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RESUMO 

 
 

 
 

O principal objetivo deste trabalho foi o de utilizar um indicador de sustentabilidade 

conhecido como BAF (Fator Biótopo de Área) no mapeamento de geótopos urbanos 

da bacia hidrográfica do Córrego Água Espraiada, (Estado de São Paulo – SP 

capital - Brasil), em dois momentos históricos, 1958 e 2011. As unidades da 

paisagem estudadas enquadraram-se nos níveis de paisagem proposta por 

Bertrand. A partir dessa classificação realizou-se o mapeamento dos geótopos, e 

utilizando o BAF fez-se a análise dos coeficientes de impermeabilização das 

superfícies que cobrem as áreas estudadas. Utilizando essa metodologia é possível 

a identificação de geótopos incompatíveis à sustentabilidade e assim propor 

solucões. Essa abordagem pode ser utilizada como ferramenta para um melhor 

planejamento urbano brasileiro aliado a qualidade ambiental. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: córrego água espraiada, geossistema, geótopo, paisagem, Fator 
Biótopo de Área (BAF). 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
The main objective of this thesis it was to evaluate the use of the sustainability 

indicator named "BAF" (Biotope Area Factor)  to  mapping  urban geotopes present 

in the drainage basin  "Aguas  Espraiada" (São Paulo-SP-Brazil) in two historical 

moments, 1958 and 2011. The landscape units studied were classified as geotopes 

as proposed by Bertrand. Considering this classification we mapped the geotopes, 

and using BAF we did the analysis of the surface waterproofing coefficients that 

covers the studied area. Using this methodology it is possible to identify the geotopes 

incompatible with sustainability and propose clever solutions. This approach can be 

used as a tool for a better Brazilian urban planning associated with environmental 

quality. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: geosystem, geotopes, landscape, Biotope Area Factor (BAF). 
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1- PRESSUPOSTOS DA PESQUISA: OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA. 
 
 

O processo de urbanização a que estão submetidas às cidades implica 

constantes transformações da organização do espaço. As grandes cidades 

modernas são formações sócio-territoriais complexas, de fronteiras imprecisas e 

com tendências de evolução cada vez mais dispersivas e fragmentadas. A coesão 

e a legibilidade dos espaços urbanos tradicionais deram lugar a mosaicos 

territoriais diversos, fisicamente descontínuos e diluídos, processo potencializado 

pelos avanços da industrialização, das tecnologias de transporte, de comunicação e 

dos serviços, principalmente.  

Para a Geografia, as cidades se apresentam como um objeto de estudo 

ímpar, pois combina “concentração populacional, organização social e dinamização 

econômica”. Por sua vez, esta porção do espaço geográfico é a que apresenta as 

mais intensas mudanças promovidas pelo homem, de modo que a cidade combina 

natureza e cultura. (Monteiro, 2008). 

Para compreender as questões relativas aos processos gerados pela 

urbanização, primeiramente é preciso lembrar que o ambiente urbano tem 

particularidades que trazem consigo as marcas das construções humanas. Dessa 

forma, trata-se o ambiente urbano através de uma concepção sócio-cultural que 

inclui, concomitantemente, aspectos econômicos, culturais e ambientais.  

As cidades não são iguais no tempo e no espaço: a cidade é, 

particularmente, referência das relações entre grupos sociais, sendo a 

representação da cultura da sociedade que a constrói, como materialização dos 

processos sociais, ao mesmo tempo em que, segundo Carlos (2004), também 
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influencia na reprodução da sociedade. Monteiro (2008), afirma que as cidades 

refletem fielmente o tipo de país no qual elas se inserem. 

Como outras grandes cidades contemporâneas, a compreensão de como a 

cidade de São Paulo é produzida e reproduzida está, por sua vez, associada ao 

modo de produção ali desenvolvido.  

Com o aumento da população vivendo em áreas urbanas, agravaram-se os 

impactos sobre o ambiente, que se deu tanto pelo aumento da demanda de infra-

estrutura urbana e mais concentração de fluxos de energia, quanto pelas 

disparidades sócio-espaciais dentro dos próprios centros urbanos e suas 

conseqüências no uso e ocupação da terra nas cidades.  

À preocupação com a qualidade ambiental das áreas urbanas está 

associado o conceito de planejamento urbano. Assim, diante da temática ambiental 

nas cidades, criaram-se instrumentos que visavam à mitigação e controle da 

degradação socioambiental em áreas urbanizadas. Os Planos Diretores são um 

destes instrumentos que se aplicam à gestão municipal, visando a estabelecer 

legalmente o uso planejado das áreas urbanizadas para que se obtenha uma 

melhor qualidade ambiental e, conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida 

para os habitantes urbanos. As diretrizes de um Plano Diretor se dão através do 

zoneamento. 

O desafio que se apresenta como o mais instigante é a gestão da cidade, 

que demanda planejamento que, por sua vez, é para Monteiro (2008), prever 

conseqüências e prover recursos materiais, além de ordenar, regulamentar, 

restringir e coibir. O desafio de planejar se torna hercúleo quando se inclui o fator 

“jogo de interesses”, por meio do qual se relacionam os agentes que promovem as 
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mudanças no espaço urbano, posto que o solo urbano é, em grande parte, 

propriedade privada. 

 

As diretrizes político-admistrativas para a gestão das cidades são traçadas 
por categorias de políticos profissionais na disputa de poder, conduzidos 
por transações nem sempre credenciadas para um bom direcionamento 
das realidades urbanas. (MONTEIRO, 2008, 98) 

  
 

Conforme trabalho de Blanes (2006), referente aos biótopos da bacia 

hidrográfica do córrego Água Espraiada, o zoneamento urbano cria condições para 

a adequação da realidade local, flexibilizando os usos da terra de acordo com o 

momento socioeconômico materializado no ambiente, em um dado momento, de 

forma a garantir melhorias na paisagem urbana, no tráfego, nos espaços públicos 

etc. Porém, as mudanças espaciais ocorrem continuamente e os agentes que 

atuam no espaço são muitos e conflitantes. Os aspectos socioeconômicos se 

traduzem em impactos de ordem socioambiental. 

Em áreas urbanas, entre os mais freqüentes problemas socioambientais, 

estão as enchentes e as moradias precárias ao longo de cursos d’água, 

compreendendo desde bacias de primeira ordem até bacias hidrográficas de ordem 

superiores.  

A área da pesquisa é a bacia hidrográfica do córrego Água Espraiada, que se 

localiza no planalto paulistano e possui uma área de 13,8 Km². O córrego Água 

Espraiada é afluente da margem direita do rio Pinheiros e confronta-se ao norte, com 

o córrego Traição, a leste, com a bacia do córrego Ipiranga e ao sul, com o córrego 

do Cordeiro. Sua nascente fica no alto do Jabaquara e seu deságüe, no rio Pinheiros 

(figura 1). A área exibe uma complexa realidade devido às diversas intervenções que 

sofreu principalmente no decorrer das décadas de 1970, 1980 e 1990, seguindo 

pelos anos 2000 e, por este motivo, é objeto deste estudo.  
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À medida que avança o processo de urbanização, as cidades perdem 

algumas características que, historicamente, lhes foram atribuídas. O córrego Água 

Espraiada, assim denominado por ter um leito indefinido devido ao seu 

espalhamento, hoje é um córrego parcialmente retificado, margeado por uma via 

denominada Avenida Jornalista Roberto Marinho, a qual é interrompida por um 

reservatório de águas pluviais, que foi construído devido à alta freqüência de 

enchentes na região. 

A alta taxa de impermeabilização causou a rápida drenagem das enxurradas, 

aumentando, consideradamente, as enchentes, que hoje são mais freqüentes, 

fluem mais rapidamente e são mais destrutivas do que as enchentes provocadas 

por grande volume de precipitação, antes da urbanização. 

Enfim, o homem foi promovendo intervenções cada vez mais intensas no 

meio, como: movimentação de terra, (cortes e aterros), construções de grandes 

obras civis, alterando completamente a morfologia do terreno, surgindo, desta 

forma, novas unidades espaciais, com novas características e funcionalidades.  

As unidades espaciais ou unidades de paisagem, que surgem, apresentam 

variadas tipologias e, neste contexto, o mapeamento de geótopos tem se revelado 

um instrumento valioso para o entendimento da complexidade dos sistemas 

ambientais em áreas urbanas. 

 Cada geótopo urbano estudado nesta pesquisa foi classificado dentro de 

classes que expressam o tipo de construção, a presença de arborização, o 

tamanho aproximado dos lotes, densidade de construções, o tipo de cobertura das 

edificações e sua função. As classes de geótopos estão estritamente associadas à 

morfologia, estruturas e processos originados pela intervenção antrópica em áreas 

urbanas.  
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Na área estudada, inserida entre os bairros do Brooklin Paulista e Jabaquara, 

na região sul do município de São Paulo, encontram-se vários geótopos, nos quais 

estão inseridos a canalização parcial do córrego Água Espraiada, o Reservatório 

Jabaquara, também chamado de piscinão, com capacidade aproximada de 390.000  

m³ de água da chuva, completamente impermeabilizado, além de uma alta 

concentração de edificações. 

Após a definição das classes de geótopos presentes na bacia hidrográfica, 

utilizou-se o BAF (Fator Biótopo de Área), um indicador de sustentabilidade 

desenvolvida e aplicada com sucesso em Berlin, na Alemanha, para mensurar as 

áreas “ecologicamente efetivas” dos geótopos através da utilização de  coeficientes 

de permeabilização das superfícies. O BAF foi aplicado nesta pesquisa em dois 

momentos históricos diferentes. O primeiro, em 1958 (vôo aerofotogramétrico 

realizado pela Cruzeiro do Sul), quando o córrego apresentava o seu curso natural, 

com poucas intervenções antrópicas e, no segundo momento, em 2011 (imagem de 

satélite IKONOS II - 2008), com atualização em campo em 2011, apresentando 

inúmeras intervenções antropogênicas. 

A área de estudo ainda está sendo transformada através de intensas 

intervenções definidas no Projeto da Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada, que prevê a construção de um parque linear de 650 mil m², que 

acompanhará o traçado de um túnel de 2,4 km, onde hoje habitam 

aproximadamente 8 mil famílias, que deverão ser removidas. 

A construção do parque linear, principalmente, alterará significativamente a 

qualidade ambiental do local.  Através do indicador BAF adotado nesta pesquisa, 

poderá se prever como os geótopos a serem criados irão se compor com os 

geótopos já existentes, atribuindo nova qualidade ambiental à bacia hidrográfica. 
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O objetivo principal deste trabalho é classificar e analisar os geótopos da 

bacia hidrográfica do córrego Água Espraiada no intervalo de mais de 50 anos (1958 

e 2011) através do indicador de sustentabilidade Fator Biótopo de Área- BAF, 

conhecer a situação encontrada hoje e avaliar as mudanças provocadas pela ação 

antrópica. Para tanto, foi necessário gerar o mapeamento dos geótopos da bacia 

hidrográfica do córrego Água Espraiada nos anos de 1958 e 2011, além do 

estabelecimento de um processo de análise suficientemente objetivo para explicar 

as transformações que houve na bacia hidrográfica. Será criado um prognóstico dos 

geótopos após o prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia 

dos Imigrantes com a implantação do parque linear, conforme o projeto da EMURB 

(Empresa Municipal de Urbanização). 

A questão que se coloca é: um indicador de sustentabilidade criado para ser 

aplicado à realidade de um país desenvolvido europeu pode ser aplicado às cidades 

brasileiras, tendo como exemplo a porção da cidade paulistana enquadrada na bacia 

hidrográfica do córrego Água Espraiada, e oferecer resultados satisfatórios? 

 A hipótese defendida é de que os resultados da pesquisa permitirão 

demonstrar que é possível, a partir das adaptações feitas ao indicador BAF, 

mensurar cada geótopo mapeado e oferecer um método de avaliação de 

sustentabilidade.
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O objetivo geral desta tese é identificar, mapear, classificar e comparar os 

geótopos urbanos na bacia hidrográfica do córrego Água Espraiada para os anos de 

1958 e 2011.  

Os objetivos específicos são: 

 Mapear e classificar os geótopos urbanos para os anos de 1958 e 

2011, utilizando-se da metodologia de mapeamento proposta por Bedê 

et all (1997); 

 Criar classes de geótopos adequadas à realidade encontrada; 

 Adaptar o indicador BAF aos geótopos mapeados; 

 Identificar, através do indicador adaptado BAF, a qualidade ambiental 

dos geótopos mapeados para o ano de 1958; 

 Identificar, através do indicador adaptado BAF, a qualidade ambiental 

dos geótopo mapeado para o ano de 2011; 

 Analisar as transformações verificadas nos geótopos mapeados na 

bacia do córrego Água Espraiada; 

 Mapear e analisar o geótopo onde será implantado o parque linear, 

utilizando-se o indicador adaptado BAF. 



25 

 

2-  FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS. 

 

2.1-  A TEORIA GERAL DOS SISTEMAS E A PESQUISA GEOGRÁFICA. 

 

A compreensão da paisagem, exige do pesquisador um caminho seguro que 

o conduza a resultados confiáveis. Considerando que o desenvolvimento alcançado 

pelas diversas tecnologias potencializa a capacidade que se tem de conhecer a 

realidade, encontra-se um oceano de informações que precisam ser ordenadas a fim 

serem compreendidas.  

O método, nesta tarefa, apresenta-se como norteador das investigações, 

sabendo-se, a priori, que nenhum método é, ainda, capaz de oferecer a solução 

para a compreensão da totalidade do conhecimento. 

Para o estudo do espaço geográfico, optou-se, nesta pesquisa, por enveredar 

pelas possibilidades que são oferecidas pela Teoria Geral dos Sistemas, 

desenvolvida por Bertalanffy (2009), por entender que ela oferece elementos 

essenciais de pesquisa, já consagrados em inúmeros trabalhos geográficos. Nesse 

caso, houve a preocupação de compreender as diversas concepções que tratam do 

estudo da paisagem, realizadas por Bertrand (1971), Chorley (1971), Delpoux 

(1974), Tricart (1977), Sotchawa (1978), entre outros. 

Biólogo por formação, Bertalanffy, à procura de um método que o auxiliasse a 

compreender os problemas biológicos do organismo individual, tratou as 

comunidades biológicas como um sistema. Ocorre que o esquema que a ciência se 

utilizava até meados do século XX , estudando cada objeto isoladamente, não se 

apresentava mais adequado para as pesquisas que Bertalanffy realizava. Então, a 

Teoria Geral dos Sistemas, desenvolvida pelo pensador, veio satisfazer a 
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necessidade que teve em utilizar a biologia como um instrumento que pudesse levar 

à compreensão dos princípios dos mais diversos níveis de organização passíveis de 

serem estudados em seu campo investigativo. 

Partindo de um programa de estudos sobre o metabolismo, o crescimento e a 

biosfera do organismo, Bertalanffy elaborou, primeiro, a teoria dos sistemas abertos 

e dos estados fechados. Estes estudos conduziram a uma generalização ampla, que 

ele nomeou de Teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 2009) 

[...] esforcei-me por executar este programa organísmico em vários estudos 
sobre o metabolismo, o crescimento e a biofísica do organismo. Um passo 
nessa direção foi a chamada teoria dos sistemas abertos e dos estados 
estáveis, que é essencialmente uma extensão da físico-química, da cinética 
e da termodinâmica convencionais. Aconteceu, porém, que não pude deter-
minar o caminho que havia tomado e assim fui conduzido a uma 
generalização ainda mais ampla, a que dei o nome de “teoria geral dos 
sistemas” [...] 125-126 

 

O grande mérito desta teoria é ter partido do princípio da integração dos 

elementos que compõem um sistema. Esta concepção traz, no seu cerne, a busca 

pela compreensão totalizadora do objeto, percebendo-o como um todo integrado, 

como resultado de uma dinâmica que se utiliza de inúmeras ligações que os 

elementos componentes participantes realizam. (BERTALANFFY, 2009).  

Todas as partes de um sistema são relacionadas; assim, uma alteração 
numa das partes causa necessariamente uma mudança em todas as 
demais; isso significa que a consolidação dos objetivos requer uma 
integração do próprio sistema (FIERZ, 2008:47) 

 

Bertalanffy, em seus estudos, deparou-se com as limitações da ciência 

clássica, fundada na física, que não proporcionava a compreensão das relações 

existentes em seu objeto de estudo. Até então, o predomínio do método analítico 

orientava os trabalhos de pesquisa na academia, porém tal método se apresentou 

como insuficiente para as pesquisas de Bertalanffy, segundo as palavras do autor : 

Procedimento analítico significa que uma entidade pode ser estudada 
resolvendo-se em partes e, por conseguinte, pode ser constituída ou 
reconstituída pela união destas partes. Estes procedimentos são entendidos 
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tanto em sentido material quanto em sentido conceitual. Este é o princípio 
fundamental da ciência “clássica” que pode ser apresentado de diversas 
maneiras, a saber, a resolução em variáveis isoladas, procura de unidades 
“atômicas” nos vários campos da ciência clássica- enunciados 
primeiramente por Galileu e Descartes – têm grande sucesso em um amplo 
domínio de fenômenos” BERTALANFFY, 2009:39) 

 

Destarte, Bertalanffy percebeu o problema do sistema como essencialmente o 

problema das limitações dos procedimentos analíticos na ciência, o todo não é uma 

soma de partes, já que a aplicação do procedimento analítico depende de duas 

condições básicas: “a primeira, é que as interações entre as partes ou não existam 

ou sejam  fracas. A  segunda condição é que as relações que descrevem o 

comportamento das partes sejam lineares”. (BERTALANFFY, 2009) 

Estas condições não são satisfeitas pelas entidades chamadas sistemas, 
isto é, consistindo de partes “em interação” [...] o problema metodológico da 
teoria dos sistemas consiste, portanto, em preparar-se para resolver 
problemas que, comparados aos problemas analíticos e somatórios da 
ciência clássica, são de natureza mais geral. (BERTALANFFY:40) 

 

Desse modo, o esquema de unidades isoláveis mostrou-se insuficiente, 

significando que, “em última instância, temos de pensar em termos de sistemas de 

elementos em interação mútua”. (BERTALANFFY, 2009:72). “As noções de ordem 

hierárquica, dominância, controle, competição etc., não aparecem na física 

convencional. A teoria dos sistemas é capaz de tratar dessa matéria” 

(BERTALANFFY, 2009:74). 

Concepções e pontos de vista gerais semelhantes surgiram em várias 
disciplinas da ciência moderna. Enquanto no passado a ciência procurava 
explicar os fenômenos observáveis reduzindo-os à interação de unidades 
elementares investigáveis independentemente uma das outras, na ciência 
contemporânea aparecem concepções que se referem ao que é chamado 
um tanto vagamente “totalidade”, isto é, problemas de organização, 
fenômenos que não se resolvem em acontecimentos locais, interações 
dinâmicas manifestadas na diferença de comportamento das partes quando 
isoladas ou quando, em configurações superiores, etc. Em resumo, 
aparecem “sistemas” de várias ordens que não são inteligíveis mediante a 
investigação de suas respectivas partes isoladas. [...] (BERTALANFFY, 
2009:61-62) 
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A continuidade dos estudos do autor levou-o a perceber que há modelos, 

princípios e leis que podem ser aplicados a sistemas generalizados, independente 

de seu tipo particular, da natureza dos elementos que os compõem e suas relações 

ou “forças” que atuam entre eles. Assim, surgia uma “teoria não dos sistemas de um 

tipo mais ou menos especial, mas de princípios universais aplicáveis aos sistemas 

em geral”. Foi, então, postulada a Teoria Geral dos Sistemas, cujo conteúdo é a 

“formulação e derivação dos princípios válidos para os “sistemas em geral”. 

(BERTALANFFY, 2009:57). 

A finalidade da teoria dos sistemas foi recebida com incredulidade, sendo 
julgada fantástica ou presunçosa. Além do mais, objetava-se- a teoria era 
trivial, porque os supostos isomorfismos eram simplesmente exemplos do 
truísmo segundo o qual a matemática pode aplicar-se a todas as espécies 
de coisas e, portanto não tem maior peso do que a “descoberta” de que 
2+2=4 é igualmente verdadeira para maçãs, dólares e galáxias. Dizia-se 
também que era uma teoria falsa e desnorteadora, porque as analogias 
superficiais- como na famosa similitude entre a sociedade e um 
“organismo”- escamoteiam as diferenças reais e assim conduzem a 
conclusões erradas e mesmo moralmente inaceitáveis. Ou, ainda uma vez, 
dizia-se que a teoria era filosófica e metodologicamente infundada , porque 
a alegada “irredutibilidade” dos níveis superiores aos inferiores tendia a 
impedir a pesquisa analítica, cujo sucesso era evidente em vários campos, 
tais como na redução da química aos princípios físicos ou dos fenômenos 
da vida à biologia molecular (BERTALANFFY, 2009:34). 

 

Mas o desenvolvimento das ciências exigiu que novos métodos fossem 

alcançados para responder a demanda de informações surgidas. Apesar de ter 

nascido no bojo dos estudos físicos da ciência, logo estudiosos das demais ciências 

(que não físicas) perceberam o potencial da aplicação desta teoria nas mais distintas 

situações. 

[...] o principal enfoque da teoria geral dos sistemas é ser 
interdisciplinar, isto é, pode ser utilizada para fenômenos 
investigados nos diversos ramos tradicionais da pesquisa 
científica. Ela não se limita aos sistemas materiais, mas 
aplica-se a todo e qualquer sistema constituído por 
componentes em interação. Além disso, a teoria geral dos 
sistemas pode ser desenvolvida em várias linguagens 
matemática, em linguagens escrita ou ainda 
computadorizada. A teoria de sistemas possibilitou, por 
exemplo, a unificação de diversas áreas do conhecimento, 
porque sistema é um conjunto de elementos em interação e 
intercâmbio com o ambiente (FIERZ, 2008:43) 
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Segundo o autor, a teoria geral dos sistemas “tem a vantagem de permanecer 

em estreito contato com a realidade”, da qual “exemplos podem ser extraídos e 

facilmente ilustrados” em todos os campos particulares da ciência. (BERTALANFFY, 

2009:132)  

Bertalanffy (2009:84) define sistema “como um complexo de elementos em 

interação”. [...] Eles podem ser abertos – quando há um “sistema em troca de 

matéria com seu ambiente, apresentando importação e exportação, construção e 

demolição dos materiais que o compõem”, ou fechados quando nenhum material 

entra nele ou sai dele. Um sistema fechado em equilíbrio não necessita de energia 

para se conservar, nem é possível obter energia a partir dele. 

Todo sistema, se aberto, aproveita energia e matéria externa (input) que, 

utilizadas por seus componentes, são combinados e transformados. Desta 

transformação, outros elementos se formam e partilham dos processos que fazem o 

sistema funcionar. Ocorre que a dinâmica de um sistema é a eterna busca por um 

equilíbrio, que dificilmente correrá se somente houver entrada de energia e matéria. 

Assim, em busca deste equilíbrio, existem saídas (output) de materiais. 

