutamos libertar passarmos aopor e,nos
nossos desejos dào. Assim, orientamde enossas crenças

maisàs ações,contorno ou menosnossas como uma
natureza uma tendência quesegura de se ter estabelecida em nossa

agir delevadeterminará nãoações... anosnossas crençaa
ocasiãotal que chegaráimediato, em situaçãocoloca amas nos

(Pierce, .1 ) - Istodecomportaremos certaque nos
são aquilo sobreadvém do fato de que que as pessoasoas crenças

enfrentamento desta condiçãoestào preparadas agir. Parapara o
"auto-corrigivel",cientifico,advoga métodoeste autor noum

sujeitosexperimentais estej amqual resultados asempreos
revisão por futuras evidências.

demonstradoPaisagens históriassão coleções de nocomoe,
anterior, sãocapitulo delasfragmentos umapenas

reestabelecerdado fragmentos,momento. Juntar suasos
longe de se tornarleva à criação deconexões,

cujaintercambiáveis, paisagemmatriz deneutra partes auma
torna difícil de ser repudiadaconhecidahistória passa sea ser

nível de percepção,Qual seria portanto,descartada. o que ose
específica,áreausuários estabelecem com esta para que osseus

surjam de forma tão visívelaí detectados e
relevados fatos "naturais",tempo como comomesmoao

irremediáveis,como como

50

problemas ambientais 
se j am

"desenvolvimento"?

"indicação

comum""senso

crença"

maneira"

visíveis em
as

"fixação das crenças"

passíveis de 
sinais positivos de um

serem descartados

como as

ou mesmo

uma nova paisagem:



paisagensVendo comoas
decujo estudo demanda um

código a serum
significação socialde cultural; ocomuns e

intervençõestais sobre formas dãofatosde ecomo se asas
Assimagentes transformadores.alterações do ambiente pelos seus

observa-se
ambienteobj eto percebem dopaisagens desta seuo

conseguem estabelecercotidiano, possiveis quease
continuamente muda redor,sobre ao e asseuo panorama que

"presente palpável", visivelinterpretações do do entorno como
socialculturais, do deexpressão valoresdos e

individuais, realizadas sobreações
3

estes em
um determinado momento.

indicativosindices deisto, confrontamosPara os
representações mediadoras dosatravésdiferentes percepções das

sociais, discursosdiversasdas classescomportamentos seus e
sistema depaisagem.intervenção

4
modos de Como estena

dispersa emrepresentação não é homogéneo, fragmenta e semas se
precisam resgatadasmúltiplas manifestações, elas nasser

identificam para cada um desses grupos de
agentes na região: para

informação;funciona depaisagem, elementoeles, nesta oucomo
partir dainformaçãoseja, medida há produção de aem que uma
informaçãosocial realizada formapercepção de estae que

aliintervenção sãoinfluencia diversos modos de queos
verificados.
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significados, 
definição de

pesquisa, 
inferências

padrões 
específico deste capítulo reside

comportamento
locais específicos,

uma .acumulação.... de

a paisagem local, e o que,

decifrado pelo estabelecimento 
objetivo 

na análise do grau de influência

particularidades que as
como eles veêm

o modo como os agentes da transformação do conjunto de

simbólicas, como 
processo metodológico

dos



uma
controle a

éformaanálise dos coletados, comoe a
diversos agentesrealizada esta pelos e

decorrem deste Nestelevantadas as que processo.
sendo configuradosmanuseio dos dados foram de agentes,grupos

homogéneos às informaçõesnão completamenteseque,
dede produzirem do processoacapazes e

ambiental social são pelopercepção de menosque
sobreresultados de açõesbastante suasaos

expressandoestas as mesmase
área.satisfações sobre a

dado visual, dez enãoA masapenas um
como uma

usuários, deconstruida cotidiano ano seus
inferidas destasinformações pela mesmas

variáveisinformação. Estasconsideradas deelementoscomo
degeradas pela formacontextuais sãoda
dedeorganização modo consumo,e

circulação de mercadorias
pelos diversos às ume,vezesusos,

mesmo
semprenemeseuscom

informação,contextuais,variáveisEstas como
eadão ana

queosuaapor um
impede que a sua

fluido,linguagem, z e captadaesta como um
dinâmico de acordo ee
culturais, podendo tantoser

como

indiretos sobre estrutura, função transformaçãoDados a e
análise,alimentaram estadas com o

dadosdois dadoslevantamento os

flagrar detalhesatenta deobservação parade uma
pesquisaestratégia foidesta de captarAssim, aa

a partir 
interesse.

origem 
substituida

paisagens, 
de

homogéneos 
paisagens,

quanto
coincidentemente,

pelos
vivência

representação 
partir 
variáveis,

i

paisagem 
imagem,

Como um fenômeno de

A partir do conjunto de 
indutivo metodologicamente planejado, 

dados e imagens coletados, inferida 
atividade

mensagem 
seletivo,

processadas 
qual

entrevistas que correspondeu
foi realizada

processo 
repertórios individuais 

flagrada tanto pela imagem regional, 
pela seleção da própria imagem

percepção--. ambiental, 
signo que representa 

decodificação seja imediata.

a52

enquanto sua representação, 
(D’Alessio Ferrara, 1993).

processos
dos diversos grupos da sociedade.

por 
quando não desejável: 

ciclos,

por
o meio

expectativas e

com os

elemento que

tipos de 
nas entrevistas e os registros fotográficos dos locais,

coincidentes com os interesses

e de pessoas, 
conflitantes,

imagem regional 
caracteristicas polissensoriais,

se faz presente, 
fisico-ecológico,

quanto 
respeito 

participam,
expressarem

perceptiva
informações

paisagem regional 
sócio-económica, de produção

da apropriação do espaço 
fim,

juntamente
diretos: colhidos



=

regional deelaborada pela seus
usuários, do levantamento de questões comoque,

concentrariamdiários, atrairiamproblemas atençãosua e
seleção,informação sobre ambiental.realidade Estaa

estabelecida pelo interesse despertaram permite esboçar osque
básicos categorias de percepçãoelementos podem atuarque como

regiãoambiental partir informaçãoda como aa numaque,
produzidoscenários pelaestudada, corresponde desenho deao

área,orientam a vida nesta como expressãoescala de valores que
dos diversos microuniversos ambientais que a dividem.

'J

divisão análiseentreNeste forçandomomento, euma
estabelecemos um conjunto de temas para orientarinterpretação, a

incidência,só,análise definidos, pelados dados, não
determinadosocorrênciarecorrência deconfirmação daou

também,maneirasenfocados diversaselementos de como para a
exemplificação dos aspectos apontados relevantes estaparacomo

princípiosdosanálise necessários compreeensão quee para a
nortearam sua seleção.A

Os Novos Bandeirantes

transbordammoradoresincluídosNeste foram queosgrupo
mancha urbanadaoficiais, ampliando contornodos omapas
ampliaçãometropolitana, decididamenteatuando esuana

limítrofes. Estaurbanosenglobando, lentamente, centrosoutros
trabalhadorcidade fronteirasde denatureza ao

aventurar a ser pequeno proprietário,se
obstáculoscriandoindividual aoosque

autónomosurgimento de classe euma como um
e mostradamédiavalores da classeemulando sempre comoqueos

representativa de todos,

século eles desbravamdopredecessores XVII,Como seus
só que atrás de terrenos clandestinos ou baratos.hostis,regiões

periféricas inicialmente sem nenhumaáreasnestasEstabelecem-se
movimento,partir desse subverterestrutura começam aae,

urbanísticasou normas
Jardimmoradores dobásicas. O nosso

de onde saíram o conjunto deImperial, 53
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esta situação propicia,
sujeito político

livres permitiu
valendo-se da mobilidade

representação
através

3

experiência
vividas

qualquer concepção de planejamento urbano 
exemplo é dado pelos

no Município de Barueri,

como uma classe universal.



analisadas.aqui Este bairro é um reduto de centenasentrevistas
construiram mutirão,familias sistema dede suasque casas em

cu j aárea orientador ounuma
mais casoumcomo

voracidade confusão crescimento sidodede urbano tem ae que

entrevistasleitura dadas estes moradoresdasCom ea por
fisicos das ocupações depor observação dos resultados concretos

públicos, conclui-seprivados dasseus umaespaços e que
principal,básicas, não todapreocupações essase a que move

fixoreside anseio endereço dede certogente ter um que,no
permitindopossibilite a inserção sociedade demodo, consumo,na

Na verdade este estabelecimentopelo crediário.
sua propriedade, lhe pertence,em algo faz esteem que com que

agente se sinta finalmente possuidor de certa cidadania, compondo
justificativa deslocamentofaltava estaeste paraque paraa

riscos daidesconforto eregião longinqua, com todo o transtorno,
provaçõese vistodecorrentes, de todo modo, comoo que,

passageiras.

só,identifica, nãodesteEntre aavanço seas causas
idéia constituídatambém,pobreza absoluta, sensocomomas a

periferia, serão,hoje,são,de lugares quecomum, que esses
anéisintermediárias demais dossão hoje partesamanhã, o que

Como os bairros vizinhos,expansão da mancha urbana da metrópole.
hoje ocupadoscentrais consolidados,maisexemplo de Osasco, ea

identificados, pelosmédia baixa emergente, sãoclassepor uma
moradores do Jardim Imperial, como modelos de futuro, apesarseu

cuja origemcompetição nãosentimentoindisfarçável dede um
como marreteiros do espaço urbanoconseguem perceber. Na verdade,

áreasmercantilizar aquelasacabameles mesmos
intermediárias,

consumismointrodução verdade,deEste processo ao que, na
intermediárias,áreascaracteriza tercomeça a os seusas

exteriores interioresacabamentos dasÍndices, ecomo os
são, orgulhosamente,habitações e

vista das visitas.
possível constatarfoi notável1990 um avanço noem

ocupação fugiu de qualquer plano 
projeto original existente, caracterizando-se

os objetos que são, orgulhosamente, expostos para a
Desde o nosso primeiro contato com este bairro

até hoje, 
sentido de emergência social da população ali moradora, apesar da 
conjuntura de empobrecimento geral da população neste período.ea

por
ao ajudarem a elevar os seus valores fundiários.

norma em nossas cidades.

a compra à prazo,



observávelestáIndicativo fato, maisdeste emtraçoo comum
realizadasentrevistas moradores pequenostodas oseas com os

Jardim satisfeitoscomerciantes do Imperial: estão ocom
maiorpelobairro identificado, principalmente,doprogresso

veiculos,edificações, movimentode deadensamento epessoas
eminentementeconsideradosasfalto, luz outros aspectose

ruraisáreas do nesteentorno;urbanos, contrasteem com as
suspeita, usadasentido, z e vistavegetação menos queaa como

naturalista,mais podepois,ornamental, aspectocomo em seu
origens que consideram superadas.

suas expectativasdeatendimentoexpressão deEsta do grau
j á quetanto suspeita,unanimidadeverdade,torna, umna umase

registradas quantoforam reclamações ae
principalmentedificuldades Bairro àsde (aoacesso, e

fundos dos lotes originaisaquelas localizadas nos
de infraestruturaproblemasdesnivel acentuado rua) ,com a

abastecimento(asfalto luz,e e o sempre
e expressão,irregular de água), de maise,

suas habitações,reclamaações relativas à de quenosegurançaas
dasdesabamentosdiz deslizamentos, soterramentos ea

construções,

certa hierarquia entreexistência dePode constatadaser a
bairro. Aqueles quelocalizaçãomoradores, dada pela noos sua

principais,viasàsnegócios juntostêm nassuas casas e
fio,meiocumieiras defrontedos bem agora aoeaomorros,

metrópole, estãoa entrevisceralmenteasfalto ligaque os
que vieram primeiramente aomoradores mais privilegiados,aqueles

vieramaqueleslocal. contraste, estãoEm ocupar asaque
Íngremesáreas maissucessivas subdivisões lotesdos ease

áreasreservadasdeclivosas originalmente, paraeram asque,
institucionais,verdes e

nível da rua, tendo10 metros seus acessos
escavados barranco,degrausassegurados meramente nopor sem

consolidação, encostadastipo de cortesqualquer em ou se
de intervençõesresultantesbeira de aterrosequilibrando nona

tentativa criaçãoda dequando dosanterior,relevo pequenos
plãtôs,
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i

presente problema do 
difícil identificação

i

preocupações 
moradias,

ou mais

necessários para o levantamento de suas habitações.

trair as

em relação ao

e que ficam em

cujas moradias estão num desnível de até

ao serem feitas,
como se não fosse muito adequado faze-las.

respeito
apesar de certo mal-estar percebido



intervaloMas no
inverno, nãodo e

tarefas de retiradaconstantes da invadelama, suasasas que i

maischuvacada forte necessidade de reescavar oscasas a ou a
barranco desmoronado que lhesdegraus Estano acesso.

ao asfalto,
ficaram distantes dele, também, padrãooutros nota,que se no

habitaçõesconstrutivo possibilidades dedas renda extrae nas
habitações voltadaspois, de modo geral, todas para aquase as

apresentam alguns artifícios que permitem um aumento da rendarua
funcionafamiliar, seja pela abertura de porta que umuma como

uma loja armarinhos, para a prestação dearmazém deou
qualquer outra atividadeserviços, remoção de terra quecomo ou

informaloferecer, do mercadoeles venham dentro quea
caracteriza a vida cotidiana do bairro.

enfática do que esta expressão pela satisfação de suasMais
expectativas, * e cantilena constante, nasa

bairroentrevistas, dode louvação Camararepresentante naao
imóveisassociado deMunicipal de Barueri, do corretore sempre

autoridade do lugar,visto atuarlugar,do outra naacomo um
interesses,defesa de ambosseus

infraestrutura açãourbana, quecomo por uma
e mantimentos,além da distribuição de remédios

já moradorasfamilias ou aquelas,áreas livres do bairro novasas
algumtiveramlocal, porsuas casasno mas que

delivresáreas sãodesmoronamento. Estas espaçosos
original,proj etotopografia mais acidentada, eramque,e no
Assim,institucionais. estesáreasreservados verdes epara

uma relação de dependênciaum clientelismocriaram epersonagens
um paternalismo capaz de gerarextremamente forte, crença emuma

foi capaz deentre os entrevistados,Ninguém,sua infalibilidade.
familiaocorrido moradora destarelacionar fato numaa umao

misteriosamente desaparecido apósáreas, terparece oque
se equilibrava, fatodeslizamento da encosta em que sua casa ao

risco,área dede terem ocupado uma
familia, mas agraciadaassentava local,que se

melhor, do talude erodido,dodoação terreno, pelooucom a
inclusive, auxiliouvereador que,benemérito com algum material

de construção.
56
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reponsáveis tanto pela vinda da 
assistencialista,

atingidas
residuais,

registrada

assegura o 
situação diferenciada entre os moradores ligados

estes problemas são geralmente esquecidos 
quando as chuvas estiam, e não são mais necessárias

com o
no mesmo

ou mesmo

uma nova
que poderá ocorrer com

encaminha para as

e os



anteriormente,colocado levantadoComo o
demoradores fatopara expressar sua no

eles detomadarecenteque parao uma
pelo aumento oo

construtivo. movimento deadensamento o
ônibus e alguns automóveis;

Na verdade,
bairro estádo orgulho eles sentem pelo nesteque

negativa, da condição
diz umana falta de como

das casa
servia de fazendasedeque para a

duasocupava a casas tuma
tem dianãoantes em

eles não cá,
já e certatempo, escapar umamas ao mesmo

estiloinsatisfação deimpossibilidade de manutenção docom a
tem maisvida que anteriormente levava:.. a

tinha"; dedizgente aos seuscomo a se
deixarestimação, nãoque agora

demais verdade, estaNa aparece sempre
afirmar diferença, melhor, entreentender aa seuno
paisagem atual são sempredo bairro quecom

como algo ainda rural,
reflorestamentode gado come

depreciação em relaçãousando demonstramcolocaçõessempre que

contraste, como um

Sistema Paulo, daSão com o
Pois

um nivel de rendatorna sese

destedos e
que estão

tem menosricos, aa
emcom aver

relação aos
57
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que
hoje

significa 
bairro:

Antes, 
que habita parte da 

que originariamente 
estradinha...

para 
vizinhos,

o que faz 
restrito,

sempre 
havia,

região:..."havia 
só tinha passarinho,

mudem para 
cidade",

que 
referindo

principalmente galinhas, 
soltas.

pode 
necessidade

grande argumento 
satisfação está

"o

apontados negativamente, 
árvores, invernada

"animação"

populacional, 
gerado pela circulação 

pessoas, onious e alguns automóveis; trazendo a idéia de que eles 
realmente estão inseridos numa cidade.

apenas 
mas hoje muita gente,
muita gente chegando fica melhor...

deixa

gente tem não
animais

contraste com o

aos morros ocupados por eles.

pelos
perceberem
"feição urbana"

parede e meia.

que permite o acesso a 
moradores

Em contraste, como um enigma que sabem que 
há os talhões de eucaliptos cercados de altos muros 

Residencial São Paulo, da Tamboré,

ou mesmo

com seus campos e 
eucaliptos,

um simbolo

devem invejar, 
que compõe o 
qual dividem 

e exclusão que exibe,o aparato de segurança 
um bem posicionai que se define por 

"serviços de proteção" privados, 
enclave residencial rigido 

possuidores de um simbolo de prestigio que demarca os 
bem dos verdadeiramente ricos, em que a "segurança" 

proteção de cada um do que com o grau de isolamento 
demais moradores indesejáveis, ou mesmo à multidão

moradoras mais

no quão poucas casas 
que percebiam na área.

antigas do bairro,
antiga

os morros

a grande razão 
justamente 

que ele era antes. A principal observação, 
anterior, está



desagradável em geral. atéMas assumiram um
como quandodo bairro,na a

população manifestação organizada pelasnuma suas
lideranças políticas, j unto divide loteamentos,ao muro que os

colocar fogo árvores repúdio vereadorameaçou nas em que oao
despropósito:chamou de todos aquelester postesum se

iluminando eucaliptos, vivendotoda aquela genteuns noe
escuro". foi conseguida iluminação públicaformaDesta noa
Jardim Imperial.

Assim, misto e desprestigio,ressentimentode aparecemnum
vizinhosreferências entrevistadosdos relação estesas em a

invisíveis. superioridade orgulhoAquele sentimento de quee
aindabairrosentem comparação dona morroscom osseu

florestados eucaliptos ocupados pastos,por por com umaou
paisagem rural similar seu loteamento,anteriormente o

eainda transformado numcaracterizaquee
relação àquilosentimento invejaadmiraçãoentre eme aa
árvores,vislumbram do daslado dos altosoutro quemuros eque

localizammoradiasdeixam visão dasentrever sequea esparsas
dentro do condomínio fechado.

sentimento de abandono pelo poder público,verdadeNa este
Município dedofato extremode estaramque se soma ao num

totalmente desvinculados espacialmente da sua Sede peloBarueri,
conj unto sendode condomínios murados, acaba ouexpresso. vez

de fiscalizaçãoinexistênciaobservações daoutra, nempor como
dizendoassessoria

fácil o
Prefeitura Mas estasdo funcionários dedaOsasco que

sãoobservações
sãopessoal de nase e

privilegiados,
sentido de estaremBarueri,compõe decentroque o no

socialde Paulo.São

de consumo, como
o

de hipermercado numumsacos
destaverdade, padrão deNa consumoo

eles de algummodo semostrapopulação que

papel importante
reunida,

técnica por parte da administração municipal, 
aparecimento de fiscais do Município vizinho de 

Barueri.

estes eucaliptos já 
luta por melhorias

lixo disposto para coleta em 
localizado

sentem
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certo

que
Bairro bem melhor localizado do que aqueles

logo suplantadas pela afirmação de que no geral
verdade até

alguns artigos
algumas das habitações, 

plásticos de compras
shopping center próximo.

"de

"o

geograficamente mais próximos de São Paulo. A emergência 
do geral da população local pode ser observada pela disposição de 

automóveis estacionados frente

arrumou",

ser mais

ao que era

com o

ou mesmo

o Condomínio vizinho,



excluídos dosdemasiadamente sociedadeda de consumo,prazeres
contribuem arduamente,cu j a expansão igual a muitos outrospara

continuamente estão a chegar, em incontáveis outrasnesteque ou
similares, doáreas montanhosas Barueri Santanaem mesmo, ou em

Parnaíba, Caj amar, Franco da Rocha, etc. .

Os Nómades do Tardo-Capitalismo

entrevistadosNeste estão moradoresgrupo pequenosos e
empresários condomínios residenciais de Alphaville- Tamboré.dos

diferenciam anteriores principalmentedosEstes se por
satisfaçãoquebra de unanimidade quanto àcertaexpressarem uma

suas expectativas, de percepção dos aspectos que consideramde e
sempre positivos, crescimento registradodo quenos espaçosnem

significativo ainda,cotidianamente vivenciados ma issão ae,
bairrospartir das descrições de em relação suascasas e asuas

uma boa oportunidadeexpectativas de estarem esperando apenasou
país;bairro, cidadedetrocarem comooupara mesmocasa,

elite isolada, daanteriormente dentrofizeram. Como umao
deixamcisão habitam, esconderradical dedo eseespaço que
estilos deexibir, dando tom de queconsumo,novospassam a se o

capacidade,demonstramsão colocados modelos que acomo
mimetizamédiacompetência, estesclassepoder Asucesso.e

dos serviços públicos, que sãovalores afasta-se dos espaçose e
dilapidação dos bensdeteriorados pelas políticas deliberadas de

seguir, liberadospúblicos que sucessivos passamgovernos aos
ficam pelo classes deixam de fazerfim da pressão estasque que

deixando
esta batalha unicamente nas mãos das classes trabalhadoras.

crítica formamais de certaverdade, expressãoNa esta e
cotidiano,relação dodesencantada, seaos seuem

apresenta diferenciada de acordo
de certa insatisfaçãomaioratividade; expressãocom umasexo e

mais doj ovens mulheresentre que emos e as
exatamente entre aqueles obrigadosrelação aos a

afeitospermanência áreamaiorperíodo de menos ana eum
património.devalor mercado Essaderàciocinarem pelo seu

basicamente, pela necessidade, entrenota,diferenciação se

principalmente
homens adultos,

os
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com as

por mais gastos públicos para o benefício da comunidade,

lugares
características de idade,



de uma vida urbana realde uma vida social maisj ovens t intensa.
maisbairrosexperienciada habitamcolegascomo a por que

centrais. donas-Já t as mulheresentre as
de-casa, percebe-se desencantocerto com a

delevadade condomínios r constanteexpressãoser nos com a
criticas à qualificação social dos vizinhos, faltada
de espaços propícios
lazer.

encontram aqueles que pelasse
sejam donas-de-casa,atividades,suas

estudantes empresários áreas comerciais dostrabalham nasou que
próprios loteamentos, maior parte de temposeue que passam a

divisas que mais têm o impulsodentro das condominios,destes os
principalmente entre as mulheres,de expressarem,

previam expectativas em relaçãodeu exatamente como a umasuas
bucólica. Na verdade,que esperavam mais naturalforma e

maisque os moradores antigos observam é com o adensamentoque,o
uma diminuição das áreas livres vegetadas, sensaçãohouvehavido,

vazios,pelos lotes aindadada, em grande parte, e que,eraque
originalmente, representavam motivo de orgulho para eles,

tratamento padrão quepinus, docobertura dentro oscom grama e
finalidade deliberada de ampliarlotes recebemvacantes acom a

no empreendimento.existentessensação de livres verdesespaços
observação porApesar de, parodoxalmente, constante essesser a

visivel de vegetação,usuários estáde ocorrendo aumentoque um
das mudas plantadas junto ao meio fio dasdado desenvolvimentoo

constantesvias frontais lotes,dos ase nos em que peserecuos
a aberturacicatrizes contínuos movimentos de terra, paraque os

circundanteresidenciais, paisagemde e que,novos provocam na
capoeiras sobrevão roubando aspecto de campo epouco a pouco, o

morros que originalmente se apresentava.

sobrepujadas pelaacabam sendoconstataçõesestasMas
valorização deconvicção de terem realizado um bom negócio,

investimento que valeu a pena,propriedades, o quecomo umsuas
dedeterminadas reversõesformade certa compensarpassa a

idealizado quando davidamodo deuma
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Nesta categoria de agentes, 
próprias caracteristicas de

expectativas, quanto 
mudança para estes condominios.

com a

com sua

a encontros e outras atividades sociais e de

e principalmente entre 
vida social possível

ou mesmo,

de vida

que algo não se



que veio paramoradora, chilena origem,diz de aComo uma
direto Austin,residência de subúrbio Texas,atual de asua um

respeito da satisfação que com relação ecasasuaexpressava a
delote paisagisticamente tratado de forma proteger os espaçosa

privado devizinhança.devassadosde pela Apesaruso serem
condomínio,ressaltar económiconivel dos moradoresalto doo

nutria sentimentomoradora de aversãoesta contra seusum
vizinhos baseado numa alegada falta de educação que demonstravam,
principalmente por parte dos mais jovens, segundo ela, eramque,

de vandalismo, invasões, dede roubos morteatoscapazes como e
animais além de dirigirem perigosamente pelasde estimação, ruas

bairro suspeitasob dedo de entorpecentes, sem aea uso
possibilidade de serem controlados, devido acobertamento dadoao
pelos pais. Intranquila por uma agressão que sente potencialmente

núcleoeminente internosdos moradoresparte ao seupor
residencial criançada drogam,ela desabafa: n ataca, sea

ocorridovandalisam"; horrorizada, narrando fatocompleta, ao
familia vizinha que, uma viagem,ao voltar de encontrou o seuuma

sala defilhote hus ki siberiano trucidado dade sobre mesaa
sozinha,deixarjantar. diz não ter casasegurança ao a

cidade Paulosalientando amigos só de Sãofilhos temque os na
* e muitofisicamentecontraditória, lugaremenda:mas, o

confortável, tem de tudo eseguro,
área empresarial’’.

expectativas é maisA satisfação pelo atendimento de suas
salientado pelos entrevistados, Tendo sempre comohomens adultos.
referencial propriedades,valorização de suarenovama suas

comentando que é uma soluçãosatisfação em relação ao condominio,
atividadesideal deixar familia, têmenquanto napara suasa

da África do Sul:origináriocidade ou como salientou um morador,
terceiroprotegida doimpressão áreade estara numa
diáriomundo estrada,tem percursonoque se nao cerca, e

realizado na Castelo Branco, o preço que
este porto seguro.
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Assim,

"tem-se

se paga para se chegar a

nem se percebe a existência da



I

colocação recorrenteComo por parte destes moradores f na
locaisdescrição de moradia,de similaridadesseus aparecem as