Este processo é realizado em uma constante busca pelo equilíbrio que, 

segundo Christofoletti (1979), se faz por meio do ajustamento completo das suas 

variáveis às condições externas. Se as condições externas são estáveis, não 

apresentando variabilidade, o equilíbrio do sistema pode apresentar a condição mais 

próxima a qual tende. Dessa forma, considerando a dinâmica externa dos sistemas, 

percebe-se o quanto o equilíbrio é difícil, figurando como uma tendência, e não 

como uma situação permanente. 
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Os sistemas abertos não se mantêm sozinhos e precisam ser constantemente 

alimentados para se manterem e se preservarem. Entretanto, o sistema fechado, 

entendido como aquele que não recebe energia e matéria do exterior nem contribui 

com outros sistemas, “pode ser considerado como um caso do anterior, quando o 

transporte de matéria e energia para o sistema, e dele saindo, torna-se zero”. 

(BERTALANFFY, 2009) 

O equilíbrio de um sistema se caracteriza não pela sua estática e 

imutabilidade, mas pela tendência ao equilíbrio da manutenção do fluxo de matéria e 

energia que atravessa o sistema. Tendendo ao estado de equilíbrio, um sistema 

estará assumindo uma situação em que o input seja compensado pelo output. Nesse 

caso, a quantificação dos elementos que saem do sistema não tem uma relação 

direta com a quantidade que entrou no sistema, visto que o próprio sistema atuará 

modificando a qualidade do input.   (CHORLEY, 1971). O que Bertalanffy (2009) 

ressalta, entretanto, é que a tendência ao equilíbrio é a condição para o 

funcionamento do sistema, mesmo que tal sistema jamais alcance um exato 

equilíbrio, que é impedido de ser alcançado pelas constantes alterações de energia, 

característica dos sistemas abertos. 

Para a Geografia, a Teoria Geral dos Sistemas se apresenta como um aporte 

para o estudo e a compreensão do espaço geográfico, auxiliando na busca da 

síntese necessária para esta pesquisa.  

Sendo a organização espacial uma preocupação da geografia, a 

compreensão da ordem existente e a interação entre as partes ou elementos que 

compõem o conjunto torna-se um dos pressupostos para a realização da análise 

geográfica.  As organizações espaciais originadas nos processos do meio ambiente 

físico são objeto da geografia física, da mesma forma que as organizações espaciais 
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oriundas dos processos ligados às atividades humanas são objeto da geografia 

humana. Estas organizações interagentes formam os geossitemas, conceito 

originado da Teoria Geral dos Sistemas, que permite compreender as organizações 

espaciais como detentoras de elementos que relacionam-se mutuamente. 

(CHRISTOFOLETTI, 1987).  

O desafio na análise dos geossistemas é compreender as interações neles 

existentes sem fragmentá-los. Trabalhar com os atributos da paisagem de maneira 

integrada é um exercício que impõe a necessidade da coesão dos conhecimentos 

gerados nos campos da geografia física e da geografia humana de forma a criar uma 

compreensão totalizadora. A síntese deve ser objetiva de forma que não se perca 

nenhuma informação gerada na análise. 

Conforme Sotchawa (1978) o estudo das conexões entre os elementos da 

natureza são mais importantes que os elementos em si. Para o autor, o estudo da 

dinâmica da paisagem, bem como sua estrutura funcional e conexões são mais 

esclarecedores que o estudo restrito à morfologia da paisagem.  

O trabalho do geógrafo no estudo do geossistema deve, então, buscar 

compreender “as unidades espacializadas no território” que “estão na dependência 

da organização geográfica” (ROSS, 2006:24). 

Entretanto, os estudos dos geossistemas deve também considerar “as 

sociedades humanas com seus modos de produção, consumo, padrões sócio-

culturais e o modo como se apropriam dos recursos naturais e como tratam a 

natureza”. (ROSS, 1995:66). A pesquisa geográfica deve considerar a dinâmica na 

qual os elementos do binômio sociedade/natureza se relacionam e, para atingir uma 

visão holística da realidade da sociedade, precisa considerar o passado e o 
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presente, como momentos da dinâmica que permite, por sua vez, prognosticar o  

momento futuro, já que o passado e o presente explicitam uma tendência. 

A Teoria Geral dos Sistemas permite a geografia elaborar seu próprio sistema 

de análise, o geossistema, como um intrumental próprio, dotado de conceitos 

forjados no seio da ciência geográfica, que proporciona “à geografia uma 

metodologia unificadora e, usando-a, a geografia não fica mais afastada da corrente 

principal do progresso científico”, como apregoou Stoddart nos anos de 1970. 

(HAGGETT E CHORLEY, 1974) 

A partir da Teoria Geral dos Sistemas, as informações geográficas puderam 

ser melhor organizadas e dispostas em diferentes níveis, cada qual em sua escala. 

Este tratamento sistemático das informações permite, por sua vez, a elaboração de 

modelos, que têm como função “constituírem uma ponte entre os níveis da 

observação e o teórico”  e “podem ser considerados como sistemas definidos com 

base no interesse relativo do seu construtor pelas variáveis de entrada e saída 

destacadamente das variáveis interna de status” (HAGGET E CHORLEY, 1974, 

passim). 

É com base neste conceitual teórico que deve-se buscar a compreensão do 

espaço geográfico como um sistema em constante interação. É a partir dessas 

premissas que esta pesquisa procura contribuir para a continuidade do 

desenvolvimento da ciência geográfica. 

 

2.2- GEOSSISTEMA E PAISAGEM  

 

A Geografia, na busca pela compreensão das relações que determinam as 

formas do relevo, preocupou-se, inicialmente, com o estudo da paisagem e, no 
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caminho que ela percorreu firmando-se como ciência, este estudo foi sendo feito de 

forma dualista, privilegiando, de um lado, os aspectos sociais e, de outro lado, os 

aspectos naturais da paisagem. Deve-se reconhecimento aos pensadores que, em 

seus trabalhos de sistematização da Geografia, construíram as bases do 

conhecimento geográfico onde natureza e sociedade se materializam na paisagem. 

Entre estes geógrafos, estão Alexandre Von Humboldt, Karl Ritter, Fridrich Ratzel, 

Vidal de La Blache, Carl Sauer e Milton Santos, e muitos outros. Para efeito desta 

pesquisa, por orientação metodológica,serão abordados os trabalhos dos 

pensadores que se utilizaram do recorte natural para tratar o tema paisagem e os 

seus desdobramentos. 

Percebe-se que muitos têm uma noção de paisagem baseada no censo 

comum. Geralmente, confirma-se a observação que Bertrand (1971:1) fez de que 

cada um se utiliza do termo a seu modo de ver, atribuindo à paisagem um termo 

qualificativo que altera seu sentido, como paisagem natural paisagem urbana, 

paisagem rural etc. Além de que, cada qual vê a paisagem através da lente de sua 

cultura. Esta comodidade de se definir o termo está relacionada à sua imprecisão, 

conforme o autor bem notou nos finais dos anos de 1960. 

Myanaki (2003), relacionando paisagem e arte, esclarece que os termos 

paysage, paesaggio, paisage e paisagem são contemporâneos ao momento em que 

a paisagem, como gênero da pintura, começa a ser explorada por artistas. Assim, 

pode-se afirmar que o termo esteve, nos seus primórdios, mais ligado às artes 

plásticas do que à Geografia. 

O termo paisagem foi sendo incorporado ao vocabulário científico e é a 

Geografia, dentre as ciências que tratam da paisagem, aquela que elevou o termo à 

categoria de conceito e a tomou como objeto de estudo. À medida que a Geografia 
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foi incorporando conhecimentos produzidos por outras ciências, como a Biologia, o 

estudo da paisagem foi sendo enriquecido e desdobrou-se em um debate ainda 

mais abrangente. 

Para Bertrand, a paisagem 

[...]não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É uma 
determinada porção do espaço resultado de da combinação dinâmica, 
portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 
reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 
conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. [...] (BERTRAND, 
1971:2) 

 

A paisagem, em Bertrand, está associada à classificação fitogeográfica, ou 

seja, à compreensão das relações existentes entre as plantas e o meio, bem como a 

sua distribuição no espaço. Dessa maneira, fica evidente a ligação entre o estudo 

geográfico da paisagem e a botânica nos trabalhos de Bertrand.  

A opção de Bertrand pelo conceito de paisagem é feita, também, em 

detrimento da utilização do termo ecossistema, que o autor não considera um 

conceito geográfico por não possuir escala nem suporte espacial. De fato, os 

ecossistemas podem ser concebidos e estudados em várias dimensões. Um charco 

pequeno, um grande lago, um setor de um bosque ou mesmo um pequeno aquário 

pode ser considerado um ecossistema, desde que todos apresentem, de forma 

visível, sua função e estrutura como tal (ODUM, 1965:23). Desta maneira, a 

imprecisão espacial do ecossistema não impede sua utilização pelos geógrafos.  

Também se utilizando do conceito de paisagem, Delpoux (1974) adota, 

explicitamente, os princípios ecológicos para o estudo sistemático de porções da 

superfície terrestre. Para o autor, a paisagem é composta por duas unidades 

elementares: o suporte e suas características (forma, cor, textura, microrelevo), 

ligado às características geológicas (orogênese, estratigrafia, litologia), climáticas e 

antrópicas, e à cobertura com seus caracteres, que materializa a influência dos 
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parâmetros climáticos, pedológicos biológicos (florístico, faunístico), e entre eles do 

parâmetro antrópico. (DELPOUX, 1974:4) 

Assim, o autor define  

paisagem como a entidade espacial correspondente à soma de um tipo 
geomorfológico e de uma cobertura no sentido mais amplo deste termo (da 
floresta à aglomeração e à zona industrial passando pelas culturas ou 
superfícies aquáticas). (DELPOUX, 1974:5) 
 
 

Neste sentido, o autor percebe apenas dois grandes tipos de paisagem: as 

oceânicas e as continentais. Para esta última, concorda com a adoção da taxonomia 

proposta por Bertrand. 

Tendo o suporte e a cobertura como componentes da paisagem, Delpoux não 

vê, então, sentido para estabelecer uma quantificação para a unidade elementar de 

paisagem, já que esta dependerá da extensão do suporte e da cobertura enquanto 

resultarem em ambientes homogêneos.  

Um subsolo constituído em grandes extensões pela mesma rocha mãe, com 
um clima bastante homogêneo, comportará paisagens muito pouco 
diversificadas. [...] Ao contrário, uma região com relevo acidentado 
desdobrando-se numa grande diversidade litológica, realiza combinações 
suporte-cobertura muito diversificadas, a homogeneidade é difícil de ser 
percebida, impossível de realizar-se. (DELPOUX, 1974:6) 

  

 É então, a partir da combinação das unidades elementares em agrupamentos 

que a paisagem é construída. Para Delpoux, espaço, paisagem e unidade elementar 

da paisagem são os três níveis importantes no estudo e na descrição do meio.  

À unidade elementar da paisagem associa-se o conceito de ecossistema que, 

segundo  Odum (1965:19), é uma unidade básica fundamental da natureza, “puesto 

que incluye tanto a los organismos como al médio ambiente no vivente, cada uno 

influenciando las propriedades del outro y ambos necesarios para el mantenimiento 

de la vida tal como la tenemos sobre la tierra” inscritas em encaminhamentos 

circulares. Tais encaminhamentos circulares são promovidos por um movimento 
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entre pólos produtores e pólos consumidores de energia ligados por toda uma série 

de processos de transformação. Entendido assim, “nem toda parte da crosta 

terrestre corresponde a um ecossistema ou parte de um ecossistema, pois as 

noções de estabilidade e de encaminhamentos circular nem sempre podem ser 

evidenciados” (DELPOUX, 1974:17). 

Assim, podem-se caracterizar três tipos de paisagens, segundo Delpoux 

(1974:21): 

 Paisagens material e energeticamente equilibradas: no interior das quais os 

fenômenos de transferência são cíclicos, pelo menos para a matéria. Seus 

limites associam-se aos do ecossistema. São aquelas pouco modificadas pelo 

homem; 

 Paisagens exportadoras de energia: da qual são retiradas matéria orgânica, 

seja vegetal ou animal, que são exportadas, e 

 Paisagens importadoras de energia; naquelas em que os produtores de 

matéria orgânica com valor energético não existem ou não são suficientes. A 

comunidade viva se perpetua graças aos fornecimentos exteriores.  

Assim como Delpoux, Tricart (1977) também dividiu a paisagem em unidades 

distintas para uma análise mais detalhada. No caso de Tricart, ele se utiliza de uma 

classificação do meio segundo o aspecto dinâmico, calcado na ecologia, com 

estreita ligação com a geomorfologia. Assim, o autor distingue três grandes tipos de 

meios morfodinâmicos. Neste caso, a noção de estabilidade aplica-se ao modelado, 

à interface atmosfera-litosfera: 

 Os meios estáveis: são aqueles em que a evolução e a constância da 

evolução são lentas, que não comportam transformações violentas. O meio 

permanece em uma constante tendência ao clímax fitoecológico. O modelado 
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evolui lentamente, de maneira imprecisa e quase imperceptível. Somente 

medidas precisas podem evidenciar o movimento 

 Os meios integrades: são meios em transição, em uma passagem gradual 

entre os mais estáveis e os mais instáveis. Não há um corte abrupto, mas um 

movimento contínuo. Neste caso, a pedogênese e a morfogênese concorrem 

sobre o mesmo espaço. 

 Meios fortemente instáveis: nos quais a morfogênese é o elemento 

predominante da dinâmica natural e fator determinante do sistema natural, ao 

qual outros elementos estão subordinados. 

 

Nesta linha de produção do conhecimento geográfico, a paisagem, então, é a 

expressão material em forma dinâmica do ambiente estruturado espacialmente, 

composto de elementos e fluxos que atuam nos processos de interação e troca 

de matéria e energia (LAUTERT, 2010) 

A discussão inicial na Geografia a respeito da paisagem evoluiu 

metodologicamente, principalmente com os trabalhos de Bertrand e Sotchawa. A 

paisagem passou, então, a ser abordada por um aparato metodológico 

geossistêmico para explicar a complexidade das relações que estão envolvidas no 

espaço. 

A Teoria Geral dos Sistemas, aplicada à superfície terrestre, permite 

compreender melhor o conceito de geossistema, entendido aqui como um sistema 

que corresponde a dados ecológicos relativamente estáveis, resultado da 

combinação dos fatores geomorfológicos, climáticos e hidrológicos que compõem o 

potencial ecológico do geossistema e expressa uma continuidade ecológica. 
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Segundo Rodrigues (2001:72): 

A teoria geossistêmica faz parte de um conjunto de tentativas ou de 
formulações teórico-metodológica da Geografia física, surgidas em função 
da necessidade da geografia lidar com os princípios de interdisciplinaridade, 
síntese, com a abordagem multiescalar e com a dinâmica, 
fundamentalmente, incluindo-se prognoses a respeito da última. 

 

No Brasil, a discussão a respeito do geossistema só foi introduzida em 1971, 

com a tradução do texto original de Bertrand de 1968, feita pela Profª Drª Olga Cruz. 

Segundo Monteiro (2000), a repercussão dessa publicação foi enorme em todo o 

Brasil, pois foi a primeira revelação do conceito geossistema, que não se confundia 

com a proposta de ecossistema, bem mais antiga e universalizada (MONTEIRO, 

2000:30). Entretanto, Sotchawa já havia utilizado o termo geossistema em 1960 e, 

por isso, é o pioneiro nessa pesquisa. Depois dele, muitos outros pesquisadores 

enveredaram seus trabalhos com a orientação geossistêmica, utilizando-se cada 

qual de um termo próprio. Assim sendo, pode ser encontrado o termo geossistema 

em Sotchawa (1978) e Bertrand (1971), bem como o termo geocomplexo em Klink 

(1981) e ecossistema em Tricart (1977). Apesar dos termos serem diferentes, todos 

se referem ao geossistema. Para efeito desta pesquisa, foi adotado o termo 

geossistema, compreendido através da definição elaborada por Cruz (1985:57), que 

o define como:   

uma classe de sistemas dinâmicos, flexíveis, abertos e hierarquicamente 
organizados, com estágio de evolução temporal, numa mobilidade cada vez 
maior sob influência do homem. Os elementos naturais encarados 
independentemente revelam diferentes graus e índices de mutabilidade; 
aquelas mais mutáveis tornam-se críticos na estruturação do geossistema e 
levam à sua transformação como um todo. Em tais momentos críticos, 
alguns de seus elementos operam em diferentes velocidades, dependendo 
do mecanismo e da intensidade dos processos geomórficos. Pode-se 
afirmar que os momentos críticos, ao atingir limiares, dão os momentos de 
ruptura e desencadeamento da atuação dos processos geomórficos (Cruz, 
1985:57) 
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A dinâmica inerente ao geossistema impõe, por sua vez, uma necessidade de 

ordenar minuciosamente os estudos a respeito deles. O próprio Sotchawa 

recomenda que a compreensão dos geossistemas, a fim de comparação e 

classificação, somente é possível com um inventário próprio de suas transformações 

dinâmicas (SOTCHAWA, 1978:9) 

O desenvolvimento de técnicas modernas a fim de melhor se apropriar da 

natureza, causa, no meio ambiente, efeitos distintos, segundo o nível em que tal 

interferência está sendo operada. Tricart (1977) analisou esta interferência por meio 

de uma orientação ecossistêmica. Adota a definição proposta por Stanley, na 

década de 1930, segundo a qual ecossistema é um conjunto de seres vivos 

mutuamente dependentes uns dos outros e do meio ambiente no qual eles vivem. 

Desse modo, o ecossistema, constituído por componentes distintos que possuem 

cada qual propriedades particulares, possui uma dinâmica própria. Considerando 

que cada componente de um sistema pode ser analisado ele mesmo como um 

sistema, existem inúmeros subsistemas que se relacionam entre si, integrando um 

sistema determinado.  Desse modo, um ecossistema pode ser analisado em 

diferentes níveis de subsistemas. 

O meio ambiente é um sistema aberto, que depende de energia externa para 

realizar suas funções: a energia solar. Entretanto, há subsistemas em níveis 

diferentes que reagem a esta energia geotérmica. Tricart (1977) dividiu-os em três: 

a) o nível da atmosfera; b) o nível da parte aérea da vegetação e c) o nível da 

superfície o solo. 

No nível da atmosfera, uma parte da energia volta ao espaço em forma de 

radiação (8%). A outra parte alimenta a circulação atmosférica e é absorvida 

segundo seu comprimento de onda, considerando ainda que a inclinação do eixo da 
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terra faz com que essa energia incida de modo desigual na superfície do planeta, 

fenômenos conhecidos como absorção parcial e diferencial da energia. (TRICART, 

1977) 

Existe, ainda, no nível da vegetação, uma fração da energia que é absorvida 

pelas plantas para a realização da fotossíntese, necessária à manutenção da vida 

vegetal. Sendo os vegetais a base da alimentação de um grupo enorme de animais 

que, por sua vez, participam da cadeia alimentar servindo de alimentos para outros 

animais, os ecólogos vêem a fotossíntese como a base de toda a vida. A fração de 

energia utilizada na fotossíntese é muito pequena, entre 0,5% e 1,2%. Mas uma 

parte considerável, de 25% é utilizada pelas plantas, originando o processo de 

transpiração, que retira água do solo e o envia para a atmosfera. Esse processo tem 

profunda participação no processo de pedogênese. (TRICART, 1977) 

No nível da superfície do solo, os processos bifurcam nos fluxos hídricos. A 

água infiltrada no solo participa da elaboração desses processos e da alimentação 

das plantas, ou escoa para o oceano. A água que escoa na superfície participa do 

processo de erosão pluvial, participando da desagregação dos compostos dos 

agregados pedogenéticos. A vegetação, nestas situações, intervém de duas 

maneiras principais. (TRICART, 1977): 

 Intercepta as precipitações, alterando o impacto que as gotas têm 

sobre a superfície, incidindo na erosão pluvial, e 

 Fornece à superfície do solo os detritos vegetais que desempenham 

um papel amortecedor, absorvendo energia. Estas duas situações 

incidem na erosão pluvial. 

Por último, no nível da parte superior da litosfera, os fluxos de energia: 
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 Provêm de detritos vegetais, onde existe cobertura vegetal, 

contribuindo para a cadeia alimentar de seres unicelulares, insetos e 

até pequenos mamíferos; 

 Promovem a extração de água do solo, tendo como veículo as raízes 

das plantas; 

 Aquece o solo pela radiação solar, agindo na pedogênese, na 

meteorização das rochas e dos minerais do solo, além de outros 

processos morfogenéticos. (TRICART, 1977) 

As múltiplas combinações existentes na superfície terrestre são interpretadas 

conforme as percepções do estudioso que a investiga. Como a especialização dos 

diversos ramos da ciência aborda distintamente um mesmo objeto, as contribuições 

analíticas são as mais diversas e pode-se afirmar que a contribuição de Tricart foi 

fundamental, aplicando  os princípios da teoria Geral dos Sistemas  nos estudos de 

geomorfologia.  

Da mesma maneira que Tricart faz o debate geossistêmico pelo viés da 

geomorfologia e da ecologia, Klink (1981) faz o mesmo debate pelo viés da ecologia, 

através do conceito de geoecologia.  

Segundo Klink (1981:1), “Geoecologia é o estudo da massa natural e dos 

balanços de energia de uma paisagem que podem ser determinados qualitativa e 

também quantitativamente, pelo menos através dos ciclos ecológicos individuais” 

que tem por propósito procurar estabelecer as relações entre os distintos e múltiplos 

componentes do geocomplexo”  

O autor recorre ao termo geocomplexo, ao invés de geossistema, como uma 

unidade espacial que engloba fenômenos interligados. Para ele, o geocomplexo:  

Compreende os vários componentes da crosta terrestre, ou seja, a litosfera, 
na medida em que esta última participa dos fenômenos que ocorrem na 
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superfície terrestre, e também a zona de meteorização formada pelas forças 
exógenas nas quais, sob dadas condições climáticas a elas ajustadas, e 
com a participação da vegetação, formaram-se os solos. O geocomplexo 
inclui ainda os vários estados atmosféricos, particularmente os meso e 
microclimáticos os quais, sob a abrangente influência dos macroclimas ,são 
importantes fatores ecológicos[...]. (KLINK, 1981:2) 

 

A combinação destes elementos do geocomplexo, que se interpenetram dão 

lugar à vida e modelam suas várias formas. A região na qual se manifestam estas 

relações, o autor chama de biosfera, que “constitui o objeto da pesquisa 

geoecológica”. (KLINK, 1981)  

 A biosfera é constituída por camadas de ecossistemas, que são 

espacialmente  específicos,  visto  que  variam  de  lugar  para  lugar.  No estudo 

ecossistêmico, o autor recorre à produção feita por C. Troll (1939), que estabeleceu 

o conceito de ecótopo, “compreendido como uma unidade de escala espacial (ou 

uma célula) mais adequada ao estudo da vida, por possuir um conjunto de 

interrelações funcionais claras e uniformes que sustenta a biocenose”1. A biocenose, 

em interação funcional com o seu ambiente espacial, forma a biogeocenose, que 

corresponde ao termo geocomplexo e, quando focalizados sob o ponto de vista 

funcional, corresponde ao termo ecossistema. Como há um número de graduações 

espaciais entre o ecótopo e a biosfera, torna-se, então, neste caso, imperativo 

buscar uma classificação para a divisão da paisagem em unidades naturais. (KLINK, 

1981) 

Segundo Klink, a análise do geocomplexo deve levar em consideração: 

 O relevo- considerando a geomorfologia e as propriedades físicas dos 

elementos constituintes do terreno; 

                                                 
1
 Biocenose: comunidade de plantas e animais auto-regulada e auto-sustentada em relativo estado de 

equilíbrio com o seu ambiente (KLINK, 1981:12) 
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 Substrato geoecológico e solos- para prover uma identificação exata 

das rochas, tipos e qualidade do solo, juntamente com seus valores 

analíticos; 

 Balanço hídrico- no qual os fatores mais importantes são as 

características do conteúdo das águas do solo (água infiltrada, 

escoamento superficial sobre as vertentes, água confinada ou lençol 

freático) e a estrutura filtrante (porosidade grosseira, média e fina); 

 Clima- identificado pelas características climáticas gerais da localidade; 

 Vegetação e fauna. 