áreas loteadasentre estas estrangeiros,exemploscom
principalmente americanos , de observouapesar que, umcomo

istomorador, criar ilusão,pode afastar realidadedaum os
filhos criados dentro dos limitessão dos Na verdade,que muros.

aspecto de segregação é elemento certa maneira,esse deum que,
a paisagemrelaçãooutra circundante.aparece vez ou Estaem

espécie de alienação em relação às realidades urbanas de Barueri,
Carapicuiba do Parnaiba,Santana faz moradoresou com os
desses condominios realcem modelosa com
estrangeiros, lado,que os a
não ninguém, foiterra de fraseser como uma como expresso, numa

ma is observação,patenteparece outraacom vez ou
de visualmente bairro está progredindo, devidoexpressa, que o

sónão edifições serviços,de principalmenteaumentoao e mas
pelo fato de paisagem tornado melhor",ter se 3* que a

desenvolveu, planta muito, . . . tudo terrase se era
vermelha, mudou mais . Esta observação, de certapara que
maneira e salienta ignorância para as condiçõestotalcomum, uma
originais do sitio, pois identificam anterior dosa imagem seus
bairros, existente implantação, solosetorescom a nos em com o
exposto pelos brutais movimentos necessáriosde terra para se
colocar venda residenciaislotes planos; recém-a ou os
implantados, placas de gramas e pequenas mudas de pinus,
dando coloração geometrizaçãoaverde dada relevo. Auma ao
paisagem mais distante, cobertos por eucaliptos,com morrosseus
capoeiras ou pastos; não

áreas, são planas e apresentam um vegetaçãosuasas
diversa: pinus, grama são-carlosas arecas,

ornamentais, incansavelmente repetidas,de plantas constitui um

observadas morrosnos e
plantas palustres das várzeas ainda não aterradas.

medida do naoMas sucessoa
dólares setoresser, nosemmas

Contabilizamvalorizados,mais ao a

que 
identificação

sua 
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Este aspecto de alienação em relação à paisagem circundante 
ficar

verde"
"vegetação

"a

contam enquanto parâmetro para avaliar 
já que estas

é expressa em bio-diversidade, 
por metro quadrado, que alegam 

igual ao Morumbi.

com suas

o pouso é bom"."enquanto em trânsito é perigoso,

com as

e mais uma meia-dúzia

impede de perceberem a realidade ao

nada tem a ver com as capoeiras e macegas 
vizinhos ainda não terraplenados,

modelo de natureza que



deárea, contandosatisfação dezenas centenasacom as
dizemdólaresmilhares de avaliação de suasque ser a

Assim, devê confirmado elementose o
observa destes agentesse emna

ás observarelação nestassuas o se
de

falta dedenão ter umase
sentimento deraizes,estabelecer se pertencerse

diferençaficapercepçãoPor esta com osa
estadiado loteamentomoradores numa

final dedefinitiva, decomo o
identidade. Em nosuma

resultaclara certavaloresdos torna emese
ondetransitoriedade,

ofertadetodos estão uma
aquelairrecusável, todos percebem estão em eque

estão,totalmenteportanto, nacomoe,
irrealidade

há maisgeográfica tornou sese
valor doslugar algum, pelo omenosa

ea

Os Prestigitadores

damanutençãodiz "A luta(1992):Como
lucratividade apressa a

o que
Osdesejosdesignifica enovosa

esforços,obrigados redobrarsão seusosa
enfatizandonecessidades outros, onosnovas

do capricho dofantasia,imaginários papel daapetites ee o
insegurançae daexacerbaçãoimpulso. resultado eO a

capitalistas 
criar

oposição,
muito

espera
trânsito,

da
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Harvey (1992): ”A luta pela 
os capitalistas a explorarem todo tipo de 
São abertas novas linhas de produtos, 

necessidades.

enquanto 
melhoria dos rendimentos

novas possibilidades.
criação

propriedades.
transitoriedade

para
cultivo de

pertencer 
investimentos continuar justificando
estiver garantida a posição como consumidores.

uma arma a

a determinado lugar.

mais para otimizar o mercado, 
secundária:não

suas casas,

ou mesmo

Integrados 
fake" de um capitalismo tardio, que faz da simulação 

percebem que a realidade 
necessidade de

paisagem distante que vislumbram, 
é apenas um elemento de pano de fundo que não carrega 

maiores significados em relação às suas vidas e projetos pessoais 
descartável.

da ausência do

seja no trajeto ou no pouso de

quase que uma permanência de dias contados, 
disponiveis para partirem. À

popular, que
uma procura pelo estabelecimento 

condomínios, a mercantilização

que 
de ocupação transitória, 

interesse em

patente
acreditam

percepção
paisagens,

que 
permanências 

claramente é certa ideia de passagem, 
uma moradia definitiva,



na medida de trabalhoinstabilidade, em que massas e
deixando setores

inteiros devastados,
necessidades do detorna foco permanentee se um

incerteza Abrem-se necessariamentede luta.e novos espaços
quando capitalistas procuram novos mercados, fontes deos novas
matérias-primas,

lucrativos impulso deprodução.operações de O realocaçàopara
locais mais vantajosospara e

do revoluciona periodicamentetrabalho) territoriala e
internacional % a insegurançatrabalho, acrescentandodo uma
dimensão geográfica vital."

agentes, que poderiam ser consideradosestãoNeste osgrupo
vanguarda do processo de transformação que sofreu sofrecomo a e

insegurança daiárea, decorrente,fragmentaçãotodaa com a e
movimento", sejabaseado principio do "valor daouno em

incansável maneiras auferirde lucros.debuscaeterna novase
elaboração de estratégiasopinão, seja deformadoresComo de na

marketing técnicasvisando lotes,venda de opçõescomo nasa
viabilizarem determinadosassumidas acabameles usos,por para

induzindo para a região,dedeterminando toda vocação usoumae
estabelecimento de modelos,

seguidos, responder favoravelmentemercadoenquanto aos seuso
cria-sesistema auto-regulador:produtos. Assim, forma-se oum

validar sucedido,mercado, modelo bemeste, passa ae ao um
conformar a produção que, abre novos mercados. Nestepor sua vez,

criarmais determinantevariável deprocesso, capaza
modificações modelos adotados de ocupação dascorreçõese nos

X a aceitação dosáreas, z e do mercado frentedada pelas reações
produtos oferecidos.

maiormais profissional ativa, resultavisãoCom esta ae

moradores dos condomínios,anteriores, seus
árearelação deserviços. de ambosApesar com averem a sua

seja,financeira, demaneira eminentemente retorno aosou
até por instinto deinvestimentos realizados; estes agentes, um

maisde percepçào clara dasformasobrevivência,
atividades.
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apresentam uma 
injuções mercadológicas de suas

de capital 
vão sendo transferidas entre linhas de produção,

enquanto o fluxo perpétuo de desejos, gostos 
consumidor

(o movimento geográfico do capital 
divisão

diferenciação do padrão de percepção deste agentes em relação aos 
clientes diretos dos

com o

e mais

que passam a ser posteriormente

uma nova força de trabalho e locais novos



sentidode bandeirantes,Como outro neste segrupoum mas
primeirodiferenciando radicalmente do estes

técnicos ligadosempreendedores aosou
frentedesencantocolocam sempre um certo as

exemplificaatuação.de Isto recorrentenumase
frente fatoresdemonstrar certoprocurar aos

entendimento, guiar taisinevitáveis devem, no seuque
empreendimentos, partir formas dede ocupação quea

já comprovados decorrer demodelos testados no suase
profissionais.

própriode temosdesteComo o
arquiteto, que,

inicio, sem contarno
um papelprevisão moradias. tevede Este sempreacom

tinosentidopreponderante de dar respostas aono
sentido docomercial cliente, dede que aoseu no

defaltava concretudeempreendedor seus umaque osa
viabilizar; demaneira conseguiamcerta apesar

vias foramdasiniciais, largura quecomo a
depois corrigidas.

anterior da área outrosdescrição visão estedaA eque
colocoutécnicos de um

discurso critico em relação às
revestiucosméticolocal, desculpando do carater que oscomo se

realizar,projetos lá implantados) demonstra umaseus
dacerta

únicasárea; verdade,na asna
área,inicio atuaçãolocal, de anano sua

irregularesocupaçãodepreciativos, deformasaspectos ecomo
áreasclandestinas, atividades e mesmopequenas

valor,entendimentos, nãonaturais, comonos seus
várzeas

Mas esses
área, são

Desdefoi asuaprocessoa que o
desocupação da

debarracos,seus aos
remoção dosterra, de para acom o uso

frente,matacões encontravam emque se

primeiros
explosivos 

pela

projetos
determinadas

grupo, 
fundiários,

seguem
vidas

incapacidade de recordação
memórias

área dos invasores, 
trabalhos de grandes movimentos 

imensos

agricolas
tinham

espaciais
"feeling"

capitalistas
suas possibilidades 

atitude de

conseguem 
paisagem original existente 

que guardam da paisagem 
dizem respeito

"modo

"epopéia"

aspectos negativos da fase anterior à ocupação da 
sempre sobrepujados pelo entusiasmo com que é descrita 

de sua transformação.

que
e áreas de inundação do rio Tietê.

exemplo deste "modo de pensar" 
responsável pelo projeto do primeiro condominio, 
estava voltado apenas ao setor empresarial,

técnico

um arquiteto paisagista que 
intervenções ocorridas na paisagem

alteraçÕes65

"generosidades"

com os tratores passando sobre

(com exceção

"realismo"



como
devido à76,e

essa
até então tãonunca no

lá...cortes aterros de 35m, detotalcomo e num
máquinas partir de óleo1970, barato,a e

ocorreu,
a

40 m2, dea o a a
não

lotes por
foi cercadadeerro e

• I

Rio Tietê),(odesteApesar como
adiante: dopartir um

20 Estamosmomento
(Viário),

para

vira

acidentada nãovisão lotes dedeMas a
industrialnada, nãoservem para

São Paulo", se

maisnasocorreusem
valorizadas, o

os

sucessoao
dificeismais desó lotesdiz sobraram os

forma,O certa

senso
pois umcomum,

sucesso,
LeinerJaimemexidos... ofora, precisamterrenos seros

vê

por no mercado ... entre
a Marginal..."

ou de armazenagem,
da Tamboré,

ou para
do

’finita•, 
(Tietê)

quadras
pela relação

"os

não
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7 Om, . . .grandes 
possibilitaram os

de marketing" 
mais

marketing 
residenciais..

partir 
km.

"está

"a
"erro

que lotes oe topografia 
diz respeito apenas à ocupação 

pois de acordo com um corretor do "Residencial 
justamente o setor que se apresenta menos 

alterado topograficamente: "está tudo exatamente 
modificações...só

topográficas a nivel geológico, que, como disse um entrevistado, 
construtor de galpões industriais: "...entre 1972
energia barata, essa região foi fabriçada... quadros inusitados de 
geotecnia: até então nunca haviam tido mudanças tão bruscas 
relevo

lotes."

anos o Anel

compensador partir para um polo 
que Alphaville for auto-suficiente...mais

esperando o Grande Anel (Viário), a próxima barreira fisica (sic) 
é o pedágio. Ainda sobra muito espaço, 

a Fernão Dias e
não tem 1break-point’
a Regis Bittencourt, em 10

terraplanagem custa tanto que alguns lotes
Não existem mais lotes industriais ali:

"hoje 
o preço de terreno ali é de 

10m3 empata. Hoje 
servem para nada, 

a região é 
pelo Rio

Comentando a

como era antes,
terraplanagem

'filet mignon'", pois, segundo ele, 
custo/beneficio, os lotes mais procurados são os mais planos: 

inclinados só para estrangeiros, que gostam, 
menos". Referindo-se

lotes mais
quem quer pagar 
empreendimento, diz que 
serem comercializados ("as pirambeiras"). 
já está sendo corrigido pela implantação dos novos setores deste 
empreendimento, onde estão ocorrendo imensos movimentos de terra, 
após a total remoção da vegetação existente. Lição que é o 

empreendedor rival:"Alphaville é 
ao contrário de Tamboré: lotes difíceis, não tem bota—

como colocou um

que de

especificidade do momento 
em que isto ocorreu, este empreendedor faz alguns cálculos: 

terraplanagem custa 3 dólares o m3, 
dólares o m2, a partir30



diz Cidadelocal”,conhece daao
doTamboré. vendados coordenadoresContra dequeo um

Tamboré 1 (Sist. davai ’ilha’Paulo)S.. . o ser a
de baixar (o padrão)região...teve-se

maioria z e arquiteto”,compradores...a comentandode contra o
projetaremestranho comportamento acompanhando terrenosao

acidentados.

vistas todas alteraçõesorgulho, sãoCom portanto, as
eliminação da cobertura vegetal existente etopográficas, corteo

como conquistas,do ciclo hidrológico, vistos com eles mesmos no
que precisavapapel de conquistadores frente natureza serumaa

apropriaçãodevidos esquadrosdomada colocada para a suanose
expectativasprimeiras frenteimobiliário.mercadopelo As a

dinâmicatornaram claramente suprepujadas pela própriaarea, se
nesses últimosde certa maneira, fez com que,deste mercado; que,

que parecia transformassedez aventura, numaseanos, o ser uma
explodiram,mercadodesucedida empreitada. valoresbem Os a

sua imagem,e principalmente de enquanto umconsolidação da área,
é colocado pela midiaque volta e meiabairro da Cidade,

de retraçãocertafez elesárea nobre, apesaragora,com que
frutos docolherimobiliário,mercadogeral do queospassem a

últimos empreendimentosempreitada.foi Portanto,esta com os
comercial deaberturaprincipalmente setorlançados, com ano

firmasresidenciais parteshopping-centers, naenovos
tornasse maisimagem deste setorempresarial, fez esecom que a

imobiliáriomercadoconsumadoaceita fatomais noumcomo
inicio dosda recessão havidaefeitosregional. Mesmo anosnoos

mero episódio, incapaz afetardevistos90, acomoserpassam a
marcha continua do

receberemáreas depor grandesMas capazesprocuraessa
dosfim. Independentenãoempreendimentos terpareceesses

frente,acidentes topográficos que surgem comoa sua
mais investeproprietário construtorasde das naqueuma

mais maisolhamelessetor,construção de ecomarmazéns no
interligação daadiante,glebas maisinteresse aas

Castelo Branco,Anhanguera com e aa
deaberturarodoviário metropolitano, novaumado anel acomo

frente a ser desbravada.

67

1

respeito do projeto original 
rebate

já prevendo 
perspectiva da implantação

Tamboré : "

como uma

para atender uma gama maior

dito por um

"progresso”.



capitaldesteComo jogo dogrande
fundiário, empreendedores,pequenos umacomo
arquiteta venda lotes setorespara em nos
residenciais, de

dizpaulistanos, nâo área naturaluma
reaçào de amigos que

Aindavisitar local: existe isto Sãotraz opara em
fechada?1 ...também pudera,Paulo? ideia deles de

tiposendo Na verdade, denatureza esteo
também, arquitetoe clara,percepção bastante outropara

em projetospaisagista área, apesar de teratuaque na mas que,
realista cenáriovisào bastante do montado venda,uma para a

inconformismo ao ser chamado para atuar somente apósrevela certo
radicais sidoma is realizadas.intervenções terem Esteas

maneira, idéia radicalizarorofissional de deatua, certa com a
chegando ao nivel deartificializações da natureza,estas

topografia original”, fazendo aquilo queformarebrotar destaa
arqueologia paisagem",da formachama de queuma quase

intuitiva de fazer com que aquela falta de identificação do lugar
maneira recuperadapaisagem original possa de certa sercom a

paisagemde arrasada sobreterraMas aesse processo
últimosresistênciaoriginal parece estar encontrando alguma nos

públicosfiscais órgãosoriginária alguns dosdetempos,
meiogerenciarem naturaisencarregados de recursos oos e

inquietaçãoambiente Estado. levantadodo Isto tem certa por
ecologistasinterventores ("estesdestes atravancamoarte Á.

o
agiremacostumadosprocesso..."), tão a com sua

sentidoobrigados deimobiliária, veêm demonstrar certoase
básicos da drenagem original,observação em relação a aspectos ou

versãoconvicção deda vegetação; que acommas sempre amesmo
sistemasambientes, * e evolução sobreconstruida destes osuma

pinus regularmentecanais retificados,naturais: seusseus
resultado final deenfim,são, o

"evolução natural",uma

simulaçãoarremedados,paisagem são numaagoraquee
da Flórida ou daque promete visões"Open-Mall",dentro do novo

Califórnia, aos
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espaçados e seus platôs gramados
de uma cruzada civilizatória sobre a mata

pequenos participantes 
tambémaparecem

constrói

í

alto padrão dirigidas para 
que diz nao conseguirem distinguir 

verdadeira de uma falsificada,

"blitzkrieg"

"fazer

"uma

com um

"’Como?

Ibirapuera..."
com a

ao comentar a

seus sequiosos frequentadores.

"refervilhar dos terrenos terraplenados".

Esta mata

os riachos encachoeirados que uma vez formaram esta 
risivel,

e os morros e

que
erguendo habitações



Os Avalizadores

gabinetes, mergulhados tecnicalidadesEm dosnasseus
burocráticos, sentindo realidadeprocessos em campo, a e as

pressões diretas das fiscalizações, ou localmente, envolvidos com
dia interesses das comunidades, agentes do podero a osos

descrições da área,marcantes

burocráticosEnvolvidos pelos meandros que cercam os
técnicos órgãosdosde parcelamento solo,doprocessos os

estaduais, hábeis em citar resoluções, leissão ,
artigos que dispõem sobre os diversos temas que versam sobree as

técnicos dasdo solo.questões de parcelamento ocupação Mas ose
Ambiente HabitaçãoSecretarias daEstaduais Meiodo e e

responsáveisinclusiveDesenvolvimento Urbano, da CETESB, ose
ambientais, geralavaliações impactos apresentampelas dos no

chamam de degradado, domemória elesleve do loteamento, que
bastante versadosJardim Imperial, contraste mostramsee, em

processos dos empreendimentos de Alphaville, Tamborésobre eos
da Jubran.

Desenvolvimento Urbanotécnica Secretaria dodaUma e
Jardimexasperação,Habitação mencionou, certa oquecom

sobre qual prefere não fazercaso
estacomentários. Sobre os

técnicosoutros ose os
diversosdecorrer do tempode complicações, eque

mostrandoapresentar,estágios, loteamentos apassaramesses
vitóriasàs últimasrelaçãosatisfaçãocerta emquase que

sentido de garantir oapresentadas, ono
aprovação dosdesobredos esgotos,tratamento os

últimos parcelamentos. Mas
fiscalização sobre asesuasas

exigências.cumpririnteresse fazernão tem em
corretivasnãoSalientando sãoações eque suas

técnica mostrapara exemplificar, oumae,
dos lotesdesmembramentosobreImperial,Parque oparecercom

originais em quatro e relata as

processos 
complementam que não têm condições de 

prefeituras locais

só preventivas, 
processo original do

irregularidades mais gritantes,
69

Imperial caracteriza um tipo de 
grandes empreendimentos imobiliários, 

diversos niveis

em sua maioria,

com as correspondentes observações anotadas.

são pródigos em comentar

público apresentam nuances em suas

com o

abastecimento de água e

em seus

dia e

implantações
determinadas



1

ocorrido loteamento similar, recomendaçõesumcom aparae
imediata das áreasrecuperação afetadas. estavaEste calhamaço

dizeres:carimbado este tipoSobreoscom
loteamento dáde outra tratorpara em

corrigir,cima, dá dánão nãopara para quem
comprou perde...coitadinho do povão".

fatalismo,variante é pelosUma tanto representadoa
florestais do Estado.

Um engenheiro Naturaisagrónomo, Departamento de dado Recursos
Meio Ambiente,Secretaria do apresenta extremamenteque se

empenhado, desencanto frente entreverosmesmo que aos
código florestal seja respeitado nasatividade para quede sua o

desses empreendimentos,aberturas das expansões certanovas uma
discrição paisagem, deempolgação revoltadana e

ampliação da Calha dorelação obras deuma em as
descriçõesalterada,Tietê) forma sendoda estacomo vem suas

existente, rede drenagemdeenvolvem vegetação e aaa
técnica bastante apurada.visãoumaa

ficarobservação do Código Florestal área, dena apesar
atividadeEcológico, deGuarulhos, pelaParque que suano em

áreasinvestidasestá obrigado constantes emcampo a
datambémtransformação, faz transparecer, em suas

conhecimento valorização da paisagem natural,área, certo mase
observações sempre acompanhadas de lamentações frente a faltacom

(a lei), eles fazem e alegamde conscientização:
(dos desmatamentos) pede autorização".ignorância... apenas 20*

meiosa partir desentimento de incapacidade, dosEste que
exigida,* efiscalização lhesdispõem, fazer frentede quea

exacerbadoceticismo tornacerto nostranparece e seem
técnicos daslocaisdos poderes públicosrepresentantes nose

deonde estesdos ocorrem
deocupação. em seus

certo fatalismo.
exemplificadocomo

ao
pois ’• sempreacertar",do

foi um processo automático",I

prefeituras dos municipios
Nesses profissionais percebe-se,

passar 
licenciar

pelas 
descrições

processos
ambientes

( "explodiram
Rio

"Processo Arquivado".
técnica diz:

responsável pela 
sediado

ilha 1 ",

"não

"todo mundo sabe

topografia, correspondendo
um oficial da Policia Florestal,

trabalho localizados no próprio olho do furacão,
que em um processo de sobrevivência psiquica, 

pelo secretário de obras de Barueri, ao colocar a política local
"deixa desenvolver para depois tentar

através de um relatório técnico do IPT, com fotos com exemplos do

desde o tempo em que a Cidade era 
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Da mesma forma,

responsáveis pela fiscalização dos recursos

com certo



e hoje éuma estação da Sorocabana, o
per-capita Estado ("odo e arremataCubatão",

consegue disfarçar certo mal-estarorgulhoso). nàoMas frente as
contradições da realidade que sào obrigados absorver e aquelesa

éticaimperativos própria profissional,de sua aocomo
desconsiderar água consumidade onde Cidadevem a na ou a
inexistência de esgoto.

locais,técnicos deixamMas tempoestes ao mesmo que
realidade paisagísticatransparecer certa nostalgia frente a uma

conformidade com aquilooriginal, deixam denào certaexpressar
municípios,exprimem dode seus apesarque ser o progresso que

forasteiros, ricosconsideram invasào pobres. Nauma por e
Secretário de Santana do Parnaiba,descrição, houve a cessãopelo

ficando locais a antigalá Rio (Tietê)do de do os com
("montanhasMunicipio do matasede do VoturunaSerra come a
salientando foireflorestamentos"),virgem, fazendas quee
ambos lados nãopess ima mudança houve: pra os equea

nenhuma vantagem pra a Prefeitura".t rouxe
maneiradeEnfim, certao

pode sintetizar forma como estes espaçosa
um membro da Câmaradetentores do poder politico, e expresso por

eleitoral JardimbaseBarueri,Municipal de tem nosuaque
gabinete,entrevistadoresImperial: recebendo em seuosque

eleitores,enquanto distrubuia vales-remédio para comentavaseus
daquilo que para elebairro apresenta,maravilhas que hoje oas

única diversãoaberto. ..grutas ... a verera ocampoera
deviamdo lugar prestarmotocross", as ruaspara o que

z e melhorentenderhoje ze bairroperfeitamente, seuque noum
deixamunicipio. denãoprópria do Maslocalizado sedeque a
vizinhos,condomíniosressentimento frentecerto aosexpressar

serem atingidos,colocadossão acomosempreque
reféns desejam usados e.comomesmo que

este mesmoa
Z eo progresso

total".
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____A.

dentro desta perspectiva de lutas para 
representante do poder público finaliza que "hoje

segundo municipio em renda 
primeiro

personagem do poder público que
têm sido vistos pelos

um parâmetro 
melhorias desejadas,

"péssimo

"sua gente",

"um

"lado





1

"O problema começo doscom desde o

perguntando se hátempos, os umase

em havendo, esta mensagem faz sentido".mensagem e, se

1994 .Eco,

As Categorias de Interpretação

contrário ficcionais,dos dizAo mundos (1994),Ecocomo
sabemos entidade autoral portrazeremque uma mensagem, com uma

trás criadordeles deles conjuntodentro decomo comoe um
instruções de leitura, infinidade de cópiasreal,mundoo com a

é possivel fazer dele, apresenta menos compreensível,que se nos
deixamos de deveperguntarnuma porqueprocura em que nunca

ficcionaismundosMas osse
tão confortáveis, continua perguntando este autor, porque nãosào

fosse uma obra de ficção? Porqueler o mundo realtentar
interpretar otendência naturalapesar daneste paracaso, nossa

de "textoBarthes chamadoacontece termosque nos em que
obra devida fossevisivel", quando tentamos ler umasea como

seremos compelidosficçàO, por assim parecer ma is confortável, a
fosse ficçãoficção pela vida vidalertrocar ecomo sea aa

relato possívelvida.ler ficção fosse Para termos umcomo se
precisamos,preciso existente mundo reallugarsobre noum

conteúdo categorias de interpretaçãoaplicar aoportanto, e,seu
a descrição de um fragmentodesta forma, saber que temos

entendimento da paisagem regional estruturaCom como umao
signos, de formaatravésmanifesta dede linguagem que seusse

cinética,visual,não tempo a suacomapenas mas ao mesmo
responsável pelousuário,dimensão temporal, temos, oseuno

de sua ação
interpreta,

realizar,encontra diante de si, entre suae ao
surgirreorganizar fazelementos,escolha novaumaseusao

etransformaçãoconfiguração Esta a
esta paisagemdiversossígnicamemó ria dos eporusos

quais sãousuárioindica os seuspensa eage,nos como o
forma,Destaàs efetuadas.escolhasinteresses relação aem

história doe própriapaisagem seu usotransformação da a
73

paisagístico-ambiental.
sofridos

I

aquele que através
a paisagem que

o mundo real é que, 
seres humanos vêm

acionamento desta representação, 
a partir de informações já adquiridas, 

inúmeras opções,

nas mãos
do mundo real e não uma obra de ficção.

existir alguma coisa em vez de nada.

como se



pelo usuárioescrita éconcreto signifiçado oe o seu
desenvolvimento desta processo. O modo sào representadas ascomo

transformações através de sinais acumulam nosuas
história nào muitasestruturam verbal, composta,umaespaço

de máscarasimagens, e fetiches,de concretizados em usos,vezes,
expectativas quehábitos, valores acabam sendoe nos

território,organização domodos de dos espaços
públicos e privados, tratamentos recebem eque estesnos espaços

nas soluções projetuais adotadas. imagens que parecemEstasmesmo
ivida própria, independente dos efetivaram,agentes que as

autonomia transitaremadquirem social,certa ao espaço
um significado intermédio destesdando forma.este umaa e

ambiente,homem faz do demesmos espaço, e suausos, que o
identificandovisual, paisagem, identificandoexpressão e se com

concretizandoeles, dinamizando modo de deespaço e o ser umao
sociedade.

Ipaisagem adquire identidade através doAssim, uma usoa
significado ambiente.dáconforma Estamesmo tempo,que, e aoao

transformação da Paisagem em um lugar
lembrança que ele retém é uma predicação ambientalambiental,

e conformeconservada, que expressa
(1993) acaba por substituir o próprio espaçoD’Alessio Ferrara em

de permanênciacarácterconferindo determinado, umsi, a
cotidiana e rotineira.

homogeneidade percebida daconsiderando sobreMas, que a
hábitossedimentação atravéspaisagem, de de queusosocorre a

definição paisagem fonte debaixa dacontribuem comopara a
próprio problema quecapitulo,informação, nesteretomamos, o

medidahipóteses:dirigiu pesquisaesta aqueas suas eme
paisagem informaçãointerpretação da trazpercepçào queeme

qual(otimização) ambientepossibilita evolução do anoa
iremos trabalharsociedade organiza. neste momento,Portanto,se

identificardados coletados eos
auso,

necessárioPorém torna-sedo lugar e a
ambientedoleiturahábitorompimento deste separa que ao

cotidianasaçõesdocumentação dasatravés da queprocesse
entrevistas realizadas eAssim,constroem esta mesma paisagem. as

imagens foram a base dascoletadas, que

■■

analisados de modo que possamos 
forma de habitabilidade

expressos 
da distribuição

categorias de análise 
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aqueles hábitos que condicionam o 
legibilidade da paisagem.

pelo 
É por .

a própria memória do usuário,

é um modo de reconhecimento
e a

um uso

e marcas que se



descriminadas deinstrumentono um
comunicação deque

certa eao
sistemas desera os

ordem que o organizam. I
z e necessário estabelecimentoPara tanto. de outroo

de consideraçõestecer que
dados. A naturezauma

destas do
usuário, não
f ixado, desãoao
padrões perceptivos no e

discursosconcret i zados nas nasnos
expressões usadas e nae

local.realidadecomparação Estascom a
consideração modo delevaram ao eem

usuários derelação a suascom
e/oudinâmica destasvivências diárias, da

próprias expressões.

eambiental não
alterando-semas

dosconforme eas
àsusuários, tambémsubmetendo-se

sendoecológicas infraestrutura dadee
nãoforçosamente, ae

existência de um
de baseadas seremem

ao mesmo tempo,
submetidoconhecimento está certasa
as

datodo umaee

observaçãodede eum

levam a ea

registrados entrevistas, com anas

conjunto
norteiem

categorias
estratégia

categorias

pelos 
além

que 
de

compõem 
ambientais

expressão 
paisagem 

complexidade

paisagem, 
admitindo

apesar 
ambiente

á

permita 
interpretação dos 

referindo-se

categorias
desenvolvida

obj etivo 
podemos estabelecer 

acontecimento

expressos 
imagens, 

associações

permitiu
fim de

subjetivas,
qualquer

reflexão fundamentada num processo de conhecimento concreto 
rAtravés

dispersos, ; nos 
documentá-lo,

que todo 
condições 

condições de objetivação de 
assim da viabilidade de

generalização. Assim podem ser resgatados, 
de indices registrados, aqueles reconhecidos

fragmentada 
sujeito privilegiado, 

competências baseadas em regras 
reconstruídas racionalmante e avaliando,

experiência 
pode ser estabelecida pela lógica de 

contrário, são categorias

pelos 
sócio-ambiental

própria
localizada. Assim, 

apesar da disponibilidade 
passíveis de

perceptiva 
um modelo pré- 

legibilidade daqueles 
capítulo anterior 

documentados, 
entrevistados,

que
uma possibilidade, 

sócio-culturais e de repertório 
caracteristícas físicas,

um dado
uma certeza,

se manifesta como

esforço de contextualização, 
atenção aos índices da paisagem, surgem construções associativas 
que levam a explicações gerais. Permitem a compreensão 
dimensionamento das constantes flagradas nos índices de percepção 

acenando com a possibilidade de 
de uma multiplicidade 

como marcas de um^

capítulo anterior, 
forneceu signos 

impor certa atenção 
possível demonstrar

que,

A percepção
é um processo e 

caracteristícas



1

informação.significado, aquide entrevistasA seleção dasuma
reunidas, atendendo acimaaspectosaos uma
percepçào ambiental

locaisdos formas intervençãode tratamentoas e
livres viabilizam cortes interpretativos quedados aos eespaços

de ma iselemento ordem abstrata permiteComo que nos
único discurso realizarplano de cadaconcretosuperar o e e

inferências eles, estabelecimentocomparação destasentrena o
categorias interpretação dosrevela fundamental para dadosse a

possivel extrair imagenscoletados, de modo destasa ser
informação viável instruir redesenhos. Baseadospara novos na

responsáveisdestes de percepção, pelacompreensão processos
partir dede informações estimulo ação,geração e para a e a um

experiência ambientalcontrole sobreda esteprocessaque se
possivel extrair diretrizes de intervençõeséespaço,

processo de produção de informaçãocaracterizadas como umecomo
ambientalinterfere aprendizadofator consequenteno eque

mudança de comportamento.

interpretativo, eTodavia, esforçode qualquerantes
aquimétodonecessário considerar conforme donaturezaque, a

de validaçãoestas categorias atuam como elementosnãoempregado,
lei teoria geral,comprovação de mas apenas comouma ouou

eficência explicativa,possiveis partirhiooteses
4»

de, dea sua
capacidade de visualizão realidadeproporcionarem da e umuma

Além da análise, trabalha-seexplicação.estimulo para comsuaa
estabelecimento daspermitindo oagrupá-los,dados de forma aos

assim denominadas:seguintes categorias interpretativas,
referênciasdeMito Natureza:O a

como os

A uma

do

A

da e

76

í

que 
seu

seu
de

Segurança Natural: 
idéia de

"iguais", 
à visão 

mais

pela procura 
paradoxalmente 
patrocinada pela

algumas
frequentes,
visão da natureza,

comentados, flagram 
através das declarações dadas pelos usuários 

escolhidos,

Produção do Espaço Virtual: 
revela a busca de uma 

segregação, 
acabado.

os explicam.

da Natureza: surgida a partir 
precisas a alguns aspectos mais 
relacionados a uma determinada 
dentro de determinados enfoques temáticos.

expressa pela procura por segurança, 
refúgio paradoxalmente revelada pelo 

oposto do risco, patrocinada pela necessidade 
ascenção social e busca de status.

resulta da procura pelos ' 
identidade, que remete

nela encontra seu retrato



I

0 Mito da Natureza

primeira categoria,Na associativo àrefere-seo processo
lógica de apreensão da realidade direcionae a

clichés quee
fetichizam realidade fisico-temporal do através dea

1
I
1 *

-

%

*
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sua compreensão, 
podendo ser definido como a reprodução das máscaras

lugar 
imagens transpostas de outras realidades sócio-ambientais.
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condomínio residêncial. 
vizinhos, para que o 
"mansão texana".
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PROJETO DE 600 Ma PARA SER IMPLANTADO EM LOTE OE 1.000 M<

I

xr 
t±3-

Ílífc

A • »
J

Ni

r I

Fig.l- Material promocional com exemplo de projeto para ser implantado em 
Notar em planta, a locação das árvores nos lotes 
gramado plano possa adequadamente enquadrar a
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écategoria ma is "explicativa"Esta relaçãoa aosem
impactos paisagísticos observados permeia padrõestodose os

capítulo anterior.perceptivos detectados assim,Assume,no o
gual demaiseixo partir do categoriasasa se agrupam,

hierarquizando e definindo-se, conforme os casos estudados.
basicamente, conflito detectado imagemRefere-se, ao com a

da paisagem regional,percebida que reflete uma segunda natureza,
ma is coincidente local. sentido, podemosnão Nestecom a

ma is explícitos,sinais, partir deencontrar alguns menosou a
algumas referências precisas maisalguns aspectos frequentes,a

uma determinada alegoria da natureza, dentrocomo
realidadepaisagem,simulacro brotou dadedo que nauma

imobiliária. dementalidade especulação No aporteda um
sistemamais real, deimaginário hánãoeste mas umocomo

importaçãosentido de produção des imulações eque expressam um
maisapropriação de forma cadaestilos dode vezespaço,novos

resposta a certo impulso de produção de mercadorias
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público que poder fazer compras 
cercada de flores, plantas e 

"igualzinho aos mais modernos da
"traduz” para seu 
uma paisagem natural, 
"mall" (shopping?) ser 

da Califórnia".

rápida e como

e seu consumo.

Fig.2- Anúncio 
" caminhando por 
riachos" faz seu 
Flórida e



















ambas,visto, médiasclasses ou populares,Pelo convergem
para a exclusão da paisagem.

A Segurança Natural

tomou conta das classes média alta nãoO medo social que e
foi muito bem capitalizado peloe exclusivo dessas classes, mas

nossas cidades. Com a percepção dosmodo como se desenvolveram as
foco da problemática social, solução quegrandes centros acomo

alardeava fugaapassou sera
em busca dedos centros uma

que apesar deDai
inspirados no modelo queserem

pareciaséculo, denorte-americanas destecidades em meados ser

foram os shoppings em relaçãosucesso garantido, centers aocomo
àsinternas relaçãocomércio de praçasempraçasrua, e suas

públicas.

I
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seguinte dos subúrbios de classe média,
acentuou a decadência das grandes

vendida para quem pudesse pagar,
qualidade de vida melhor.

o passo
em crise,



I I

$^99 í£
metrópole,motivaram fuga daexpectativasEstas aque

aumento de ansiedade social, provocada pela falta deresultou num
crescimento explosivo dadevido% a tantomudança,adaptação ao

sobre dedeu, um modeloàrea, a ocupaçãoforma comoquanto a se
88
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Fig.15- material promocional inclui imagens 
como portarias, cães e viaturas, entre outras que mostram 
consumo e da vida familiar.

relacionadas
as



viessemdesprovida de históriaterra naturezaarrasada, queou
novos habitantes, uma identidade qualquer.dar, aos seus

A polarização social aumentou quase tão rapidamente quanto
desenvolvimentoexcessivoaliadopopulação,a que, umao

da qualidade deorientado ocasionou erosãomercado, umapara o

condomínios, quanto dosvida médiasdas classestanto seusnos
primeiros continuarembairros; dospobres apesarnos seus

maiscadademantendo aumentando consumo, veze seu
ostentatório,

suas moradias e locaispelas estradas de acesso àse vindas,idas
de trabalho.

habitantes dade um santuário para preservarAssim, os seus
esta região um de seusda cidade, tornou-secrise crescimentodo

deespelhada aparatoironicamentemaiores epicentros, no
atrás de portõessubdivisões fechadasde esegurança suas

verdadeirosnecessitam demáxima,sistemas de quesegurança
exércitos para serem operados.

89

A

padrão
deixa de ser exibido na passagem, em suaso que não
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. . i .

Casa
com muro

de3,80m de altura
e 3 quilómetros

de extensão.

Lotes de 800 a 2000 m .
• •

— ■■ •
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Publicidade com ênfase na segurança dos residenciais.Fig.16-

1991,dúvida, quando casoumemmito foi posto emEste em
foi raptadamoradorajovem naexplorado pela midia,muito uma

limites,fora dosviolentada morta seuslocal,clubesaida do e
elementos oriundos da realidade vizinha.por
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faz comparação com obra de ficção.da épocaFig.17- Reportagem em jornal

movimento aumentarresultou aEste trauma paraumem
violênciacuidados contraredobrandolocal, umaossegurança

Num artigo 1975,deentorno.pressentelatente, seuemque se

foicriminalidade:sobrePasolini quequecomentava a
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transformoufoisê-lo?deânsia económica Opela as91queque
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• zDa disse’massas’ criminalóides?’massas 1 j ovens de Eu ede em
’ segunda ’repeti dezenas de quevezes: uma

’primeira’;Itália é, na verdade, ana
cinicamente transformando-omundo ’real’, numaum

escolha possivel entre o malexisteabsoluta, maisonde não oe
viaartigo, relação*bem” . outroEm com aano, ano mesmo

periferias:... favelas...quasefisicarealidade das
1 centros 1desapareceram. aumentaram enormentecompensação,Em os

estranho assustador. Oshabitacionais. lixo z eO corpoum
direito dos pobresriachos canais terrificantes. Osão umaae

contrapartida que acabou por degradá-existência melhor tem uma
la. . . . da incompatibilidade entre centros e a

consumistaoperáriavida burguesaqualidade de de euma massa
’conservação’função do qual nem a palavra nemnasce um caos, em

menor sentido”.’revolução’a palavra

possibilitada pelodeimpacto de culturaO massas,uma
exposição à superproduçãovia televisãoinformaçãoa aeacesso

diversificado mundo industral em contrastede comcrescente eum
estimularegião,dacondições ambientais deprecárias setores a

origem extra-muros,marginais ordem.de toda Deconcentracáo* de
acima,como

("A partir de hoje
violênciabilhete),diziaobra",mais denão peão aosomos

narrado deorigem interna,também pode ter no casocomo
de drogasrachas de carros,entre vizinhos,vandalismo econsumo
adolescentescometidos,furtos, porpequenos

entediados; mas
periféricos,

sobrevivênciadecódigos formaspróprios de conduta que ose
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provavelmente,
à situação dos bairros

"as

com seus
nada que possa se comparar

com o quadro de guerra civil não-declarada,

um escritório no centro comercial
ou como num curioso bilhete deixado quando de

têm mais o

no caso

identificam com os demais setores periféricos da metrópole.

a estrutura desses

revolução industrial, 
o consumismo que destruiu 

irrealidade

um assalto á





condomínios
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Fig.19- Reportagem em revista mostra o plano autonomista.

formidável sistemaoriginal, deSuiçaComo com o seua
inevitável local,nacional, escaladadefesa na segurançauma

ainda existentes de reformalevaria terra esperançasaspor

integração social, neste modelourbana proposto, com umacomoe
"cidadeinstitucionalização da deefetiva estrutura uma

dividindo as áreas fortificadas da sociedade afluentefortaleza",
primeiro cinturãoreforçados, separando-os de umcom seus muros

e mais além os ninguém", ondede bairros periféricos, "lugares de

policia guerreia com o pobre criminalizado.a

retirada"mais acabada dasda "opção deComo expressãoa
sociedade,da favor derestanteelites relação em suaaoem

criação sócio-ambientaisde enclavesdeutopia burguesa
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A Produção do Espaço Virtual

De
* e a

indivíduosaos
avanço do modo de produçãohá contínuocontinua autor,este um

privadavida dashegemónico daesferassobre pessoas,as
derrubandoinvadindoinfluênciaestendendo asuas casas,sua r

pessoas podiamrefúgio ondetradicional", último aso
económicasrelaçõesdasintegral, longerelaçãomanter emuma

maissubstituindo-a pelavigor fora de casa;
convivência simplesconsumidores, ondedeagrupamento eaum

tipo de comportamentosubstituídadesinteressada é por um
Quando,assalariado temsemelhante emprego.seucom oque oao

refúgio""último daestemercadoeste a s s umeprocesso, opor
excelêncialocal porhabitação passafamiliar,esfera oa sera

sociedade de consumorepresentação da inserçãoda e,na
familiar. nãonúcleo Istosobrevivência dolocal detempo, o

masa
exposiçãoreuniãodelocalsobretudo ouecomo

inserção desteacordocolecionadas, deef icazmente com amenos
o justoescala económica. O bom,

verdadeiroe nao
reinado doz edesenvolvido Lasch, opor

olharcontentam apenashiperpsicológico; onde emse
encarregado decomité"máximo, para onooara s 1 ou,

suas necessidades.satisfazer

in
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significa meramente
mercadoria,

acordo com Lasch (1991), 
afirmação do controle social sobre atividades antes relegadas 

Desde a revolução industrial,

identificação da habitação como abrigo,
mais

"mínimo

"família

que,conforme conceito
eu", apolitico e

ao mesmo

"agrupamento de consumidores" na
"cultura do narcisismo",

a história da sociedade moderna

"família moderna",

ou às suas famílias.

os sujeitos
"petit
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Fig.22-

cidades ,crescimentoanteriores dasdemodelosNos os
paises,regiõesmigrantes rural, de outrasda see mesmozona

que podiamos chamarbairros próprios, atédandoinstalavam oem
istoà cidade;colorido étnico"de n masum

permitia ao morador,pelo contrário,situação de confinamento, em
cada qualatravessar mundos de diferentes classes,seu cotidiano,

Isto contribuia para o enriquecimentoseu caráter distinto.
habitantes,vidada urbana, nemmesmo queaos seus

harmónica,de formasempre
Hoje,cotidiano.sócio-ambientaisde realidades aono seu

realidade destesexemplificadocontrário, tantobem nacomo
valorização dado bairro popular, hácondomínios quanto umana

máximo a vidaevitarcomum deprivacidade, com emaoconsensoo
de decadência dos espaçosgginevitável coroláriopúblico, com o

5

i■
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outro embate:Nesta percepção da realidade acrescenta ose
choque culturaiscontextosentre e

visào do que seja "arcaico"entre euma
parta demesmo umque, no caso, o

modelo,outrosnos como
este padrão de progresso chega

estasa paragens como enormes
painéis publicitários todae ae

visào tecnófila, comuma aem
condicionantesnatural para, em umae os

adotar formasadaptação de
jáplásticas arquitetônicas nestee

continua tãoaqui a serque

emulado.

Concomitantemente estesa
depaisagem observados seuscom a na

originais,elementos
realidaderealidade, ea uma

* eavalizador açõesdestasperceptivoat incida. padrãoEste
finaisconsumidores dosfoi observadoconstante, entre os

dos condomínios ou do loteamento popular,produtos imobilários, e
como na espera

e

daatravés de moradorese

e

negociar vida estrada, seusuma na

fica confirmada aos
atéciclosseus componentes, e

a solução final.
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baixo repertório banal 
paisagisticas

completa
ambientais

indices gritantes de desconforto 
eliminação

ponto ultrapassado 
invariavelmente

I
■

1
■

I :•í

I

originais, 
e degradante,

tecnológicos
"moderno"

3

empreendimentos usados 

considerados de

que a paisagem é a grande excluida;

processos está destinado o gueto,

superadas 
sequiosamente

completa
percepção recorrente de que esta é
construída, almejada e afinal

mundo”"primeiro

"moderno"

"temporal" 

descontínuos,

por uma oferta irrecusável.

está presente na defesa de um especulador ausente,

a ela e

"primeiro mundo".
e multicoloridos shoppings-centers 

parafernália caracteristica de 
indiferença com a paisagem

tem-se a

Com este modelo se reproduzindo indefinidamente em morros 

várzeas, e através de moradores tangidos das áreas centrais 

metrópole como compradores desesperados para fugir do aluguel, 
da casa de seus sonhos;em troca

é a







descrição de através doCom reala um
dele feito,z econcretouso

baseadosneste momento,
discutir quaispercepção,deneste processo as

diretrizes intervenção paisagemformas depara na
levar informação deprodução de capaza uma no
aprendizado ambiental, com consequente mudança de comportamento e
busca alternativas paisagísticode redesenhopara um

ambientalmente sustentável.

interpretação foi consideraçãodas conclusões destaUma a

espectro sócio-ambiental estudado,

colocou-seprodução dos o em suanovos espaços,

atividade projetual uma
paisagens aquelasarquetipicas de nossa

possíveisseriamusuários,condições percepção dosde as
de dedasaidas atuarpara o

forma os ea que seus
acima dediversas escalas,potencialidades da e.nas

tudo,

condiçõesdeterminadasdepartir daA
ambientais,

planos/projetos devem umaparaque os

vivoelementodacompreeensão see,como um

apresentarem como
estesusuários concorrendoambiental dos assumam suaquepara

real condição de cidadania?

escolha entreexercício propõeéticoEste naseque
redesenhoinformadasalternativas sobrediversas o

usuários, deve fazer para umaseus
natureza.

reaisdas numdão contaque
recriadoético constantemente com ose

empalidecem percepçãohábitos a ea eque
108
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rearticulação da sociedade
condições de intervenção

paisagem, 
expressá-los de forma clara e inequívoca?

profissional arquiteto
projetos pudessem incluir

paisagem 
alternativas capazes de ampliarem a percepção

produzido, 
impedem

A partir de escolhas 
exercício

rompe-se 
leitura

expressarem 
assim,

quais
paisagem

condicionantes

da paisagem, 
dentro de uma ampliação constante do repertório informacional dos 

dos projetos, instrumentos

que possam 
interferir

que 
capítulo anterior é possível, 
detectado

planejada e desejada exclusão, por 
da paisagem anterior na 

arquiteto

da existência de uma metódica,

para 
série de questões sobre este conjunto de 

metrópole: dadas

todo o

fragmento do mundo 
interpretação realizada no 

no que foi
com a

com a

previsibilidade
quais as atitudes projetuais que poderiam ser tomadas 

para evitar situações caóticas como as constatadas? E, dentro de 
um amplo espectro de possibilidades, qual o grau de flexibilidade 

assumir



dointerpretação alienando própria produçãopaisagem,da a
espaço .

flexibilidade de diversos níveisDesde modo, considerando a
de possibilidades da dasassumidos a

efetivo depara umao em
experiência mas

enfim podermosParae emuma
enxergar

percepçãopara uma

estabelecer umacomportamento e
permitiralterar hábitos, o

auto-venha como um para oque a a
meio-usuários , destes,de para com oeseus

ambiente com que interagem.

sentido de estaintervirComo no
identificação, arquitetura estede fazer a

de colocar estasculturalpapel de vetor novascapazum
informações percepçãopartir daa
população? Nesta as

paisagem, elementosdas formas de que aosna
além dasforma,ambiente destaconectam avançarcom o

encontradas,

colocaremos duasNa procura
condiçõesatuaispossíveis de

dedodetectadas ena
estudado: nasumaa

Ideobservadas, a
dadiretrizes ambientalmente a =

dahabitabilidade umae
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condições hoje 
fixado.

Paisagem

reconhecimento

por 
alternativas

por 
ética em relação à paisagem.

produzida 
as pistas,

incorporações 
melhoria

possibilitar
paisagística assumir

para
Conclui-se

paisagens 
tendências

responder estas questões, 
desdobramentos das

condições ambientais que foram aqui 
podem ser

capaz 
comunicação eficaz

arquiteto deve encontrar uma forma de 
servir como um meio

significação 
avaliação do que significaria uma

percepção 
primeira prevendo 

segunda sugerindo possíveis 
desejáveis 

área.

partir da previsibilidade 
analisadas, que intervenções 

elaboradas como produto de escolha entre alternativas, 
processo de aprendizagem calcado

capaz de possibilitar uma comparação, compreensão 
previsão em situações análogas?

uma possibilidade de superação da mera percepção visual 
informacional, capaz de gerar mudanças de

pela própria 
indicaçõespercepção devem estar 

reintroduzir,

conjunto
continuidade

produção

gerar
no sentido de

para 
superando este sistema de ordem pré-

e,
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A Paisagem Neutra

conformação, não nenhumaAo apresentarprocurar, em sua
previsíveis apoiando-sebaseando-se sensaçõesameaça, emeem

s imulacros, incentivo do consumo,
homogéneo, hierarquizado, flagramosfragmentado nestacomoe
região eliminar vidada metrópole, urbanaacabou a com apor
desintegração partirrelações da supressão dadas humanas a

específicos.geografia física lugarescultural de Com suae
proliferação de modos deobsessão pela novossegurança, a

segregação espacial e pela simulação do urbano através de espaços
mídia eletrónica,dacalcados estavirtuais estrutura novana

eliminaçãoperiferiCl baseado de todasdesenhotem na asseu
informacionaisdiferenças unidades tentarentre aoas suas

igual valor para todos os elementos de sua malha, de talconferir
combinaçõespossíveis podem fazerforma todasque as suas

sentido,
contínuo,urbano

limite e dado pelas leis do mercado.

relacionado,lugartipo urbanizaçãodeEste sem um
destesincompatibilidade estruturaentrereforçando aa

está particularmentesustém,ambienteassentamentos oquee o

sendo visível nos aglomerados
rodovia,edifícios surgindo de áreasde

nacionaislojas redesdecomerciais ancoradoscentros oupor
automóveisdemundiais, circundados e, naenxames

súburbios,uniformidade
realidadepretendem emquemasamenos,em espaços que se

dos contatosneutra1izadores, pretenderem ameaçaremover aao

sociais.

imunidadedeconfigurarem para aAo zonacomo umase
reforçamcidade,da estesproteção das seupessoas

violento,"mundo secular amorfo, umcontraste com o
caracterizavamantigamenteamnésia moral",de osqueespaço

Este medourbanos,centros
exposição pública operoudemoderno uma

de fora,lado"dopúblicos quando como aespaçooespaços
domínio sobreda diversidade do caos, perdeudimensão seu aoe

dimensão do valor moral,mente humana como a

I 1

avançado neste setor da metrópole,
bem conectadas junto à

segundo as palavras de Sennett (1992).
mudança destrutiva dos

por 
da expansão desagregada de intermináveis 

são

em contraste a um
110

com o este espaço cada vez mais

erradicando qualquer particularidade genuína em favor de 
a partir de uma malha conceituai cujoum espaço

espaços
indefinido,



centro urbano,
espaços

vazio claramenteoutras não penetram, porqueseguro epessoas
demarcado".

a vida públicadesta descontinuidade entreA e a

conecta, comose

curioso"éneutros:e como os

centros de compras,
materiais detalhes,dosesterilidade, e nospara no usoa

quanto no plano geral.
enraizada,está em parte,

forma ma isdeentornofez tratassem seuque com que as

negação da diversidadedoprotestante
paisagem desupressão daambiental, aceitação dade seuse

aceitável, fezfatocotidianosest imulos sensoriais comumcomo
livre termoslidarqualquer emespaçocom oque um possa

lá fora• z 3a nadainstrumentaismanipulativospuramente quee
forma de organizar o espaço precisamenterealmente importa. Esta

resultandoacabalugar,caráter dopela eliminação do em que
lugar- ondeseriamentemuitoninguém levar mora, ouoparece

atropelamlivrescuidar edificiosdos noque seemespaçosou
conjunto complicado dedia-a-dia, cidade como umpor verem a

ambientenegócios./ Emdeinstrumentos condução umseusapara
interiores,edificios,onde nada parece permanente, oseusos

invés de construçõescenáriospaisagismo, aomeroscomosurgem
feitas para durar.

maneira seA
efetiva e dada: e

-sua voltaexistente ambiente, comoacom umano
ilimitado,

nenhumaa
dos assentamentosindefinidamenteexpandirpode osse

valor deconjunto de posturas, ohumanos. A este
em particular,qualquer soma-seespaço

perda deatravés daurbano:neutralizarde espaçoum

-

espaço interior de definição”. Esta transposição de escalas impôs 
geografia da segurança trazendo o 

reduzindo o desenho dos

pessoas
O urbanista moderno está no dominio de uma ética

seja
Esta neutralização compulsiva do ambiente

espaços
eliminam

-
-

e

um 
111
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pela qual esta neutralização do espaço urbano 
pela negação da complexidade e da diversidade

visão do mundo

numa velha tristeza,

pelo poder de conquista e 
limitação inerente ou natural

"um senso de conforto em espaços projetados onde

o medo do prazer,

praças parecem dotados de

com a

ocupação não estando sujeito 
e pela convicção de que

que 
um outro modo geográfico

com o modo

um problema de projeto, 
interior doméstico para o

ainda segundo aquele autor, 
os planejadores concorrem para a efetivação de ambientes estéreis 

projetistas de estacionamentos, 
um gênio positivo

livres a

neutra possivel.
espaço". Esta prática de

percepçâo
privada
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centro. Isto em

demasia, caráter de lugaresperdendo poder de oo

específicos. praças públicas deixaramAssim aconteceu quando as

de

indefinido de quadras repetitivas,tecido perderam seu papelum
de ponto de atéreferência de espaços urbanos,geração novosna

tornarem totalmente obsoletas e desaparecerem. O que restou dese

áreas ma is indústrias, comerciaisadensadas, centroscom e

serviços denominadasrodovias podem melhorbordas das sernas
termo significativamente maisnós, invés de centros,como ao um

brando, na observação daquele autor.

crescimentoMais criar brancodo tela para oque uma em
avaliar relaçõeshabilidadedesorientar deurbano, everao a

planejamento deviverdaqueles devem nestes espaços, oque

subjugaçãodominação doslugares e atoneutros eum para a

neutralidadeafirma, tornou-seoutros. Como Sennett uma

mundoinstrumento de ooder. ambiente natural e

preenchido, daf is ico vazio agentesoscomo um espaço a ser
tiveramconquistadores,paisagens,tranformação destas suacomo

caráter dovitória neutralizá-las. contraComo ouma armaao
sitio, modelo deirregular dooriginalmente esteambiente seu

importandoexpandido incansavelmente nãofoiocupação que

caminho. aspectosestivessem Oscolinas, rios matas noou
drenados foram,niveladosnaturais pudessem osoouserque

intransponíveis ignorados,obstáculos
domado por esta geometria tirânica eser

tem valor nestespoder estabelecernãoAo espaços semo quese
qualquer valor dodenegaçãolimites, baseadoscentro naou

íquandoatitudecontradição, de,ambiente seasurge, como
resistir ao mundoconstrói, aoe,

o que explicado construtor,
temáticos,jardinsdosimensa aoparquesea

impressa,verdade antesA eraque
imagem direta,é definida por em que oumaagora

dogmática, * elei, antesverossímil z e anao

pela sua
estaríamosunidimensionalidade de Marcuse,da nos

popularidade 

tentarem preencher este vazio paisagístico.