Para propósito de classificação, vários ecótopos contíguos formam um padrão 

de ecótopos. Esta combinação se realiza, também, entre unidades que estão em 

posições distintas na organização estrutural. A combinação de padrões de ecótopos, 

ou, mais amplamente, unidades fundamentais de regiões naturais, formam as sub-

unidades de regionalização natural, que podem ser de sub-ordem inferior e superior. 

Os grupos de unidades regionais básicas, por sua vez, são formados por inter-

conexões espaciais, baseados principalmente na estrutura geoecológico-orográfica, 

demonstrando que o relevo exerce grande influência no sistema de classificação 

para o autor. 

Dessa forma, em um nível mais amplo, há as grandes regiões naturais, 

caracterizadas principalmente pelo relevo. Acima, aparecem as zonas geográficas 

naturais, baseadas nas zonas climáticas do planeta, expressadas visivelmente no 

arranjo zonal do solo e vegetação.  

De acordo com Nascimento e Sampaio (2004-2005), o geossistema deve ser 

analisado a partir da sua morfologia (que expressa o arranjo físico dos elementos 

que a compõe e de sua estrutura física); sua dinâmica (expressada pelo fluxo de 
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energia e matéria) e a partir de sua expressão biológica (formada pela flora, fauna e 

pelo homem).  

Segundo os autores, para o estabelecimento das tipologias dos 

geossistemas, os parâmetros a serem considerados são: 

 O sistema de evolução- considerando a série de agentes e processos 

hierarquizados que atuam sobre o geossistema e as relações entre 

morfogênese, pedogênese e ação antrópica; 

 O estágio em relação ao clímax; 

 O sentido geral da dinâmica: progressiva, regressiva ou estável. 

Estas considerações aludem à análise dos geossistemas em suas escalas 

superiores, determinadas pelo relevo, clima e grandes massas vegetais. Nas escalas 

inferiores, os parâmetros a serem considerados levam em consideração, também, a 

intervenção antrópica (ou socioeconômica), que é mais nítida nesta escala. 

Do mesmo modo que Sotchawa (1978) e Bertrand (1971) enriqueceram o 

estudo da paisagem com um enfoque geossistêmico, os autores também 

propuseram, cada qual com sua particularidade, um sistema classificatório da 

paisagem.  

Para Sotchawa (1978;3-4), “o meio natural organiza-se em termos de 

hierarquias funcionais - os geossistemas. Em outras palavras, divide-se em partes 

(geossistema de classes diversas e subsistema) entre as quais se estabelecem 

relações simultâneas”. 

Para o autor, o estudo geográfico deve ser sistemático e o parcelamento do 

meio natural é um requisito indispensável para sua realização. Este parcelamento, 

realizado no nível da paisagem, configura-se como discussão de importância 

primordial. Até então, segundo o próprio Sotchawa, os estudos produzidos nesta 
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área consideravam apenas aspectos diferenciados, não a totalidade do objeto. A 

preocupação, para ele, era a sistematização do parcelamento do meio natural a fim 

de facilitar a elaboração de mapas da paisagem. 

Sotchawa percebe o meio natural organizado em termos de hierarquias 

funcionais, importantes para a ecologia da paisagem, que ele denomina 

geossistemas, os quais se dividem em classes e subclasses, mantendo relações 

simultâneas entre si. Cada geossistema pode ser compreendido dentro de limitações 

espaciais que se estabelecem em dimensões planetária, regional e topológica. Os 

geossistemas, compreendidos como unidades dinâmicas, transformam-se em 

permanente evolução e são caracterizados pelos princípios de homogeneidade e 

diferenciação. Chama de geômeros os geossistemas com estrutura homogênea e, 

de geócoros, os geossistemas de estrutura diferenciada. (SOTCHAWA, 1978:3-4). 

Em Sotchawa, a classificação da paisagem está diretamente associada à 

homogeneidade determinada pela flora. Estando a flora associada ao solo e ao 

clima, os geossistemas podem, então, ser estudados segundo os regimes naturais,  

através da horizontalidade e verticalidade de sua composição. Sendo as áreas 

homogêneas passíveis de serem classificadas, as áreas diferenciadas também o 

são. Assim, a paisagem é classificada pelo autor conforme a homogeneidade e a 

diferenciação que apresenta. 

A área homogênea elementar, chamada por ele de biogeocenose ou geômero 

elementar, pode ser avaliada pela sua composição por meio de sua relação 

ecológica potencial e mesmo pelo seu ritmo natural, podendo ser, inclusive, 

analisada em diferentes graus de precisão. Uma maior precisão demanda, por sua 

vez, estudos experimentais.  
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Os geômeros, quando expressos em pequenos espaços, constituem a área 

homogênea elementar que, por sua vez, participa de uma cadeia de trocas com 

outras áreas homogêneas compondo as fácies. Quando se situa nos limites entre as 

divisões do meio natural regional e as dimensões topológicas, constituem os 

geomas, que podem ser generalizados até o nível regional.  

Da mesma forma, as áreas heterogêneas são entendidas.  Os geócoros 

constituem uma área de diferenciação elementar, ou geócoro elementar, quando 

assegura o mínimo de condições para o funcionamento e a manutenção específica 

do caráter da Geografia Física. Cada geócoro, excetuando o elementar, é um 

polissistema. A união de áreas homogêneas e áreas de diferenciação elementar 

integram-se ao microgeócoro. Desta maneira, a hierarquia dos geossistemas é 

composta.  

Para o autor, a classificação das unidades da paisagem liga-se às formações 

biogeográficas. O quadro abaixo, reproduzido integralmente de Sotchawa (1978), 

ilustra melhor esta situação. 



47 

 

Tabela 1- Classificação da paisagem, segundo Sotchawa. 

 

FILEIRA DOS GEÔMEROS 

  

 

ORDEM 

DIMENSIONAL 

 

FILEIRA DOS GEÓCOROS 

Perspsectiva dos tipos do meio natural 

(perspectiva dos tipos “landschafts”) 

 

 

Planetário 

Zona físico-geográfica 

Tipo do meio natural (tipos de 

landshafts 

Grupo de regiões físico-geográficas 

Classe dos geomas  

 

Regional 

Subcontinentes 

Subclase dos geomas Regiões físico-geográficas 

Grupo dos geomas Com latitudes 

zonais  

Com zoneamento 

vertical 

Subgrupos dos geomas Subzona 

província 

Província 

Província 

Geoma  

 

 

Topológico 

Distrito (okrug) macrogeócoro 

Classe fácies Topogeócoro (zonas) 

Grupo fácies Mesogeócoro (zonas) 

Fácies Microgeócoro (grupos determinados) 

Áreas homogêneas elementares 

(biogeocenoses) 

Áreas diversificadas elementares 

 Fonte: Sotchawa, 1978:22 

 

Bertrand, ao classificar a paisagem, prefere não adotar o conceito de região 

natural, entendido como aplicável “tanto a conjuntos físicos, estruturais ou climáticos 

como a domínios caracterizados pela sua vegetação” (CHOLLEY, 1951 apud 

BERTRAND, 1971:6) por entender que o “termo escapa a toda definição racional 

tanto pelo conteúdo como pela superfície coberta”. Da mesma maneira, abdicou do 

termo ecótopo, utilizado por Klink (1981), por considerar o termo desprovido de 

hierarquização.  

Seu sistema de classificação considera as unidades da paisagem divididas 

em grandes categorias: as zonas (associadas ao conceito de zonalidade planetária), 

os domínios e as regiões naturais, que constituem as unidades superiores de sua 
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classificação e os geossistemas, os geofácies e os geótopos, que constituem as 

unidades inferiores. 

Para Bertrand, o geossistema combina sistemas de declive, clima, rocha, 

manto de decomposição e hidrologia com uma dinâmica comum que pode variar de 

alguns quilômetros quadrados a centenas de quilômetros quadrados. Apresenta-se 

como o resultado da combinação de fatores geomorfológicos (natureza das rochas e 

dos mantos superficiais, valor de declive, dinâmica das vertentes, entre outros), 

climático (precipitações, temperaturas etc.) e hidrológicos (lençóis freáticos 

epidérmicos e nascentes, PH das águas, tempo de ressecamento do solo etc.).  

[...]. O geossistema serve para designar um sistema geográfico natural 
homogêneo associado a um território. Ele se caracteriza por uma 
morfologia, isto é, pelas estruturas espaciais verticais (os geohorizontes) e 
horizontais (os geofácies); um funcionamento, que engloba o conjunto das 
transformações dependentes de energia solar ou gravitacional, dos ciclos 
de água, dos biogeociclos, assim como dos movimentos de massas de ar e 
dos processos de geomofogênese; um comportamento específico, isto é, 
para as mudanças de estado que intervêm no geossistema em uma dada 
sequência temporal. (BERTRAND, 1978 in PASSOS, 2007:51)  

 

O geossistema, por sua vez, é composto por componentes abióticos (litosfera, 

atmosfera e hidrosfera) que formam o geoma; por componentes bióticos ou 

biomassa (fitomassa e zoomassa que constituem o bioma) e por componentes 

antrópicos. Estes elementos são integrados e melhor compreendidos como 

integrantes de um sistema estruturado verticalmente (geohorizontes) e 

horizontalmente (geofácies). (BERTRAND, 1978 in PASSOS, 2007:52-53). 

A dinâmica do geossistema está associada ao funcionamento físico global, 

que considera os fatores bióticos e abióticos. Segundo Bertrand, seu funcionamento 

está condicionado: 

 Às transformações da energia solar, da qual apenas uma pequena 

parte é utilizada pela fotossíntese; 
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 Às transformações da energia gravitacional, que compreende a 

circulação da água, queda das folhas, os diversos processos erosivos 

associados à gravidade (desabamento etc.); 

 Ao ciclo da água no interior do sistema (precipitação, 

evapotranspiração, escoamento etc.); 

 Aos ciclos biodinâmicos, que comandam as transformações e as trocas 

quantitativas e qualitativas da matéria, por exemplo, da transformação 

da matéria viva por umificação e mineralização; 

 Aos processos geomorfogênicos, que modificam os modelados e os 

volumes rochosos, e 

 Aos movimentos da massa aérea (vento, mudança de pressão etc) 

A estabilidade da estrutura (distribuição das massas) e do funcionamento 

(balanço energético), associa-se à entrada (energia solar, precipitação, mudança de 

termperatura etc) e à saída (evapotranspiração, escoamento, albedo erosão). Esta 

situação determina o estado do geossistema (o qual representa a manutenção de 

uma estabilidade funcional entre duas mudanças). Como, em sua dinâmica, os 

geossistemas se definem por uma sucessão de estados, não é possível separar a 

relação espaço-temporal e o estudo de estados sucessivos dos geossistemas. 

(BERTRAND, 1978 in PASSOS, 2007:54). 

Desse modo, o geossistema pode ser apreendido como um conceito espacial, 

visto que se materializa sobre o terreno; como um “conceito naturalista”, já que “não 

privilegia fatores biológicos e leva em conta o conjunto do meio geográfico”, e como 

um conceito antrópico, pois integra os impactos das atividades humanas. 

(BERTRAND, 1978 in PASSOS, 2007:54). 
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Figura 2- Esquema teórico do geossistema 

Fonte: Bertrand, 1971 

 

 

Pela multiplicidade de combinações que o geossistema apresenta 

fisionomicamente, ele é composto por diferentes paisagens nos seus mais diversos 

estágios de sua evolução. Estas unidades fisionômicas se unem numa mesma 

família geográfica que Bertrand chamou de geofácies, entendida como um “setor 

fisionomicamente homogêneo onde se desenvolve uma mesma fase de evolução 

geral do geossistema. Em relação à superfície coberta, algumas centenas de metros 

quadrados, em média”. “O geofácies representa, assim uma pequena malha na 

cadeia de paisagens que se sucedem no tempo e no espaço no interior de um 

geossistema”. (BERTRAND, 1971:16) 

Para contemplar os eventos que ocorrem em uma escala de poucos metros 

quadrados, ou menor ainda, Betrand concebeu o geótopo, (equivalente a biótopo e 

ecótopo), como a menor unidade geográfica homogênea diretamente discernível no 

terreno, espacializada pontualmente. (BERTRAND, 1971:17) 

A classificação das unidades da paisagem de Bertrand liga sua tipologia às 

ordens taxonômicas do relevo. A tabela abaixo, reproduzida integralmente de 

Potencial 

ecológico 

Exploração 

Biológica 

G E O S S I S T E M A  

AÇÃO ANTRÓPICA 

(GEOMORFOLOGIA+CLIMA 

+HIDROLOGIA) 

(VEGETAÇÃO+SOLOS+FAUNA) 
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Betrand, esclarece sua classificação. Foi reproduzida, também, a tabela adaptada de 

Nascimento e Sampaio (2005), que exemplifica a aplicação da classificação de 

Betrand ao caso brasileiro 

 

Tabela 2- Classificação da paisagem, segundo Bertrand  

Unidade 
de 

Paisagem 

Escala 
tempo-
espacia

ll 
G= 
Grande
za 

Exemplos 
tomados numa 
mesma série 
de paisagens 

Unidades elementares 

Relevo 
(1) 

Clima 
(2) 

Botânica Biogeograf
ia 

Unidade 
valorada 

pelo 
homem (3) 

Zona G I Temperada  Zonal  Bioma Zona 

Domínio G II Cantábrico Domínio 
estrutur
al 

Region
al 

  Domínio 
região 

Região 
natural 

G III Picos d Europa Região 
Estrutur
al 

 Estágio 
série 

 Bairro rural 
ou urbano 

Geossiste
ma 

G IV- V Geossistema 
atlântico 
montanhês 
(calcário 
sombreado com 
faia higrófila a 
“Ausperula ado 
rata” em “terra 
fusca” 

Unidade 
estrutur
al 

Local  Zona 
equipotenci
al 

 

Geofácies G VI Prado de ceifa 
com “molinio-
Arrhenatheretea
” em solo 
lixiviado 
hidromórfico 
formado em 
depósito 
marâinico 

  Estádio 
agrupame
nto 

 Exploração 
ou bairro 
parcelado 
(pequena 
ilha ou 
cidade) 

Geótopo GVII “Lapies” de 
dissolução com 
“aspidium 
Lonchitia Sw” 
em microsolo 
úmido 
carbonatado em 
bolsas 

 Microcl
ima 

 Biótopo 
Biocenose 

Parcela 
(p.ex. casa 
na cidade 

Fonte: Bertrand, 1971. 
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Tabela 3 - Classificação da paisagem, segundo Bertrand, adaptada ao caso brasileiro. 
 

Unidade da 
paisagem 

Escala espaço-
temporal (CAILLEUX; 

TRICART 

Exemplo tomado numa 
mesma série de paisagens 

Relevo Elementos 
fundamenta

is 

Zona G.I (*) 
= de 1.000.000 km² 

Intertropical -  
 
 
 

Climáticos e 
estruturais 

Domínio G.II 
1000.000 a 1.000.000 

km² 

Das caatingas semi-áridas Domínio 
estrutural 

Região Natural GIII- IV 
1000 a 10.000 km² 

Litoral do nordeste brasileiro 
ou depressão sertaneja 

Região 
estrutural 

Geossitema G. IV-V 
± 10 a 1 km² 

Planície litorânea de 
Fortaleza ou depressão 

sertaneja de baturité 

Unidade 
estrutural 

 
 
 
 

Biogeográfic
os e 

antrópicos 

Geofácies G. VI Planície flúvio-marinha do 
Rio Ceará 

- 

Geótopo G. VII Salina desativada, encostas 
ou outros elementos bem 

particulares 

- 

 
Fonte: Nascimento e Sampaio, 2004/2005 
Nota (*) G= Grandeza. As grandezas entre as unidades são muito aproximativas e dadas 

somente a título de exemplo. Conforme A. Cailleux e J. Tricart; M. Sorre ; R Brunet 

 

Tanto na classificação de Sotchawa como na de Bertrand, os limites do 

geossistema não são precisos, nem os podem ser, pois: 

[...]“Já que o geossistema é uma integração de vários elementos não parece 
lógico que os seus limites sejam conduzidos por uma curva de nível relevo) 
por uma isoieta (clima) pelo limite (borda) de uma formação vegetal etc., etc, 
embora considerando que estas variações ou atributos possam indicar ou 
sugerir, com maior peso, uma configuração espacial dos elementos do 
geossistema, desde que esse “emane” de uma integração, não é de se 
esperar que isso seja uma regra” (MONTEIRO, 2000:58)  

 

O conceito de geótopo identifica-se com muitos outros que foram originados a 

partir dos estudos da paisagem.  Bedê et all, (1997) identificou as denominações 

unidades da paisagem, zonas homogêneas, ecótopos e geótopos, todas como 

sinônimos de biótopos. Troll, já na década de 1950 (TROLL 1950 apud MARTINS E 

FLORIANO, 2009) apontava esta semelhança conceitual entre estes distintos 

termos, comentando que para se referir à "pequeñísimos espacios de un paisaje 

geográfico he escogido desde 1945 la denominación de ecotopo, variante de la de 

biotopo, que utilizan los biólogos com finalidad similar”. Assim, os ecótopos são 
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divisões mínimas da paisagem geográfica, dentro do qual ocorre o nível máximo de 

interação entre os diferentes elementos da paisagem. Uma dada paisagem 

geográfica, portanto, pode ser representada por um conjunto de geótopos. Observa-

se que, apesar dos prefixos diferentes, os termos geótopo, biótopo e ecótopo são 

equivalentes, apesar da confusão que o uso de distintos termos pode causar. 

(MARTINS E FLORIANO, 2009) 

Desta forma, para fins desta pesquisa, foi adotado o termo geótopo, 

associado à definição de Bertrand como “a menor unidade geográfica homogênea 

diretamente discernível no terreno, espacializada pontualmente” (BERTRAND, 

1971:17), como já mencionado anteriormente. Assim, o termo geótopo é o mais 

adequado nesta pesquisa devido ao caráter geográfico que os outros termos 

semelhantes não possuem.   

 

2.3- GEOSSISTEMA URBANO. 

 

A cidade deve ser entendida como um sistema aberto, conforme Monteiro 

(1976). A adoção desta teoria pela Geografia conduz ao tratamento dos espaços 

fortemente antropizados como um geossistema. A questão é: como adequar a teoria 

geossistêmica à cidade de modo que esta metodologia possa garantir resultados 

satisfatórios? 

Neste trabalho, a preocupação principal é apresentar uma proposta de 

interpretação das questões ambientais em uma bacia hidrográfica determinada da 

cidade de São Paulo.  Entretanto, tal proposta precisa se mostrar válida também 

para outros lugares da cidade. A tarefa que se apresenta, então, é perseguir um 

método que se mostre adequado para isso. 
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Nucci (2001) adverte que “pode ser realmente complicado trabalhar com 

metodologias de outras áreas da ciência, como por exemplo, a análise sistêmica 

utilizada pela ecologia”. Mas não se pode negar que o planejamento urbano também 

é necessário, já que a “utilização desordenada do espaço urbano conduz a uma 

queda da qualidade de vida”, continua o autor. 

Todavia, seria impossível transportar diretamente os métodos utilizados nos 
estudos do meio natural (não urbanizados) para o entendimento do meio 
físico na cidade. Além disso, importar métodos aplicados em outros países 
sem uma decodificação para a nossa realidade seria desastroso. 
Precisamos desenvolver a nossa própria forma de coletar, organizar, 
analisar e sintetizar os dados do nosso meio físico da cidade [...] NUCCI, 
2001:24 

  

Os desafios que se enfrentam para produzir uma urbanização que não 

deprima demais a qualidade de vida dos cidadãos exige o reconhecimento que não 

se pode introduzir no sistema urbano elementos que, em combinação com os 

materiais e energia do sistema, interajam de modo a produzir efeitos indesejados. 

Felizmente, hoje os estudos referentes à cidade como um sistema são mais 

comuns entre os pesquisadores das ciências naturais. Não o era até 20 anos atrás, 

o que levou Cavalheiro (1991) a presumir que: 

Talvez a aversão que os pesquisadores das ciências naturais têm em 
relação às cidades deve-se à pressuposição de que estas sejam menos 
convenientes para estudar-se a natureza e as repetitivas afirmações de que 
o meio urbano é, em geral, nocivo à vida. Nessas considerações, esquece-
se que a paisagem urbana nada mais é do que uma paisagem alterada, ou, 
como muitos desejam, derivada da natural (CAVALHEIRO, 1991 in TAUK, 
1991:88) 
 

A cidade não suprime a totalidade dos elementos naturais. O relevo, o clima, 

a hidrografia permanecem, apesar das modificações que o homem causa neles. 

Também, nem todos os espaços naturais são suprimidos. Permanecem, na cidade, 

espaços nos quais as relações entre os elementos naturais persistem, mesmo que 

sejam por motivos paisagísticos. 

La estructura heterogenea de la ciudad permite la existencia de un variado 
mosaico de biótopos dispersos. Esta diferenciación espacial proporciona la 
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mayor variedad de demandas ecológicas distintas e hace aumentar la 
diversidad de organismos (SUKOPP & WERNER, 1991:31) 
 

Mas, por outro lado, o espaço urbano está submetido a interferências que 

Sukkop e Werner (1991) chamam de tensões (como o ruído e a contaminação) e 

agressões (como cortes de taludes e serviços de terraplanagem). A importância dos 

geótopos urbanos é exatamente diminuir o alto nível de tensões e ruídos, assumindo 

grande importância na qualidade de vida nas cidades  

A cidade, como produto da interferência do homem na natureza, expõe a 

fragilidade do sistema natural que a suporta. Segundo Ross (1994:63) “a fragilidade 

dos ambientes naturais face às intervenções humanas é maior ou menor em função 

de suas características genéticas”. O equilíbrio dinâmico que o sistema natural 

apresenta é modificado a partir do momento em que o homem interfere nele, 

alterando a funcionalidade dos ambientes, induzindo a graves processos 

degenerativos e, a partir daí, o equilíbrio desse ambiente requer uma interferência 

sistemática. 

A urbanização causa interferência no sistema urbano tanto no plano vertical 

como no plano horizontal. Ross (1994) ressalta que a estrutura físico-biótica do 

estrato geográfico está consubstanciada em camadas ou componentes naturais 

como a baixa atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera, associado a eles 

também o meio antrópico. Dessa forma, no plano vertical, podem-se analisar as 

interferências no geossistema urbano em diversos níveis. 

No nível da baixa atmosfera, a interferência que mais deteriora a qualidade de 

vida é a poluição. Os gases poluentes, emanados principalmente dos escapamentos 

dos automóveis, inserem no sistema urbano elementos que se combinam de 

maneira desastrosa. A quantidade de carbono na atmosfera, principalmente, além 
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de outros elementos poluentes, satura camada mais baixa da atmosfera de modo 

que é um dos fatores mais sentidos pelos habitantes. 