é alcançado quando qualquer padrão é repetido 

designar

trazida pela palavra

acontecimento

tornando
112

visivel, na qual 
substituída pelo relativismo da opinião, cuja legitimidade é dada

funcionalidade no atendimento de necessidades. Para além

como se, o que não pudesse 
mecanica, mao existisse.

Ao apagar o ver o

atuar como se vivesse no vazio
agir como se não vivesse na cidade:

ser o ponto central e tornaram-se espaços aleatórios em meio a



sociedade "minorias"denumae
maneiraNasào comoou

identidade, capazesnossa

de falarem bem do mal, reconhecerpassandoe a

hábitos de nossaseconsumo, nossos
caracteristicas fisicas,
idéia cláusula f efelicidade dede privada a
indiferença para outro,

tornou-se mercado, tornou-se e aoo o

felicidade, z e
solução dado fabricoumercado FezO a

coisas podemosde supostamente, terqueconsumo

quando e como quisermos.

americano,subúrbiodeA ascasa
conforto ambiental controlado poreletrónicas, o

baixo custo dosO automóvel,oferecem oo
rede de rodovias implantadas pelo podercombustíveis fósseis

público,
antesO Centro, oa

f ocalponto
comerciais

semi-independentedeversãoesta see agora
receitadeelementosprestam umaa

í até
artificial dee uma

lógicacontrolada,produzida expressa uma noe
mesmo tempo,sentido encerra, ao oe

modernos,sentido primeiro dos um r

mais

dadas as condições atuais

reforçarao a
reais.capaz

Quais os
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dos aspectos mais significativos da 
dimensão espacial da nossa sociedade.

sujeito. 
felicidade,

politicamente 

colonizador mais profundo 
totalitarismos

"parcializados" 
discriminadas.

que 
construímos

"parciais" 
discriminam

cuja
individual

quinquilharias 
meios técnicos,

Esta utopia contemporânea de uma segunda natureza 
realidade cultural virtual, tecnicamente

z

já não nos colocamos como seres morais, 
distinguirem o 

semelhantes apenas aqueles que compartilham dos nosso 
estilos de vida e aspirações,

etc.. Como conciliar o bem comum com uma

o consumo:

com o

e a

do cenário sócio-ambiental encontrado,

como nossos

criam a

em um nivel

o momento.

satisfação 
e coletivo? O politico 

sujeito tornou-se o objeto, 
o reino narcisico do objeto como espelho 

imaginária.

Como um desdobramento previsível,^ 
esta equalização de todo o 

enquadramento ambiental acabaria por afirmar mais a "diferença", 
discriminação e fragmentação social, 

de dispensar até as próprias diferenças ambientais 
efeitos que estas mudanças exercem na economia urbana e 

no meio-ambiente? São as políticas urbanas que procuram compensar

horizonte de consumo.

imagem de uma mobilidade que se transformou em 
mudança da forma da cidade.um marco para

da Região Metropolitana, cedeu prestigio para vias 
e shopping-centers; subúrbios residenciais em expansão 

uma semi-independente "edge-city" 
que apárentemente funcionou

representando 
crise simbólica que afeta a



soloestes efeitos dos de douso

Em chega-se % a de sendovem
todo um na

deem

com

A Paisagem Informada

stories,"Landscapes of only fragments ofare

time. In linking the fragments,

them, theunearthing the conneotions createamong we

landscape anew. A landscape whose story is known is harder to

like neutral matrixdismiss, harder oftreatto a

interchangeable parts."

Mas uma
o

ea
Alcançar estacultural aos

reais condições de intervenção,

Com a

limitetrecho, entre oseano

esta foi

em

condiçõesáreas de

de saneamento,deurbana,
doe

dasnas ■
% alevandodeacarretam

Paisagem e 
ambientes

Branco tendo sido implantada neste 
aluvionar e os terrenos

consideração
refletido

collections

which are visible at any one

especiais 
à baixa capacidade de suporte 

caracteristicas das bacias de drenagem 
necessidade de

pelo rearranjo dos padrões 
metropolitano passíveis de serem bem-sucedidas à longo prazo?

Gohlke, 1995.

apesar 
drenagem e fundações 
solo. Modificações

ver um processo.
sustentáveis

problemas de inundação,
adequar o dimensionamento das calhas e travessias dos sistemas114

conclusão, cnega-se a consiaeraçao oe que 
desperdiçado todo um potencial, refletido negativamente 
qualidade ambiental e pondo em cheque a própria continuidade 
um processo de crescimento predatório, que para sua manutenção e 
continua expansão, passa a exigir sempre maiores inversões, 
crescentes deseconomias.

outra percepção poderia ser dada pelo olhar para a 
Este é o desafio capaz de engendrar 

que expressem a forma e dêm significado 
processos regenerativos da Bioesfera.

compreensão da paisagem como um elemento vivo capaz de ser a base 
de um exercício ético de realizar as escolhas que dêm conta das 

configura o desafio a ser tomado 
pelo projeto paisagistico dentro dos parâmetros trazidos pela 
análise desenvolvida no Capitulo 2.

Rodovia Castello
planicie 

ocupados por morrotes, esta foi a área que sofreu uma ocupação 
mais intensa, com alterações em sua topografia original. São as 

topográficas mais favoráveis à expansão 
exigerem obras 
devido
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de do volume deescoamentoo

com

maisparte do material (solos árease

elevadas, fornecendocalha ea

várzeas, dimensões formas,As e ossuas
fundos de aos

sersua

maisnaturaisos

existentes. Com a forma de corredores de dimensões
áreas doao
solo,
do solo, como

As
taludesdossuscetiveis deaos

energiamaior dodevido amorrotes ,os
Assim,

comem
implantação

de drenagemlotes obras ee

As

de e
de

relevo, seus
solos. São,
necessitanto

viário daságuas e
•-concomitânciacuidados de com ae

sua
i Nas e

erosãode a
áreas maisSãoestabilidade de taludes.decom

ocupaçãoanteriores aparaasque

ocupação
bastante

ocupação. 
condições

problemas 
problemáticas

à ocupação urbana, 
à drenagem das 

áreas

-
-

que 
maiores

I

I
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comprometendo 

material para bota-foras em outras áreas.

corpos 
vegetação 

corredores

d’água, 

caracteristica,

faixas seguintes, 

fenômenos

processo
que pode deflagrar escorregamentos, quedas de blocos 

devido à acentuada energia erosiva imposta pelo 
de erododibilidade dos

relevo, apresentam 
são exigidos 

critérios
restrições quanto à expansão urbana.

diferenciados em função da topografia, 

dimensionamento do sistema viário,

as vertentes de vales fortemente

potencialmente problemáticas quanto ao parcelamento 
sendo mais adequadas para atividades não impermeabilizantes 

atividades agricolas ou de lazer, compatíveis com a 

análise de toda a bacia hidrogáfica de que faz parte.

cabeceiras de drenagem,
segmentos de encostas com alta declividade são áreas 

problemática, sendo potencialmente instáveis 

suscetiveis às mutilações decorrentes do

parcelamentos, disposição dos 

tratamento superficial do solo.

independentemente do grau 
áreas pouco favoráveis 

especiais qua atendam 

do leito

encaixados e

urbanização, 

e intensa erosão,

e de alta densidade, 
entulho) que chega das 

drenagens

com seu

portanto, 

de projetos 

pluviais, tratamento

urbana,115

no processo de ocupação em curso, mais 
estabilidade

projetos 
rigidos quanto ao 
dos

erosão e

terraplenadas, e cuidados de implantação
entre a implantação da infraestrutura, parcelamento do solo e 

áreas já parceladas e que ainda não apresentam 

infra-estrutura consolidada, a erosão é acentuada

acompanhando 
solo próprio e 
poderiam 
significativos 
variáveis, são

por
consideradas

que
das

por 
vale junto

recobertas

águadrenagem que garantam
proveniente das áreas a montante. Já em grande parte ocupada 

uma urbanização consolidada e de alta densidade, recebe a maior
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cabeceiras encostas come
maiscritérioscom

dimensionamento doscomo
linhasáreasde dee

implantação dasdo
etc. .

sistemas,conceituamQuando dascomo umase os
maiores identificardificuldades está os seusem
atributos e

neste os e
variáveis atendiam ao

violência raciocinada,uma
das com o

das Comde fatos
foi dass inteseesta o

depende do dealteraçõesintensidade dessasque a
própria mudança* asuscetibilidade sistemado e a

nãoaplicada Entretanto, aao
denesta mas, em

de se
recursos

e
fatores estas suae

demais doprática favorecendo sua
forma comoou

ambiental, como
de 1966, mostraram seus

capacidade deformas ose

ascomo
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significado
de análises e

que 
adensamentos

vegetadas 
viário,

que 
aferido

grau
agressão 

está

operações
conhecimento

puramente
dinâmicos,

são relevantes para 
identificamos

sistema pelo homem.
aferição mas, em decorrência

principalmente junto às 
altas declividades, 
rigidos 
lotes,

de drenagem
exigem projetos

diferenciados,

fenômenos

Nature"

relações que 
qualificação: neste sentido,

drenagem, 
redes de

um universo cultural,

a sua

quantidades imensas
estudo da ecologia natural e 

sistematizados por McHarg, em seu "Design with 
limites no processo de criação de 

prover os projetos da visibilidade 
necessária para a sua justificação estética e semântica, 
da linguagem da Ecologia da Paisagem com 
mudança, como determinar as condições éticas, 
políticas e técnicas capazes de atenderem de forma mais eficaz às 
diretrizes aqui levantadas?

A partir
o seu reconhecimento da

A arquitetura da paisagem é parte de 
técnico e social e como tanto é informada por um grande número de 

tentativas de racionalizar

que 
de unidades e

reorganização ou 
f im

dela, pensar
"recriação" do espaço para mantê-lo produtivo a 

que se garanta por um longo prazo a disponibilidade dos 
essenciais à sustentação desse desenvolvimento.

focados no
em seu

elementos, 
a sua delineaçào e 

parâmetros 
nosso objetivo de definir um conjunto 

das relações entre elas, lembrando que a análise é 
indispensável para ultrapassar o nível 
descritivas, incompatíveis 

coisas que tem vida.

em suas dimensões

paisagística regional, toi atendo o grau 
alterações humanas sobre os sistemas naturais, apesar de saber-se

a busca

questão
formas

considerações,
função social, que 

exemplificado pelas 
"overlays", feitos por métodos 

suas aplicações no manejo

cultural,

preservação 
hierarquização 
abastecimento,

sistema



paisagens, doAs um objeto cultural,como
sào : vários signos sâo todosque seus ospor

elementos sistemacompõe, todo simbólicoque a como requere
educação do meiocompreensão tanto daquantopara a mensagem.
Pode Paisagem tal canal possui arquitetoa operar como e oo
poder de criar partir dos padrõesuma a

i

Considerando da dao surge
mais

do projeto constituir si filtro,lugar,que ao e o em um para

significado quede conferiresta podeprocura ao espaço o o

desta forma se efetivartransformar no seu

usuário sistemaprodução de significado, devemos usara um um

simbólico ideias,referencie digalugaresque e e quese a

sensibilidadesrespeito ao ambiente, nosso tempo, nossasnosso e

significado z e construção donãoOao nosso povo. uma apenas
contrário supõearauiteto

■4
um criadorum produto de umaaocomo

interação com o receptor e emerge somente com o tempo, quando são

dadas condições favoráveis.as

para combater o aprofundamento da polarizaçãosentido,Ne te

é colocada umaexclusão da paisagem em curso,segregação,e

arquitetosdesafiadoraperspect iva totalmente para os enova e

experimentação deinterventores na paisagem,outros novas

democratização do processo de implementação e gestão deformas de

estabelecimento deintervenções, contribuindo para novassuas o

cidadania, formularformas constituição ter dedade umaao

cidades.futuro dasestratégia sócio-ambiental para Donossaso

reivindicaçõesatendimento dasalém domodo, avançandomesmo
consideração aslocais deveriam levarpopulares, emgovernosos

o valorgeradoras das disfunções ambientais não apenasecausas
acaba sendorepresentativo de pressão,dos o quegrupos

estando bastante

fundamentais para aA procura

ordemdeconcepção que possanovauma

incluirdesafios, entredevefazer frente estes seusa

pressupostos o
alisamento dosdiferenças. Contra como

paisagem significante 
perceptivos encontrados?

combate à idéia de homogeneidade e eliminação das 
territórios

pelas rupturas conceituais
paisagistico-ambiental,

geralmente confundido com participação popular,

negociações entre os

°117

com a

distante da procura por uma maior ética nas 
diversos interesses dos vários segmentos da sociedade.

que o significado da paisagem 
intersecção das pessoas com o lugar e este pertencer a elas

num lugar informado e

com a

significam mais 
constituídos
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dea e
na

elaborado
a suas procuraemque

realidade modelo nuncasema em um
enãoesta nem seusque aos

desejos, alternativascom um
territorial resultadoo

grupos-

paisagemde exclusão daA ruptura com o
reaisdospressupõe, usos ea

dede no uma
acão 4

dados daparte agentes e,
mudançaconsequentemente, em seusumaser

Estarelação osem ao
necessária

maislos dominiosatuarem nos
dinâmica em

Talvez,do
apassar umaa

do esuacom a
será

A Paisagem Visionária

está imundoO

cada maisvez
Não se trata da

forma
ausência, naexcesso,novero

de
seuespaçoe

_____

i

tl
r

enquadrar 
admitir

espaço 
significado.

cuj a 
escolhas

que 
discussão
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pacto 
das diversas

uma opacidade, 
coisas são trazidas

portanto, 
expectativas dos seus usuários, 
indicios

compor tamentais em relação ao ambiente que os engloba.
reinvenção dos instrumentos de intervenção deve fazê-^ 

estratégicos e significativos, 
ambiental, em si muito mais

capazes 
comunicativa possivel de gerar um real juizo perceptivo por 

transformação da paisagem
padrões

uma nova ética e

assim, possa-se 
re-publicização 
importância 

necessário, enfim,

capazes de acompanharem a 
probabilistica do que pré-determinavel.

mais consequente sobre
da

para o

livre, com a recuperação
Para reconstruir a paisagem 

uma nova estética.

modelo vigente
identificação

seus padrões perceptivos e demais 
serem utilizados no estabelecimento

estabelecimento de uma ordem única e hegemónica deve ser colocada 
possibilidade de produção permanente de singularização e da

I 
diferença na paisagem urbana. Também como pressuposto devem ser 
procuradas alternativas ao pretenso projeto "racional”, 

partir da tecnocracia, que em suas várias versões, 
pré-existente, 

planejável 
que demonstrem a possibilidade de 

expressão paisagística seja 
efetuadas pela multiplicidade de 

sujeito de que a sociedade deve ser composta.

hoje o problema de
exposição das coisas, na supressão que a imagem atual provoca do 
lugar; através de uma verdadeira proliferação de imagens, cujo 
ritmo e espaço é determinado pelo seu próprio mecanismo

previsível
demonstrem a

contemporâneo está tomado por 
difícil ver, porque todas as 

primeiro plano e tudo parece uma vitrine.
tradicional de ocultamento da cidade antiga marcada pela |

está no excesso, na sobre- ’

alcançada
ambiente



ou com

invisívelA se a i

grande,
tudo tornaestea se como osem

paisagem,da revelarostos Esta umae as

algo revelado:nãose que
virtualmenteEste enteretratar uma

paisagem
a

desta suaspresença, com
ao percorrermos

permite reconhecendo-atodos um nos
atuais trazerPodem asnosas

lugar see o os seuspara
elas a

lugar dasSaber o
coisas,

de seu
maisrestituindo umaesperar,

como emprocessos e
Aépocas,outras

paisagem rural
da aosea

tempo no I

necessidadesàstentativa deEliminou-se a
temposdeelementos,especificas de seusosseus

identificar instantesparticulares, de em asos

coisas encontram a
I
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responder 

ouvir

parar, 
ainda

que
diversos

precisos em que
sua ordem antes de se dissolverem na desordem

sua presença, 
interesses

imediatamente apreensivel, 

clichés,

fenômenos

pela relação que estabelecem com as pessoas 
os processos naturais.

a ética em relação às paisagens senão dar o tempo 
intrínsecos se efetivem?

produção e não

ou seja,
primeiro plano

paisagens.
incapacidade do imaginário atual de captar uma presença, algo que

diferencie, alqo que não é imediatamente revelado: será

que os seus processos
Aquilo que elas precisam para existirem? Não 
criação de projetos que procurassem respeitar o tempo para que as 

coisas se concretizem diante de nossos olhos?
1

paisagem se torna, portanto, invisível para a imagem 
contemporânea quando esta deixa de ver justamente o pequeno 

aquilo que não se adequa a esta sobre-exposição, 
visível,

possível hoje retratar uma paisagem?
desaparecido sob estas montanhas de clichés? Como identificar uma 

sem remeter às representações 
económicos? Como registrar 
particularidades, algo não 

mas sensível? Quando,

tempo e o

seria necessário

senão pela 

de poder político ou de 

imagem

imagens atuais nos trazer ainda as paisagens 

invisíveis? Podem nos mostrar o ciclo hidrológico? A sucessão das 

estações? Os processos regenerativos dos ecossistemas?

Não seria

adequada aos 
que se materializam na paisagem, 

quando esta foi capaz de suportar uma duração, 
ou urbana já foi capaz de comportar imagens que 

seguiam a sequência da vida, que se colavam ao tempo real de 
experiência das pessoas, quando era possível detectar um fluir do 

interior das paisagens.

e o

que
ausência

aqueles
enf im?

que conservar, atentar para o
de forma que as paisagens então geradas pudessem salvar o 

empobrecimento, efetivando imagens que saibam 
velocidade

ambiente



do mundo. seráMas e
registrar momentosestes asem se
mercado, ansiana sua

criarresolve,tudoem se asse e
dede consumo,

uma
se

como

As
seus

podem ainda% atudo ser
coisaspedemde as e ascapazes a

ondemundopessoas ? deDentro o e oum
exibicionismo, ainda haver para um

distanciamento elementos nae

paisagem, para o

do Osma is niveladora? Mostrar os

limites

maioresas e menores

capacidades de sustentação e regeneração?

deantesética portanto,A

ma is nada,

limites, donão ser osaas se

mercado,

de

própriaque a

dasmoldou suasa

metamorfoses.
ritmo desconhece asno

ambientais,ciclos numae

único

todasfazambientes,tooos com asqueos

social Aestrutura emno

e

das forçasambientais, dando vazao
escalasnaturais,sociais esuascome

pluralidade de formastempos. A por umaprocura

k

que 

próprias

quando 

respeitar

parece 

distância que 

impera

que
120

poderia 

necessário

expressões

diferentes velocidades,

para com os elementos e processos 
estabelecimento e respeito de espaços vetados à 

limites do ambiente?

"voyerismo" 
condições

espaço 
paisagem seria esta luta por reconhecer 

às diferentes

processos 
de edição das imagens,

intervenções dos agentes ligados 
hesita em transformar qualquer ambiente em busca dos 

interesses, quando tudo parece à disposição,

que o nosso olhar ainda é capaz de perceber 
todas as coisas se compõem? O 

instante
que 

de permanecer colado à ação 
procurando se antecipar 

tomado pela necessidade 
com a violência própria de 

poderia se dar ao luxo 
se abrir aquilo que escapa

aceleração das imagens 
sensibilidade mesma de percepção da paisagem,

O problema está na uniformização desta velocidade, 
único que desconhece as diferentes nuances dos diversos

quanto a suas

a uma estrutura social

e ao

que não

transformações se apresentam sem 
é preciso demarcar os limites das mudanças. Não se trata 

necessáriamente de frear ou acelerar a velocidade das mudanças,

à ação,

expectativas
estar sempre ampliando suas ações, 
guerra em que se decide quem sobreviverá, 
de ver as paisagens? De dar o tempo de

para aquilo que exige comtemplação e um olhar atento 
as paisagens?

em relação à paisagem falaria,
dos limites das intervenções humanas. Num mundo em que

com os

no mundo contemporâneo

que 
sejam iguais.

dar forma às diferanças

ocupação
que dividem os ambientes construídos dos naturais? Atento 

sensibilidades dos diversos ecossistemas,

sobreposição de um padrão 
que uniformiza todas as paisagens e 

expressões da 
relação àética



seriadedos% a o

dosvozes
diversos conformam sea e

mudanças funcionais uma
democracia de imagens.

Fazer
riqueza sàoe asque

nós,de
essencial? Comode secapazes ver o

fechar olhosos para
de acolher a asas

criando modo ver, oum novo
múltiplastradicional único ee

passando-sea

121
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capazes 
seriamos

que
fazer das

integibilidade 
oferecer.

corresponda à multiplicidade dos pontos de vista, 
requisito principal de uma paisagem contemporânea, 
várias vozes dos aaentes transformadores da

ver o

que 
corresponder com um olhar múltiplo, 

sensibilidade

expressando as 
agentes transformadores da paisagem, 

corpos que juntos conformam a paisagem, 
metamorfoseiam segundo velocidades diferentes, ou seja, 

e estruturais da sociedade e da natureza,

ver e

superficial, 
perspectivas, a partir de diversos pontos de vista, 
enfim do olhar para a visào, um olhar reflexivo e informado, como 
um linguagem nova desautomatizante e visionária.

invisivel em meio ao hipervisivel, resgatar a 
paisagens contemporâneas 

Do excesso de coisas que se mostram a 
tivéssemos

capaz de acolher as lembranças, a sensibilidade para 
experiências cotidianas, para os múltiplos aspectos dos processos 
naturais, criando um novo modo de ver, superando o olhar

introduzindo
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EPÍLOGO

Uma Manhã num Fim de Milénio.

Cidadeaproxime da de Paulo,Um Sãoque se

sejaquadrante forma de transporte,do quee e
possuidor de capacidade de observaçãominimo interessede eum

gigantesco anel da marginalidadetem, externoatravessarao o
demonstração do principal problema que, diretaurbana, uma ou

indiretamente, demais afligem Pais:todos quecausa os o o
dua1ismo brasileirabásico sociedade de lado,da com, um uma

população usufruindo maiorminoritária da parte daparcela da
riqueza a maior parte da população vivendonacional de outro,e,
precariamente miserável lhe cabe. talvez,da renda Mas,que

'0nenhuma outra visão seja
trafega pela primeira rodovia implantadaproporcionada quando se

dentro Com suas duasmoldes dedos uma
canteiropistas faixas largotrês cada, separadasde por um

restritocentral, sinalização de trevos,pore acessosuspensa

inaugurou "auto-estradas”ela geração de tornouque senovauma

da era de modernizações preconizadas pelo regimeum dos simbolos
rodoviamilitar petróleo.pré-crisepós-64 do Estae

veiooriginalmente conhecida do"Estrada a sercomo

batizada do primeiro general a governarcom nomeo r I

periodo: Presidente Castello Branco.

próxima aservida rodoviaregiãofato, estaDe pora
detornar-se-ia doa

queou
caracterizou este periodo.

introduzidos foi aberto rastro,máquinários sendo ume novosI

via deseguindo destatraçado acesso: morrosnovao

I aterradas passaramterraplenados,
trecho em que o Rio Tietê deixa as extensas Inestea ser normaa

Sãobacia sedimentar devárzeas Paulo,caracteristicas da
122
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viaj ante 
independente

<

9l
• t

.*
!•

I
ambiental que pudesse contrariar os interesses envolvidos,

Com a energia barata então disponivel

Oeste"

"highway"

Capital, tornar-se-ia a paisagem arquetipica do processo 
concentração de renda e desconsideração por qualquer fator social

mais emblemática deste fenômeno do que a

em nosso meio.

o pais neste

matacões dinamitados e várzeas



em um

pelos bandeirantes tardeaproveitado em seue

foram criadosDesta forma,

indústrias, estacionamentos ao mesmoe

loteamentosdos popularestempo manchasem asque

interstíciostodosmetastasicamente por ospropagavamse
transbordandopossíveis, e

áreas ma ispara

Na realidade,

criou tremendas

até entào,

partirimplantados daimobiliários,projetosOs a

maisdeforamestrada,acessibilidade oferecida pela o que

modelo derealidade, deconcretizou,próximo umnossaemse
cidade central, baseadooferecia como opção àsubúrbio naque se

total dependência no usodensidade de ocupação do solo,baixa na

e homogeneizaçãodosna separaçãodo automóvel particular, usos

sobre a paisagem ruralComo consequência,dos moradores. ocorreu,

unidadesdealastramentoárea,dominavaantes umque a
infraestruturas de

apoio,
para a implantação

áreas empresariais.de comerciaiscentros e
ruralter terraestádeste se aprocesso a

parcelamento dodovendida urbano,de terrenoa preço
realização dehavidosolo do umacom ae

infraestrutura padrão.extensiva terraplanagem e

Assim,
da metrópole sequiosade moradores oclasseuma

consideradomodelodedentrosonho de umsua casa
alcançado nos bairrosmaisprestigioso, cada servez

mais centrais.
tradicionalcidadesubstituto daOferecido para ascomo

alta convencidas a se mudarem para lá, esta opçãoclasses média e
imagem desuaI sofrer apassou a

algunssofrermáxima epassou asegurança

II

'f

> —

*

V

•1 
h
1.1

podido sonhar alguns anos antes, 
oportunidades para empreendimentos imobiliários 

remotas da região metropolitana.

própria
difícil de

disponibilidade de 
através

seguido 

potencial

!í

I»

:.í

I

a
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trajeto já conhecido pelos indígenas como Peabirú, 

mais

"beneficiamento"

estreitando e aprofundando o seu curso para vencer o terreno mais 
acidentado do Planalto Atlântico, em seu caminho para o interior,

em áreas,

corredores de serviços e
com as margens da rodovia e seus acessos transformados em 

locais privilegiados,
Como motor principal

energético pela Usina Edgard de Souza.
extensos platôs capazes de acomodar imensas áreas de armazenagem, 

subdivisões residenciais,

engolfando os antigos centros urbanos 
distantes daquelas que qualquer loteador tivesse 

esta nova rodovia

habitacionais unifamiliares e de todas as suas

implantação de 
foi criada uma nova brecha de mercado capaz de satisfazer 

de conquistar

certo questionamento quando
arranhões,



menos
de 40 km/h durantee,
totalmente,

sendodemodeloesteseu sucesso,
foiinfraestrutura queumaem

maisvida cadaCom sobre rodas mesmoveza

j aponeses
calor, niveisconcentram em osse

desta estrada e avenidas,
perdidas senão outrosfazersem a

perceber esta seusque
formas, símbolos emas

todatentam esconder, e
loucas deexpondo a

tédio,
formas socialde oseuse
poderão,

com osem expressar
lhes

■

dadocompreensão dos e
ser perseguidasustentabilidade, deveria no

I

I

I

i. 1 1

original que 
de

próprio 
colocado

que
usuários

insuportável,
ou jeeps

podem começar a 
expressam mais

congestionar
Vítima do

I •i ! 
i!

imitações
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qualquer
deu origem, 

limites
que 

das atividades humanas.

revelam uma incapacidade 
própria 

desenvolvimento

xeque pela saturação de 
prevista para ultrapassar o milénio.

rodovia começou a cair para 
longas horas do dia, 

avenidas que lhe dão acesso.
urbanização acabou

ao passarem contando as horas 
admirar outros veículos,

velocidade média do trânsito na

privilegiados dentro de seus sedãs alemães 
vidros fechados para filtrar os poluentes 

cada vez mais alarmantes,

agora, 
assim como as

com seus e o
para os mais

painéis de propaganda e fachadas de edificações, 
paisagem e seus elementos não 

de paródias, 
mas acabam reforçando,

precariedade do ambiente resultante. Talvez, 
estas pessoas sejam enfim levadas a ponderar sobre certas 

organização social e seus impactos sobre o ambiente: 
enfim, perceber que determinadas imagens criadas falham 

ligação com os elementos do ambiente 
ou seja, 

crescimento

terem nada

camuflagens que 
a sua banalidade
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ANEXO

Entrevistas: MORADORES

MORADOR

DADOS DIRETOS (entrevistado ) :

Ficha 3

DADOS DIRETOS (entrevistador ) :

ri

r
128

- Nome completo / Endereço
- Idade
- Profissão / Trabalho
- Escolaridade
- Posição familiar / Dimensão familiar
- Tempo de moradia / Procedência
- Participação em associações / grupos

»

• n

5

1'

- Caracteristicas construtivas da habitação do lote (percepção da 
existência de risco )
- Infraestrutura urbana - melhoramentos
- Relação hab./lote/bairro
- Discurso, frases / termos
- Postura / Gestualidade / Acessibilidade
- Outras observações

- Caracteristicas do lote (dimensão / escritura / posse)
- Caracteristicas da habitação (satisfação / expectativas )
- Caracteristicas do bairro ( a habitação no bairro - público x 
privado )
- Visão anterior x visão atual do bairro (satisfação / 
expectativas )

15 C-l (Jardim Imperial); 7 C-2 (Alphaville/Tamboré); Total de 22 
entrevistas realizadas em Julho de 1990:

DADOS PESSOAIS:

Ficha 2

Ficha 1

Modelo de Ficha.



a) DADOS PESSOAIS;

b) DESCRIÇÃO DO LOTE/HAB/BAIRRO PELO ENTREVISTADO;

VISÃO ANTERIOR X VISÃO ATUAL (EXPECTATIVAS X SATISFAÇÃO);c)

OBSERVAÇÕES.d)

01 . tipo C-l:

2

pavimento

que já

tipo C-l:02 .

V.

f.

anos, 
renda

dona 
renda

e 
de

forte 
problema

familia 
anos,

se
sua
em

c) 
do

casa/bazar,
0, 00,

c)
(”

í
i

Io grau, 
tempo

opinião de que 
trouxe

condicões 
conseguidas pelo 
promessas:

a 
da 
sua 
um 

se acomoda em um 
infraestrutura,

não 
A 

a raita de 
ocasionando 

ficará 
não 
de

sinal 
um 
revestimento 
umidade 

construção no 
fios 

tem pavor 
12-07-90

Tem a 
bairro

anos: " 
os vizinhos, 
fácil acesso,

de
2

d) A 
risco 
apresenta 
construção

de quatro 
procedência

água 
pelo 
para 

Em um ano e 
colocar portão e levantar um segundo

b) Lote 
situação 
que melhorou de situação.

Há muito trabalho a ser feito".
por falta de tempo e temor de brigas, 
mas

de quatro 
meses,

e trio. A 
lote vizinho.

de alta tensão que passam por
de cobras que já entraram,

habitação, 
para seus

aproximadamente 7m x 30m, adquirido na construtora, 
regularizada. Está satisfeita com a nova casa, acredita 

Espera concluir totalmente a casa em 10 
Não tem muito contato com 

A escola é de 
sente falta de creche e posto médico.

a) 25 
pessoas, 
Osasco.

a) 24 anos, dona de casa, 
pessoas, renda 4.000,00, 
procedência Osasco.

o bairro está melhorando, o adensamento 
"alegria e feição urbana", revela mêdo das12g

não representa 
feito por eles mesmos , 
erosão ou deslizamento.. c grave que é a falta 
interno/externo
frio. A iluminação 

A moradora
trás 

inclusive,

intensa 
comprometida 
incomoda com 
moradia, mas 
sua cozinha.

aparentemente, é bem construida e 
ocupantes. O aterro 

nenhum sinal forte de 
apresenta 

impermeabilização 
sensação 

com 
os

Io grau, mãe 
tempo de permanência

mãe de familia 
de permanência

b) aproximadamente 5m (frente) 
escritura, embora já estaja com o 
construtora pago no banco". A moradora está 
casa própria, 
2°pav. com 
único comodo).

Melhoraram as condições devido ao ônibus, escola, luz, 
são vitorias conseguidas pelo vereador que faz muito 

bairro”); ainda promessas: asfalto na rua, parque público 
recreação ("não existem locais para tal atividade"), 
meio pretende levantar muro, 

"para acomodar melhor as crianças".

x 20m (fundos) . . . não tem ainda 
pagamento quitado "carnet 

satisfeita com 
tem expectativa de prosseguir a construção para

3 quartos (atualmente toda a familia, 
Acha o bairro precário quanto a 

embora veja uma situação de vida melhor do que a anterior.



Sentelivres.

d)

03 . tipo C-2:

i
f

tipo C-l:04 .
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-d

9

I

C) 
a 
u

Academia 
0,00,

u
ír í J
í
í
fT— I1. 
í
Lí *-
&

I
■1- 1

2°

torres de alta tensão e dos invasores das áreas 
falta do asfalto e demais infraestruturas urbanas.

z e
é a
horas
nos
pão-duras...

da saúde", diz,

lotes 
"modesta 

embora

d) 
lado (3 
dispostos de 
sendo o acesso 
alamedas. 
dificil,

de 
social está 
preferem ir

Ginástica é um cubo de aproximadamente lOm de 
sendo o centro comercial um conjunto de cubos 

em grande densidade, 
ou vielas, que são chamadas de 

de circulação interna

dona de 
renda 20000,00,

b) ”2
4 00m2,
era
está
3a. de @2 .

casa, Io grau, mãe de familia de cinco 
tempo de permanência 3 anos, procedência

Auto-construção, sem o 
alvenaria de chalés pré-fabricados 
funciona a loja. Apesar de 
entre as vizinhas: revela 
construtivas, piso cerâmico, 
o esgosto é lançado direto na 
e vocabulário mais elaborados,

uso de planta. A casa é uma copia em 
em madeira. Na sala da frente 

inacabada, a edificação se destaca 
certo conhecimento de técnicas 

detalhes de pintura em vermelho; mas 
rua, exalando forte odor. Discurso 
extrovertida.

b) Lote de 25 x 5, cujo pagamento é feito no banco, e a escritura 
será entregue depois de tudo quitado. A mudança para o Parque 
Imperial foi a solução para o fim do aluguel. Diz que o novo 
bairro tem a desvantagem da distância do comércio e de serviços e 
a dificuldade de transporte (principalmente o ônibus), além da 
falta do asfalto. A moradora enfatiza o relacionamento com os

O prédio da Ac.
and.), sendo o centro comercial 

forma aparentemente aleatória, 
feito por frestas,

A construção é boa e bem acabada, 
pouco espaço, excesso de programa.

a) 29 anos, 
pessoas, 
Osasco.

a) 19 anos, gerente Academia de Ginástica, grau, 
familia de 5, renda 0,00, tempo de permanência 
procedência Ilhas do Sul, São Paulo.

filho de
11 anos,

grandes” aproximadamente lSOOm^, área construida 
" em relação as outras que a circundam. O bairro 

bom, embora "morto" (no que diz respeito à diversão) ; hoje 
"superpovoado". Isto o incomoda, disse que sua familia foi a 

Estão esperando uma oportunidade para se mudarem.

Vida social "devagar, quase parando, a vida noturna se resume 
jantares em "restaurantes de renome", dentro de Alphaville.

Existe muita violência, assaltos, roubos, etc., isto é abafado 
pela imprensa em prol dos próprios moradores e empreendedores...© 
sistema de segurança é eficiente, e eles atiram mesmo". O maior 
fantasma do bairro é a falta d’água: "chega a casos de ficarmos 
12 horas com e 12 horas sem água". Quanto ao seu negócio "o 
mercado enfraquece nos periodos de vazios (Inverno) , as pessoas

Alphaville são pão-duras... preocupam-se com badalação: o 
acima da saúde", diz, reclamando dos moradores que 

a academias em São Paulo.

r
i



1

A

05 . tipo C-l:

màe de família de quatro pessoas. rendacasa,

área livre,doado,lote era

l

I

06. tipo C-l:

grau, i

E

II

II 
I ■

<1

í
I

cimento
risco 
solo 

Acesso 
escavados

casa, 
tempo

em 
ser

é 
que

•

d
i •J

I I
irI rz
• '

de
1

Io 
de

com 
num

d) 
lateral 
encosta, 
exíguo 
construção vizinha, 
12-07-90.

a) 22 
12000,00,

morava 
a 

não 
tem água 
ainda tem 
raio,.. .

c) Vê com 
melhorando 
futuramente,

iluminação 
demais por

Auto-construção, 
e frontal, 
criando uma 

afastamento

anos, dona de
tempo de permanência 2 anos, procedência Osasco.

noção do tamanho do lote, 
a escritura com o tempo.

cobertura em telha 
de declive 

praticamente 
ou

c) Não 
antes 
encosta 
tem 
ainda 
muito 
deixa

b) Sem 
espera ter

b) Lote 
firma,

sem revestimento, 
encravada em encosta 

cortes 
tratamento 

de cima, em degraus 
precisam ser refeitos

ocupando todo o lote com um mínimo de recuo 
encaixa-se nos fundos num corte abrupto na 
situação de risco de soterramento. Devido ao 
lateral tem sua iluminação afetada pela 
se destaca entre as demais por se rebocada.

desemoronamento, 
qualquer 
rua 
que

mãe 
permanência

ondulada 
acentuado. 
verticais em solo tragil, sem 
revestimento. Acesso precário pela 
rusticamente escavados na terra (32), 
após cada chuva mais forte 12-07-90.

d) Habitação de 1 pavimento, 
de cimento amianto, 

Alto risco de 
em solo frágil, 

precário 
na

de aproximadamente 
escritura será

5 x 25m, negociaram 
a escritura sera retirada com a 

para o Parque Imperial pela casa própria, 
supera o problema das distâncias maiores 
aproximadamente l:30hs). Afirma que o 
vizinhos é fundamental para superar 
Afirma que as casas embaixo da linha

vizinhos como uma forma de ajuda mútua em um ambiente adverso, e 
a atuação do vereador, junto à comunidade, lutando por melhorias.

otimismo o adensamento do bairro, 
e assumindo feições urbanas.
construir um segundo pavimento.

família de quatro 
ano, procedência

a) 29 anos, 
pessoas, 
Osasco.

se acostuma com o bairro, gostava mais de onde 
(Osasco), mas está satisfeita com a casa. Tem receio que 

desmorone, mas o marido e outras pessoas dizem que 
perigo. "Tinha pouquinha casa, não tinha luz, não 

(poço) . . . ficou melhor o bairro, mas falta muito: 
eucalipto... é bom cortar, cresce muito, chama 
a terra pelada para ir caindo de pouquinho".

dona de 
renda 0,00,

acredita que está 
perspectiva é,

o lote com a 
quitação deste. Vieram 
o que, no seu entender, 
(escola de 2o. grau, SP, 
relacionamento entre os 
as dificuldades locais, 
de alta tensão são^^



T

d) nos
que

tipo C-l:07 .

o

barraco
mas

d)

08 . tipo C-l:

132
I

I I •

regulares,
dos
chove:
como beneficio:

anos, 
renda 0,00,

lote, 
por

lote, 
por

salão 
mulher 

"ando 
Mas reclama

vou
* e

tem

de
é

cia .
de
a

bairro
80%

• *

do

tempo por 
faz mutirão

comerciante, Io grau, mãe de família de cinco 
tempo de permanência 1 ano, procedência nd.

a) 35
pessoas,

e é grata ao vereador que cumpriu suas promessas . Um 
principais problemas é a lama que forma nas ruas quando 

"asfalto seria a solução". 0 adensamento do bairro é visto 
"dá mais cara de cidade".

125m2 
minuta 
que

corte da 
estão

Auto-construção, nos fundos do 
encosta, ameaçada de soterramento 
acentuando o desnível existente.

b) 125mz (5 x 25), 
a minuta na 
"O que tem 
valorizado... 
Conheceu 
familiar, 
trabalhadores: 
assaltado a pouco 
vizinho), a gente 
bloco em cima do terreno tá limpo! 
casa, constrói no barro mesmo".

34 anos, 
três

um
tijolo", 
acessórios
sinto à vontade".

a) 34 anos, inspetor de qualidade, 
de três pessoas, renda 18000,00, 
procedência São Paulo/ antes Piauí.

(para um
pois sua

comprados...

b)_ sem escritura ("todo o bairro"). Ainda pagando 2 
casa, outro venda); sem idéia de suas dimensões. Há 
chegou o asfalto, melhorou com o ônibus ("mais uma linha").

encaixada num 
obras acima,

encaixada num 
obras acima,

corte da 
que estão

c) A falta de segurança não é encarada como um grande problema, 
manifesta tranquilidade quanto ao perigo de desabamento, alegando 
que nunca houve na sua rua. A perspectiva é construir na parte 
frontal do lote (mora no que é para ser a edícula) .

a 
a

em cima 
constrói

do Baronesa, 
firme, você 
tem risco de

lotes (1
5 meses

"tempo" para pegar 
($ 20.000). 
de série, 
bastante".
" pessoal 

somos todos
( conta que foi 

bairro 
jogou o 
cair a

Auto-construção nos fundos do 
encosta, ameaçada de soterramento 
acentuando o desnível existente

já tem tudo pago mas falta 
de loteamento, e fazer a escritura 
adiantamento... é um bairro fora 

tendência é melhorar, já tem casa o
há 4 anos, saiu do aluguel... 

nordestino, bairro comunicativo, 
se ver algum vagabundo é de fora 

trombadinhas 
. . . terreno 

não

c) "Futuramente vou construir 
cabelereira) , mas é casa de 
cabelereira e já tem todos os 
liberal dentro do Parque Imperial, 
que falta área de lazer para as crianças.

2o(*) grau, chefe de família 
tempo de permanência 2 anos,



nào

09. tipo C-2 :

»

escolheria

10. tipo C-2:

anos,
■

quatro 
meses,

ma is
muro
lote

de
denunciam a dona,

t 
<

decoradora, 
300000, 

Texas.

74, 
O 
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um 
tanto,

nào tinha água, 
embora ainda 
enumera.

3o

familia
2 anos

c) "Antes era uma tristeza: acabava a força, 
dava para entrar com o carro... hoje melhorou muito, 
precise de muito... delegacia, posto de saúde, creche",

a) 3 9 anos, arquiteto, 3o grau, pai de familia de quatro pessoas, 
renda 200000, procedência Morumbi, SP.

d) A 
ma is 
deck 
alto 
que o 
objetos

diz espanhola de origem e batalhadora 
sào saudáveis, a venda é 
uma máquina de cortar frios.

(trabalha na venda), 
pequena mas arrumada, 
12-07-90.

b) "Antes .devia 
conheci em 80,

ser mata densa/eucaliptos . . . começou em 
@4 estava em terraplenagem, nào tinha nada.

casa possui um 
densa vegetação 

churrasqueira fazem o 
mais arame farpado da 
faz divisa, 

várias
que se

3o . grau, màe de 
tempo de permanência

c) Em 83 
positivo, 
de dar 
crescer 
os espaços livres do 
Alphaville 4, às vezes 

o lugar de novo:

projeto paisagístico introspectivo: dunas 
vedam a face da rua, pequena piscina mais 

estar nos fundos, separado por 
área do parque ecológico, com 

interiores aconchegantes com exposição de 
partes do mundo (Suiça, Estados Unidos) 

diz decoradora e é de origem chilena.

de 
e 5

a) 45 anos, 
pessoas, renda 
procedência Austin,

conheceu, gostou, comprou; hoje diz que "explodiu, foi 
se tem tudo, nào ficou isolado de São Paulo... Vào ter 
jeito na estrada (Cast. Branco), não pensei que ia 

diminuiram as áreas verdes, mas está bom...não usa 
livres do bairro", não sai de casa quando está em 

às vezes sai para dar uma volta de bicicleta, mas 
"valorizou muito".

foi o único lote que 
construíram e depois 

mas teve um pouco de decepção: 
económico alto, é muito baixo 

muito 'noveau-riche’, 
era assim... nos Jardins 

Problemas de drogas:" muito mais do que 
não há agressão externa, mas os

se droqam e vandalizam (mataram um 
pode deixar a casa sozinha, 
mas considera 
confortável,

d) Se 
as crianças 
inclusive com

b) Lote de aproximadamente 500m2, diz que 
achou e não teve escolha, fizeram o projeto, 
viajaram. Gostou muito de 0, mas teve um 
"embora seja um lugar de nivel economico alto, e muito oaixo em 
nivel cultural (dos moradores) muito 'noveau-riche', quando 
morávamos em Higienópolis não era assim. . . nos Jardins não se 
acha esta gente. Problemas de drogas:" muito mais do que nos EUA 
(onde morou), não há agressão externa, mas os vizinhos ... a 
criançada ataca, se drogam e vandalizam (mataram um filhote de 
huski de um dos vizinhos) , não pode deixar a casa sozinha, seus 
filhos tem amigos em São Paulo; mas considera ao mesmo tempo que 
"fisicamente" o lugar é muito confortável, seguro, tem tudo, e 
não sofre nenhuma interferência das indústrias/armazéns vizinhos.
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tipo C-2:11.

área construída: 250m2b) Lote 360m2,
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apresenta problemas 
partido 

das

solução ideal para filhos pequenos: 
casas,
ilusão,

em parte
Do 

parque 
arame 
andar 
casa, 
gosto

2 
a 
um

não 
jardim, 
preguiçoso, 
São Paulo".

por 
se 
escorado, 
ambiente

a Sardegna talvez, 
casa acopladas, 

18-07-90.

em
que 

Em 
impacto 

4*

de 
de 

forma 
orgânico.

ao aumento no 
perda do espaço... a 
• é (área livre/verde)".

tem
ficam

um
apesar

vista 
está 

O
pav.). 
quase 
por um 
morador) 
volume em

a) 41 anos, 
200000,

terrenos 
ruim, as 
de maior 

loteamento 
do

"fazem turmas, 
têm liberdade dentro dos limites dos muros, 

afasta da realidade... Muros, grades: 
solução que não me agrada, mas resolvem o 
em trânsito é perigoso, o pouso é bom", 

traz lembranças da África do Sul, País onde 
disfarçada no Brasil: pior a situação 

na África do Sul"). Arremata: "Mas não

dona de casa e lojista, mãe de família de 6, renda 
tempo de permanência 5 anos, procedência Carapicuiba.

expectativas e a segurança: "não tem 
semi-privado". Diz que "mudou 
extremo (o seu enxugamento)".

uma vez (o 
edificações: 
momento que

lo. lote cedeu, 
mexer muito 
problemáticos/problemas 
plantas tem dificuldade 
porte ficam incruadas". 
"reproduz um modelo 
mundo", 
rígido/fragmentado: 
vida: não é orgânico. Mas 

do urbano no rural.
você perde

visão 
o m^ é

sua propriedade vale

c) Diz ser 
frequentam 
mas cria 
sinais 
problema... 
Considera 
morou ( ’* 
negros no Brasil 
para comparar com o 
sensíveis ... mas com aquela conformação 
possibilidade de acomodar este padrão de ocupação, 
planos 
resto é 
Morumbi, 
dólares,

c) Satisfeita 
problemas de 
muito 
Comenta 
verde)" 
"causa 
constrói vê que

quanto às
invasão. . .ambiente 

relação ao verde... foi extremo (o 
"Tamboré afetou Alphaville.. . foi tudo de 
referência ao aumento no número de 

a perda do espaço... a partir do 
não

são ma is 
poesia. 
é um 
diz) "

a 
as
uma ilusão, afasta da realidade...

de problemas, solução que não me agrada, 
Enquanto em trânsito é perigoso, o

um gueto: traz lembranças da África do Sul, 
segregação disfarçada no Brasil: pior a situação dos 

no Brasil que na África do Sul") . Arremata: "Mas não dá 
que era antes... talvez pudessem ter sido mais 
aquela conformação topográfica não havia

Os terrenos 
comercial, o 
igual ao do 

130.000

infiltração, 
(tetos planos). 

se enxerga o 
de h. mais 

em parte, no 
jardim defronte 

reflete
0 arquiteto (o próprio 
que fazem um jogo de

trocaram por outros", justifica que "tiveram que 
na topografia ... compactação mal feita...

de fundação ... solo muito 
de desenvolverem, as árvores 
Continua comentando que o
suburbio americano...protege do 3o. 
considerar um "desenho muito 
um 'patchwork* visual sem riqueza de 
é uma recuperação da idéia da cidade- 
Paga-se um preço muito alto: torna-se

contato com a vida, fica-se isolado de

fáceis... responderam a uma 
É um sucesso comercial:

modelo de sucesso (a

d) A casa apresenta problemas sérios de 
devido ao partido arquitetônico adotado 
living, apesar das amplas aberturas, não 
ecológico, escondido por muro de 3,5m 
eletrificado (esta vista se consegue ter

Um Pau-ferro está escorado, no
todo pavimentado. O ambiente resultante 
meio mais árido, 

projetou duas 
tons pastel.



n

12 . tipo C-l:

0

13 . tipo C-l:

detemposem

d)

II ■

l 
I

f
I

*I

dona de 
renda

e 
loteamento, 

"antes 
um

de
com
um
o

a)
12

grau, 
5

IIi
í

casa, 
0,

I 
<

mão, 
a sua

c) Aparenta muita empolgação com a sua obra, 
futuro alí.

tamanho do lote, 
que

b) não tem 
antiga sede 
"aqui nào

b) Lote de 9 
(originalmente 
drenagem 
eucaliptos”. 
aterro 
platô onde 
jeito".