Ainda neste nível, a formação da ilha de calor é o resultado mais direto da 

urbanização sem planejamento adequado. Segundo Sukkop e Werner (1991), os 

agentes responsáveis pelo aumento da temperatura são as altas proporções de 

energia secundária, as modificações das características de absorção e o menor 

efeito refrigerador.  

[...] el grado de humedad en las ciudades es menor que en su entorno rural 
por la disminuición de la evapotranspiración en estas [...]. E, zonas donde 
exista una alta concentración de edificaciones o de plantas industriales es 
donde, como conseqüencia da disminuición del viento, se alcançan niveles 
de pluviosidade mas altos e freqüentes (Sukkop e Werner, 1991:22) 

 

O vento nas cidades, que tem efeitos diretos na dispersão dos poluentes e na 

refrigeração, tem sua velocidade diminuída ao nível do solo por causa das 

construções verticais. A menor velocidade do vento está associada à altura dos 

edifícios. Do mesmo modo que edifícios podem reduzir a velocidade dos ventos, 

podem, também, provocar um efeito “canhão” e reforçá-los. (Sukkop e Werner, 

1991) 

Um dos resultados da alteração no regime dos ventos na cidade é a 

contribuição para a formação da ilha de calor. O ar aquecido da região central da 

cidade sobe e dá lugar ao ar vindo da periferia. Se o ar periférico é originalmente 

limpo e úmido, à medida que percorre a cidade, que não apresenta condições para a 

manutenção destas características, adquire poluente e perde umidade, aumentando 

a poluição na região central. (NUCCI, 2001). O maior efeito da urbanização é sua 

interferência no clima urbano. Entretanto, Não é objetivo deste trabalho detalhar o 

microclima urbano  
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Segundo Monteiro, (1976:58) 

1- A cidade modifica o clima através de alterações em sua superfície; 
2- A cidade produz aumento de calor, complementada por modificações 
na ventilação, na umidade e até na precipitação, que tendem a ser mais 
acentuadas; 
3- A maior influência manifesta-se através de alterações na própria 
composição da atmosfera, atingindo condições adversas na maioria dos 
casos. A poluição atmosférica representa, no presente, o problema básico 
da climatologia das modernas cidades industrializadas. 

 

Como as construções urbanas são de tipos diferentes e não são distribuídas 

igualmente, há na cidade a coexistência de diversos microclimas que, combinados, 

formam o clima urbano. 

No nível das edificações, que deve ser estudado considerando, também,  a 

morfologia, a combinação entre os edifícios e a topografia do sítio gera uma 

quantidade enorme de possibilidades. Não se pode desconsiderar o padrão da 

arquitetura, pois a combinação das formas arquitetônicas e dos materiais utilizados 

em sua construção originam um “microclima, que equivale a um desvio climático de 

características singulares e reconhecíveis- um recinto atmosférico de limites físicos 

identificáveis, como uma rua, por exemplo” (MASCARÓ, 1996:11). Esta situação 

ímpar, que são os microclimas, possui duas características principais:  

i) É regular, desde que seu sentido e intensidade resultam 
previsíveis: sempre é mais frio, por exemplo.  ii) é diariamente 
cíclico: seu sentido e intensidade variam também, previsivelmente 
ao longo do dia, um dia atrás do outro: noite fresca, tarde quente, a 
entardecer forma uma brisa (Mascaró, 1996:39) 

 

A forma e a posição das edificações também têm grande influência no 

ambiente urbano. Esta combinação origina uma rugosidade que influencia 

diretamente a movimentação do ar, podendo atrapalhar a dissipação dos poluentes 

devido à queda de velocidade do vento. (NUCCI, 2011) 

Os edifícios, como são construídos com materiais com diferentes 

propriedades radioativas, produzem efeitos diferentes quanto à reflectância, 
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emitância e absortância da energia recebida. Um dos principais efeitos da morfologia 

dos conjuntos arquitetônicos é a redução do albedo das superfícies verticais em 

relação aos horizontais, produzindo albedos urbanos médios 15% menores que as 

da área rural, exceto os das florestas. (Mascaró, 1996) 

Do mesmo modo, a praça também possui efeitos ambientais. Seu microclima 

pode, inclusive, amenizar os microclimas próximos, influenciando igualmente o 

consumo de energia dos edifícios vizinhos. Incluem-se aí as áreas verdes. 

Na estrutura urbana, as áreas verdes- vistas, em geral, do ponto de vista 
estético e, agora como “focos de purificação do ar”- desempenham grande 
papel pela riqueza das combinações dos seus atributos na qualidade do 
ambiente urbano. Além daquela que geralmente se lhes imputam, elas 
constituem verdadeiras válvulas reguladoras do escoamento, pela 
possibilidade de infiltração em meio à massa de edificações e ruas 
pavimentadas. Deveriam, pois, ser elementos obrigatórios na cidade 
intertropical, uma vez serem vistas com certa ojeriza por um verdadeiro 
complexo de inferioridade que conduz ao abate sistemático de árvores e 
eliminação de resíduos e nichos de vegetação, inclusive cabeceiras de 
mananciais. Além de que, são complementos necessários ao lazer, 
especialmente para as classes que não dispõem de recursos para buscar 
amenidades fora da circunscrição urbana (MONTEIRO, 1976: 139). 
  
 

 No nível do solo, as conseqüências da urbanização não planejada causam 

prejuízos incalculáveis, a começar pela quantidade enorme de solo que é coberto 

pela pavimentação das ruas e suprimido pelas construções.  

 A pavimentação de grandes áreas impermeabiliza o solo e aumenta a 

velocidade das águas superficiais. Esta combinação é causa principal das enchentes 

nas grandes cidades. Isso, associado à canalização dos córregos, faz com que a 

água da chuva que cai na cidade flua com mais rapidez para os corpos principais de 

água, que não conseguem dar vazão ao grande volume. A capacidade de vazão do 

rio também é diminuída pelo assoreamento ocasionado pelos constantes 

remanejamentos de terra, devido ao crescimento desenfreado da cidade. (NUCCI, 

2001:4) 
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 Ross (2001), investigando as questões ambientais, afirma que as enchentes 

na Região Metropolitana de São Paulo têm causas naturais e antropogênicas. 

Naturais: 

 Relevo de planícies marginais aos rios e córregos, e vales estreitos em 

relevos de morros ao redor das cidades; 

 Índices pluviométricos elevados com episódios de chuvas concentradas no 

verão- índices anuais em torno de 1500mm/a, 70% concentrados entre 5  e 6 

meses ( outubro a abril), podendo ocorrer mais de 30mm em um único 

episódio de chuva (de 30 a 60 minutos), mais de 110mm por 4 horas seguidas 

de chuva. 

    Antrópicos: 

 Ocupação urbana das planícies e fundos de vales planos e estreitos; 

 Remoção total da cobertura vegetal natural e baixa taxa de áreas verdes; 

 Impermeabilização excessiva da superfície das terras ocupadas/urbanizadas 

 Estrangulamento do leito menor e maior dos rios e córregos por aterros para a 

construção de plataformas de ruas e avenidas; 

 Estrangulamento do leito menor com construção de pontes de vão 

subdimensionado ou ainda com a instalação de tubulação de diâmetro 

inadequado; 

 Diminuição do espaço de vazão do leito menor, por intenso processo de 

assoreamento; 

 Estrangulamento do fluxo de vazão pelo acúmulo de lixo, sobretudo 

doméstico, atirado aos rios e córregos ou não recolhidos adequadamente pelo 

serviço público municipal de coleta de lixo; 
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 Construções impróprias de ruas, avenidas e passagens sob pontes nos 

fundos de vales e avenidas marginais; 

 Sistema de utilização das águas do Alto Tietê, desde 1901 com o 

aprimoramento, em 1927, com construções de barragens, estações 

elevatórias, reversão do fluxo do rio Pinheiros e geração de energia elétrica 

na baixada santista. 

Ao mesmo tempo, este processo interfere no equilíbrio aqüífero das áreas 

urbanizadas. 

Las características iniciales del suelo se han modificado a lo largo de la 
historia de los asentamientos humanos, estabeleciendo-se un equilíbio 
acuifero y ambiental diferente. Este proceso há ido acompañado de una 
disminuición en el nivel de las aguas subterráneas (SUKOPP E WERNER, 
1991:29) 
 

Há, ainda, a compressão do solo que diminui o número de organismos 

presentes nele. Junta-se a isso a contaminação advinda de diferentes fontes que 

comprometem a qualidade do solo e vida existente nele.  

Um atributo muito importante, porém, negligenciado no desenvolvimento da 

cidade, é o da cobertura vegetal. A vegetação, diferente da terra, do ar e da água, 

não é uma necessidade óbvia na cena urbana. A cobertura vegetal, ao contrário de 

muitos outros recursos físicos da cidade, é relacionada pela maioria dos cidadãos  

mais como uma função de satisfação psicológica e cultural do que uma das funções 

físicas. (NUCCI, 2001: 59) 

A combinação dos fatores observados nestes níveis do ambiente urbano gera 

um quadro complexo de ser entendido e, portanto, avaliado. Não há consenso a 

respeito do que seja efetivamente um padrão aceitável de qualidade ambiental 

urbana.  
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[...] É difícil definir o que se entende por qualidade ambiental, qualidade de 
vida e melhoria do meio ambiente; a dificuldade reside no fato de que 
envolve gostos, preferências, percepções, valores, o que torna muito difícil 
se chegar a um consenso. (MACHADO, in MARTOS, 1997:16) 

  Além, disso, continua Machado,  

Não se pode esquecer que os padrões de qualidade ambiental variam entre 
a cidade e o campo, entre cidades de diferentes países, entre cidades de 
um mesmo país, entre áreas de uma mesma cidade. Variam, também, as 
avaliações de se a qualidade ambiental está melhorando ou piorando. Isso 
porque a qualidade do meio ambiente depende de processos nacionais, em 
nível rural e de políticas adotadas em todas as esferas: federal, estadual, 
municipal, pública ou privada (MACHADO, in MARTOS, 1997:18) 

 

Felizmente, apesar destas considerações, há o consenso de que a avaliação 

ambiental deve ser realizada. Avaliar o ambiente, segundo Macedo (1991:13) 

“significa, latu sensu compreendê-lo e mensurá-lo segundo as relações mantidas 

entre seus elementos e aspectos físicos, bióticos, econômicos, sociais e culturais, 

desde que esse objeto seja assim constituído”, requer, para ser devidamente 

realizada, a utilização de equipe multi e interdisciplinar. 

A gestão ambiental, tradicionalmente, utiliza quatro instrumentos de trabalhos 

distintos: os normativos (legislação e regulamentação), os de fiscalização e controle 

das atividades para que estejam de acordo com as normas vigentes, os preventivos 

e os corretivos. (RIBEIRO E VARGAS, 2001 in RIBEIRO E VARGAS, 2001) 

Ocorre que, como a história tem mostrado, estes instrumentos não auferem 

os resultados esperados, principalmente por causa dos interesses conflitantes dos 

agentes que operam na construção do espaço urbano. Buscar uma efetiva melhoria 

na qualidade ambiental urbana requer, então, a busca de novos instrumentos de 

gestão ambiental. 
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A busca por padrões de qualidade ambiental tem sido feita com a avaliação 

quantitativa e qualitativa do ambiente. Quantitativamente, são estabelecidas as 

quantidades máximas de poluentes encontradas na água, no ar, no solo, no 

alimento, entre outros. Esta quantificação leva em conta a fixação de níveis de 

previsão e aceitação referentes a estes índices. O agravante, nesta situação, é o 

debate a respeito de quais são os níveis aceitáveis. Primeiro, porque estes níveis 

são estabelecidos por profissionais de diferentes áreas, como economistas, 

sanitaristas, planejadores, legisladores, entre outros. Segundo, porque depende do 

lado em que se encontra a pessoa ou o grupo: se é um poluidor, o nível será 

elevado, se é um que sofre os efeitos negativos da má qualidade do ambiente, o 

nível será sempre rebaixado. Há uma constante redefinição dos padrões aceitáveis. 

(MACHADO, 1997)  

No contexto qualitativo, a avaliação da qualidade ambiental é ainda mais 

difícil, pois é realizada através de uma abordagem perceptiva, que varia de pessoa 

para pessoa. Uma pessoa saudável avalia a qualidade ambiental de modo muito 

distinto de uma pessoa que sofre de rinite crônica, por exemplo. Além de que, os 

padrões que uma população estabelece, qualitativamente, para avaliar o ambiente 

em que está inserido é uma criação cultural, de modo que cada população realiza 

uma avaliação considerando o acúmulo de experiências próprias.  

Para Ribeiro e Vargas (2001), a qualidade ambiental urbana só pode ser 

considerada associada aos conceitos de ecossistema urbano e qualidade de vida. 

Destaca-se que a complexidade dos ecossistemas, sejam naturais ou antropizados, 

exige das pessoas a compreensão dos elementos que os compõem e as funções 

que cada um realiza dentro do sistema. O ecossistema urbano torna-se, ainda, mais 

complexo considerando sua caracterização pela presente determinante da atividade 
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humana, que constantemente importa, exporta e transforma matéria e energia. 

Citando Exline (1982) Ribeiro e Vargas (2001), considera-se, ainda, o ambiente 

urbano dividido em dois subsistemas, um físico e outro cultural, com um caráter 

holístico. Sendo as cidades construções humanas e tendo suas particularidades 

históricas, socioeconômicas e culturais, não se constituem em um modelo único, o 

que dificulta a criação de um conceito universal.(EXLINE, PETERS & LARKIN, 1982 

apud RIBEIRO E VARGAS, 2001) 

O conceito de qualidade de vida associa-se à avaliação qualitativa 

acrescentado ao que se considera, ainda, a satisfação das diversas necessidades 

dos indivíduos, representados pela “renda, emprego, objetos possuídos, qualidade 

de habitação” e, ainda, por aspectos como felicidade e bem-estar ligados à saúde, 

lazer e vida comunitária.  (RIBEIRO E VARGAS, 2001: 16).  Para as autoras, a 

qualidade ambiental urbana deve ser analisada considerando a combinação de 

quatro fatores, como detalhado na tabela a seguir: 
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Tabela 4- Componentes da qualidade ambiental urbana 

  
 

ESPACIAIS 
 

 
BIOLÓGICOS 

 
SOCIAIS 

 
ECONÔMICOS 

Bem-estar 
Vegetação, 
espaços abertos, 
tranqüilidade 

Saúde física 
Saneamento, insolação, 
níveis de ruído, 
qualidade do ar 

Organização 
comunitária, de 
classe, associações 

Oportunidades 
Emprego, trabalho, negócios 

Acessibilidade 
Sistema viário, 
transporte 

Saúde mental 
Estresse, 
congestionamentos, 
filas, solidão, 
reclamações 

Realização pessoal 
Amizade, afeto, 
reconhecimento 

Produtividade 
Economia e deseconomia de 
aglomeração; trânsito, custos 
de vida, competição, 
complementaridade 

Desenho urbano 
Elementos visuais, 
monotonia, 
desordem, 
informação 

Segurança 
Trânsito, edificações, 
marginalidade 

Contatos 
Encontros, 
privacidade, 
solidariedade 

Diversas escolhas 

Referenciais 
Orientação, 
história, marcos 

 Atividades 
Lazer, recreação, 
cultura, compras 

 

Uso e ocupação 
do solo 
Densidades, 
conflito de uso, 
facilidades,  
segregação 

 Realização  
Profissional 
mobilidade, 
oportunidades 

 

  Acesso e opções 
Moradia, trabalho, 
serviços urbanos, 
serviços sociais, 
transporte 

 

Fonte: Vargas, 1999 in Ribeiro e Vargas, 2001. 

 

Macedo (1991) estabelece uma definição para a qualidade ambiental. 

Segundo o autor: 

A qualidade ambiental de um ecossistema expressa as condições e os 
requisitos básicos que ele detém, de natureza física, química, biológica, 
social, econômica, tecnológica e política, de modo a que os fatores 
ambientais que o constituem, em qualquer instante, (1) possam exercer 
efetivamente as relações ambientas que lhes são naturalmente afetadas, 
necessárias à manutenção de sua dinâmica e, por conseguinte, da dinâmica 
do ecossistema de que fazem parte, bem como (2) detenham a capacidade 
complementar de auto-superação, que os permita desenvolver novas 
estruturas relacionadas e promover, aleatoriamente, desdobramentos 
ordenados da complexidade do ecossistema. Em suma, a qualidade 
ambiental é o resultado da dinâmica (1) dos mecanismos de adaptação e (2) 
dos mecanismos de auto-superação dos ecossistemas. Assim, com base na 
teoria sistêmica da evolução, a qualidade ambiental é o resultado da ação 
simultânea da necessidade e do acaso. (MACEDO, 1991:14) 
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Partindo dessa definição, a qualidade de vida (do Homem) pressupõe os 

requisitos mínimos que um ecossistema pode oferecer, de modo que ele possa, na 

sociedade em que participa, realizar as relações ambientais que lhes são inerentes 

associadas à sua manutenção, evolução e auto-superação. (MACEDO, 1991) 

  A questão da qualidade de vida nos ambientes urbanos é sempre muito 

complicada de se analisar e gerir. O mapeamento dos geótopos apresenta-se como 

uma ferramenta de análise ambiental bastante útil no planejamento das cidades.  

O mapeamento proporciona o estudo de cada geótopo separadamente, o 

quefacilita a identificação de suas características próprias e conseqüentemente a 

possibilidade de um planejamento adequado para cada área. 
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3- A ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO DA PESQUISA. 

 

A bacia hidrográfica do córrego Água Espraiada localiza-se na porção sul do 

município de São Paulo. Possui uma área de 13,8 km² e encontra-se nos 

sedimentos terciários da Bacia Sedimentar de São Paulo, onde predominam os 

aluviões à jusante da bacia e rochas pré-cambrianas à montante.  

O clima local deixa a bacia sujeita a condições topoclimáticas e 

mesoclimáticas, dada pela sua posição no Planalto Paulistano, por isso pode estar 

chovendo na cabeceira da bacia enquanto a jusante não.  

A cobertura vegetal foi totalmente suprimida pela urbanização já na primeira 

metade do século XX. O relevo original foi substancialmente transformado devido 

aos cortes e aterros, o córrego principal foi retificado da sua metade (avenida Dr. 

Lino de Moraes Leme) para jusante, enquanto à montante, a falta de uma passagem 

adequada de um lado ao outro do córrego foi limitante para o desenvolvimento 

econômico local, sendo esta área a mais degradada atualmente, ocupada, em sua 

maioria por casas de baixo padrão e por moradias precárias.   

As características físicas referente à geomorfologia e climatologia da bacia 

hidrográfica foi contemplada em Blanes, 2006 (p: 73 a 81), onde estão os mapas e 

gráficos , que detalham com precisão estes aspectos da área de estudo. 
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3.2- BREVE HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 

A cidade de São Paulo, fundada pelos jesuítas em 1553, desenvolveu-se 

muito pouco nos seus três primeiros séculos de existência. Por não estar inserida 

nas atividades econômicas orientadas pela metrópole portuguesa, a cidade teve um 

papel predominantemente relacionado à educação, em detrimento da atividade 

econômica.   

No século XVII, a cidade de São Paulo estava resumida ao seu centro, 
contida na área entre o colégio dos jesuítas, pelos conventos de São Bento, 
São Francisco e Carmo. Além dessa área, as casa casas iam rareando, já 
apareciam as chácaras, os sítios, as fazendas. (WASHINTON LUIZ, 1938 
apud Azevedo, 1958).  

 

Azevedo calculou que, por volta de 1845, a cidade deveria ter em torno de 10 

mil habitantes. O censo de 1872 apontou uma população de 31 mil pessoas em todo 

o município. Já o censo de 1890 apontou uma população de quase 65 mil 

habitantes.  

Aroldo de Azevedo (1958) explica o crescimento da cidade a partir da década 

de 1870-80 pelos seguintes fatores: a expansão da cultura cafeeira; a multiplicação 

das linhas férreas; o extraordinário incremento da imigração; o afluxo de capitais 

estrangeiros; a criação do parque industrial paulistano; o conseqüente êxodo de 

populações rurais, e o loteamento de grandes propriedades, dando origem às vilas 

residenciais, que abrigavam a população trabalhadora da cidade.se.  

Este crescimento populacional fez com que a cidade alargasse seus limites, 

crescendo para o oeste, leste e sul, tendo a mancha urbana crescido até 2,5 km em 

relação ao centro no século XIX. Para explicar este fenomenal crescimento, Prates 

(2001) amplia o conjunto de fatores elencados por Azevedo, apontando: a posição 
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privilegiada da capital em relação ao interior do estado e o porto de Santos; a 

convergência de linhas ferroviárias, ponto de passagem obrigatória para a 

exportação do café que, pela única linha férrea no início do século XX, permitia 

ligações inter-regionais; o papel da cidade como centro político e administrativo, 

influenciando a mudança dos fazendeiros, que necessitavam estar próximos dos 

centros de decisão política e de comercialização do café; a prematura 

disponibilidade de energia elétrica, se comparado com outras localidades, graças à 

construção da Usina Hidrelétrica de Parnaíba em 1901 e, posteriormente, da 

construção da Usina Edgar de Souza. 

 

Tabela 5- Crescimento da população de São Paulo no período 1900-1945 

Ano Habitantes 

1900 239.820 

1920 579.033 

1940 1.318.539 

1945 1.450.000 (estimativa) 

Fonte: Azevedo, 1958 

 
Conta Azevedo (1945) que, em meados de 1900, os arredores do sítio onde 

está assentada a cidade de São Paulo configurava-se como uma paisagem tranqüila 

de “colinas de altitudes modestas, recobertas por um tapete de relva ou de 

vegetação arbustiva, que vales numerosos modelam de forma suave e através dos 

quais correm sonolentos cursos d’água”. (AZEVEDO, 1945:19). Nesta época, ainda 

haviam muitas chácaras, sítios e fazendas ao redor do centro. ( Figura 4) 

O autor descreve esta como a paisagem dominante “em largos traços”. 

Apesar de chamá-la de singela, aponta seus pontos negativos: a pobreza do solo 

sem fertilidade, impróprio para a agricultura; o clima, cheio de variações e o relevo 



70 

 

“com suas colinas, seus vales e suas várzeas inundáveis, a criar problemas para a 

expansão da cidade e para as comunicações. (AZEVEDO, 1945:19). Entretanto, 

estas características não impediram o desenvolvimento da cidade. 

O crescimento da cidade após os anos 30 esteve intimamente ligado à 

política substitutiva de importações comandada por Getúlio Vargas. São Paulo foi a 

cidade que mais cresceu neste período.  

O crescimento econômico do município de São Paulo já era enorme nos 
anos 40. Nesta época a capital paulista já concentrava 34,28% do número 
de indústrias do Estado. No final dos anos 40 a atuação do governo federal 
tornou-se de grande importância no processo de industrialização, 
promovendo o desenvolvimento de alguns sub-setores específicos na 
RMSP. Assim, as indústrias de bens duráveis de consumo, e algumas de 
bens intermediários e de capital, concentradas na RMSP ganharam posição 
de destaque na nova estrutura industrial no país. (CONSTANTINO, 2009) 
 

Em torno da área adensada da cidade, vários núcleos foram se constituindo, 

chamados por Azevedo de subúrbios, que tinham à época as funções residencial, 

agrícola e industrial, como é o caso encontrado em Santo André. A atividade 

industrial, abrindo novas áreas na periferia da cidade, em busca de terrenos de 

menor preço e de maiores espaços, condicionada quase sempre pela proximidade 

das vias férreas, contribuiu enormemente para o crescimento da mancha urbana 

(AZEVEDO, 1958). Langenbuch (1971), estudando o processo e estruturação da 

região metropolitana de São Paulo, também apontou a importância dos meios de 

transporte para a ocupação de áreas próximas à cidade, no qual a linha férrea teve 

um papel preponderante. A figura 5 mostra a extensão da cidade no ano de 1943. 