30 anos, 
pessoas, 

Bahia.

doado pelo prefeito 
livre do

declivosa) :

noção do 
♦

da fazenda,
é da gente".

que
Os
lembrando 
antes o 

na região 
recende a

mãe de famila de 
anos, procedência

estilo de 
apesar das 

será 
1

escolaridade Io 
tempo de permanência

sua familia ocupa parte da 
foi subdividida, não tem escritura:

precário, numa cabeceira de 
junto ao acesso principal do^g

antes 
não tem

antes
e

lavrador/pedreiro, sem escolaridade, 
procedência Osasco/ anteriormente Paraná.

era "só a estradinha... 
nem um dia que eles 
só tinha passarinho, 
cidade. Mas diz que "o 

gente tinha" (se deixar

a) 49 anos, 
permanência 8 meses,

c) 
muita 
está 
fica melhor, 
não tem mais 
elas desaparecem).

x 20, 
área livre do loteamento, numa 

extremamente declivosa) : "antes era 
Aponta orgulhoso para um barranco 

precário: "tirado a mão, com 1 ajudante (para 
ergue duas casas: a sua e

e otimismo com o seu

Auto-construção em aterro 
nascente, extremamente inclinada,

pelo vereador Janio 
cabeceira 

1 morro 
escavado e 

fazer 
a do vizinho)... hoje tá no

d) É
uma 
divisões

duas casas, hoje 
não mudem para cá. . .

mais gente chegando 
que a gente tem, 

as galinhas soltas

Comenta que
gente:

bem melhor, 
hoje já 
como a

a edificação mais antiga do lugar, em taipa, no 
casa bandeirista em 3 volumes, ainda inteira .

internas, que a trnsformaram num autêntico cortiço; 
autêntica? 2 j aboticabeiras decrépitas denunciam o que foi 
pomar delimitando o terreiro da antiga fazenda. Os atuais 
moradores não tem qualquer noção deste valor histórico, 
apenas do ref lorestamento (eucaliptos) que ocupava 
loteamento. Seu marido ainda trabalha como lenheiro 
para o mesmo patrão ( o dono da casa) . 0 ambiente 
miséria. 12-07-90.

d) Trabalha na loja da familia, de material de construção, no 
centro comercial, se diz afetada pela recessão: "hoje vende muito 
picado, antes carga fechada", mas pensa que o centro comercial 
esta consolidado:" até 2 anos atrás era muito fraco".
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acima,

(2,

Diz
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15 . tipo C-l:

meses,

í

a

tipo C-2:16.
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43 
4

anos, 
de

de 
que 
e

cigarros, 
tô pagando ainda”.

nos 
agora 

o

5x33m, 
Barueri, 

vai

em 
estrtégica 
o

seu 
entre

a 
dos

I

b)
sem

4
I

|

construindo, 
que "o 

estou

comerciante de bar, 
renda,

discuro 
si

a) 39 
tempo 
BA.

pai de familia 
meses, procedência

c) 
3 dias 
para o 
não se 
que é

inspetor de qualidade, pai de familia de 3 pessoas, 
permanência 4 meses, procedência Osasco/ nteriormente

b) Lote 
melhor 
asfalto 
nào " .

a) 43 anos, comerciante de bar, sem escolaridade, 
de 4 pessoas, renda, tempo de permanência 8 
Osasco/ anteriormente PR.

Parque Imperial, enquanto ergue as casas mora com a familia e 
agregados num barraco na beira do precipício (aproximadamente 20 
pessoas) . Toda a situação se configura de alto risco. 12-07-90.

Bar na frente 
acesso direto

vendendo pequenas coisas 
com a situação: "sofri

pretende continuar construindo, morava de 
própria. Diz que "o prefeito faz o 

força legal... estou achando melhor 
a força faz a união (sic):

c) Obra nos fundos, 
aluguel, agora tem casa 
possivel, o Jânio dá uma 
agora que vào fazer uma delegacia. . . 
gente quer ver o bairro crescer".

de outra casa, mora em outro lote mais 
, passa pelo lote do vizinho (escadaria)

Quando chegou ( há 8 meses) 
sem) . . . "antes matagal, 
Paraná ("enquanto se 
tem saúde, não se tem nada" 

dificil ver barraco no seu bairro.

não tinha água, hoje âs vezes 
agora vai melhorar". Quer voltar 

tem saúde as firmas dão tudo, quando 
(pé ferido, aposentado).

d) venda muito pobre, trabalha sozinho, 
(bala, cigarros, demonstra conformismo 
muito e

casa de 40m^ •"excelente o bairro, aqui é 
Jandira...a rua está atolando, mas vem o 

valorizar os terrenos . . . aqui é cidade, não é mocó

mutirão, demonstra com 
que reveste o apoio 

apreço pelo local.

d) Auto-construção 
importância 
moradores, e



casa

d) trabalha em loja no Alpha Shopping. 12-07-90.

17 . tipo C-2:

detempograu,
5

‘t

r

18 . tipo C-2:
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4

1

b) 
5

Alphaville 
têm turma.

felizes i 
aumentando muito.

â
3o

em 
raciais 

moradores

a primeira
casa aqui, 

discriminação

trabalha a 
tranquilo, as 
clientela vêm

grau, mãe de 
procedência

d) Seu 
maços 
sofá.

empregados domésticos, da falta de cinemas, 
e que não mudaria para lá se os filhos fossem 

diz que compensa o marido viajar para trabalhar 
do sossego do lugar. Diz que sai mais à noite 

acha um negócio interessante ter a 
crescendo, seus filhos adoram

a) 53 anos, marchand, 
pessoas, renda 200000, 
Sào Paulo. '

pai de familia de 3
8 anos, procedência.

c) Esteve a primeira vez em Alphaville à 
queria uma casa aqui, pois não tinha nada, 
causa da discriminação racial 
estrangeiros ... não existem problemas 
que "em termos de planejamento 
que já aconteceu um 
de faróis”. Diz ser 
não ameaçando: não 

diz que

escolaridade 3o grau, 
tempo de permanência

c) Reclama dos 
shopping "grande”, 
adolescentes, mas 
em SP por causa 
agora que quando em São Paulo, 
loja, pois Alphaville está 
Alphaville,

"em termos 
já aconteceu 

faróis". Diz 
ameaçando: 

clube, e 
Tem um filho adotivo negro.

cabelereiro, escolaridade 
anos, procedência Tapiratiba.

a) 28 anos, 
permanência

centro comercial, espaço alugado, 
há 1 ano, acha o lugar seguro, 
"emocionalmente bem"; diz que a

entrou no salão, tirou 
colocou em cima de 1

Salão de 64m2 no 
anos lá, e mora 

pessoas felizes e

dona 
4 pessoas,

9 anos: "nem de graça 
decidi vir para cá por 
SP, por parte de 

em Alphaville". Diz 
os moraaores estão bem...apesar 

inchamento grande no bairro, até precisando 
bastante seguro com "os bairros (vizinhos) 
ocorrem assaltos, ainda". Não freqíiente o 

são poucas as coisas boas em termos de diversão.

de aproximadamente 450 m2, casa de 300m2 : "acho 
fosse assim planeiado seria muito melhor",

sócio, natural da Tchecoslováquia, ■ 
e maços de dinheiro de uma sacola e 
12-07-90.

b) Lote de aproximadamente 450 m4-, casa de 300m4, : "acho que se 
São Paulo fosse assim planejado seria muito melhor", acha que a 
população local gosta de Alphaville "pois oferece mais trabalho"; 
gosta da segurança dos residenciais, diz que até os guardas 
conhecem seus filhos.

a) 36 anos, 
familia de 
São Paulo.

de casa/lojista, escolaridade 2o 
tempo de permanência 2 anos,
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Paulo:
lado 
visualmente 

se

mas 
era
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"Antes 
Tamboré 
e

(Habiterra), 
só

houve 
todos 
casas 

advogados, médicos".

filho 
matéria 
comenta, 
visíveis 
tem retirada,

o
causa

era uma 
fechou .

gado solto... invernada. 
depois houve 

e meio pra cá.
fazendo quarto

c) Vê hoje 
racionada,

de 320m2.
Parnaíba... 

só eucalipto 
Ia

a) 54 anos, 
Paraná.

d) É indicado pelos outros moradores como um grande conhecedor do 
bairro, está há 4 anos, com 1 ponto comercial numa esquina da rua 
principal. Está construindo outro andar sobre a sua loja ("pra um 

morar"), enquanto a própria loja parece inacabada, com 
de construção e um Chevette vermelho, "uma carroça", 
com os pneus vazios no meio entre poucas mercadorias 
à mostra. Reclama que só empata dinheiro na obra e não 

diz que antes tentou plantar e perdeu dinheiro.

c) Considera 
preocupado com 
que o 
para 
como 
construções 
vegetação 
vermelha,

b) Lote 510m2: 
Galeria de Arte 
acha 
(tem de girar uma 
ruelas ... você é arquiteto, 
merda... o Takaoka viu 
por causa dos carros 
pressão dos comerciantes para abrir para 
(seus clientes) moradores, de todos os 
mais clássicas.... empresários, lojistas,

"plano", 350m2 de área construída; possui ainda 
no centro comercial em lote de 4xtím, com 3 and., 

que este centro "não tem referencial... guardas a cada 15min.
chave)... única coisa de complicado são as 

então está vendo que isto aqui é uma 
na Alemanha, mas no Brasil não emplacou 
. . a idéia era andar a pé, mas 

os veículos. São 
Alphavilles...as

plenamente satisfeitas 
a expansão do bairro, 

empreendimento iria tomar, mas 
comparar com São Paulo: tranquilidade, 
um todo, nenhum lado negativo... 11 anos 

esparsas, visualmente está até 
se desenvolveu, se planta muito, 

mudou para mais verde".

b) Terreno de 320mz. "Antes era uma estrada municipal para 
Santana do Parnaíba... Tamboré fechou .... era igual aos morros 
vizinhos: só eucalipto e gado solto... invernada. Ficou 5/6 anos 
com a Ia cia (Habiterra), depois houve uma reviravolta, 
desenvolveu mesmo só de 1 ano e meio pra cá. População não ganha 
mais de 3/4 Salários Mínimos: fazendo quarto e cozinha e vindo 
para cá fugindo do aluguel ... sobem 3/4 mudanças por semana".

d) Dono de uma galeria/editora 
circulação mensal, está suspensa 
fazia de tudo: sem intermediários, 
chester f ield, quadros à óleo (marinhas, 
molduras douradas forram as paredes 
claustrofóbico.

as expectativas, mas 
não imaginava as proporções 
mesmo assim diz que "não dá 

qualidade de vida 
atrás apenas 

mais bonito, a 
era tudo terra

a revista tinha 
momentaneamente. Ele diz que 

Pose de executivo, sofás 
naturezas mortas) com 

deixando o espaço

o bairro já formado: "já é uma cidadezinha, água meio 
ônibus... o que mais que o pessoal quer?"



20. C-l:

tempo de permanência 5 anos,

há

21 . tipo C-l:

procedênciatempo de permanência 1 ano,

(ganhou dodizdimensão do lote, sera
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22. tipo C-l:

tempo de permanência 5

10x25m,mào:segundadeterreno sem
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que
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ainda 
as 

subia

motorista desempregado,
Osasco.

tendo
Usa 
do

d) 
uma 
ônibus 
norte.

”já
se
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chegou, 
melhor... do 

progresso foi o asfalto:

Sua própria 
precaria 

para 
Votou no

que 
guias, 
não

e 
para

p 
i|

II 
jl 
i ,
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i 
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casa é em 
escadaria, 
Lapa onde 

Jânio.

"desenvolveu
motivo do

a) 54 
meses,

a) 28 anos, 
procedência

I • <=

anos, pedreiro, sem escolaridade, 
procedência Osasco/ antes BA.

b) Diz que comprou o 
escritura está pagando.

desnivel acentuado da via pública, 
cavada no barranco, como acesso.

trabalha. Está hospedando parentes

a) 25 anos, 
Osasco.

paga o lote de 164m^, 
ruas eram lisinhas...

(carro quando chovia)".

b) Diz 
tinha 
descia

c) Quando 
bem...100%

5 anos, só haviam 8 casas: 
dia para a noite". Para ele o 
"hoje tem ônibus para a Lapa".

comenta que antes 
tudo arrumado, mas

c) Comenta que 
ônibus. . . hoj e 
ma is 
baixo"

há 1 ano "era horrivel, não tinha água, asfalto, 
está mais adiantado, mudou bastante... para melhor, 

casas". De qualquer forma acha bem perigoso para quem "mora 
(perigo de soterramento) .

b) Não sabe 
Jânio).

"área livre"

dona de casa,

d) Afirma que nunca viu fiscalização da prefeitura de Barueri, só 
de Osasco, o que causou problemas. Na última estação das chuvas 
teve desbar rancamento e a familia foi para "área livre, Jânio 
arranjou, foi melhor para eles". Comenta que este vereador e 
Elias, o corretor, davam o toque a quem comprava um lote de que a 
área ao lado era "area livre" e que podiam "ir plantando (senha 
para construir)". Fica pensando se algum fiscal viesse se poderia 
tomar alguma atitude "...cavam o barranco, vão cavando de 
qualquer jeito, não tem dinheiro para técnico, eles mesmos tem de 
fazer, ninguém diz como fazer".
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PODER PÚBLICOEntrevistas:

Modelo de Ficha:
PODER PÚBLICO

Ficha 1

DADOS PESSOAIS:

Ficha 2
(entrevistado ) :

Ficha 3

(entrevistador) :DADOS DIRETOS

frases /

140

I 
I

I

I 
«
I

I
I

i 
!

I 
i

- Situação de trabalho / Meios de atuação
- Postura / Gestualidade / Acessibilidade / Discurso, 
termos
- Outras observações

t
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- Nome completo / Idade
- Órgão / Cargo
- Escolaridade / Formação
- Tempo de atuação / Área de atuação anterior
- Forma de atuação
- Responsabilidade
- Documentação técnica exigida / Aprovação

c) Em 
pode 
conheceu 
salteada,

trabalhou em Alphaville ("construindo 
pega empreitadas no próprio Parque Imperial, 

trabalhando, com um ajudante, num lote aparentemente 
um barranco práticamente vertical, em aclive para a 

num desnivel total de aproximadamente lOm; onde conseguiu 
1 dente de aproximadamente 5m de profundidade onde pretende 
a casa (já estava levantando uma parede de blocos rente ao 
de aproximadamente 8m de h) , não tem planta, nem sabe de

- Caracteristicas da Área (dimensão / situação fundiária / área 
de atuação / acessibilidade / infraestrutura )
- Relação área x municipio x estado
- Visão anterior x visão atual (impressões causadas / 
expectativas )

d) 30 anos como pedreiro, 
mansões”), agora 
onde estava 
impraticável: 
rua, 
cavar 
locar 
corte 
fiscalização.

sua avaliação diz que "tá muito bom, 
aparecer serviço (como pedreiro)".

o Parque Imperial, avalia com
pouco animado . . . pessoal se arrumou

DADOS DIRETOS

crescendo bastante, 
Há 3 anos, quando 
desdém: "era casa 
ff

") '



11 entrevistas realizadas em Julho de 1990:

a) DADOS PESSOAIS;

b) FORMA DE ATUAÇÃO/RESPONSABILIDADE;

c) DESCRIÇÃO DA ÁREA;

d) OBSERVAÇÕES.

01 . :

SMA/DAIA (Depto. Aval. Impacto Ambiental), Técnico, 5

de

02 . :

Técnico; 5Pinheiros; 1Distrito anos e

i
■

anos, 
arquiteto.

3

I

a) 30 
anos,

Avaliação de RIMAs, 
Conam n° 1/86, 

urbanos com

a) 30 
me s e s;

anos; CETESB/ 
arquiteto.

à nivel estadual, 
só quando é exigido Rima,

DEPRN,

b) Basicamente 
documentação. 
relatórios * com 
para a gerencia.

e campo. Avaliação oe rimas, passando pelo Consema. 
Resolução Conam n° 1/86, que dispõe s/ e obriga a 
do EIA (proj. urbanos com mais de 100 hectares), 

base juridica para atuação do Órgão.

b) Gabinete
Doc: EIA: 
realização 
fornece a

d) O processo de aprovação, à nivel estadual, é SHDU-Cetesb-SMA. 
Quando o projeto chega à SMA, só quando é exigido Rima, vai para 
o DAIA, para avaliação e para o DEPRN, para fiscalização. No 
DAIA, uma sala atulhada de projetos de todo o Estado, um par de 
técnicos tentam dar conta dos processos que ali chegam.

em campo, gabinete. Vistoria e análise de 
Quando preciso faz constatação em campo, realiza 
recomendações para a concessão ou não de licença
Diz que sem licença da CETESB não se registram

c) Afirma ter uma RIMA do "Sitio Tamboré", foi aprovado e o EIA 
está com o DEPRN para fiscalização. Diz que foi "foi dado parecer 
para monitoramento H2O ... e aprovado com indicação de manejo 
mais apropriado ao meio". Comenta que "não tem condição de ir 
atrás (fiscalização) . . . os órgãos de licenciamento nos enviam (os 
projetos) . . . não há envolvimento da DAIA/SMA com a área em 
questão .... para atividade de mineração, poluição do ar são 
exigidos planos de recuperação... não surgiu ainda medida similar 
para áreas urbanas". Diz que chegam projetos prontos, e que 
principalmente em relação à habitação popular (conj. hab., lot. ) 
ficam tolhidos, pois não podem exigir alterações que onerem a 
obra: tem uma proposta da SMA de assessorar na elaboração dos 
projetos, como no caso da COHAB, que, no seu entender, tem 
apresentado projetos insatisfatórios quanto ao suporte fisico.
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Ac.
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de 
todo

para 
não

(07/66:
na

I

de
do

Di z 
circulando:

se
100
ruas,

c) Diz que por 
principalmente, 
esgoto: coleta, 
um tratamento 
gente 
DEPRN

em cartório 
mananciais) 
CETESB. Não 
e condominios

a) 25 anos; Policia Federal; Comandante/50 
Pol./Direito.

d) Diz 
água 
volta

que nos processos de parcelamento analisa praticamente 
e esgoto: se apresetnam soluções técnicas viáveis, OK. Nào 
para checar depois, não acompanha, só antes no processo de 

aprovação. Em Alphaville é considerado rede particular de H2O, e 
a responsabilidade do esgoto é passada para o comprador. Pode-se 
canalizar/retificar os cursos d’água, conforme projeto adequado 
aprovado no DAEE. Não tem base legal para exigir cumprimento do 
projeto, só se houver denuncia pode atuar, com entrada de 
reclamação. Trata apenas do que envolve poluição, no caso de um 
loteamento, um vizinho pode reclamar da contaminação de um curso 
d ’ água. Diz que a sua atuação é so preventiva, não corretiva. No 
caso de haver vegetação significativa: "volto a frisar que 
preciso aguardar manifestação do DEPRN.... a gente tem conseguido 
conversar entre os órgãos, ficar mais eficiente." Diz que quando 
o empreendedor deixa 1descansar' ( não cede área para prefeitura, 
não faz implantação, para depois fazer outro fracionamento), 
tenta usar outra via, e assim ficar livre do RIMA, a tendência é 
do processo não caminhar; quanto ao parcelamento do solo é apenas 
um órgão consultivo, visa principalmente saneamento: cursos 
d’água, mananciais, águas subterrâneas e as áreas sujeitas à 
inundação, não tem poder juridico para contrariar algumas 
prefeituras.

imóveis. De acordo com Lei Estadual 
parcelamento de terra tem de ter licenciado 

analisa desdobramentos/fracionamentos de até 6 lotes 
"desde que comprovado que realmente trata-se de”.

analisa H2O 
o mesmo com 

"Alphaville deve de ter 
ETA ALPHAVILLE - SABESP interviu. A 

loteamento que comprojeta os cursos d*água, 
partir do Cód. Florestal, definindo faixas 

averbado em cartório". O DEPRN exige que seja 
planta. Quanto ao Parque Imperial: "ocupação 

sem controle... é muito pior, melhor trabalhar com o 
que situações como esta acontecem "porque traz 

popularidade levam a água, luz, fomentam mais a ocupação; depois 
mandam os pepinos para cá: não dá para passar trator em cima, 
fica comolicado. não dá para corrigir tanto, não dá para 

senão outro monta loteamento 
mais barato e depois 

preparo, politica 
de desmembramento, 

alargamento de via, 
desmembramento de 

acessos, declividade 
afirma.

luz, 
os pepinos para cá: não 

complicado, não dá para 
licenciar... quem comprou perde... 
do lado; faz de qualquer jeito porque é 
coitadinho do povão... população sem 
eleitoreira". Diz que o processo da JUBRAN, 
está circulando: entrou com pedido de 
suspeita se não está com intenção de fazer 
menos de 100 hectares: "vão adiantando, 
certa nas ruas, depois não adianta voltar para cá",

Batalhão; 8 meses;

ele passaram todos os Alphavilles, 
projeto para SABESP estava de acordo; 
tratamento e disposição.

(H2O) 
não aprova 
participa, 

non-aedificandi. . . 
transcrito para a 
desordenada, 
Takaoka". Avalia

deles
um 
a
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04 . :

Urbanos;Obras Serv.e

coleta de lixo, novas

não 
Cód.

X a 
mais

Tem
Stana.

Jandira,
2 motos e 1 barco.

a) 32 
diretor;

da Zona Sul, não existe 
existe ônibus circular, 

Florestal, 
30m de

c) Diz que 
área urbana. 
estabelecer metas 
área mais 
irregulares; 
renda, de 
população 
situação: 
registro 
implantados 
critérios,

d) Diz 
naquela 
invasão’’ . 
eucaliptos, 
d’água, 
quando 
recente, 
e que está 
o 
sabe (a lei), 
desmatamentos) pede autorização". Diz ao mesmo tempo que 
um excesso de legislação: o soldado precisa ter curso de 
Direito". Comenta que as prefeituras ajudam, doando combustível. 
O batalhão tem sede no Parque Ecológico, em Guarulhos.

campo para
Florestal, Caça 

municípios de São Paulo, 
do Bom Jesus, Itapevi, 

Conta com 20 homens, 2

área 
clandestinos 
região pelo 
(livres) ” 
naquela

autorizada.. .
(pop.) 
menos

. Afirma que 
região 

destruindo 
no Rio:

c) Diz que a área em estudo tem uma grande cobertura florestal, 
valorizada comercialmente: "Você já entrou em Alphaville? Eles 
colocam um trator que chamam de articulado... depois que estragam 
tentam consertar, já levaram várias multas nossas. Saiu 
autorização (DEPRN) para desmatamento em Tamboré (que era área de 
preservação permanente) : estamos vendo se eles não ultrapassam a

foram autuados... Quanto aos loteamentos 
gente tem que autuar os indivíduos: naquela 

dos loteamentos não deixam área comum 
principal causa de destruição das matas, 
loteamentos e a retificação do Rio, 
e permitindo que a urbanização encoste 

comenta.

todo o Município de Santana do Parnaiba (179km2) é 
Estão elaborando o Plano Diretor, com o objetivo de 

de parcelamento e ocupação do solo. Diz que a 
problemática é a ’ Fazendinha', com 64 loteamentos 
bairro rural, hoje industrial com população de baixa 

imigrantes, onde está concentrada a maior parte . da 
do Município. Dis que estão procurando regularizar a 
"muito difícil pela precariedade . .. apenas 2 tem 
. . . existem processos de erosão gravíssimos ... são 

revelia". Diz que pretende estabelecer novos 
rigorosos na det. de áreas industriais e de

143

anos; PM
2 anos;

b) Gerencia obras, parcelamento do solo, 
construções no Município.

3* 
a 
40%

a
são os

a mata ciliar
viu Alphaville 13? fica do lado",

Sta. Parnaiba/Depto. 
Eng. Civil.

que diferentemente da Zona Sul, não existe invasões 
área: "impossível: não existe ônibus circular, não existe 

De acordo com o Cód. Florestal, toda vegetação, mesmo 
tem de ser mantida à 30m de cada margem de curso 

assim como em áreas de declividade acentuada, e que mesmo 
não tem flagrante de desmatamento, mas se vê que é ação 

fazem atuação. Acha que a tendência é continuar isto ai, 
que está conseguindo segurar o que o DEPRN determina. Acha que 
principal problema é a falta de conscientização:" todo mundo 

(a lei), eles fazem e alegam ignorância .... apenas 20% (dos 
Diz ao mesmo tempo que "temos 

o soldado precisa ter curso 
prefeituras ajudam,

b) Gabinete, parte operacional e 
fiscalização/repressão de acordo com os Códigos: 
e Pesca. Tem como área de atuação os 
Guarulhos, Stana. Parnaiba, Pirapora 
Barueri, Jandira, Carapicuiba e Osasco. 
viaturas,
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Urb.;Barueri/Assessoria de Arq.PM assessor;e

etc.aprovação de loteamentos,
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(para a Prefeitura).” 
Centro 
classe 

os 
"área

a) 33 anos; 
arquiteto.

e 
Complementa 
(Tietê)", 
são os 
morando: 
o problema 
Fazendinha 

terra:
e

em Alphaville, apesar de toda a 
casos de infiltrações e erosões 

"a movimentação de terra muito 
altura . . . não é compactado 
que no caso de Alphaville é

b) Trabalha com a

d) Diz que o prefeito que tentou conter o crescimento da Cidade é 
que criou esta situação: "restringiu a industrialização e acabou 
dormitório dos municípios vizinhos". Agora incentivam as 
indústrias: o município tem 240 industrias não poluidoras. 
Ouvindo-o tem-se a impressão que os locais cederam o lado de lá 
do Rio para os forasteiros, sejam ricos ou pobres, que era o 
mesmo o que é ainda em Voturuna: "montanhas com mata virgem, 
fazendas e ref lorestamentos". O entrevistado finaliza dizendo que 
foi negativa a mudança que houve: "péssimo para 
não trouxe nenhuma vantagem para a Prefeitura".

preservação. Afirma que mesmo 
inf raestrutura, tem ocorrido 
enormes (Alphaville 5 e 3), devido 
grande, com aterros de 15m de 
convenientemente", mas resigna-se que no caso 
"acompanhar a realidade... cresceu em 3 anos 1500% (em relação as 
edificações) ... a vantagem não tem nenhuma 
Vê 4 realidades: Alphaville, classe alta/10.000 hab.; 
Histórico, classe média/5.000 hab.; Fazendinha, 
baixa/45.000 hab. -"estão se encostando ( os condomínios com 
bairros populares)"- e Surú/Capela Velha-Voturuna como 
natural/reserva". Diz que em Tamboré "a região é toda montanhosa” 
também, e que a ocupação é periférica, pelos acessos mais fáceis.

que "Alphaville vai chegar aqui, à beira do Rio 
e conta que tenta se emancipar. "Mas a maior expansão 

bairros mais pobres... montam barraquinhas e ficam 
o cara comprou, não tem como impedir a posse do lote...