 

3.2.1- BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DE SANTO AMARO. 

 

Nesse processo de crescimento, o núcleo de Santo Amaro (onde está 

inserida a área de estudo desse trabalho), nascido no quinhentismo, produzia 

gêneros alimentícios para a capital (LANGEMBUCH, 1971), da qual foi 
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desmembrado em 1832, quando passou da categoria de freguesia à vila (BERARDI, 

1971, AZEVEDO 1958). Nesta época, ocorreu uma tentativa de colonização alemã 

no local, que fracassou, segundo Azevedo (1958), em virtude da inexistência de uma 

política colonizadora bem orientada. 

Inicialmente, Santo Amaro teve sua ligação com a capital feita por uma linha 

de bonde puxado por animais, inaugurada em 1883 que, em 1886, passou a ser 

movida a vapor. 

[...] A linha seguia pelas atuais Rua Vergueiro, Rua Domingos de Morais, 
Avenida Jabaquara, até o local onde está a Igreja de São Judas Tadeu. Ali 
ficava a estação “do encontro”, onde os trenzinhos faziam um 
abastecimento de combustível e água. Seguia depois por vastos campos, 
onde hoje estão os bairros do Aeroporto e Campo Belo, e alcançavam o 
Brooklin Paulista. Ali havia curvas extremamente fechadas e o local era 
chamado de “Volta Redonda”. Seguia depois pela atual Chácara Flora, e 
entrava em Santo Amaro pelas atuais ruas São José e Nove de Julho. O 
ponto final era na Praça Santa Cruz, onde está a escola Linneu Prestes. O 
percurso era feito em uma hora e meia, mais ou menos. (BERARDI, 
1971:83-84) 
 

O funcionamento da linha de bonde que fez com que a localidade, além de 

abastecedora de alimentos para São Paulo, também passasse a ser um local de 

recreação, já que as famílias da capital podiam agora chegar à Represa do 

Guarapiranga, oferecendo uma nova dinâmica à porção do extremo sul do município 

que ficara estagnado durante quase quatro séculos (Azevedo, 1958:20-21).  

Segundo Berardi (1971), a Companhia de Carris de Ferro São Paulo-Santo 

Amaro foi liquidada em 1900 e seu acervo foi arrematado pela Companhia Light, que 

continuou explorando a linha a vapor até 1913, quando instalou os bondes elétricos, 

que passaram a operar em outra linha: Os bondes elétricos saíam do Largo da Sé, 

seguindo pela Rua da Liberdade, Vergueiro e Domingos de Morais até atingir o 

ponto onde hoje está localizado o Instituto Biológico e descia pela Rua Rodrigues 

Alves, para, finalmente, atingir Santo Amaro através de uma reta de oito quilômetros. 
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“O grande bonde amarelo que apitava cavernosamente, foi durante muito tempo, o 

elemento que ligava Santo Amaro à Capital” [..]. (BERARDI, 1971:94-95) 

[...] o “tranway elétrico”, que já despertara uma vocação de subúrbio 
recreativo em Santo Amaro, agora proporcionava boas condições para o 
desenvolvimento suburbano residencial na zona por ele percorrida. Partindo 
de pleno centro da cidade de São Paulo (Praça da Sé), apresentando boa 
freqüência de horários (cada quinze minutos, já em 1930) e perfazendo o 
percurso com relativa rapidez, constituía um meio de transporte excelente, 
para a época. (LANGENBUCH, 1971: 138-139) 

 

Além da linha do bonde, o crescimento de Santo Amaro se deu, também, em 

continuação á Vila Mariana, por intermédio do Jabaquara e através da região de 

Congonhas, por meio da auto-estrada ,hoje Avenida Washington Luiz, e pela antiga 

estrada de Santo Amaro ,hoje Avenida Santo Amaro,. (AZEVEDO 1958:109) 

 

Por volta de 1920-25, novas áreas foram loteadas, mas agora obedecendo 
a um plano regular, em xadrez, de maneira a formar amplos quarteirões 
rasgados por ruas e avenidas largas. Foi através desse trecho que, mais 
recentemente (1935-45), se processou a ligação com a metrópole paulista 
(Brooklyn Paulista), ligação que se tornou efetiva quando entre 1948 e 
1950, o antigo caminho de Santo Amaro (bem utilizado por carros de bois), 
depois Estrada Velha de Santo Amaro, foi alargado e, com suas duas 
pistas, se transformou na atual Avenida Santo Amaro. Azevedo, 1958 v2- 21 

 

 

Outras iniciativas também contribuíram para a aceleração da ocupação 

destas áreas. A retificação do rio Pinheiros e as obras de dragagem, drenagem, 

aterramento das várzeas e abertura de vias públicas permitiram o prolongamento de 

bairros já existentes e o aparecimento de bairros novos.  

Santo Amaro foi o município mais abrangido pelo “cinturão de loteamentos 
residenciais suburbanos”. Indianópolis se estendia até a divisa, através de  
seu prolongamento, Vila Helena, e no município vizinho se sucediam uma 
série de loteamentos, que uniam São Paulo e  Santo Amaro, destacando-se 
Campo Belo e Brooklin Paulista. Mais a leste surgiam a Vila Parque 
Jabaquara, Vila Santa Catarina e outros loteamentos (LANGENBUCH,  
1971:138) 
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Os loteamentos logo deram conta de tornar a área entre Indianópolis e Santo 

Amaro ocupada por residências. A vinculação de Santo Amaro a São Paulo foi ainda 

mais fortalecida. Em 1933, Santo Amaro já se achava ligado pela Avenida Santo 

Amaro, que favoreceu ainda mais a ocupação dos loteamentos. A inserção de Santo 

Amaro à lógica da Metrópole foi consolidada quando ele foi incorporado ao 

município de São Paulo, em 1938. (Azevedo, 1958 v. 2: 20) 

Concomitantemente a essa transformação fisionômica, Santo Amaro também 

sofreu uma profunda alteração em suas funções, notadamente depois de 1945, 

quando se tornou centro industrial de destaque, não se limitando, como antes, a ser 

um centro residencial e recreativo, “em torno do qual existiam algumas chácaras e 

olarias, a par de muitas carvoarias, como acontecia ao iniciar-se a década de 1940-

50” (AZEVEDO, 1958, 24). As ligações entre São Paulo e Santo Amaro se tornaram 

ainda mais íntimas, quando neste foi instalado o Aeroporto de Congonhas. 

Para se ter uma idéia do crescimento de Santo Amaro, devem ser observados 

os números do crescimento de sua população, conforme levantamento realizado por 

Langenbuch,  (1971)  

 

 

Tabela 6- Variação da população de Santo Amaro no período 1940-1960 

Ano População 

1940 15.118 

1950 40.115 

1960 109.263 

Fonte: Langenbuch, 1971:250 
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3.2.2- A OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO ÁGUA 

ESPRAIADA 

 
 
 

A ocupação da bacia do córrego Água Espraiada tem seus primórdios no 

início dos anos 1800. A partir de 1820, várias famílias se localizaram ao sul do 

Espigão do Pinhaiba (hoje Jabaquara). Os primeiros moradores plantavam 

pequenas roças para o sustento familiar e as poucas vilas viviam estagnadas. Esta 

região possuía poucos habitantes e o lugar era desprovido de qualquer infra-

estrutura (MASSAROLO, 1971). Chegar ali, só era possível através das trilhas de 

carros de boi e de antigas passagens feitas pelos bandeirantes. 

 

Com três ou quatro metros de largura, a conservação deles (dos caminhos) 
era feita pelos sulcos dos rodeios de carro e pelas patas dos bois, que por 
ali passavam de vez em quando. Sinuosos, porém era preciso desviar de 
árvores grandes, pântanos e águas. Não existiam pontes, os córregos eram 
transpostos a vau, nas cabeceiras de menos água e os rios grandes eram 
contornados e acompanhados no seu curso. Caminhos infindos, seguindo 
sempre à frente por subidas e descidas, mais ou menos num mesmo rumo 
(MASSAROLO, 1971:16) (Grifo nosso) 

 

 

Foi com a construção da linha de bonde a vapor que o acesso ao local foi 

facilitado e sua ocupação, mais acentuada. No trecho que corta o córrego Água 

Espraiada, foi instalada a estação Volta Redonda. Recebeu este nome por conta da 

grande volta que a linha do bonde fazia para vencer a declividade do local. Esta 

volta está perceptível na planta da empresa Auto-Estrada (figura 8). Como 

lembrança deste percurso, existe uma rua no Bairro Campo Belo com o nome de 

Volta Redonda.  (BLANES, 2006) 
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 A área da bacia foi dividida em grandes propriedades, que pertenciam a 

famílias muito ricas e conhecidas, como, por exemplo, a família Vieira de Moraes, os 

Monteiro de Barros, a família Klein, os Bonani e a Família Elias Chaves. As terras 

que hoje compreendem o bairro Campo Belo pertenciam à família de José de 

Moraes e José Manoel Vieira de Moraes. 

No Jabaquara, em 1887, a família Bonani construiu a primeira Olaria e 

serraria nas margens do córrego Olho d’Água, a montante da bacia estudada. 

As matas do Jabaquara ainda sertão possuíam muita madeira de lei, até 
cedro e também toras de um metro de circunferência. Essa serraria, com 
quatro ou cinco empregados, produzia material para construções que era 
enviado a um depósito no Paraíso e também fornecia dormentes para a 
Estrada de Ferro. (MASSAROLLO, 1971:36) 

 

 No início do século XX, os Moraes adquiriram uma grande fazenda onde 

estavam inseridos os rios Uberaba, Traição e Água Espraiada, com limites na 

Estrada de Santo Amaro. Posteriormente, a família dividiu suas terras em chácaras e 

as arrendou para outras famílias que passaram a plantar e vender sua produção de 

verduras para seu sustento. Estas chácaras, posteriormente, foram loteadas, 

formando os bairros. No bairro Campo Belo, o arruamento principal tem o nome de 

Vieira de Moraes.  

Os loteamentos foram favorecidos pela linha de bonde que servia o local. 

Por se tratar de uma espécie de estrada suburbana, com paradas mais ou 
menos distanciadas umas das outras e tendo seu leito isolado por meio de 
cercas de arame, o Tramway de Santo Amaro não representou um papel 
idêntico ao das demais linhas de bondes da cidade. Ao invés de um 
povoamento linear, deu nascimento a uma série de núcleos, formados em 
torno de pontos de parada, a exemplo do que ocorreu com o antigo 
“Tramway da Cantareira” (AZEVEDO, 1958:287) 

 

A área onde está situado o Aeroporto de Congonhas e arredores pertencia a 

Vicente de Paulo Monteiro, bisneto do Visconde de Congonhas, daí o nome do 
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aeroporto, assim estipulado por Vicente e aceito pelo governador Campos Sales de 

Oliveira. Antes da construção, funcionava no espigão da Traição-indianópolis, um 

campo de pouso de propriedade da companhia Auto-Estrada, construído em 1936 , 

com uma pista de terra de 300 metros de comprimento por 70 metros de largura.  O 

idealizador deste campo de pouso foi o engenheiro Luiz Romero Sanson, um dos 

proprietários da Auto-Estrada S.A. (BLANES, 2006) 

Diante da dificuldade de expansão de linhas de bondes, a empresa Auto-

Estrada foi contratada para construir uma rodovia pavimentada de concreto armado 

(a atual Avenida Washington Luiz) que ligaria São Paulo à Represa do 

Guarapiranga, onde seria implantada uma estação balneária (foto 1). A rodovia foi 

projetada e construída entre os anos de 1928 e 1930, No Brasil, nesta época, 

somente a estrada de Santos e a do Rio de Janeiro-Petrópolis eram pavimentadas. 

O investimento foi custeado através de pedágios nas extremidades dos 14 km da 

estrada, durante quinze anos. (BRASIL, 1996). Os terrenos lindeiros a esta estrada 

foram muito valorizados. A Auto- Estrada também favoreceu os loteamentos junto à 

represa, que já eram muito procurados por conta da facilidade que a linha de bondes 

oferecia. (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6- Propaganda da empresa Auto-Estrada em 1930. 

 

 
Fonte: Brasil, 1996 

 
 

Foto 1- Operários durante a construção da auto-estrada, em agosto de 1936. 
(atual Avenida Washington Luiz) 

 

 

Fonte: http://carlosfatorelli27013.blogspot.com/2011_01_01_archive.html 
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Figura 7- Propaganda de loteamento próximo à 

Represa de Guarapiranga, nos anos 30 

 

 

Fonte: Carlos Fatorelli, 2010 

Foi a Auto-Estrada também que realizou um estudo minucioso, em 1935, que 

apontava a área de Congonhas como conveniente para a construção do aeroporto, 

por causa de suas condições favoráveis de visibilidade e drenagem, além da área 

estar disponível (BRASIL, 1996). 

Em 1936, o Estado adquire o terreno, depois de chegar a um acordo com a 

Auto- Estrada, de forma que a construção do Aeroporto trouxe um novo dinamismo 

para a região, tornando a Estrada de Rodagem uma avenida de trânsito urbano. 
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Foto 2- Construção do Aeroporto de Congonhas em 1936 

 

Fonte: Brasil, 1996. 

 

Também na década de trinta nasceu o Bairro do Brooklin, batizado assim pela 

Light and Power, em substituição ao bairro do Cordeiro ou Quinto Desvio. O bairro 

era uma imensa planície desabitada até ser construída a primeira casa, em 1822, 

situada na fazenda Casa Grande, que possuía 174 alqueires. Por volta de 1867, 

Carlos Klein e sua esposa, imigrantes alemães, compraram a fazenda. No início de 

1900, a propriedade foi vendida para outro alemão, Julio Klauning que, associado 

com Álvaro Rodrigues (de origem portuguesa), loteou a fazenda. 

As chácaras e sítios foram se tornando bairros arruados que logo se adensaram 

(figura 8). Em 1935, o bairro Brooklin já possuía seus limites geográficos, 

compreendendo a área com divisas entre o rio Pinheiros, a estrada de Rodagem 

Auto-Estrada, o córrego do Cordeiro (hoje Avenida Roque Petrônio Júnior) e o 

córrego Água Espraiada. 
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Nos lotes próximos ao interflúvio com a bacia do córrego do Cordeiro, se 
fixaram imigrantes alemães, ingleses e norte americanos, em sua maioria 
mão-de-obra qualificada, funcionários da Light, cuja cultura refletiu na 
arquitetura, formando um bairro de alto padrão, com mansões e ruas 
arborizadas. (BLANES, 2006) 
 

 

Nos lotes próximos à várzea do rio Pinheiros, predominaram granjas e 

chácaras, em sua maioria propriedades de imigrantes portugueses que visavam ao 

abastecimento de São Paulo com alimentos hortifrutigranjeiros. 

Sufocadas pela onda crescente de valorização dos terrenos, as chácaras 
foram ocupar as áreas desprovidas de valorização imediata, ou seja, os 
terrenos baixos e alagadiços, em flagrante contraste com o passado 
(CANABRAVA, 1949:102-103) 

 

Nesta mesma década, o rio Pinheiros teve seu curso invertido com a 

construção da Usina elevatória da Traição, que conduz as águas do Alto Tietê para 

o complexo Hidrelétrico de Cubatão, passando pela Represa Billings. 

 

A partir dos anos 60, o crescimento da cidade de São Paulo foi enorme. A 

implantação do metro em 1972 (que iniciou com a linha Santana-Jabaquara) teve um 

papel fundamental no adensamento da porção sul da cidade, que cresceu em todas 

as direções. O aumento da área urbana foi enorme, a partir dos anos 60. Segundo 

Marcondes (1999), em 1965 a área urbanizada da metrópole paulistana era de 

744,54 km² e saltou para 2.209 km2 em 2007 (EMPLASA, 2007). A foto 4 mostra o 

adensamento que sofreu a área em estudo. 
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Foto 3- Inauguração do metrô Jabaquara em 1972 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo (2011) 

 
 

Foto 4- Vista aérea do Bairro Moema-1970 

 

  

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo, (2011) 
 

Vê-se o cruzamento da Avenida Indianópolis passando sobre a Avenida 
Moreira Guimarães, que segue com o nome de Avenida Washington Luiz. 

Observa-se o Aeroporto de Congonhas ao fundo 
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3.3.  HISTÓRICO DAS INTERVENÇÕES NO CÓRREGO ÁGUA ESPRAIADA. 

 

 A canalização do córrego Águas Espraiada começou quando o prefeito 

Francisco Prestes Maia, com a Lei nº 6.591, de 5 de novembro de 1964, aprovou  o 

plano de abertura de uma avenida ao longo do córrego, parte integrante do Projeto 

de Anel Rodoviário de São Paulo , não realizada pelo DER- Departamento de 

Estradas de Rodagem. Assim, os imóveis foram desapropriados e até indenizados, 

porém a obra não foi realizada. Desta forma, alguns moradores não saíram de seus 

imóveis, e os que saíram tiveram suas propriedades invadidas por terceiros. Este 

momento coincide com o crescimento da metrópole, no qual a ocupação das 

várzeas dos rios e córregos foi a solução do problema de moradia para muitas 

pessoas, principalmente, para o fenômeno conhecido como êxodo rural, que 

acontecia na região Nordeste do Brasil, em meados dos anos 70.  

E assim foram 24 anos de abandono da Prefeitura de São Paulo em relação a 

esta região, até que em 5 de março de 1988, foi aprovada a Lei 10.443 (que alterou 

a Lei 6.591) de um novo projeto viário que alterava o alinhamento da avenida ao 

longo do córrego e novas desapropriações foram estabelecidas, mas a obra não foi 

iniciada. Na gestão da prefeita Luiza Erundina de Souza (1989–1992), as obras 

foram incluídas numa proposta chamada de Operação Urbana, que previa 

intervenções em três áreas: sistema de drenagem, sistema viário e a realocação das 

moradias precárias.  A proposta da Prefeitura elaborada pela Empresa Municipal de 

Urbanização (EMURB) era construir uma avenida atrativa para o mercado imobiliário 

e não haveria ligação com a Rodovia dos Imigrantes. Seria uma avenida com 

taludes arborizados de proteção e vias locais sinuosas, formando sete parques 

lineares com conjuntos habitacionais próximos para alocação dos moradores das 
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moradias precárias. A construtora Mendes Junior, contratada para a execução das 

obras, chegou a fazer o projeto dos conjuntos habitacionais, que não saiu do papel. 

A Prefeitura acompanhou as obras de retificação do córrego de forma extremamente 

morosa, com muitos momentos de paralisação, de forma que o projeto viário não foi 

concluído na gestão da prefeita Luiza Erundina, objeto de muitas críticas em sua 

gestão. (fotos 5 e 6) 

Foto 5- Obra de canalização do córrego paralisada nas proximidades do Brooklin.  
Agosto de 1988 

 

 

Fonte: acervo da autora , 2011 
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Foto 6- Ponte sobre o córrego no bairro do Brooklin. Agosto de 1988 

 

 
Fonte: acervo da autora, 2011 

 

Figura 9- Detalhamento das etapas da Operação Urbana Água Espraiada 

 

Fonte: Prefeitura de São Paulo, 1988. 
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No começo da gestão do prefeito Paulo Salim Maluf (1993-1996), o projeto da 

Operação Urbana foi retirado da Câmara e voltou para a EMURB, pois o prefeito 

definiu que o traçado da avenida deveria ser modificado, e, ao invés da via arterial, 

seria construída uma via expressa da Marginal Pinheiros à Rodovia dos Imigrantes. 

Assim, em 15 de agosto de 1994, criou-se o Decreto nº 34.411 para a 

desapropriação de imóveis, totalizando uma área de 27.027,44 m² e, em  12 de julho 

de 1995, lançou-se o decreto n º 35.287 o qual declarou mais uma outra área de 

827,11 m² para a  desapropriação. (Prefeitura de São Paulo, 1988). 

Em 13 de dezembro de 1995, por meio no Decreto nº 35.768, mais imóveis 

são desapropriados para a realização das obras das estruturas hidráulicas com o 

reservatório de contenção e controle de enchentes, popularmente chamado de 

piscinão, totalizando uma área de 119.359,53 m². 

Os proprietários desapropriados não reeberam o que lhes era devido, e 

muitos estão com processos na justiça  para receber a indenização. A maioria dos  

habitantes das moradias precárias foram expulsos da área, indo residir, em sua 

maior parte, às margens da Represa Guarapiranga, apesar da Prefeitura ter 

anunciado que haveria o remanejamento para conjuntos habitacionais, o que não 

aconteceu em sua totalidade. As denúncias de superfaturamento rechearam os 

noticiários da época. 

Segundo Fix (2001), a Prefeitura paulistana criou diversos artifícios para 

viabilizar a Operação Urbana, mesmo tendo que descaracterizá-la. Em 1994, 

separou as obras viárias e de drenagem das obras sociais. Assim, pôde realizar a 

desapropriação e remoção das favelas do local sem ter que esperar pela alteração 

no projeto Operação Urbana. A autora revela que este articífio foi utilizado para 
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aumentar a crediblidade do governo municipal, além de acelerar a execução das 

obras. 

 
Foto 7 - Construção da Estação de bombeamento na Av. Luiz Carlos Berrini,  

saída da água do córrego para o rio Pinheiros, 1995 

 

 
 

Fonte: acervo da autora, 2011. 

 

As obras  de canalização do córrego Água Espraiada foram concluídas na 

administração do prefeito Paulo Salim Maluf (1993-1996) e o piscinão foi concluído 

na gestão seguinte, do prefeito celso Pitta, entre os anos 1997 e 2000. 

Na gestão da prefeita marta Suplicy, no período de 2001-2004, a Lei nº 

13.260, de dezembro de 2001, estabeleceu as diretrizes urbanísticas para a 

interligação da Avenida Água Espraiada com a Rodovia dos Imigrantes,  inclusive 

estabelecendo a outorga onerosa  de potencial adicional de construção e, também, 

para a modificação de uso do solo, conhecido como CEPACs (Certificado de 

Potencial Adicional de Construir). 

Nesse mesmo governo, foram iniciadas a construção das alças de acesso da 

Marginal Pinheiros à Avenida Jornalista Roberto Marinho, conhecida como Ponte 

Estaiada Octavio Frias de Oliveira (foto 8). 
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Na gestão de 2005-2006, do Prefeito José Serra,   foram retomadas as obras 

da construção das alças de acesso, após terem sido paralizadas para revisão 

técnica e financeira. 

Na Gestão iniciada em 2006, do pfrefeito Gilberto Kassab,  a Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada tem o seu maior impulso. O prefeito 

encaminhou e conseguiu a aprovação do Projeto de Lei 25/2011, em 05/07/11, que 

modificou a Lei 13.260. A principal mudança é a inclusão de um túnel de 3 km de 

extensão, ligando a Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes. 

Na lei original, o túnel teria apenas 400 metros de extensão. 

 
 

Foto 8- Ponte Octávio Frias de Oliveira sobre o rio Pinheiros (Ponte Estaiada) 

 

 

Foto: Nilton Fukuda/ agência Estado, 2011. 

 

Atualmente, o córrego está canalizado até a Rua Dr. Lino de Moraes Leme 

(foto 9), ladeado por moradias precárias em vários pontos (foto 10). As ações de 

desapropriação para a continuidade da Operação Urbana já foram iniciadas e em 

vários trechos do córrego, no primeiro semestre de 2011, já foram realizadas ações 

de remoção das moradias precárias (fotos 11, 12 e 13). A montante, o córrego está 

http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/projeto/PL0025-2011.pdf
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totalmente tomado por moradias precárias que deverão ser removidas para núcleos 

habitacionais próximos da área. (Foto 14). 

Foto 9- Trecho canalizado do córrego Água Espraiada a jusante, 2011 

 
Fonte: Acervo da autora, 2011 

 
 

Foto 10-Vista das moradias precárias remanescentes à margem da  
Avenida Jornalista Roberto Marinho, 2011 

 

 
 

Fonte: Acervo da autora,  2011 
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Foto 11- Trecho próximo a Av. Dr. Lino de Moraes Leme e margem do córrego Água Espraiada, após 

remoção de moradias precárias, 2011 
 

 
 Fonte: Acervo da autora, 2011 
 

 
 

Foto 12- Trecho a montante do córrego Água Espraiada, após remoção  
de moradias precárias, 2011 

 

 
Fonte: acervo da autora, 2011 

 
 
 

Foto 13-  Trecho a montante do córrego Água Espraiada, após remoção  
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de moradias precárias, 2011 
 

 
Fonte: Acervo da autora, setembro de  2011 

 
 

Foto 14- Rua Manuel Cherem, córrego Água Espraiada, 
 tomado por moradias precárias 

 

 
 

Fonte: Acervo da autora, setembro de 2011 
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3.4 - O RESERVATÓRIO JABAQUARA 
 
 

O Piscinão Jabaquara está localizado no perímetro compreendido pela Av. 

Jornalista Roberto Marinho, Av. Dr. Lino de Moraes Leme, Viaduto Luís Eduardo  

Magalhães e Rua Lacônia.  Antes de sua construção, a área do piscinão era tomada 

por moradias precárias (foto 15). 

De acordo com o site da Prefeitura, o Piscinão Jabaquara é o segundo maior 

da cidade em capacidade de armazenamento, que é de 360 mil m³ de água. A área 

do reservatório é de aproximadamente 65 mil metros quadrados e a extensão é de 

cerca de três quarteirões. 

O período de obras para a construção do piscinão foi marcado por vários 

momentos de morosidade, períodos nos quais esteve sem manutenção adequada 

(foto 16). Houve até um episódio de intensa chuva no ano 2000 em que as obras do 

piscinão foram inundadas (foto 17).  

Atualmente, o piscinão está em pleno funcionamento (foto 18). Na área do 

reservatório, há, ainda, três quadras poliesportivas e rampas de skate, que são 

usadas durante a estiagem. Segundo a Prefeitura, os equipamentos esportivos, 

quando atingidos pela água, são liberados para a comunidade apenas depois de 

lavados e desinfetados. Ainda segundo ela, para realizar a limpeza são utilizados 

uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira e cerca de 10 caminhões que 

transportam os resíduos, depois de secos, para o aterro sanitário CDR Pedreira. 
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Foto 15- Área onde foi construído o Reservatório Jabaquara, 1995. 

 

 
 Fonte:  Acervo da autora, 2011 

 
 
  

Foto 16- Reservatório Jabaquara sem manutenção, 1998. 

  

 
Fonte: Acervo da autora, 2011. 
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Foto 17- Reservatório Jabaquara não finalizado, após intensa chuva em 2000. 

 

 
 Fonte: Acervo da autora, 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 18- Reservatório Jabaquara em funcionamento, 2001 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da autora, 2001 
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3.5- OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA: UM NOVO PROJETO. 

 

A aprovação do PL 25/2011 foi realizada com suporte no novo EIA-RIMA 

elaborado pela empresa GEOTEC Consultoria Ambiental LTDA2. Foram procuradas 

informações em diversas Secretarias da Prefeitura que negaram o acesso ao 

projeto, alegando que ele não está concluído e ainda pode sofrer alterações. As 

entidades dos moradores locais que tentam envolver-se no debate também não 

tiveram acesso aos projetos. Desta maneira, as informações que se possui são 

aquelas divulgadas no vídeo promocional da Operação Consorciada Água 

Espraiada. 

Segundo as informações divulgadas no vídeo promocional encontrado na 

internet3 a Avenida Jornalista Roberto Marinho será revitalizada com mais de 130 mil 

m² de área verde. Serão construídas passarelas elevadas para pedestres a fim de 

facilitar os acessos. 

Para facilitar o tráfego local, segundo o vídeo promocional serão construídas 

duas vias locais laterais, além de que, no trecho já existente, serão construídas 

transposições elevadas, de modo que o tráfego na Av. Jornalista Roberto Marinho 

não seja interrompido por semáforos nos cruzamentos, configurando-a como uma 

via expressa. 

Será construído o Parque Chuvisco (que inclui o antigo Clube Chuvisco), na 

altura da Av. Dr. Lino de Moraes Leme. Nesta área do projeto, será realizada a 

requalificação do piscinão, que incluirá a recuperação das quadras poliesportivas 

existentes, além da implantação de ciclovias, arborização e readequação viária. Na 

                                                 
22

 www.geotecbr.com.br/ 
3
 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=AJYz-zd5LAA, acessado em 23/09/2011 
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próxima etapa a ser executada, a partir da Av. Dr. Lino de Moraes Leme, será 

construído um túnel de 3.800 metros, com acesso para a Avenida Jorge Corbusier. 

No final do túnel, será construído um complexo viário com viadutos e rampas que 

darão acesso à Rodovia dos Imigrantes.  

O projeto também prevê a construção de um Parque Linear ás margens do 

córrego ainda não canalizado. Segundo informações da SVMA/ DEPLAN, o EIA-

RIMA  do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho terá seu inicio próximo a 

rua Charles Murray até a Rua Leno, com cerca de 3,5 Km, com largura variável de 

80 a 200m, conforme o viário existente.  Duas vias paralelas locais servirão para o 

tráfego de carros.  

Sendo o vídeo promocional, os efeitos visuais são impactantes, 

transformando a área degradada em um lindo parque como um passe de mágica. 

Sem os projetos executivos, não há como saber se o que o vídeo apresenta é o que 

será executado de fato. Nos poucos contatos conseguidos com a Secretaria do 

Verde, as informações obtidas relatam que o vídeo é fiel ao projeto.  Mas, como se 

sabe do poder ilusório dos vídeos promocionais, somente o acesso aos projetos 

dará a certeza do que está planejado. 
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Foto 19: Propaganda do Programa de Urbanização de Moradias Precárias da 

Prefeitura de São Paulo- Lote 7- Obra Corruíras 

 

 Fonte: Acervo da autora, 2011 

 

Foto 20: Propaganda do Programa de Urbanização de Favela da 
Prefeitura de São Paulo- Lote 9- Obra Jardim Edite 

 

 

 Fonte: Acervo da autora, 2011 
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 O anúncio da implantação do Parque Linear coincide com a valorização de 

áreas próximas da Av. Jornalista Roberto Marinho, principalmente as que ficam 

próximas à área já canalizada, onde prédios de alto padrão estão sendo construídos 

muito rápida e extensiva. (Foto 21 e Figura 10). 

Quanto às moradias precárias estão sendo construídos conjuntos habitacionais que 

faz parte do “Programa de Urbanização de Favelas” para remanejamento dos 

moradores que estão próximos a área do projeto. 

  

Foto 21- Construção de edificio de alto padrão na rua Bartolomeu Feio, nas proximidades  
da Av. Jornalista Roberto Marinho 

 

 
 

 Fonte: cervo da autora, 2011 
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Figura10: Propaganda de panfletagem da empresa Cyrela dos Prédios de Alto Padrão Construtivo 

 
Fonte: Acervo da autora, 2011
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Foto 22- Propaganda do Governo do Estado de São Paulo das futuras instalações do metrô 
Água Espraiada 

 

 
  
 Fonte: Acervo da autora, 2011 

 

Na Av. Jornalista Roberto Marinho com a Avenida Santo Amaro será 

construída a Estação de Metrô Água Espraiada Linha 5 – Lilás, obra do 

Governo do Estado de São Paulo. Esta estação irá trazer novas 

características a área de entorno. 
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4- IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE GEÓTOPOS URBANOS 

 

O primeiro mapeamento de biótopos foi realizado em áreas urbanas na 

Alemanha em 1974 e, a partir de 1978, este mapeamento foi aplicado também às 

áreas rurais e vilarejos. No Brasil, desde 1991, várias iniciativas nesta área vêm 

sendo desenvolvidas. (BEDÊ et all, 1997). 

O mapeamento de biótopos, que nesta pesquisa está sendo chamado de 

geótopos, conforme Bedê et All (1997:1) “é uma metodologia de aplicação ampla. 

Tanto em paisagens rurais quanto em meios urbanos, ela se tornou um valioso 

instrumento para diagnósticos ambientais integrados”  Da mesma maneira que um 

ambiente de primeira natureza constitui-se de diversos geótopos, o sistema urbano 

também o é, de forma que o mapeamento de geótopos se apresenta como o 

fornecimento de material de apoio que permita indicar medidas para a melhoria da 

qualidade ambiental, por meio da elaboração de um diagnóstico que considere os 

mais diversos parâmetros ecológicos, auxiliando no planejamento e gestão do 

espaço.  

Os geótopos representam unidades de paisagem, de tamanho variável, 

cujos elementos, físicos, (bióticos e antrópicos) mantêm características homogêneas 

na sua estrutura fisionômica, o que permite identificá-los e diferenciá-los em um 

estudo da paisagem.  

O mapeamento dos geótopos de uma área deve considerar elementos 

culturais, visto que a própria cidade é um produto cultural. O mapeamento de 

geótopos pode ser empregado como uma ferramenta para se estabelecerem 

critérios que fundamentem uma avaliação da qualidade do espaço urbano. 

Como método, a delimitação dos geótopos deve levar em consideração a sua 

estrutura física e os seus tipos de uso. Esta metodologia requer muita atenção para 
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classificar os geótopos, visto que eles podem ser semelhantes em sua estrutura, 

mas diferentes em seu uso. O melhor tratamento desta questão deve ser realizado 

com o uso de uma escala adequada, fator muito importante para o mapeamento, 

pois o uso de determinada escala pode ressaltar ou esconder detalhes da paisagem. 

Desta maneira, a escala define a precisão do mapeamento, permitindo a análise 

adequada do conjunto das informações coletadas.  

Ressalta-se a necessidade da realização periódica do mapeamento dos 

geótopos, ainda mais nas cidades, já que a dinâmica espacial, por causa das 

alterações que produz, modificando distintamente as diversas áreas ao longo do 

tempo deve ser mais bem compreendida. 

O mapeamento de geótopos possui a finalidade de subsidiar o planejamento da 

paisagem, corroborando para as medidas de melhoria da qualidade ambiental, bem 

como a possibilidade de conservar e manejar corretamente os geótopos estudados. 

 

 

4.1-  FATOR BIÓTOPO DE ÁREA - BAF  

 

O cálculo do Fator Biótopo de Área (BAF), utilizado por Blanes (2006) na 

cidade de São Paulo, é um indicador de sustentabilidade desenvolvido pela 

prefeitura de Berlin que tem o objetivo de dar subsídios para análise da capacidade 

da eficiência dos ecossistemas encontrados em áreas urbanas. Este indicador faz 

parte do programa paisagístico estabelecido dentro das leis de ordenamento da 

cidade de Berlin que foi desenvolvida com a finalidade de alcançar um padrão de 

medidas de melhoria da qualidade ambiental de áreas de grande adensamento dos 

centros urbanos e, conseqüentemente, a redução do impacto ambiental nos centros 

urbanos, promovendo o planejamento da ocupação urbana que considere a 
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qualidade de vida como um princípio prioritário. Sendo que estas devem obedecer 

três funções básicas: melhoria do microclima e qualidade do ar, preservar a função 

do solo, a infiltração da água e o aumento da disponibilidade de áreas  como habitat 

para plantas e animais. O indicador de sustentabilidade BAF visa identificar e 

quantificar os tipos de superfície com seus respectivos coeficientes de 

permeabilização que compõem um determinado espaço de forma que se obtenha 

um índice que mostre os efeitos de isolamento da superfície com o subsolo 

interferindo no ciclo hidrológico ocasionando os mais diversos desequilíbrios no 

ecossistema.  

 Portanto, todo terreno e lote destinado às edificações urbanas (do alemão 

grundstucks), devem estar dentro dos índices BAF estabelecidos na lei.  

O BAF é um indicador usado no planejamento e desenvolvimento urbano que 

quantifica as áreas com “potencial ecológico” em relação à área total estudada, 

expressando um índice que varia de 0,0 a 1,0, onde 0,0 é um espaço com nenhuma 

função ecológica (como um estacionamento asfaltado) e 1,0 é uma área que 

apresenta 100% de função ecológica, como uma área de vegetação natural 

preservada.4 Como um ambiente urbano é formado por um mosaico complexo, 

aplicar o BAF na cidade requer uma trabalho árduo, com um levantamento 

detalhado dos diversos tipos de superfícies de cada lote.   

Para que se tenha um parâmetro de como o BAF foi estabelecido como lei, 

apresentam-se algumas aplicações na Lei de ordenamento municipal de Berlin: 

 BAF=0,60 – É o mínimo a ser alcançado para as novas construções 

residenciais nos terrenos e lotes urbanos, construções públicas de 

cunho social ou cultural e creches. 

                                                 
4
 Para maior compreensão do BAF, ver Blanes, 2006. 
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 BAF= 0,40 – É o mínimo para áreas já existentes com função de 

recreação ou de escolas, pois é um tipo de uso que deve ter maior 

função ecológica por abrigar uma maior circulação de pessoas. 

 

 BAF= 0,30 – É o mínimo estabelecido para áreas que possuem 

indústrias e comércio, ou áreas de maior adensamento que já existia 

antes da nova lei. Este mínimo que deve ser obtido através de medidas 

compensatórias promovendo o verdejamento de telhados e paredes. 

Fica muito claro no site da prefeitura de Berlin que as leis são muito rígidas e 

que devem ser cumpridas pelos proprietários dos terrenos, bem como a própria 

prefeitura. Todas as obras nos lotes urbanos devem ter um planejamento que vise à 

obtenção de qualidade ambiental ou então não serão executados. 

Abaixo, segue o quadro com os tipos de superfícies mais comuns encontrados 

nos geótopos e seus respectivos coeficientes de permeabilidade. Conforme as leis 

de ocupação do solo de Berlin ficou estabelecido que se pode enquadrar nos 

coeficientes existentes, outros tipos de superfícies, desde que tenham 

características positivas ao ambiente.  
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Tabela 7-  Coeficientes de permeabilidade dos tipos de superfícies- BAF 

 
Tipo de superfície 

 
Coeficiente de 
permeabilidade  

Descrição da superfície 

 
Superfícies seladas. 

 

0.0 

A superfície é impermeável ao ar e água e 
não tem cultura de plantas.  
(Ex. concreto, asfalto, ladrilhos com base 
sólida.) 

 
Superfícies parcialmente 

seladas. 
 

0.3 

A superfície é permeável ao ar e água, mas 
sem cultura de plantas. 
(Ex. blocos de escória, pavimentação de 
mosaicos, placas em base de areia ou 
cascalho.) 
 

 
Superfícies semi-abertas. 

 

0.5 

A superfície é permeável ao ar e água; 
infiltração, cultura de plantas  
(Ex. cascalho com grama, blocos de madeira, 
tijolos com grama.) 

 
Superfícies com vegetação 

desconectada do solo.  
 

0.5 

Superfícies com vegetação em telhados de 
sótãos ou garagens subterrâneas com menos 
de 80 cm de cobertura no solo.  

 
Superfícies com vegetação 

desconectada do solo. 
 

0.7 

Superfície com vegetação não conectada ao 
solo, mas com mais de 80 cm de cobertura.  

 
Superfícies com vegetação 
conectada do solo. 

 
 

1.0 

Vegetação conectada ao solo, disponível 
para o desenvolvimento de flora ou fauna.  
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Infiltração de água pluvial por 

m² de telhado. 
 

0.2 

Infiltração de água pluvial para recuperação 
do lençol freático; infiltração em superfície 
com vegetação existente.  

 
Paredes verdes de até 

10 m de altura.  
 

0.5 

Muros cobertos de vegetação e muros 
externos sem janelas; altura de até 10 m.  

 
Telhados verdes. 

 

0.7 

Cobertura extensiva de telhados com plantas.  

 
Fonte:http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/en/bff_berechnung.shtml 

 

O BAF expressa a razão entre o espaço ecologicamente efetivo e a área total 

do terreno.   

 
BAF =   

Área ecologicamente efetiva 
 

 Total da área  
 

 

Nesse cálculo, as partes de um lote são avaliadas de acordo com o seu “valor 

ecológico”.  

Assim, podem-se substituir pavimentos impermeáveis por pavimentos 

alternativos ou vegetação que satisfaçam o aumento do índice de permeabilização. 
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Podem ser utilizados no cálculo outros tipos de superfície aqui não 

mencionados, desde que tenham efeito positivo no meio ambiente. Para uma área 

urbana muito densa, o índice BAF mínimo pretendido para obter uma área 

ecologicamente efetiva é 0.3. 

 
 

4.1.1. EXEMPLO DE CÁLCULO BAF  
 
 

Tomemos como exemplo um lote urbano com área total de 479 m², e área 

construída de 279 m². 

Área total do lote 479 m² 

Área construída 279 m² 

Área não construída 200 m² 

Razão da área construída 59 % 

  BAF  =  
30.5  

 = 0.06  
 479  

 

 

O pátio é coberto principalmente com asfalto. 
Existe cobertura de cascalho com grama na área 

periférica e a árvore está plantada em área de 1 m² de 
terra. 

 

Cálculo: Estado do solo BAF 

140 m² asfalto x 0.0 =  0 

59 m² cascalho com grama x 0.5 = 29.5 

1 m² solo aberto x 1.0 =  1 

 

 

O índice BAF neste exemplo poderá ser modificado mediante a substituição 

da cobertura da superfície de asfalto (índice =0,0) por uma superfície com grama 

índice =1,0) 
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140 m² com grama x 1,0 = 140 

59 m²  cascalho com grama x 0.5 = 29.5 

1 m² solo aberto x 1.0 =  1 

 

BAF= 170,5 = 0,3   
 479 

 

 

No exemplo acima, foi aplicada uma medida compensatória que consistiu na 

substtuição da superfície asfaltada por uma superfície gramada. Esta medida 

permitiu que o índice BAF inicial de 0,06 alcançasse o índice mínimo de 0,3, 

desejável para áreas urbanas.  

 

4.2- CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA. 

 

É característico dos trabalhos precursores a respeito de qualquer assunto 

deparar-se com dificuldades e incongruências que exigem inovações para serem 

superados. O desafio de encontrar respostas para perguntas nunca antes feitas 

move o pesquisador sobre um fio do qual não deve se desequilibrar, sob o risco de 

perder muitas horas de trabalho. 

O esforço que esta pesquisa exige passa primeiro por utilizar um material de 

análise (as foto aéreas e imagens de satélite) que não foram elaborados para o 
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propósito aqui exposto, principalmente no que se refere a escala, o que exigiu uma 

leitura menos detalhada que o necessário, como no caso das fotografias de 1958. 

Também a escassez de materiais de apoio sistematizados a disposição da pesquisa 

dificulta a elaboração ideal do trabalho 

Também a adaptação de metodologia estrangeira, nascida em lugar tão 

diferente de onde está sendo adaptada, requer um  maior rigor na aplicação dos 

conhecimentos  do pesquisador para preencher as lacunas que aparecem. 

Assim, esta pesquisa não deve ser considerada com um trabalho finalizador do 

assunto do qual trata, mas antes como um trabalho experimental que visa contribuir 

com o desenvolvimento das pesquisas de indicadores de sustentabilidade, que 

possam ser utilizados eficientemente na realidade brasileira. 
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5- UMA EXPERIMENTAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE GEÓTOPOS 

URBANOS. 

 

Esta pesquisa é fruto de um caminho percorrido em várias etapas. Dois 

momentos foram de fundamental importância para alcançar os resultados aqui 

apresentados. Numa primeira etapa, a pesquisa foi baseada em fotointerpretação 

das fotografias aéreas de 1958 e das imagens de satélite IKONOS de 2008, a fim de 

identificar os geótopos predominantes nestes dois momentos históricos. Já na 

segunda etapa utilizou-se os prévios mapeamentos no trabalho de campo onde foi 

possível a atualização e a especificação de cada geótopo no mapeamento de 2011, 

além da complementação de informações históricas através de depoimentos de 

moradores antigos, para o mapeamento de 1958.  

 Após a obtenção do mapeamento de 2011 foi feita uma avaliação de cada um 

dos geótopos aplicando o cálculo BAF (Fator Biótopo de Área), utilizado no 

planejamento da paisagem da cidade de Berlin, através de áreas amostrais para 

avaliarmos a qualidade ambiental dos mesmos. 

 

5.1- PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIOANAIS DA PESQUISA. 

 

5.1.1- PRIMEIRA ETAPA. 

 

 A metodologia adotada neste trabalho para a classificação dos geótopos 

urbanos é adaptada da proposta por Bedê et all (1997), contida no Manual para 

Mapeamento de Biótopos no Brasil, porque utilizam critérios que contemplam o 
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conceito de estrutura e função das unidades de paisagem  dentro do sistema 

urbano. 

 Portanto num primeiro momento cada geótopo foi classificado conforme os 

padrões encontrados, relativos ao tipo de construção, à presença de arborização no 

arruamento e vegetação intralote, ao tamanho aproximado dos lotes, à densidade de 

construções e ao tipo de cobertura das edificações. 

Desta forma, foram elaborados os mosaicos georreferenciados tendo como 

base as cartas topográficas da EMPLASA na escala 1:10.000, as fotos aéreas de 

1958 e as imagens de satélite multiepectral IKONOS II da bacia hidrográfica. 

Para a confecção do mapeamento, foi utilizado o software ArcGis 8.3, 

usando-se as funções de georreferenciamento de imagens e posteriormente a 

função de edição vetorial, que permitiu a criação dos polígonos. A análise dos dados 

foi feita na escala 1:10.000 para a obtenção de uma visão sinótica da área de 

estudo, necessária para a identificação de áreas homogêneas e para determinar um 

critério constante de observação. Isto, entretanto, não descartou ampliações e 

reduções na visualização das áreas de interesse, a fim de identificar maiores 

detalhes ou de ter visões de conjunto para áreas mais extensas. 

A identificação dos geótopos urbanos, a partir da interpretação visual das 

imagens IKONOS II, de 15 de dezembro de 2008, foi feita utilizando-se critérios 

convencionais de fotointerpretação como cor, textura, forma, tamanho, sombra, 

localização e convergência de evidências. 

Num segundo momento, após identificados os geótopos nas imagens, foi 

constatado que havia  uma diversidade imensa de tipos de construções, criando um 

efeito “colcha de retalhos” dentro dos geótopos, descaracterizando a classificação. 
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 A fim de identificar as funções dos geótopos classificados geograficamente 

pela estrutura apresentada na imagem, foram realizadas verificações in loco.  