é o crescimento desordenado . . . hoje é inviável, a 
é inviável, só uma bomba resolveria. São 340.000m2 de 

ruas de terra: só para cascalhar custaria 700 mil, o orçamento 
municipal é de 34 mil. Tem bairros que a solução seria 
desapropriar .... o solo não é adequado, a erosão toma conta .... 
não sei como o sujeito mora ali".

c) Diz que em 82/83 foi elaborado um 
GEGRAN/EMPLASA para o Município de Barueri, o qual, 
o entrevistado, "não tinha nada a ver com a 
Município", assim em 84 eles o refizeram a 
levantamento 
encontra-se em 
Neste já aparecem os 
Parque Imperial. Segue as 
lOOOm do eixo da C. Branco, 
iniciassem por empresas, 
Determina ainda que os 
comércio local; e 
terraplanagem dos lotes". Diz ainda, que na Ass. 
que é determinada a posição das ruas. 0 Lote min.

zoneamento pelo 
de acordo com 

"não tinha nada a ver com a realidade do 
em 8 4 eles o refizeram a partir de um 

"do que já vinha ocorrendo.. .virou lei municipal... e 
vigor até hoje, sem problemas de continuidade", 

condomínios (Alphaville e Tamboré) e o 
normas estaduais: ZUPI numa faixa de 
Isto fez com que Alphaville e Tamboré 
e após esta faixa os residenciais, 

loteamentos residenciais tenham 10% para 
que a Lei Lehmann é obedecida "o que resulta em 

Diz ainda, que na Ass. de Urbanismo é 
é de 14 x
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"todos os loteamentos",

que
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b) Atua 
analisa

erosões 
o 
drenagem,

as 
e 
a

locais 
Branco 
que 

que

faz 
ser 
para 
IPT.
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totalmente área urbana, 
para 
não 

40% 
a

Afirma 
hora de 
rodovia. 
Exército: 
passagem,

í

conta 
onde 
que o

e que, 
solucionado.

fl

c) Diz 
recuperação 
erro, se as

desdobramentos anteriores de 5 x 25 
30% da área total do Município foi 

Não tem conhecimento da Carta de 
áreas ocupadas pelos condomínios eram 

e pastos de antigas fazendas.

25, o que raz com que os 
passem a ser de 7 x 25. 
reservada para indústrias. 
Aptidão do IPT. Diz que as 
terras devolutas-várzeas

d) 
230.000 hab. (1990). As áreas 
praticamente esgotadas. O que 
município, está ocupado: apenas 
loteamentos legalizados está ocupada, 

com rede de esgoto,

O Município de Barueri tem 64km2 , 
(1990). As 

esgotadas. 
está ocupado:

O Município não 
(não sabe de 
deslizamentos e 
Edgard de Souza, 
problema foi 
Castello no meio 
(ind. 
capita do 
população, 
800.000 
impostos 
pública 
trânsito

pessoas 
os
C. Branco está saturada, com congestionamentos 

e que segundo ele, há projeto de marginais 
Lamenta que 30% da área do Município esteja em mãos do 

”as melhores terras, mais planas...só pasto, impedem a 
bairros ficam isolados". Comenta que "as famílias 

tradicionais da cidade foram para Alphaville". Não tem equipe de 
campo para fiscalização, e diz que não faz falta, a filosofia é, 
resume: "deixa desenvolver para depois tentar acertar", apesar de 
ter dúvidas se este modelo ainda funciona, mas que isto "sempre 
foi um processo automático", desde o tempo em que a Cidade era 
uma estação da Sorocabana e pertencia a Santana de Parnaíba. 
Mostrou, orgulhoso, os troféus ganhos pelo time de futebol de 
salão da Assessoria.

em gabinete e vistoria de campo, 
o processo e dá o parecer final.

fazendo 
(o Io é Cubatão) : 

contrário de Carapicuiba, 
Diz que devido a isto, 

baixíssimos, ter 90% das ruas 
e realizar obras viárias (tentam 
entre os 3 morros que formam o 

etc. 
vem de São Paulo 

não precisam mais 
está saturada, 

há

de 
devido a 
ter 90% das 

obras viárias 
3 morros que 

infraestrutura gratuita para indústrias, 
inversão: 
Município, 

que
pico,

tem 
novos loteamentos estão 
quer dizer que todo o 
de toda a área destes 
maioria apenas arruados, 

e a água é da SABESP 
vem) . Diz que tem pouco problema de 
maior problema era de inundação, devido à 

com as obras de alargamento do rio, o 
Vê o Município privilegiado por ter "a 

no meio", pois propiciou a criação de áreas industriais 
diversificadas), fazendo o Município o 2o em renda per- 

Estado (o Io é Cubatão): "situação privilegiada, pouca 
ao contrário de Carapicuiba, cidade dormitório de 

hab." Diz que devido a isto, a prefeitura pode cobrar 
asfaltadas, iluminação 

resolver o nó do 
Centro), oferecer 

Diz que ocorreu uma 
para trabalhar no 
ir para São Paulo.

na 
a

Solos; Supevisor; arquiteto.34 anos;

Alphaville 10 teve problemas de "eletricidade": 
para Eletropaulo. Quanto à terraplanagem "não há 
obras são consolidadas .... é só deixar em ordem... 

aquilo que der problema tem que dar solução... sem problemas com 
os municípios.... eles (os empreendedores) já abrem ruas causando 

. . . pedimos recuperação, que fique de acordo, para soltar 
processo, a recuperação de todo o suporte físico: solo, 

taludes". Diz que acompanhou 3 procesos de145
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solo, 
• de

desde 
metros 

de

Lei 
que

da 
e
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de 
execução 

problemas
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faz . . 
Antes 
agora
estrada de Tamboré) .

desmembramento Jubran e Tamboré, 
de concurso

b) 
desdobro 
quadrados), 
acordo com

in m

(89) de 
não foi

d) Diz que o Estado nào tem fiscalização, 
processos à nível de gabinete, e
análise do processo. Diz, ainda que cabe 
acompanhamento e fiscalização das implantações. 
Técnico de 09-07-86, 
área = 64 9.35 4,30m^ , 
empresa original: 
x 30) foi 
alteradas 
largura, 
drenagem, 
mecanismos 
encaminhamentos 
mostrados 
IPT/81: ’’ 
vulto, 
interesse 
perfeita, 
manutenção... 
ainda em 
’Portal 
Emplasa, 
outros, 
(Laudo Emplasa): 
posterior análise do projeto de modificação,

em 
as areas livres

foram eliminados lotes 
não constam 
recomendados 

d’água 
na planta de 

Sendo o 
que requer 

dos 
eliminando 

enfatizando, 
fase de agravamento, com os exibidos em fotos, do Lot. 

d’Oeste’, serão evitados com cuidados extremos". (Laudo 
processo SNM n° 1288/81 & 0822/86: Rodolpho Orsi Jr. &
Loteamento Residencial Parque Imperial) . Recomendações 

"imediata recuperação das áreas afetadas, para 
encaminhamento à 

146

d) Diz que conhece Alphaville, 
mas parecia estar mais preocupada com os resultados 
para arquitetos da PMSP, que tinha prestado.

c) Diz 
"era 
implantação 
EMPLASA um 
as áreas 
voltou mais à 
nivel em que 

de

o 
de ’ lazer’ de lm de 

outros aparecem sobre linha de 
d’água, não aparecem os 
canaletas com escadarias, 
novos arranjos não são
etc.". Relatório Técnico

Responsabilidade de aprovação de parcelamento do ; 
até grandes áreas (mais ou menos 1 milhão 

tanto na RMGSP, quanto em áreas especificas, 
a Resolução 36.

Solos; Analista Tecn.;

e que só acompanha os 
faz vistorias de campo quando da 

que cabe às prefeituras o 
Exertos do "Laudo 

Emplasa - Parque Imperial, de sua autoria: 
proprietário Rodolpho Orsi Jr. e outros, 

Mattos Orsi Empreend. Imob. Ltda; Cada lote (20 
dividido em 4, foi alterado o projeto original: 

áreas livres (surgem áreas de ’lazer’ de lm 
e 

os corpos < 
pelo IPT - 
divergentes, 
terraplanagem,

loteamento Parque Imperial um empreendimento de 
altos custos de implantação, há absoluto 

loteadores que sua execução seja tecnicamente 
totalmente problemas futuros com sua 

problemas de erosão violenta e outros, 
com os exibidos em fotos, 

evitados com cuidados extremos".
° 1288/81 & 0822/86: Rodolpho Orsi Jr. 

Residencial Parque Imperial).

que o projeto do Parque Imperial foi aprovado pelo IPT: 
exigido laudo do IPT... se tornou um exemplo de má 

de loteamento", fez em 8 6, quando trabalhava na 
relatório sobre a situação do loteamento, salientando 
degradadas por processos erosivos, desde então não 

área. Quanto à Tamboré e Alphaville diz que "sabe o 
em que deixa a coisa.... fazem o projeto que pedir, têm 

condições de deixar o negócio estável... o mesmo que o Estado 
Takaoka abre a via e faz a doação para a prefeitura. 

Lehmann sempre entrava em acordo com a prefeitura... 
está sendo regularizada a Av. Alphaville (antiga

Alphaville (os 3 últimos res.). Da Jubran há 1 proc. 
desmembramento para aprovação "sem estar mexida a área", 
ver o local: "competência da prefeitura....



08 . :

Industrial; Chefia; 6SHDU/Zoneamento anos;

responsável pelo setor de zoneamento industrial.b) Chefia,

09. :

da GSP; 1 ano e
l

I

I,

I

•*r

11

resolução
Stana.

relevo

i
: -

I J

i

j

SNM para providências, 
Público” 
4279/85

II 
p. •í

SMA/DEPRN; Supervisor/Egarregado Téc.
Eng. Agrónomo

a) 28 anos;
5 me s e s;

c) Diz 
quanto 
proteção do Rio 
inviabiliza alguns 
mas diz que ”é 
conformidade com 
na lei (18/77) : 
zoneamento 
área

e via Departamento Juridico, ao Ministério 
- Processo Arquivado. Laudo Técnico Emplasa/ SNM n° 

"Construtora A. Takaoka S/A: Loteamento Alphaville 10... 
atendimento resolução SNM 036/81 (Lei Lehmann) . . . área 
75 9.919.8 3m2, stana. do Parnaiba... obras de movimento de terra 
já iniciadas.... relevo de morrotes altos e morros baixos com 
declividades entre 20 e 35%.. . " Proc. Arquivado.

em
na Cetesb com processo de 

ao lado do Sist. Sào Paulo/Tamboré), veio
. . . com Plano Diretor ... SHDU aprovou 
entrar com recurso para liberar esta 
de preservação permanente... Pediu ( o

147

"A Takaoka 
constatado 

foi

que em relação
à proibição de 

do Rio (ZUPI) 
lotes

a) 40 anos;
Geografia.

e campo.
loteamentos o Atestado
pelo DEPRN. Neste documento 

de ocupação e as áreas 
Código Florestal, 

elabora

b) Gabinete e campo. Licencia/autoriza desmatamentos. Cetesb 
exige de loteamentos o Atestado de regularidade Florestal, que é 
emitido pelo DEPRN. Neste documento vào indicadas as áreas 
possiveis de ocupação e as áreas a serem preservadas, de acordo 
com o Código Florestal. Trabalha com a Coordenadoria Estadual do 
Meio Ambiente, elabora laudos de avaliação ambiental para 
instrumentação de processos, e avaliação de recursos de multas.

c) "A Takaoka entrou com pedido de atestado, na Cetesb, em 88. 
Foi constatado que estava sendo invadida área de preservação 
permanente, foi enviado para policia florestal, processo está à 
espera do laudo... Esta área é meio esquecida, a policia 
florestal que a fiscaliza tem que atravessar toda a Marginal do 
Tietê. O Comandante está pensando em formar um agrupamento para 
esta área. A Jubran entrou na Cetesb com processo 
licenciamento (da área ao lado do Sist. São Paulo/Tamboré), 
pedir atestado... em 89 . 
loteamento. A Jubran vai 
área que é definida como

d) Diz que o objetivo maior é evitar o adensamento das industrias 
mais impactantes na RMGSP, e que, ainda, as prefeituras não olham 
quantc à água e ao esgoto. Confessa não ter visão de área hoje.

à Alphaville corre processo de insenção 
colocação de equipamentos na faixa de 
"alegam que estão antes da lei, e esta 

que estão praticamente dentro do Rio", 
isso mesmo", e que eles estão agindo de 

a legislação. Complementa que segue o que está 
porte, atividade, consumo de combustível e 

é que são verificados apenas. Finaliza dizendo que uma 
dentro de uma ZUPI, junto à C. Branco, é disputadissima.
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d)

i

I

f

10 . :

Imperial/Barueri;27 Escola Pq.

na

a
f

Prof.

11. :

a) Câmara Municipal de Barueri; vereador.
t

b) Atende na Câmara Municipal de Barueri.
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representante 
aprova'...Na

melhorar 
padaria.

da 
área
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levando as 
contato com o verde, ver a 

fizeram uma maquete do 
Diz, que no Dia

i

i
í

* l• f

I
i :

I

I
1 I

li
a

que 
mais vagas:

São 
gente

só 
averbado 

bastante revoltado com a 
representante da empresa, 
de ampliação do Rio Tietê, 

realizadas

||

I p0

Est. Io Grau - 
3 anos; pedagogia.

de Geografia dá aulas de campo, 
vizinhanças "ter contato com o verde, 

também ver a a 
sucata, 

do ano 
dizer 

e 
para 
para 

casa

b) Leciona 
Diretora.

escola de Io

"Existe lei especifica para mata atlântica (caso do Mellão) : 
corte seletivo, só é permitido plano de manejo aprovado pelo 
DEPRN, e averbado em cartório, com 50% como reserva". 0 técnico 
estava bastante revoltado com a tal proposta de cooptação feita 
pelo representante da empresa. Chamou de "puta bandalheira" as 
obras de ampliação do Rio Tietê, as quais, por pressão politica, 
estavam sendo realizadas sem RIMA: "explodiram uma ilha! Tinha 
remanescentes de vegetação original...".

c) Diz que 
períodos 
que não 
que vêm 
atrai 
abastecida 
apenas, mas 
era " 
e que 
asfalto,

a) z / anos;
Assistente de Direção;

que o 
pelas 
e

da Ia a 7a série, em 4 
convecer os pais que chegam 

são recusadas por dia. Diz 
( doados pelo Ver. Jânio) 

A escola tem 4 anos e é 
caminhão-pipa. Foi ampliada à 1 ano 

Conta que quando chegou, há 3 anos, 
e que está ficando cada vez melhor, 

com a EMEI (creche), ambulatório,

Empresa) um projeto: 'faz um projeto ai, 
do Mellão pintou dúvida quanto à vegetação".

d) Conta 
crianças 
vegetação 
bairro com 
da Árvore 
(não sobe 
fizeram fila 
insistirem para por 
para ficar para sempre, 
Divide uma casa no 
é toda acarpetada 
humidade do 
pais participam 
interessados nos

"ter
ver a a realidade:

que foi exibida em Barueri".
passado, foi distribuído um caminhão de mudas 

de qual espécie) doadas por Alphaville, e que 
vieram pedir mais. Comenta que os pais ao 

os seus filhos na escola "dizem que vieram 
pois agora são donos, proprietários".

bairro com mais 3 colegas, dizendo que a casa 
e tem até hidromassagem, mas reclama da 

lugar. São muito unidos no bairro, segundo ela, os 
das festas e reuniões, se mostram bastante 

estudos dos filhos.

grau do Bairro, estava substituindo a

escola tem 1.400 alunos, 
o maior problemas é 

: 5 à 10 crianças 
_• Paulo, alguns lotes 

: fugindo do aluguel, 
diariamente por 
já ficou pequena, 

horrível quando chovia", 
vai melhorar mais

e
há i 

de 
muita
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Entrevistas: INICIATIVA PRIVADA

Modelo de Ficha:
I

INICIATIVA PRIVADA

DADOS PESSOAIS:
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*

I

- Nome completo / Idade
- Escolaridade
- Empresa / Tipo / Endereço
- Cargo / Função
- Tempo de atuação na área / Áreas anteriores de atuação

ligar 
vales

vindo 
veio 

o que

t

I

■

««

!

L=

"Antes era 
diversão 

Diz
: máquina para 
construção),

que

d) Diz que os 
(Parque Imperial) 
já que estão no " 
resto do Município 
inj ust içados/esquecidos 
maiores carências . Diz 
atividades comunitárias, 
bastante entusiasmado com 
da Câmara ligar confirmando, 
distribuindo vales de 
parecia estar um tanto embriagado.

c) Diz que a abertura do Lot. Parque Imperial em 82 pela Ia Cia 
(Habiterra) foi "só no papel", e que sua 
infraestrutura/urbanização "foi feita com garra e lutas: passeata 
e manifestação toda semana", conta que numa manifestação junto à 
divisa com Tamboré ameaçaram por fogo nos eucaliptos do 
condominio se a SABESP não puxasse um ramal de água para eles 
"trabalharem", mas diz que ainda "a gente fica olhando aquelas 
luzes iluminando os eucaliptos e a gente no escuro". Comenta 
sarcasticamente que seu bairro é conhecido como "Alphavella", e 
que ”em todo este processo (de conquistar melhorias) desenvolveu 
um senso de comunidade... uma Soc. de Amigos do Bairro forte e 3 
times de futebol”. Afirma que "a vista do que é hoje não dá para 
imaginar o que 
eleitores, mas 
aparece gente 
mudando por 
foi o mesmo 
plástico para 
aberto, grutas, 
motocross (usavam 
lazer/ginásio de 
água". "Tem 3 
padaria: hoje 
junto com o 
partiu de baixo, 
pelo bairro pelo PT, 
"sua gente".

lotes são 5 x 25m, desmembrados, considera o bairro 
mais bem localizado do que o Centro de Barueri, 

coração de São Paulo... não tem comparação com o 
(em relação à localização)", mas que são 

pela Prefeitura sempre sofrendo as 
que os evangélicos não participam das 

mas convivem, bem comenta. Parecia estar 
a entrevista, fazendo até a secretária 

Estava atendendo populares, 
medicamentos; e naquele horário matutino,

Ficha 1

Soc. 
"a

era antes", contando que há 6.500 moradores/1.500 
que perdeu o controle de quem chega: "toda hora 
nova pedindo isto, aquilo... 8/10 famílias se 

semana, trabalhadores fugindo do aluguel", conta que 
que aconteceu com ele, quando ergueu uma barraca de 
sua família, vindo de Osasco. "Antes era um campo 

sem condições... a única diversão era ver o 
o bairro como pista)". Diz que hoje querem 

esportes, arborização e máquina para "desviar 
depósitos (material de construção), vem 

o progresso é total", concluindo que isto 
processo político, a participação comunitária,

tendo sido natural sua indicação para vereador 
mas avisa que não é fiel ao Partido, mas à



Ficha 2

DADOS DIRETOS (entrevistado ) :

DADOS DIRETOS (entrevistador ) :

realizadas entre Julho de 1990 e Abril de 1992:11 entrevistas

a) DADOS PESSOAIS;

b) DESCRIÇÃO DA ÁREA/EMPREENDIMENTO PELO ENTREVISTADO;

c) VISÃO ANTERIOR X VISÃO ATUAL (S AT IS FAÇÃO/EXPECT ATIVAS) ;

d) OBSERVAÇÕES. I

01. :

<

O

A,
*

Urbanizadora/lot.
16 anos;

i

I

fI

I

i
I

• 1
• -

área
já

-

b) 
m2, 
Santana 
solo,

- Caracteristicas Construtivas do Empreendimento
- Caracteristicas do Lote / Área
- Relação Empreendimento Entorno (percepçào de risco)
- Discurso, frases / termos
- Postura / Gestualidade / Acessibilidade
- Outras observações

- Caracteristicas do Empreendimento (dimensões/ situação 
fundiária / Área de atuação / Acessibilidade / Infraestrutura )
- Intermediários / Marketing / Imagem
- Visão anterior x visão atual (satisfação / expectativas )

a) 49 anos, 
Marketing;

i

Ficha 3

total de 2 6 mil m2, quando começou em 74 tinha 3,5 mil 
havia planejamento para ampliar. Parte Barueri, parte 
do Parnaiba. Existem restrições contratuais de uso do 

única lei orgânica, que foi inspirada, com algumas 
caracteristicas próprias (maiores restrições), nas leis orgânicas 
de Barueri/Santana do Parnaiba. "Tudo que foi criado nasceu aqui 
dentro (do departamento de marketing), determinados os pontos que 
mais podiam atrair. O Empresarial serve como ’apara’: veja só o 
telharedo dos residenciais. Em 72/73, o mercado da construção 
estava em retração, após ’ Ilhas do Sul’ a Empresa partiu para 
lotes urbanizados: as indústrias não tinham para onde expandir, 
espaço barato com infraestrutura. Desde o inicio a preocupação 
com 1 projeto não estanque: abertura para diversos usos. Foi 
escolhido o local definitivo, principalmente pelo acesso: a parte 
vizinha à C. Branco, foi oferecida à industrias não poluentes, 15q

urbanizados, Assistente Imprensa e 
jornalista; EMURB.



Os residenciais podemetc.

02 . :

12 anos; Eng.

—
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e 
e

1
•—■

anos,
Construtora.

haviam tido mudanças tão bruscas no 
aterros de 35m (t = 70m) . Grandes 

óleo barato possibilitaram os lotes”.

a) 34
Civil;

Estação
Bacuri;
residências, 
etc. Pessoa 
"Construção

d) Diz 
"Tiveram 
captar, daí 
depoimentos 
Ho j e 
Atualmente 
lançamento 
m2/AGO 90,24 

de 
e

próprias 
peça importante é o 

só avisa o 
do

que o mercado continua a ser acompanhado diariamente, 
várias agências (publicidade), que nào conseguiram 

foi criada uma house-agency, que fez uma campanha com 
das próprias pessoas que compravam, na imprensa". 

Jornal Alphaville (publicado por eles).
avisa o mercado dos lançamentos) . Estavam no 
Alphaville 12: lotes de 460m^, C$ 12.400,00 o 

meses para pagar. Diz que uma grande conquista foi a 
Tratamento d’Água, construído pelo DAEE, no Rio 
a telefonia está com a Sociedade Amigos dos 
que também fiscaliza recuos, código construtivos, 

acessível e comunicativa, trabalhou antes na Revista 
SP", e na EMURB foi assessora.

c) O tamanho do lotes foi mudando "no final dos anos 70, para 
adequar à mudança do poder aquisitivo da classe média. Primeiro 
para morar, depois para investir, hoje equivale . Nos primeiros 
residenciais foi usado como gancho os próprios empresários, que 
foram para lá. Foi difícil lançar, apesar do acompanhamento muito 
próximo do mercado. Um dos itens básicos era a segurança: as 
pessoas queriam espaço, mas não abandonavam os edifícios por 
medo. Procurou-se aproximar do perfeito, em relação à segurança, 
e o preço era muito competitivo: Com o valor de um terreno na 
City Lapa dava para comprar um lote em Alphaville e construir uma 
casa. Foi atendido o sonho de construir a casa própria e morar em 
segurança. Hoje a qualidade urbana esta lá, nào é promessa... 54% 
da população de 0 a 18 anos. No começo tinha tranquilidade, mas 
não tinha vida, hoje tem qualidade urbana, segurança e tem VIDA, 
com a população fixa de 18 mil (tem tido problemas com excesso de 
velocidade) . Ao contrário dos outros empreendimentos, a 
construção acompanha o processo. Qualidade tal que teve resposta, 
hoje a venda tende a acompanhar a evolução da infraestrutura.

Constr ./Administração Imóveis, Diretor;

escritórios, centros administrativos, 
nascer isolados, mas são integrados".

b) "Precisavam de grandes áreas para grandes armazéns, mas 
precisava ser área bruta, para ser desmembrada em grandes lotes. 
Primeiro, o que chamou a atenção foi o Cebolão, para investimento 
à nível de armazenagem, o encontro das marginais é o marco zero. 
Segundo, um fator macro: sobrevoando a cidade, no Sul as 
represas, ao Norte a Mantiqueira, Leste ou Oeste? Leste difícil 
acesso, menos nobre, a Oeste grandes espaços, acesso fácil, por 
eliminação teria de crescer. A distância é medida em tempo: 10 
minutos do centro viário (marginais) . Entre 72/76, devido à 
energia barata, essa região foi fabricada, quadros inusitados de 
geotecnia, até então nunca 
relevo como lá: cortes 
máquinas a partir de 70,



a

03 . :

a) Imóveis/Venda, Corretor
I

i •

/

i

Diz ainda que 
e para armazenagem, 

pois podem ser 
conforme a evolução do 

sobre

recicladas, 
enquanto 
compra

Iff

a
e

é o pedágio, 
para por no 
em 10 anos o

b) Área do Sistema Residencial São Paulo é de 1.8 milhão de m^. A 
área total do Projeto Tamboré é de 12 milhões de m2 (a Cidade 
Tamboré tem previsão de 100 mil hab.). 
deste "produto", diz que mais de 90% já 
1.500 à 2.500m2, 
alta e alta. Total 
circuito fechado TV, etc.) 
arquitetônicos, 8 modelos de casas, 
cliente ajeita as alterações, pagando à parte (os projetos são 
terrenos imaginários, que não coincidem com os reais)” 
de maior parâmetro paras as 
à burocracia de aprovação.

c) "Hoje um terreno para terraplanagem custa US$3 o m3, o preço 
do terreno ali é US$30/40 o m2 a partir de 10m3 empata. Hoje a 
terraplanagem custa tanto que alguns lotes não servem para nada. 
Não existe mais lotes industriais ali: a região é 'finita*, por 
erro de marketing foi cercada pelo Rio (sic) e residenciais. 
Compensa partir para um polo mais adiante, a partir do momento 
que Alphaville for alto suficiente, mais 20 km. Estamos esperando 
o grande anel (viário), a próxima barreira 'física* 
Ainda sobra muito espaço, não tem break-point 
mercado, entre a Fernão Dias e Regis Bittencourt: 
Anel vira marginal".

dono da empresa construtora, que monta galpões pré- 
anos, diz ter 800 mil m2 de área 
que "já está na hora de ter pessoas 

mais do que tabelas, 
em lotes de

as

m2
Está no término a venda 

diz que mais de 90% já foi vendido. Lotes de 
com entrada mais 36 meses, para a classe média- 

infraestrutura e segurança (alta tecnologia, 
São oferecidos projetos 

de arquitetos renomados... "o 
em 

coincidem com os reais)". Não sabe 
áreas livres do que de terem atendido

c) "Era fazenda da época de Império, da mesma Família (Alvares 
Penteado), que hoje faz o empreendimento, já fez Alphaville". 
Acha que a topografia ficou inalterada: "está tudo exatamente 
como era antes, sem modificações.... só ocorreu terraplanagem nas 
quadras mais valorizadas, *o filé mignon’". Pela relação custo x 
beneficio os lotes mais procurados são os mais planos "os lotes 
mais inclinados só para estrangeiros, que gostam, ou para quem 
quer pagar menos. Sobraram só os lotes mais difícies de serem.