Esta etapa permitiu a constatação das variáveis predominantes de cada 

geótopo, além permitir colher informações não identificadas nas imagens e atualizar 

as informações anteriores.  

O trabalho de campo serviu, acima de tudo, para revelar a verdadeira função 

das estruturas, já que as transformações pelas quais a cidade passou nas últimas 

décadas alteraram as funções que diversas edificações tinham originalmente. 

Constatou-se que algumas estruturas permanecem com sua função original, 

enquanto outras tiveram sua função modificada como, por exemplo, residências que 

abrigam hoje pequenos comércios e serviços, e estruturas industriais que foram 

transformadas em galpões. Estes elementos estruturais urbanos identificados na 

área de estudo estão distribuídos em mosaico, isto é, muitas estruturas dispostas 

desordenadamente, que mostraram a complexidade da área de estudo em razão da 

grande diversidade e suas características específicas. Por isso foi necessário 

agrupar os elementos estruturais conforme as variáveis predominantes na área. 

Para fins dessa pesquisa, definimos geótopo como a menor porção do espaço 

identificada pelos elementos estruturais predominantes, ou seja, aqueles que têm 

maior ocorrência na área. Como em cada geótopo, além do elemento predominante 

existem outras variáveis de menor incidência, não foi possível encontrar um critério 

único para subdividir todos os geótopos, pois cada um deles têm uma função 

distinta, que foi respeitada para manter sua identidade. Considera-se variáveis os 

elementos estruturais que ocorrem em menor freqüência na área sem 

descaracterizar os elementos predominantes. 
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Assim, cada geótopo possui sua especificidade e foi subdividido de acordo as 

variáveis intrínsecas à ele. Por isso, no caso dos geótopos residenciais, a subdivisão 

respeita o critério de padrão de construção (associado às classes sócio-econômicas) 

e tipo de construção distintamente.  Por exemplo, as variáveis dentro de uma área 

residencial podem ser estruturas comerciais, de serviços e industriais, como também 

podem ser estruturas verticais ou estruturas públicas, desde que ocorram em menor 

frequência.    

No caso dos geótopos econômicos, as variáveis consideradas foram o tipo 

das construções, o padrão das construções e localização (proximidade das vias 

principais). Nestes geótopos também podem ser encontrados estruturas 

residenciais, em menor freqüência. 

Já aos geótopos de uso público e aos geótopos naturais não foram atribuídas 

nenhuma variável, sendo classificados exclusivamente pela sua função, já que suas 

estruturas são muito distintas e dispersas em toda a área. 

Para o mapeamento dos geótopos de 1958 o trabalho de campo foi de grande 

valia, pois foi levado em consideração o depoimento de moradores para o 

entendimento de algumas estruturas identificadas nas fotos aéreas. 

Desta forma foram estabelecidas categorias e classes para os geótopos 

identificados no mapeamento de 1958 e de 2011 dispostas da seguinte forma: 

 

 Geótopos de 1958 

No mapeamento de 1958, seguindo os procedimentos de classificação, foram 

estabelecidas três categorias conforme sua função identificada: geótopos 

residênciais, geótopos econômicos e geótopos verdes. 
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 Geótopos Residenciais: Loteamentos consolidados e Loteamentos em 

consolidação;  

 Geótopos Econômicos: Edificações de grande porte,Chácaras e 

mineração. 

 Geótopos Verdes: Mata Remanescente e  Mata ciliar. 

 

 Geótopos de 2011 

 

 No mapeamento de 2011, seguindo os procedimentos de classificação, foram 

estabelecidas em quatro categorias conforme sua função identificada: geótopos 

residenciais, geótopos econômicos, geótopos públicos e geótopos verdes. 

 

 Geótopos Residênciais: inserem-se nestes as edificações de um ou 

mais pavimentos com a finalidade de moradia; 

 Geótopos Públicos: inserem-se nestes as edificações ou estruturas 

comunitárias que possuem função social para manter a organização do 

espaço e bem estar dos habitantes urbanos como, por exemplo, 

estações do metrô, obras de contenção de enchente, além de edifícios 

públicos de um ou mais pavimentos, como escolas e hospitais. Este 

geótopo é específico e não possui o conceito de predominância devido 

sua característica de raridade e importância em áreas urbanas; 

 Geótopos Econômicos: inserem-se nestes as edificações de um ou 

mais pavimentos com finalidades econômicas como a produção 

industrial, atividades comerciais, financeiras ou de serviços; 
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 Geótopos Verdes : inserem-se nestes as áreas existentes em todo  e 

qualquer lote urbano que possua área permeável, com ou sem a 

presença de vegetação, com ou sem edificação construída, como por 

exemplo áreas de terrenos baldios, jardins, praças, parques, clubes. 

Este geótopo é específico e não possui o conceito de predominância 

devido suas características de raridade, distribuição difusa e pela 

importância em áreas urbanas. 

 

5.1.2- SEGUNDA ETAPA 

 

A etapa seguinte foi aplicar em cada área amostral dos geótopos o índice de 

permeabilidade de cada superfície amostral adaptada a realidade brasileira, para 

identificar os graus de fragilidade de cada geótopo.  A utilização dos índices obtidos 

no calculo BAF pode ser um subsídio para o planejamento nos grandes centros 

urbanos.  

Originalmente, o cálculo BAF foi aplicado em Berlin para classificar áreas 

reduzidas com riqueza de detalhes, específicos da estrutura urbana alemã. A 

realidade da cidade de São Paulo difere da alemã, o que impõe a necessidade da 

adaptação dos índices de permeabilidade propostos.  

Para o mapeamento de 1958 foi aplicado o calculo BAF somente para os 

geótopos loteamento consolidado e loteamento em consolidação, pois os demais 

geótopos da bacia não apresentavam características urbanas na época, ficando a 

aplicação do cálculo sem sentido, já que o resultado desses para estas porções 

seria sempre 1 (índice de área 100% ecologicamente efetiva). Foram extraídas uma 

área amostral de 20.000 m² (100 X 200 metros) do geótopo loteamento consolidado 
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e do geótopo loteamento em consolidação para se ter uma idéia de como estava a 

situação do indicador de sustentabilidade BAF em 1958. 

Já para o ano de 2011, devido à grande extensão e complexidade da área 

estudada, foram extraídas três áreas amostrais de 20.000 m² (100 X 200 metros), 

distantes uma das outras, de todas as áreas, escolhidas por apresentarem 

características funcionais e estruturais diferente para cada geótopo.  

Desta forma foram feitos os cálculos das amostras da situação existente para 

cada uma das amostras em suas respectivas datas e em seguida foram 

estabelecidos alguns coeficientes de permeabilização para substituição dos tipos de 

superfícies que possam trazer melhorias efetivas ao ecossistema urbano.   

Portanto  foram escolhidos o seguinte procedimento: 

Para áreas asfaltadas, que possuem coeficiente de permeabilização 0,0 foram 

escolhidos blocos de pavimentação intertravada de concreto com espessura de 

100mm para trafego superpesado, cujo coeficiente de permeabilização é 0,3. 

Para as chamadas áreas cobertas, que são toda e qualquer área não asfáltica 

de trafego, mas apenas de isolamento do solo como ladrilhos de quintais, calçadas e 

lajes de concreto de prédios ou casas, optou-se por um sistema de absorção da 

água por bloquetes, paralelepípedos, pisograma, pedras, britas ou pisos drenantes 

em geral. No caso das lajes em específico deve-se procurar através da adaptação 

das construções atuais um recobrimento das mesmas com materiais específicos 

para que não aconteça infiltração e construir jardins ou jardineiras em metragem 

específica calculada para cada geótopo e que se vise para as novas construções, 

como existe em lei em Berlin, o estabelecimento destes jardins nos novos projetos 

nas normas e leis da construção civil. O coeficiente de permeabilização ideal para 

estas áreas seria 0,5 utilizando estes tipos de superfície. 
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Para as casas com telhados de cerâmica estabelecer um sistema hidráulico 

de reuso da água captada da chuva, algo que seria estabelecido nas normas de 

construção civil para toda e qualquer edificação com esta cobertura, cujo coeficiente 

de permeabilização é 0,2.  

Obtidos os resultados das amostras, foi feita a opção de criar faixa de 

resultado, tendo como limites os resultados mínimos e máximos, para contemplar as 

características das três amostras, de modo a agregar as diferenças das amostras 

dentro da faixa obtida. 

 

A utilização da fórmula BAF se dá da seguinte maneira: 

 

  

    
BAF =                 

   

(Area1 = área do tipo de superfície 1 x coeficiente de permeabilização)* + 
(Área 2 = área do tipo de superfície 2 x coeficiente de permeabilização) + 
 (Área 3 = área do tipo de superfície 3 x coeficiente de permeabilização  

 Total da Área Amostral 
 
 

* Deve-se somar todos os tipos de áreas existentes dentro da área estudada. 

 

Desta forma, foram aplicados os índices de coeficiente de permeabilidade 

obtidos na tabela 7, relativos às características da superfície de cada amostra. 
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Figura11 - Sistema de Reuso da água da chuva 

Fonte: http://economica.net.br/wp-content/uploads/2011/09/captacao.jpg 
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Foto 23-  Piso intertravado de concreto 

 

Fonte:piso_intertravado_de_concreto01_gd.jpg   
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5.2- RESULTADOS E ANÁLISE DOS GEÓTOPOS URBANOS MAPEADOS. 

 

A análise dos geótopos foi realizada mediante a fotointerpretação da área, 

distinguindo os elementos estruturais predominantes e as variáveis de menor  

incidência e,  na seqüência, foram calculadas as áreas de cada geótopo. Isto 

permitiu expressar a proporção que cada geótopo ocupa na bacia.  

 

5.2.1- ANÁLISE DOS GEÓTOPOS DE 1958. 

A bacia do córrego água espraiada, no ano de 1958, já estava em processo de 

intensa ocupação. Entretanto, os geótopos encontrados naquela época ainda não 

eram tão diversificados. A tabela 8 mostra a participação de cada geótopo na bacia. 

 

Tabela 8 -  Áreas dos Geótopos Urbanos 1958 

Geótopo Km2 

 
       
        % 

Mata ciliar 1,07 

 
7,76 

Extração de areia 0,16 

 
1,18 

Loteamento em consolidação 3,80 

 
27,48 

Chácaras 0,36 

 
2,60 

Edificações 0,42 

 
3,07 

Loteamento consolidado   4,35 

 
31,42 

Mata Remanescente 1,82 

 
13,14 

Ruas e Avenidas 1,85 

 
13,35 

Total 13,832 

 
 

100 
   Elaboração: Lucilia Blanes, 2011 
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 Loteamentos Consolidados- No ano de 1958 a área ocupada pelos 

loteamentos consolidados era de 4,35 km², equivalente a 31,4 % da área total 

da bacia. Percebe-se que as primeiras áreas a serem ocupadas foram 

aquelas com baixa declividade, mais favorável às moradias. Os loteamentos 

consolidados na época estavam situados junto ao rio Pinheiros, onde antes 

haviam chácaras nas quais eram produzidas flores principalmente, 

pertencentes a imigrantes portugueses. O loteamento destas chácaras atraiu 

diversas indústrias, laboratórios farmacêuticos e indústrias químicas em sua 

maioria, que durante algum tempo ainda dividiram espaço com as chácaras 

remanescentes. A maioria das residências existentes em 1958 nesta porção 

permanece até hoje em bairros de médio e alto padrão. A tendência do 

processo urbano nestes bairros hoje mostra que tais casas estão sendo 

substituídas por edifícios residenciais de alto padrão. Outra porção 

consolidada nesta época situava-se no Jabaquara, próxima a antiga Estação 

do Encontro, incentivada pelo fácil acesso proporcionado pela linha do bonde 

(hoje vila Parque Jabaquara nas proximidades da atual Avenida George 

Corbisier). 

 Loteamentos em Consolidação: Ocupavam na época uma área de 3,80 

km², equivalente 27,6% da área, situados junto ao Aeroporto de Congonhas e 

a avenida Washington Luiz, que atraiam cada vez mais empreendimentos 

urbanos.  

 Mata Ciliar: predominavam nesta época a mata ciliar que margeava o 

Córrego Água Espraiada e o Rio pinheiros. Ocupava uma área de 1,03 km² 

(0,07% do total), apesar de já existirem muitas indústrias e bairros 
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consolidaddos e em consolidação. A supressão da mata cilar se dará com o 

futuro adensamento urbano da bacia. 

 Mineração – extração de areia: Houve ocorrência em locais pontuais na 

margem do rio pinheiros. A areia extraída era utilizada nas construções das 

residências e fábricas. Estes pontos de extração somavam uma área de 0,16 

km², que equivalia a 0,01% da área total da bacia. 

 Mata remanescente: Restou Uma pequena porção de mata 1,77 km² (12,9% 

do total) na cabeceira da bacia. A maior parte da mata será suprimida com 

construção do pátio do metrô no início dos anos 1970. As demais porções de 

mata foram suprimidas com a consolidação dos loteamentos. 

 Chácaras: As chácaras remanescentes nesta época ocupavam uma área de 

0,3 km² ou 2% da área total. Junto ao Córrego Água Espraiada, do qual os 

chacareiros, em sua maioria portugueses, retiravam a água para o cultivo de 

flores, legumes e verduras. 

 Indústrias e Galpões: Ocupavam uma área de 0,42 km² equivalente a 3% da 

área da bacia- as instalações industriais estavam concentradas da metade 

para a jusante da bacia. Predominaram as indústrias químicas e 

farmacêuticas. Na época funcionavam ali a indústrias Chesebrough Ponds - 

produtos de Beleza, Abbot Laboratórios Brasil, Produtos Farmacêuticos 

Simes do Brasil, Administração da Produção da Monazita, Lili produtos 

Farmacêuticos, Indústria e Comércio de Bicicletas Caloi S.A., Indústria de 

Chocolate Lacta S.A, BomBril Industria e Comércio. A exceção foi a 

instalação de grandes galpões da garagem de ônibus da extinta CMTC a 

montante da bacia junto a Avenida Engenheiro George Corbisier da (hoje 

conhecida como garagem da empresa de ônibus Paratodos) 
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As avenidas e arruamentos ocupavam uma área de 1,84 km² ou 13,4% da 

área total. Com exceção da Avenida Washington Luiz, pavimentada com 

concreto armado, todas as demais ruas da bacia eram sem pavimentação. Na 

época as ruas tinham sido traçadas pelos loteadores. 

 

Quadro 1- Cálculos BAF do Geótopo Loteamento Consolidado 

Amostra G1 - Loteamento Consolidado 

 

 
 
 

 

 

 
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Arruamento de terra 2.613,48 31,06 0,3  
 

0,38 
Área verde 665,54 3,32 1 

Telhado de 
cerâmica 

9.814,699 49,07 0 

Área de lotes sem 
construção (terra) 

7.003,19 35,01 1 
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Quadro 2- Cálculos BAF do Geótopo Loteamento em  Consolidação 

Amostra G2 – Loteamento em Consolidação 

 
 

 

 
 

Situação existente em 1958 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Arruamento de terra 5881,62 29,40 0,3  
 
0,76 

Telhado de 
cerâmica 

       779,14 3,89 0 

Área de lotes sem 
construção (terra) 

13.436,70 67,18 1 

 

Análise do BAF calculado 

Percebe-se que o índice BAF para os loteamentos consolidados alcança um 

valor aceitável de acordo com a meodologia. Este valor foi alcançado por conta da 

alta permeabilidade do solo na época, já que as ruas ainda não se encontravam 

asfaltados e também os quintais ao se achavam impermeabilizados. Verifica-se, 

entretanto, apesar de o índice BAF ser admissível, este geótopo apresentava-se 

muito adensado para a época. 

Quanto aos loteamentos em consolidação, o índice BAF é considerado 

eficiente. Porém, esta experiência mostrou que a aplicabilidade do BAF para áreas 
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pouco adensadas não é adequado, já que a área não apresenta os elementos de 

densidade que devem ser considerados para o cálculo e que justifique o uso do 

BAF. 

5.2.2- ANÁLISE DOS GEÓTOPOS DE 2011. 

 

Após a aplicação dos procedimentos às áreas selecionadas como amostras, 

foi obtido o BAF, que se admite valer para todo o geótopo. As amostras foram 

recolhidas mediante uma análise detalhada do geótopo, de forma que pudessem 

representá-lo como um todo, servindo como área padrão.  Observa-se que os 

geótopos em 2011 são muito mais variados, mostrando a complexidade da área 

(tabela 9) 

Tabela 9-  Áreas dos  Geótopos Urbanos- 2011 

Geótopos Área (km²) % 

1-    Prédios de Alto Padrão Construtivo 0,415 3,0 

1.1- Prédios de Alto Padrão Construtivo com inserção de Comercio e 
Serviços 0,413 2,98 

2-    Prédio de Médio Padrão Construtivo 0,210 1,51 

3 -   Casas de Alto Padrão Construtivo 0,728 5,26 

4-    Casas Médio Padrão Construtivo 1,511 10,92 

4.1- Casas de Médio Padrão Construtivo de Sobrados Geminados 0,341 2,46 

4.2- Casas de Médio Padrão Construtivo com inserção de Edificações 
Industriais e Comerciais 0,669 4,83 

5-  Casas de Baixo Padrão Construtivo 1,001     7,23 

5.1- Casas de Baixo Padrão com Inserção de Comércio e Serviços                0,422 
                     

3,05 

6- Moradias Precárias   0,396 
                      

3,05 

6.1- Moradias Precárias com Infraestrutura    0,238 1,72 

7-    Estruturas e Edifícios Públicos  0,675 4,88 

7.1- Vias de circulação 3,500 25,30 

8 -   Comércio e serviços em vias de grande circulação 1,766 12,76 

8.1- Comércio em casas ou sobrados 0,258 1,86 

8.2-  Industrias e Galpões com inserção de casas 0,548 3,96 

9-  Edifícios Comerciais e Financeiros Modernos 0,386  2,79 

10-  Áreas Verdes  0,353 2,55 

Total 13,830 km² 100% 

 

 

 



130 

 

 

 1- Prédios de apartamento de alto padrão. 

Prédios de apartamentos acima de 125 m², apresentando mais de 20 

andares. Possui jardins paisagísticos, piscinas cobertas, salas de fitness e 

pilates, salão de festas gourmet, saunas secas e úmidas, brinquedoteca, 

pistas de caminhada, espaço pet, solarium, playground, etc. Possuem média 

densidade de ocupação. Área com intenso processo de consolidação com a 

construção de novos condomínios. São predominantes nos bairros Brooklin 

Paulista, Campo Belo e Jardim aeroporto, principalmente margeando a 

avenida jornalista Roberto Marinho. 

 

Foto 24- Vista dos Prédios de Alto Padrão.- Av. Jornalista Roberto Marinho 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 
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 1.1- Prédios Alto Padrão Construtivo com inserção de comércio e 

serviços. 

A variável é a presença de comércios e serviços variados e especializados, 

(lavanderia, petshops, butiques, restaurantes, salões de beleza, bancos, 

empórios etc.). Este geótopo é encontrado em Moema concentrado na rua 

Padre Antônio José dos Santos e ruas paralelas e em parte da cidade 

monções, entre as ruas Flórida e Arizona. 

 

Foto 25- Vista dos Prédios Alto Padrão Construtivo com inserção de comércio e serviços. 
Rua Nova York X Padre Antonio José dos Santos 

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 
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Quado3- Cálculos BAF do Geótopo Prédios Alto Padrão Construtivo. 

 

Amostra 1: G1 A- Prédios de alto padrão com inserção de 
comércio 

 

 

 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 484,06 2,42 0  
 

0,02 

Área verde 443, 04 2,21 1 

Área coberta 18.234,45 91,17 0 

Telhado de 
cerâmica 

838,45 4,19 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

484,06 2,42 0,3  
 
 

0,49 

Área verde 443, 04 2,21 1 

Superfície semi 
aberta 

18.234,45 91,17 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

838,45 4,19 0,2 

 

 

Amostra 2: G1 B Prédios de alto padrão 

 

 

 

 
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2.549,65 12,74 0  
 

0,15 
 
 

Área verde 3.134,36 15,67 1 

Área coberta 12.393,35 61,96 0 

Telhado de 
cerâmica 

1.922,64 9,61 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Intertravado  de 
concreto 

2.549,65 12,74 0,3  
 
 

0,52 

Área verde 3.134,36 15,67 1 

Superfície semi 
aberta 

12.393,35 61,96 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

1.922,64 9,61 0,2 

 

 

Amostra 3: G1 C Prédios de alto padrão 

 

 

 

 
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 3.384,93 16,92 0  
 

0,08 

Área verde 
desconectada do 
solo 

1.610,93 8,00 0,7 

Área coberta 12.597,02 62,98 0 

Telhado de 
cerâmica 

2.407,12 12,03 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

3.384,93 16,92 0,3  
 
 

0,47 

Área verde 1.610,93 8,00 1 

Superfície semi 
aberta 

12.597,02 62,98 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

2.407,12 12,03 0,2 
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Análise do BAF calculado 

 

 

O cálculo BAF aplicado à situação existente neste geótopo resulta em um 

índice mínimo 0,02 e em um índice máximo 0,15. Conforme a metodologia alemã, 

esta faixa é considerada irrisória, pois para uma área como esta o índice mínimo 

deve ser 0,30. Na simulação feita com novos materiais pode ser alcançado o BAF na 

faixa de 0,47 a 0,52, acima do ideal proposto.   Estes índices podem ser alcançados 

se a superfície ocupada por telhados e lajes como também se as calçados e 

estacionamentos forem substituídas por superfícies drenantes.   

 

 2- Prédio de Médio Padrão Construtivo. 

Prédios de apartamentos, apresentando em média 10 a 15 andares, com raro 

ajardinamento paisagístico e alta densidade de ocupação. Este geótopo está 

disperso em pontos por toda a área da bacia, com alguma concentração na 

montante, no bairro Jabaquara, no jardim aeroporto, e de forma esparsa em 

toda a bacia. 
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Foto 26- Vista dos Prédios de Médio Padrão Construtivo- Rua Gian 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 
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Quadro 4-Cálculos BAF do Geótopo Prédio de Médio Padrão Construtivo 

 

Amostra G2 A 

 
 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 4.429,29 22,14 0  
0,01 

Área verde 245,25 1,22 1 

Área coberta 14.163,29 73,16 0 

Telhado de 
cerâmica 

649,43 3,24 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Intertravado  de 
concreto 

4.429,29 22,14 0,3  
 
 

0,44 

Área verde 245,25 1,22 1 

Superfície semi 
aberta 

14.163,29 73,16 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

649,43 3,24 0,2 

 

 

Amostra G2 B 

 
 
 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 3509,66 17,54 0  

0,39 
 

Área verde 7845,75 39,22 1 

Área coberta 8644,59 43,22 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Intertravado  de 
concreto 

3509,66 17,54 0,3  
0,66 Área verde 7845,75 39,22 1 

Superfície semi 
aberta 
 
 
 
 

8644,59 43,22 0,5 

 

 

Amostra G2 C  

 
 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 1783,9 8,91 0  

0,30 Área verde 6069,03 30,34 1 

Área coberta 7317,17 36,58 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Intertravado  de 
concreto 

1783,90 8,91 0,3  
 
0,51 

Área verde 6069,03 30,34 1 

Superfície semi 
aberta 
 
 
 
 
 

7317,17 36,58 0,5 
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Análise do BAF calculado. 

 

Uma característica deste geótopo é que duas situações podem ser 

encontradas. Uma onde o prédio está inserido em condomínios fechados. 