X

d) Carioca, o 
moldados na região há 10 anos, diz ter 
construída, que aluga. Diz que "já está na 
capazes, de bom senso (nos órgãos públicos), ma o. o 
bom senso. . . faço grandes armazéns, 20 à 70 mil m2 
até 100 mil m2 . Estes loteamentos não deveriam ter as mesmas 
normas que um loteamento popular, temos de burlar a lei: 
desmembrametno ao invés de parcelamento, para não perder área. 
Não se pode deixar o mesmo porcentual de área livre (que no 
loteamento popular)". Estava chegando de uma reunião com um 
arquiteto de uma prefeitura a respeito de uma "obra de US$25 mil, 
12 mil empregos, embargada... bom senso deveria virar disciplina 
nas faculdades!". Diz ainda que para indústrias modernas, 
terceira onda, e para armazenagem, é mais interessante estruturas 
pré-fabr içadas, pois podem ser facilmente recicladas, ou
migrarem, conforme a evolução do mercado; enquanto atendia 
telefonemas sobre aplicação financeira e/ou a compra de novos 
caminhões.



sucesso absoluto:Diz que é "um

04 . :

Responsável

feita uma

I

I

a

i

i

i
i

Barueri. 
estudos

Os 
que

galpões sào da Consid, 
sào apresentados.

i 
I

Civil/Agropecuária, 
Civil; a mesma.

Construtora
20 anos; Eng.

Alvares 
5 km a 

foi feito 
a melhor 

a 
conforme a procura 

terraplanagem preliminar e depois 
ZUPI/ZUD seguem normas de

a) 41 anos, 
Departamento Técnico;

comercializados ( "pirambeiras”) . 
80/100 casas sendo construídas".

de aprovação: 
Habitacional e 

terceiro a CETESB
(a

7 5 a Empresa comprou 
256 alqueires 
leito do 

e 
feita

d) Diz que existe, pelo lado da iniciativa privada, um grupo 
formado para estabelecer uma estratégia de ocupação para a região 
que vai até a Anhanguera. Para a sua área, a empresa segue o 
"Desenvolvimento e Zoneamento Industrial de SP", EMPLASA, 1979; a 
Lei 1817/78, alterada pela Lei 141/81; e a Lei 67/66 
(parcelamento solo urbano), e diz que a área é um reflexo da 
legislação e suas mudanças. No setor que diz estar em aprovação,

153

obras de
de terraplanagem 

envolverem, o
Tentam tapar a vista para 
cerca-viva 
construção

coberta ainda por eucaliptos, 
abrir clareiras: limpa-se

contenção. Por ser 
e loteamentos 

empreendimento dá a 
o lado do 

acompanhando a divisa 
são ostentatórias/fake.

, o que é 
todas as

em 
impressão de maior distanciamento)

atravancam o processo 
segundo a Secretaria 

(exige manual do IPT) 
em andamento desde 

área ao lado do 
a

e as 
clareiras: limpa-se todo o 

Mesmo macete de Alphaville: impressão 
livre/verde é dada pelos lotes ainda não ocupados, 

grandes 
obras 

o 
ilha. 

com 1 
primeiras 

entramos diversas vezes e tiramos fotos, 
Os corretores estavam ociosos 

de divulgação e maquete (que mostra casas 
dar a

d) Grande 
primeiras 
terreno 
de muita 
A malha 
totalmente 
industriais 
impressão 
Parque 
(bambusinhos). 
Segurança falha: 
dito que é proibido, 
vezes, e o material 
lotes alternados, para 
já estão envelhecidos.

b) "Em 7 5 a Empresa comprou o Quinhão 4 da familia 
Penteado: 256 alqueires (Alphaville era o Quinhão 3)... 
partir do leito do Rio Tietê. Malha viária já existia, 
uma retificação e canalização do córrego existente • 
coisa a ser feita é a retificação - área era muito acidentada, 
terraplanagem foi sendo executada aos poucos, 
dos terrenos . Foi 
cada comprador faz o terrapleno final".

faz os projetos a partir dos

c) "Esses 
primeiro a 
Desenvolvimento Urbano (exige manual do IPT) e 
e a SEMA. Processo em andamento desde de 88 (a respeito do 
parcelamento de uma área ao lado do Sistema São Paulo/Tamboré, 
que já estava em terraplanagem), a burocracia é complexa. Para 
menos de 100 ha. não há RIMA, assim é feito por etapas". "Lotes 
maiores menos devastação da área", diz a respeito da área que 
está trabalhando agora, em Santana do Parnaiba: primeira fase que 
dá frente para a avenida, comercial; segunda fase, residencial. 
"Alphaville é um sucesso, ao contrário de Tamboré: lotes dificeis 
não tem bota-fora, e os terrenos precisam ser mexidos, são 
pirambeiras (Sistema - SP) . 0 Jaime Leiner não conhece o lugar" 
diz, a respeito do projeto chamado Cidade Tamboré.

’ecologistas’ 
Prefeitura, 

Urbano 
Processo 

de 
estava em 

de 100 ha. 
menos

parte da área é 
construções começam 

para locar a obra.
área
viária exigiu 

cercado, e • 
ou populares

de ser uma 
Imperial 

As
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Diretor,41,
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região 
cerceou

c) 
SP

são 
será 

para 
isto :

a)
16

z e
os

muito 
loteamentos em São Paulo, 

empreendedores criarem toda a 
loteamentos de alto padrão, 

Portanto, 
Zona Leste 

pela Castelo 
sucesso,

Projeto de Arquitetura e Paisagismo/Planejamento, 
anos, Arquiteto, a mesma.

d) Diz que 
residencial 
implantação 
topografia, 
aspecto, 
passar a 
para 
a

a) 60 
anos ;

lotes são 
foi feita 

onde foi

uma média lá em 
da região. Teve- 
gama maior de 
tinha era muito 

a

interessante: Lei Lehmann (parcelamentos do 
com a obrigatoriedade 

criarem toda a inf raestrutura, só se pode 
de alto padrão, pois a infraestrutura é 

com a Zona Sul deteriorada pelos loteamentos 
só depois de Arujá, Zona Norte com a Serra, 

Branco. 0 Takaoka (Alphaville)com sua visão 
hoje é uma marca. Ele plantou a azeitona na empada 

(dono do Tamboré), que tem 16 mil m2. Da Ia fase só 
para OUT/NOV 2a fase (70 mil m2), mais 400 lotes."

anos, Imóveis/Lançamentos de Empreendimentos, Marketing; 30 
Corretor/ 2o grau; vendas.

b) "A 
solo ) 
dos 
fazer 
carissima. 
populares, 
vazou 
teve 
do Arthur 
resta 5%,

Nesta segunda fase 
(Tl) : 700 à 1200

pesada, ao contrário 
Alphaville 3 e 4 
tudo caro: se fizer o 
cima, fora de mercado, 
se de baixar (o padrão) 
compradores. Há de convir 
acidentada, necessariamente 
maioria é contra arquiteto, 
Alphaville são muito 
segurança será perfeita, 
controle para entrar e 
vai ver isto: 100 mil 
Centro Comercial...você 
Ano 
no

foi feita uma pesquisa para saber se o comprador do 
teria vontade de montar o seu negócio lá, e que na 
do empreendimento, as melhores áreas, quanto à 
vão ser para os residenciais, e as piores neste 

vão servir para o comercial. Diz, ainda, que é melhor 
máquina, eliminando toda a vegetação existente, e deixar 

o morador plantar o que quiser depois. Calcula o prazo para 
implantação total do projeto em 10 a 15 anos.

(T2) os lotes são menores que no Sistema 
m2, e foi feita uma terraplanagem mais 
do Tl, onde foi mantida a topografia.

já detém o padrão em função do preço final. Está 
lote grande chega-se a 

Assim Tl vai ser a ’ilha' 
para atender uma 

que a topografia que 
tinha de ser feito terraplangem: 
é o esquema Takaoka. As portarias de 

pobres: as nossas serão suntuosas, a 
com monitores em todos os lotes e 

sair. 0 Arthur sabe que na idade dele não 
pessoas com praça européia/italiana no 

vai começar o corpo da Cidade Tamboré no 
2000... prédios comerciais e residenciais, morara e trabalhar 

mesmo local, sair desta loucura de trânsito".

b) "Esta idéia de primeiro mundo foi mais seguida nos primeiros 
Alphavilles, e que depois, para aumentar o capital de giro,154
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em 84 : 
era

faz
que

esquema 
água, 

vendem

a 
ma is

• i

os ,
Madalena, 
arquiteto, 
convencionais, 
"não

m2,
Seu Paulo

em São Paulo 
encostados 

de 
de 

tudo na mão 
sucesso 

.compraram

projetos de paisagismo 
as
a um

diminuído: 
empresas, 
é falsa, 

mulherzinha, 
_j um modelo:

cicatrizam,

<1

armazéns de
investimento,

na mão dos
de

preço

d

a) 44 
anos ;

deles em 
asfalto 

a preço

c) 
da 
morretes, 
visto ainca em 
Avalia como se 
interessante, 
viário, dai o 
gramam. . . 
construído 
querem, o 
de um dá 
mundo, uma 
nos EUA.

é tão complicada 
mais fácil”. Diz 

60.000m^ em média, 
para alugarem, 
investidores, é 
Alphaville...levou 

de fazenda e

foi sendo 
comércio, 
autonomia 
minha ] 
irradiador de 
são 
contrário 
curvas de 
ruim, suja 
menos descargas,

anos, Constr. Civil/Pré-moldados, 
Arquiteto; projetos.

iscas para a classe média. De positivo tem 
flats: indícios de ocupação mista. A 

veem para São Paulo...meio gaiola: 'deixo 
filhos e venho malhar em São Paulo’. É 

veja Tamboré. Mas estes empreendimentos 
operações que cicatrizam, o processo erosivo é contido, ao 

dos loteamentos populares, mesmos que estes sigam as 
nível. Mas talvez consumam mais água, e o esgoto é 

tanto quanto. Precisa uma mudança de mentalidade: 
menos suítes...".

e Takaoka fizeram o trevo de acesso, e o Paulo 
Marte começou a fazer prédios naquela área (para a 

Brastemp, sempre material Consid) . A terra alí custa US$ 
terraplanado US$ 120/130, até US$180/200 na Al. Rio 

começou a investir perto de São Paulo, já que a 
São Paulo é tão complicada que procurou o 

fonecer para a 
para construtoras 

com opção de compra: 
o

b) "Jubran 
Coronado 
Arapuã, 
100 o 
Negro. 
burocracia 
Municípios 
construção 
como forma 
"... está 
função do 
valorizou.. 
urbano".

d) A arquiteta, que faz projetos de paisagismo em Alphaville, 
advoga uma teoria de que as pessoas querem estar ligadas, pelo 
asfalto, à ’ Mãe Cidade’, a um sistema que garanta a circulação, 
isto até mais entre os pobres do que entre os ricos, acha. Relata 
sua experiência: tinha 1 sítio em Ibiúna e 1 apartamento em 
Pinheiros, sentia uma dualidade, trocou ambos por uma casa ampla 
na Vila Madalena, onde mora e tem o escritório. 0 marido que 
também e arquiteto, faz casas para vender em Alphaville, que ela 
diz serem convencionais, assim como o seu próprio trabalho lá, 
declarando: "não vou modificar nada, meu trabalho é absolutamente 
banal" .

Conheceu a área em 84: "fui ver meu Itaú (projeto paisagismo 
agência local) era uma crítica à terraplenagem com os 

um protesto contra o achamento da topografia . . . isto 
ainda em planta... vontade de fazer fervilhar o chão", 
como se dá a primeira impressão: "eles tem um golpe muito 

as áreas verdes são nesgas, resíduos do sistema 
dai o macete: tudo é lote, mas eles não fazem a divisa e 

impressão de baixa densidade, mas quando tudo tiver 
vira pardieiro, favela de luxo. Pois com o nível que 

programa que tem, faz ocuparem muito o lote...o living 
para a área de serviço de outro. Uma visão do primeiro 

imagem de conforto, freeways e coníferas, imaginam-se
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mais 
há o 
lançando 
modelos”

ao 
caminhão 

este 
9m^.

m^/mes), 
prevendo que o Anel Viário vai passar 
(Tamboré) é um 

Conclui

tem de 
livres

C) Diz 
deixa < 
nào 
locação 
áreas 
desmontado. 
sacar...telha, 
desmontar e levar 
Diz que 
parque 
ter que 
ainda, 
"fechar 
rastro,

de imóveis, 
faz divulgação

a) 32 anos, Imóveis/Construção 
Arquiteto Autónomo; Projetos.

falar bem, 
eram terreno

Alphaville há 
já era sabido

d) Há 2 anos em Alphaville 
intermediário para terrenos, casas, 
no jornal de Alphaville.

7 anos: 
que as

com corretagem 
apartamentos,

Houve desaquecimento (quanto ao mercado imobiliário), cresce 
geometricamente, em todos os aspectos, está em diversificação, 

gente, mais oportunidades, é um mercado mais garantido. Só 
limite do espaço, não impossivel de esgotar. Cada um está 

o seu, as prefeituras não tem de por empecilhos e

se 
o 

P°3r. 
de 1,5 

ter mais uma usina no km 17,5 da 
no km 15.

as fundações são 
de pré-moldados

d) A Jubran já construiu com a Consid 400 mil m^ em pré-moldados, 
com a finalidade de armazenagem/estocagem. Diz que a escolha 
dá principalmente devido ao aspecto locacional: "faz-se 
levantamento de quanto o caminhão vai andar: 200 caminhões 
dia, 3 km por caminhão... este tipo de espaço é calculado por mJ: 
lOm pé-direito estoca 9m3. A capacidade de produção é 
prédio mês (90 mil m^/mes), vão 
Raposo Tavares, 
Diz que a área 
muito problemáticas". Conclui que "a 
agilizou as idéias dos investidores".

que o pré-moldado vem ganhando terreno porque "a obra 
de ser subjetiva: é uma questão de custo x beneficio, se 

fosse interessante não poriam dinheiro. São prédios para 
e não precisam de manutenção (só em 50 anos), são grandes 

polivalentes, podem ser mudados, o prédio pode ser 
Só a fundação não se recupera, o pilar você consegue 

piso: tudo desmonta. É uma estrutura que você pode 
e levar . . . Demolir para construir: como São 

há hoje no mercado 20/30 empresas de 
industrial está sucateado, para chegar 
remanejar o * layout ’, muita coisa vai 
que aquela área, da Castelo Branco 

": "Alphaville virou griffe, motivou
querendo que o prédio seja ali."

como sao Paulo", 
pré-moldados: 
a ser Coréia 
acontecer". Acha, 

à Anhanguera, vai 
muita gente no

c) Mora 
consolidou-se, 
.... satisfeito".

a) 41 anos, Imóveis/Venda e 
Construtora Civil.
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mais 
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do 
. 4 
solo

As 
do 
que 

ocupação 
São Paulo".

está 
quando 

É originária

b) 
o lote

de pequeno 
Proprietário;

Tem 2
escolhido

para 
terra", 
(estocagem) , 
atraiu (para 
mil (lote + 
compradores 
retração, para vender no inicio de nova 
mercado estiver aquecido e houverem poucas 
de Campo Grande/MS.

eles 
vão fazer planos,

a) 43 anos, Dono 
Comércio Varejista,

Área de 250m2: loja na frente, 
que comprou em 86.

supermercado
8 meses; Io

o 
Barueri. 
dentro

o

começo: "a 
parece que

c) Diz 
própria 
vai ter 
construir 
mais declivosas 
no seu lote (em 
foras). Muro de 
100 caminhões 
no desenho. No 
valerem igual"

b) Diz 
menos, 
ampla, 
livres

estratégia foi explorar 
(do empreendimento) dá esta 

em três hectares.... 
a 

bomba! Larga para 
relação à terra retirada 

arrimo ;_____ _
de 

T2

não levam em consideração 
tem de interessante é

e a tempemperatura:

lotes no Sistema SP, 
um nivel 

acomodar melhor 
comenta. 

mas 
sua 
obras): 
serão 

para 
estiver

"Era bem feio em 8 6, dava para contar as casas que tinha, 
tem comércio, até supermercados: nos <

vai 
deixou 
estava 
porque.. 
estamos 
paulistanos, 
esta mata fechada?", 
para conhecer o lugar. 
Pref. de Barueri. As normas 
mas só dentro do lote, 
declividade. ... o que acho 
dos lotes, ocupação (50%), 
relação à

no Jd. 
grau.

- encarecer 
4 suites, sala 

salão de jogos, 6 vagas. Além de áreas 
__e piscina. Não considerou a 

"Só eucaliptos... esta vegetação que existe 
(apontando para os lotes vizinhos)’’. -— 

vegetação nos fundos, junto a uma linha de drenagem, 
aterrada para obra vizinha, 

aqui é para vender, nós 
da poluição... explorando

que sua
maquete"
3 casas em três

agora...imagine
a

. hoje, 
dias de pagamento só se vê 

entregas dos supermercados chegando. Todo sábado/domingo só se vê 
mudança chegando, melhora de freguesia, mais gente, vào 
melhorando o nivel, vão limpando os terreno, carpindo,

157'

que escolheu lotes relativamente planos para 
os projetos teêm um programa para venda: 
lareira, varanda, salão de jogos, 6 vagas, 
com tratamento paisagístico e piscina.

vegetação que existia:
sair mesmo (apontando para os lotes vizinhos)’’. Em outro lote 

a vegetação nos fundos, junto a uma linha de drenagem, mas 
sendo aterrada para obra vizinha. "Aqui não havia 

isto aqui é para vender, nós não acreditamos que 
longe da poluição... explorando a idéia para os 

eles comentam: como, ainda existe isto em São Paulo? 
conta rindo da reação de amigos que trazem 

limite para h: tem de negociar na 
(do loteamento) tentam amarrar bem, 
e não levam em consideração a 

que tem de interessante é o tamanho 
recuos e a tempemperatura: -5C que em

(1800m2) está com obra (837mz), 
abaixo do nivel da rua: 

terreno, sò sairam 4 caminhões de 
a conservação do solo superficial 

diz que a situação original da vegetaação não 
conservação) . Realiza um investimento de US$ 400 

"US$ 800mil dá para vender", acha que os 
executivos. Faz quando o mercado está em 

no inicio de nova expansão, auando o 
ofertas, f

no 
dá esta idéia: 
ai entra nossa estratégia: 

hora que este trem começar nas
lá em vez de solucionar 

e a falta de bota- 
inviabiliza. Houve um caso que precisou de 

teriam de ter resolvido o problema 
para todos os terrenosterra, 

eles
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Pela 
para 
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1
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desse
pagar.
tinha

e
750

abriu 
Loja ampla, 

trabalha 
12/07/90.

I

i

"O

!

£

começa 
ônibus"

d) Há 7 meses 
(Osasco).
mercadorias, 
ressabiados.

a parecer uma vila... tem 
. Só vê mudança para melhor:

’ supermercado ’, vem/mora no Jardim Baronesa 
ainda em construção, Kombi dentro, poucas 
junto com sua mulher, parecem bastante

queimando, 
asfalto, do 
de bom”.

a melhoria do 
"promessa de tudo

era de 256 lotes 
água, 
vias 

secundárias com 40m, o pessoal 
usava-se na época ruas de 8m, mas como 
área verde e arruamento, cabia, 

utilizadas grandes máquinas 
de grandes platôs para 
Era uma aposta muito alta, 

prédios do Takaoka na cidade dariam 
que tinha, o terrapleno saiu muito 
precisava explodir. Foi feita uma 

que podiam comprar os lotes, 
e com as restantes tinham- 

das prefeituras, que na época, anos 70, davam 
graça, e portanto queriam um terreno muito mais 
foi pensada a vocação da área para escritórios de 

ruas intermediárias, diminuídos os lotes 
criado o setor empresarial. Os americanos 

fez outra pesquisa se alguém moraria em 
o japonês achava que os gerentes das 

em 7 6 foi implantado o que seria o 
clube no meio, em 50 alqueires, 
Ele teve uma sacada de gênio: 

quadras para fazer o setor comercial, chamou 
famosos e fez vinte casas diferentes, e emprestava-as 

pessoas que iam construir suas casas já passassem a 
Comprou 5 Dodges Dart para levar os filhos para 

em São Paulo, pôs uma ambulância com enfermeiro 
Como nenhuma empresa queria entregar gás lá, fez um 

de botijões na entrada e distribuía de graça para os 
Fez um acordo com um verdureiro para que este passasse 

ou três casas habitadas, comprava todo o resto o 
para os peões. Para conseguir que o ônibus entrasse, 
passagens por viagem para a empresa. Como o grande 

pessoas era a Castelo Branco, principalmente de voltar 
noite depois de um programa em São Paulo, construiu o 
discoteca mais equipada da cidade na época, para que as 

para lá de noite. Oferecia a boate com comida e 
de graça para entidades e associações de caridade 

promoveram festas. Assim a Confab e Engesa, entre outras, fizeram 
contraternizações lá, e com a boca-livre, e umas doses de uísque, 
as pessoas passaram a achar um passeio ir até lá. Mas o principal 

158

V

(de Alphaville) de 74, 
Vinham com toda a infraestrutura:

pavimentação. Propusemos as

b) ”O primeiro projeto 
industriais de 20.000m2. 
luz, telefone, esgoto, 
principais com 60m de largura e as 
da Takaoka quis nos matar, 
tinha de deixar 30% para 
primeira vez foram 
terraplenagem, pois precisava-se 
indústrias e acessos para jamantas. 
não desse certo nem todos os 
para pagar. Ele jogou tudo o 
caro, tinha muita pedra que 
pesquisa e haviam 1000 empresas 
destas 750 já tinham terreno próprio, 
se a concorrência 
terreno de 
barato. Dai 
empresas, foram criadas 
para 3000 até 2500m2, e 
da HP pagaram à vista. Se 
Alphaville, deu que não, mas 
firmas iriam querer morar ali, 
único residencial, por isso o 
1200 lotes de 560 até lOOOm2. 
duas quadras para fazer o 
arquitetos famosos e fez vinte 
para que as pessoas que iam 
morar ali. Comprou 5 Dodges 
qualquer colégio em São Paulo, 
de plantão, 
depósito 
moradores. 
pelas duas 
distribuía 
pagava 25 
medo das 
tarde da 
que era a 
pessoas fossem 
uísque escocês
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de 200 alqueires, 
policia 
pasto,

menores 
com 
e o 6 

(com o a
’trombada• 

drenagem. 
Diz que

ocupada por 
coragem de 
galinheiros.

era a 
militares, 

um 
até 

buscar

primeiro 
construir", mas 
era um pecado, 

tamborés,
SEMA,

contando 
mesmo 
pois 

depósito 
da Dupont

il

traçado tradicional 
cul-de-sac do primeiro 

lotes do fundo 
e entulho. Em 82 

tanto como

Continua 
Construtora, 
eliminados, 
viravam 
gleba 
áreas 
330 mil 
nobres 
Serra, 
aquela 
queda do poder aquisitivo^, 
com lotes : 
dias, e o 
vendido. O 
’trombadinha’ 
um córrego 
resolvido, 
construida 
classe média,

chefiando, 
reviravam < 

prendiam e - 
criando uma

uma fazenda 
nem a 

ja destruida: 
vendinha onde a pinga era 

dinheiro, 
dono 

só 
há um 

várzea 
inundação pela Light.
efeito, 

as

—. com 
quando 

as cidades 
espancavam, 
. imagem de

c) "O Takaoka tinha 
barracos, favelas, nem a policia tinha 
entrar.. .paisagem já destruida: pasto, barracos, 
Havia uma vendinha onde a pinga era vendida através e um g • 
abria, passava-se o dinheiro, fechava, abria, voltava ~um P '
fechava; mesmo assim o dono já tinha sido assalta o re ’
De interessante mesmo, só o sitio do japonês, que plantava 
cogumelos, onde hoje há um aterro de quase 2 m. ra 
influência do Tietê, várzea desapropriada por decreto: co , 
definida como de inundação pela Light. Quando a a^ er ur 
marginais perdeu efeito, sendo pedida a reintegraç o T k 
Aprovado o arruamento, as pessoas sairam paci ícamen e. 
montou uma barraquinha onde dizia: ’0 pobre, quan o voc 
pelo seu barraco?’; punha o dinheiro na mão do sujeito, ja tinna 
um caminhão a postos, onde eram colocadas as suas coisas, 
passava imediadamente um trator em cima do barraco. 0 Cast1^ ' 
do Tamboré, ia jogando as pessoas para as glebas vizinhas, 3 
Takaoka chegou a levar gente até para Ourinhos."

o Tamboré,

de 360m2, 
600 lotes, 

com  
DPRN e 

canalizado, 
por aterro 
uma ETA no 

agora compra quem pode,

realizou projetos para o Tamboré, mas agora ficou só 
Tamboré: "lotes difíceis... tinha 

segundo ele preservou uma 
foi feito obedecendo 

foram passadas as máquinas após 
reservando uma área de preservação e 
Diz que acha gozado estes do "Meio 

um empreendimento na área 
falando da estação de 

São Paulo vai 
de Alphaville, 
de

que "o traçaao traaicionai foi imposição da 
os cul-de-sac do primeiro residêncial foram 

os lotes do fundo acabavam desvalorizados, 
de lixo e entulho. Em 82 foi aberto o 02, na 

em Barueri, que tanto como o primeiro eram em 
já terraplanadas para indústrias: mandou gramar e plantou 

arvores entre pinus e pinheiros nos lotes e outra mais 
de sombreamento, junto as vias. - Hoje, na Aldeia da 
as máquinas entram, e já se vai cobrindo atrás, não fica 
terra exposta. - O @2 encalhou, efeito ■ da recessão, e 

em 83 foram lançados os Alpha 3 e 4, 
o 3, com 800 lotes, foi vendido em 14 
foi vendido em 15 dias, dai o 2 foi 

lotes maiores vieram a seguir. A primeira 
Policia Florestal), veio no 10, por 

no 11, e no 12 só agora 
O 13 e 14 tem RIMA. Foi 

mudou o poder aquisitivo da 
não adianta facilitar.

d) Também 
com o Takaoka, fez o 
barroca . . . caros de se 
área bonita ("cortar 
natureza"), nos novos 
uma negociação com a 
plantando espécies nativas. Diz que 
Ambiente": não conseguiu aprovar agora 
dos mananciais. Mas, num certo momento, 
tratamento de água, comenta que São Paulo vai ficar sem agua. 
Foram eles que escolheram o nome de Alphaville, apesar do se^id 
negativo no filme a agência de publicidade aprovou. Fomos 
interrompidos por um empregado que entrou para saber de serviço,

atrativo era a segurança, foi criado um sistema de segurança 
policiais militares, coronéis aposentados 
ocorria um assalto, eram implacáveis, 
vizinhas até encontrar as pessoas, os 
foram buscar um elemento até no Paraná, 
respeito entre a população vizinha.
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o 
como 
Prudente 
em planta.

■f: Ag

casas de praia, onde as antenas 
disse também que com o novo 

vai diminuir, vào sobrar 
interior, o empregado comenta, 

e no gado, onde amigos de 
rapidamente edificios de

e comentou sobre 
parabólicas nào 
salário minimo 
poucos, é que 
na laranja, 
Presidente 
apartamentos

assaltos em suas 
funcionam bem, 

a construção civil 
dinheiro está no
sua cidade, Brotas, 

tem vendido
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