Estes condomínios permitiram a extração de amostras por estarem em áreas 

maiores que 20 mil m², estabelecidas como o padrão. Nesta situação, os 

índices BAF estão entre 0,01 e 0,39. As áreas ajardinadas são as 

responsáveis pelos índices satisfatórios, com exceção da amostra G2 A. Na 

outra situação os prédios não estão inseridos em condomínios e, por estarem 

dispersos, inseridos em outros geótopos, não foi possível extrair uma área 

amostral.  

 Aplicadas novas superfícies às áreas amostrais deste geótopo, os 

índices BAF alcançam uma faixa entre 0,44 e 0,66. Destaca-se a amostra G2 

A, que teve seu índice BAF elevado de 0,01 para 0,44. 

 

 3- Casas de Alto Padrão Construtivo.  

Área residencial de casas ou sobrados de alto padrão. Com 0,73 km2, ocupa 

5,3% da área total da bacia. Concentrada entre as avenidas Wasington Luiz, 

Água Espraiada e Vereador José Diniz, esta porção é caracterizada pelas 

amplas residências em ruas muito arborizadas. Em sua formação foi 

primeiramente ocupada por profissionais liberais ingleses e alemães. Lotes e 

quadras bem definidos, arborização de grande porte,forte presença de áreas 

verdes,  um domicílio por lote inteiros (12 x 30m ou maiores) com telhados de 

cerâmica e possui baixa densidade de ocupação. 
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Foto 27- Vista das Casas de Alto Padrão Construtivo- Rua Pirandello 

 
Fonte: Acervo da autora, 2011 
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Quadro 5- Cálculos BAF do Geótopo Casas de Alto Padrão Construtivo 

 
Amostra 1: G3 A 

  
Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2.767,57 13,83 0  
 

0,33 

Área verde 6.675,37 33,37 1 

Área coberta 5.737,32 28,68 0 

Telhado de 
cerâmica 

4.803,87 28,68 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

2.767,57 13,83 0,3  
 
 

0,56 

Área verde 6.675,37 33,37 1 

Superfície semi 
aberta 

5.737,32 28,68 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

4.803,87 28,68 0,2 

 

 
Amostra 2: G3 B 

  
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2.285,13 11,42 0  
 

0,30 

Área verde 6.071,02 30,35 1 

Área coberta 7.712,67 38,56 0 

Telhado de 
cerâmica 

3804,82 19,02 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

2.285,13 11,42 0,3  
 
 

0,56 

 

Área verde 6.071,02 30,35 1 

Superfície semi 
aberta 

7.712,67 38,56 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 
 
 
 
 

3.804,82 19,02 0,2 

 

 
Amostra 3; G3 C 

 
 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 1783,9 8,91 0  
 

0,30 

Área verde 6069,03 30,34 1 

Área coberta 7317,17 36,58 0 

Telhado de 
cerâmica 

5083,28 25,41 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

1783,9 8,91 0,3  
 
 

0,85 

Área verde 6069,03 30,34 1 

Superfície semi 
aberta 

7317,17 36,58 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

5083,28 25,41 0,2 
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Análise do BAF calculado. 

 

Este geótopo apresentou uma realidade na qual os índices BAF estão entre 

0,30 e 0,33. Destaca-se, neste caso, as áreas verdes nos quintais das residências e 

as calçadas e estacionamentos com parte da superfície permeável. 

Aplicadas novas superfícies às áreas amostrais deste geótopo, estes índices 

saltam para uma faixa entre 0,56 e 0,85, a mais alta entre os geótopos com 

construções. 

 

 

 

 

 4- Casas de Médio Padrão Construtivo. 

 Ocupa uma área de 0,82 km². Formado por Lotes padronizados de 10X25m, 

quase totalmente construídos com uma unidade em cada lote, podendo ter 

um pavimento ou dois (sobrado), com telhado de cerâmica, arborização de 

pequeno porte intralote, podendo possuir algum jardim ou quintal. Possui 

média densidade de ocupação. Originalmente este geótopo predominava na 

maior área da bacia. Hoje as porções remanescentes são encontradas em 

menor incidência em Moema, Cidade Monções Brooklin novo, onde estão 

sendo substituídos por prédios de alto padrão. As maiores concentrações 

deste geótopo são encontradas no Jardim Aeroporto, Alto do Jabaquara e 

Jardim Brasil, onde há raríssima presença de edifícios residenciais.  
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Foto 28- vista das Casas de Médio Padrão Construtivo – Rua Viaza 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 

 

  

 4.1-Casas de Médio Padrão Construtivo com inserção de Sobrados 

Geminados.  

Esta subdivisão é caracterizada pelo padrão da construção geminada. 

Neste caso, as construções contíguas ocupam toda a extensão lateral do lote, 

com pequenos quintais no fundo das casas e garagens cobertas na parte da 

frente. O menor tamanho e o padrão de acabamento muito antigo destas 

casas as tornam inferiores às casas e sobrados de médio padrão. Por este 

motivo elas são destacadas em um geótopo distinto. 
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Foto 29- Vista das Casas de Médio Padrão Construtivo com 
inserção de Sobrados Geminados – Rua Gabriel de Lara 

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 

 

 4.2- Casas de Médio Padrão Construtivo com inserção de comércio e 

Indústrias. 

 Nesta subdivisão do geótopo há significante presença de galpões utilizados 

como depósitos ou que abrigam indústrias, além de áreas utilizadas como 

garagem de ônibus. Geótopo encontrado na Vila parque Jabaquara, Jardim 

Oriental, Cidade Leonor, Vila Babilônia 
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Foto 30- Vista das Casas de Médio Padrão Construtivo com 

inserção de comércio e Indústrias. Rua Gastão da Cunha 

 

 Fonte: Acervo da autora, 2011  
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Quadro 6- Cálculos BAF do Geótopo Casas de Médio Padrão Construtivo 

 

Amostra G4 A: Casas de Médio Padrão Construtivo. 
 

  
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 4.585,00 22,95 0  
 

0,01 

Área verde 281,06 1,40 1 

Área coberta 7.821,67 39,10 0 

Telhado de 
cerâmica 

7.311,76 36.55 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

4.585,00 22,95 0,3  
 
 

0,35 
 
 
 
 

Área verde 281,06 1,40 1 

Superfície semi 
aberta 

7.821,67 39,10 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

7.311,76 36.55 0,2 

 

 

Amostra G4 B: Casas de Médio Padrão Construtivo com 
inserção de Sobrados Geminados. 

 

 
 
 

 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 1.542,39 7,71 0  
 

0,12 
 

Área verde 2.426,72 12,13 1 

Área coberta 6.774,97 33,87 0 

Telhado de 
cerâmica 

7.994,64 39,97 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Intertravado  de 
concreto 

1.542,39 7,71 0,3  
 
 

0,39 
 
 

Área verde 2.426,72 12,13 1 

Superfície semi 
aberta 

6.774,97 33,87 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

7.994,64 39,97 0,2 
 
 
 
 

 

 

Amostra G4 C: Casas de Médio Padrão Construtivo com 
inserção de comércio e Indústrias. 

 

 
 
 

 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 3.952,64 19,76 0  
 

0,05 

Área verde 1.125,48 5,62 1 

Área coberta 10,342,23 51,71 0 

Telhado de 
cerâmica 

4.579,65 22,89 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Intertravado  de 
concreto 

3.952,64 19,76 0,3  
 
 

0,42 
 
 
 
 

Área verde 1.125,48 5,62 1 

Superfície semi 
aberta 

10,342,23 51,71 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 
 
 
 

4.579,65 22,89 0,2 
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Análise do BAF calculado. 

 

 

A quase inexistência de áreas verdes e a densidade de ocupação dos lotes 

são as causas destes índices BAF extremamente baixos (entre 0,01 e 0,12). A 

qualidade ambiental nestas áreas pode ser elevada com a adoção de novas 

superfícies permeáveis, que elevariam os índices BAF para uma faixa entre 0,35 e 

0,42.  

 

 5- Casas de Baixo Padrão Construtivo. 

Classe predominante na cabaceira da bacia, de relevo íngreme e também em 

algumas porções ás margens do córrego Água Espraiada. Apresentam lotes 

irregulares (quanto às dimensões, orientação e disposição na quadra), rara 

presença de arborização, predomínio de meio lote (5x25m), alta taxa de 

ocupação (ausência de recuos laterais e de fundos), predominância de 

coberturas de amianto e laje, raros telhados de cerâmica. Alta densidade de 

ocupação (presença de mais de um domicílio por lote, com disposição 

horizontal). Estes geótopo é encontrado nos bairros Vila do Encontro, Vila 

Fachini, Vila Campestre, Jardim Bom Clima e Americanópolis 5.  
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Foto 31- Vista das Casas de Baixo Padrão Construtivo – Rua Astrolábio 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011  

 

 

 5.1- Casas de Baixo Padrão Construtivo com inserção de comércio e 

serviços. 

 A variável é a presença de pequenos comércios instalados no piso térreo das 

casas e os pisos superiores são usados para moradia. Ocorre Entre as  ruas 

Alba e Antônio Magi continuando entre as ruas Helio Lobo e  Taquarucu, 

margeando o córrego pinheirinho, afluente do córrego água espraiada, 

chegando próximo a avenida Engenheiro Jorge Corbisier. Ocorre também na 

Vila Americanópolis 3 e 5 e Vila Fachini. 
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Foto 32- Vista das Casas de Baixo Padrão Construtivo 
com inserção de comércio e serviços.  Rua Antonio da Silva Lobo Junior 

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 
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Quadro 7- Cálculos BAF do Geótopo Casas de Baixo Padrão Construtivo 

 

Amostra G5 A: Casas de Baixo Padrão Construtivo. 

 

 

 
 
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2.455,73 12,27 0  
 

0,08 
 

Área verde 1.631,02 8,15 1 

Área coberta 13.746,84 68,73 0 

Telhado de 
cerâmica 

2.167,47 10,83 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

2.455,73 12,27 0,3  
 
 

0,48 
 
 
 
 

Área verde 1.631,02 8,15 1 

Superfície semi 
aberta 

13.746,84 68,73 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

2.167,47 10,83 0,2 

 

 

Amostra G5 B: Casas de Baixo Padrão Construtivo  

 

 
 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2.617,00 13,08 0  
 

0,05 

Área verde 1.147,64 5,73 1 

Área coberta 14.456,36 72,28 0 

Telhado de 
cerâmica 

1.779,00 8,89 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

2.617,00 13,08 0,3  
 
 

0,47 
 
 

Área verde 1.147,64 5,73 1 

Superfície semi 
aberta 

14.456,36 72,28 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

1.779,00 8,89 0,2 
 
 
 
 

 

 

Amostra G5 C: Casas de Baixo Padrão Construtivo com 
inserção de comércio e serviços. 

 
 
 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 811,95 4,05 0  
 

0,06 

Área verde 1.325,58 6,62 1 

Área coberta 13.365,29 66,82 0 

Telhado de 
cerâmica 

4.497,18 22,48 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

811,95 4,05 0,3  
 
 

0,45 
 
 
 
 
 
 

Área verde 1.325,58 6,62 1 

Superfície semi 
aberta 

13.365,29 66,82 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

4.497,18 22,48 0,2 
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Análise do BAF calculado. 

 

Os índices BAF atuais estão entre 0,05 e 0,08. A densidade de ocupação 

somada à impermeabilidade do solo e a quase inexistência de vegetação 

resultam nestes índices ínfimos. O modelo de lotes pequenos, quase totalmente 

ocupados, apresenta-se como um agravante que dificulta a mudança deste 

quadro. Aplicada a sugestão para uma situação pretendida, estes índices podem 

ficar entre 0,45 e 0,48, que mostra uma melhoria substancial na qualidade 

ambiental deste geótopo. O padrão econômico dos moradores destas áreas pode 

ser um impeditivo para uma mudança deste quadro, já que os parcos recursos 

desta população devem ser aplicados à satisfação de necessidades básicas e 

urgentes. O remodelado das moradias e seus quintais podem ser feito através de 

políticas públicas de incentivo, como a redução do IPTU para as famílias que 

utilizarem pisos drenantes e instalação de sistema de captação e reuso da água 

da chuva.  

 

 

 6- Moradias Precárias com infra-estrutura. 

Geótopo caracterizado pela ausência de lotes definidos, arruamento e 

caminhos pavimentados tortuosos, alto índice de moradias que podem ter 

mais de um pavimento, ausência de padrão (tamanho e forma), construções 

feitas com blocos de cimento ou de barro, na maioria sem reboco externo, 

telhas de cimento amianto, inexistência de arborização, encontrado a 

montante da bacia, próximo a avenida João  Maria de Almeida, rua da Pátria, 
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rua Antonio silva Porto, rua Manoel M. Freire, rua João Xavier, Rua Leno, 

avenida Muzambinho e também junto a avenida Washington Luiz. 

 

 

Foto 33- Vista das Moradias Precárias com infra-estrutura. Rua Jorge Duprat Jr.  

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 

 

 

 6.1- Moradias precárias. 

Geótopo caracterizado pela ausência de lotes e arruamento definidos, alto 

índice de moradias que podem ter mais de um pavimento, ausência de 

padrão (tamanho e forma), utilização de vários tipos de matérias na 

construção, inexistência de arborização, predominância de telhados de 

cimento-amianto. Altíssimas densidades de ocupação e em sua maioria estão 

presentes em fundos de vale, às margens do córrego, principalmente na 

metade da montante da bacia. Ocorrem também junto ao córrego Água 

Espraiadas na porção já canalizada. 
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Foto 34- Vista das Moradias precárias- rua Dr. Alcides de Campos 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 
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Quadro 8- Cálculos BAF do Geótopo Moradias Precárias 

Amostra G6 A: Moradias precárias com infra-estrutura 

 

 
    
 

 

 

Situação existente 

Tipo de 
superfície 

m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2.968,65 14,84 0  
 

0,004 

Área verde 89,72 0,44 1 

Área coberta 15.965,13 79,82 0 

Telhado de 
cerâmica 

976,50 4,88 0 

 

Amostra G6 B: Moradias precárias 

 

 

 
 

 
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 864,19 4,32 0  
 

0,009 

Área verde 196,04 0,98 1 

Área coberta 17.357,51 86,78 0 

Telhado de 
cerâmica 

1.582,26 7,91 0 

 

Amostra G3 C: Moradias precárias 

 

 

 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 383,80 1,91 0   
 

0,01 

Área verde    335,74 1,67 1 

Área coberta 19191,31 95,95 0 

Telhado de 
cerâmica 
 

28,15 0,14 0 
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Análise do BAF calculado. 

 

Moradias Precárias- BAF calculado entre 0,004 e 0,01 -  A densidade da área, 

a indisponibilidade como local para desenvolvimento de vegetação, a total 

ineficiência para evapotranspiração, a baixa taxa de infiltração do solo, entre 

outras, tornam esta área equivalente a áreas asfaltadas. As características 

dominantes no local fazem dele uma área de índice tendente a zero. Neste caso 

o BAF pretendido não pode ser calculado, pois a situação ideal é a remoção 

destas moradias e a oferta de moradias dignas para as pessoas em outro local, 

já que se trata de uma margem de córrego que deve ser preservada. 

 

 

 7- Estruturas e Edificações Públicas:  

Este geótopo difere dos demais por ser definido apenas pela sua função, pois 

as estruturas são muito distintas, como escolas públicas, hospitais, pátio de 

manobra do metrô e obra de contenção de enchente. Está disperso pela bacia 

em variadas estruturas que atendem à população. 
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Foto 35- Entrada do Hospital Municipal Artur Ribeiro de Saboya – Av. General Daltro Filho 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 
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Quadro 9- Cálculos BAF do Geótopo Estruturas e Edificações Públicas: 

 

Amostra G7 A- Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya e 
Escola MunicipaL DE Ensino Básico CCI/CIPS Meu Sonho 

 

 
 

 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 1.120, 66 5,6 0  

0,06 Área verde 1.220,07 6,1 1 

Área coberta 17.659, 26 88,29 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

1.120, 66 5,6 0,3  
 

0,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área verde 1.220,07 6,1 1 

Superfície semi 
aberta 

17.659, 26 88,29 0,5 

 

 

Amostra G7 B - EESG.Dr. Carlos Augusto de Freitas de Villalva JR – área total: 
12.092,2 

 
 

 

 
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Área verde 5315,99 43,96 1  
0,43 

Área coberta    
6432,7 

53,19 0 

Telhado de cerâmica        
342,52 

2,83 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Área verde 5315,99 43,96 1  
 

0,71 

Superfície semi aberta    
6432,7 

53,19 0,5 

Infiltração e/ou reuso da 
água no telhado 

       
342,52 

2,83 0,2 

 

 

Amostra G7 C– Reservatório de contenção Jabaquara 

 
 

 

 
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 294,39 1,47 0  

0,21 Área verde 3563,67 17,81 1 

Área coberta 15485,42 77,42 0 

Córrego 656,52 3,28 1 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

294,39 1,47 0,3  
 
 

0,60 
 
 
 
 
 
 

Área verde 3563,67 17,81 1 

Superfície semi 
aberta 

15485,42 77,42 0,5 

Córrego 656,52 3,28 1 
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Análise do BAF calculado. 

 

Estruturas Públicas- A heterogeneidade das funções das estruturas e 

edificações públicas é tão imensa que resulta  em índices BAF díspares, entre 0,06 e 

0,43. Apesar da vista áerea mostrar em alguns casos que as copas das ávores 

ocupam uma área considerável, a  superfície abaixo dela está pavimentada, sem 

função ecológica efetiva, dando uma falsa idéia de elevada qualidade ambiental. No 

caso da amostra 1 as copas das árvores ocupam 16% da área amostral, mas não 

alteram o índice BAF, já que estando sobre uma superfície pavimentada e a área do 

solo que comprende a base da árvore é muito pequena,  a função ecológica efetiva 

delas é mínima, reduzindo-se á evapotranspiração,  habitat para alguns animais o e 

diminuição do albedo. Além disso, devido as suas funções, as estruturas são 

totalmente distintas, como o pátio do metrô, o reservatório de contenção, um hospital 

ou uma escola. Entretanto, o uso de novos tipos de superfície contribuem para a 

melhoria do índice BAF em quaiquer dos casos, podendo eleva-los para uma faixa 

entre 0,51 e 0,71. Sendo públicos, a prefeitura municipal deveria, a título de 

exemplo, utilizar em todas as suas edificações, superfícies ecologiamente efetivas. 

 
 

8- Comércio e serviços em vias de grande circulação 

Ocorrem nas avenidas principais de trafego intenso, que preferencialmente 

ligam bairros como por exemplo as avenidas Luiz Carlos Berrini, Morumbi, Santo 

Amaro, vereador José Diniz, Washington Luiz, Santa Catarina, Dr.Lino de Moraes 

Leme, Pedro Bueno, Engenheiro George Corbisier e Engenheiro Armando de Arruda 

Pereira. É formado por comércio e serviços diversos, como imobiliárias, padarias, 

supermercados, padarias, oficinas mecânicas, pizzarias, consultórios médicos e 
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dentários, oficina de eletroeletrônicos, lavanderias, sacolões, cabelereiros, entre 

muitos outros. 

 

 

Foto 36 -Vista parcial de um Geótopo de Comércio e serviços 
em vias de grande circulação – Av. Santa Catarina 

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 

 

 

 

 

 8.1- Comércio em casa ou sobrados  

.Comércios e serviços diversos que funcionam e casas e sobrados 

adaptados. Como papelarias, petshops, restaurantes, consultórios 

médicos e dentários, salões de beleza. Ocorre predominantemente em 

Moema, entre a rua Guaraiúva e Califórnia. 
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Foto 37- Vista parcial de um Geótopo de Comércio 
em casa ou sobrados –Rua Padre Antonio José dos Santos 

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 

 

 

8.2- Indústrias e Galpões com inserção de casas 

 

Grandes edificações onde funcionam indústrias diversas e galpões 

utilizados para a armazenagem de materiais e mercadorias. Concentram-

se em duas grandes porções a montante da bacia. Á jusante há um galpão 

abandonado, onde funcionou uma empresa química, próximo. Santinon 

implantações industriais. Este geótopo torna-se predominante devido sua 

grande área ocupada, porém em seu entorno a variável predominante são 

casas de médio padrão e alguns poucos prédios de médio padrão 

construtivo. 
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Foto 38- Vista parcial do geótopo de Indústrias e Galpões 
 com inserção de casas – Rua Ciridião Durval 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 
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Quadro 10 -Cálculos BAF do Geótopo Geótopos Econômicos 

 

Amostra G8 A: Comércio e serviços em vias de grande 
circulação 

  
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2.547,85 12,73 0  
 

0,0 

Área verde 0 0 1 

Área coberta 15.773,83 78,86 0 

Telhado de 
cerâmica 

1.678,32 8,39 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Intertravado  de 
concreto 

2.547,85 12,73 0,3  
 
 

0,45 

Área verde 0 0 1 

Superfície semi 
aberta 

15.773,83 78,86 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

1.678,32 8,39 0,2 

 

 

 

Amostra G8 B: Comércio em casa ou sobrados 

 
 
 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 4.805,71 24,02 0  
 

0,01 

Área verde 260,39 1,30 1 

Área coberta 8.062,62 40,31 0 

Telhado de 
cerâmica 

6.836,77 34,31 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

4.805,71 24,02 0,3  
 
 

0,35 
 

Área verde 260,39 1,30 1 

Superfície semi 
aberta 

8.062,62 40,31 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

6.836,77 34,31 0,2 

 

 

Amostra G8 C: Indústrias e Galpões com inserção de casas  

 

 
 

 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2.363,73 11,81 0  
 

0,09 

Área verde 1.894,76 9,47 1 

Área coberta 14.656,43 73,28 0 

Telhado de 
cerâmica 

1.085,08 5,42 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

2.363,73 11,81 0,3  
 
 

0,50 
 

Área verde 1.894,76 9,47 1 

Superfície semi 
aberta 

14.656,43 73,28 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

1.085,08 5,42 0,2 
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Análise do BAF calculado. 

 

Vê-se que este geótopo possui um índice BAF muito reduzido, variando de 

0,0 à 0,09. A quase inexistência de áreas verdes e a grande área impermeabilizada 

oferecem este resultado. No geótopo de comércio em vias de grande circulação, o 

privilégio que se dá para os veículos automotores, que deterioram ainda mais o 

ambiente, é o maior responsável pelo baixo índice BAF. Além disso, a atividade 

econômica, neste caso, exclui a presença de áreas verdes, pois todo espaço tem um 

valor econômico agregado e, por isso, deve ser aproveitado exclusivamente para 

gerar lucro. Como nos demais casos, a utilização de novas superfícies alteraria 

significativamente o BAF, aumentando a área ecologicamente efetiva, contribuindo 

para o aumento da qualidade ambiental do geótopo, alterando o BAF para um 

mínimo de 0,35, podendo alcançar até 0,50. 

Sendo o geótopo de maior área da bacia (13%), torna-se uma anormalidade, 

já que os outros geótopos participam com uma área de até no máximo 8%. Sendo 

sua participação na área urbana tai destacada, deve ser tratada com maior atenção 

e um maior grau de prioridade. Somente uma determinação do poder público poderá 

promover uma radical reversão deste quadro. 

 

 

 9- Edifícios Comerciais e Financeiros Modernos. 

 

 Encontrado entre o Rio Pinheiros e rua Arandu, tem na avenida Luiz Carlos 

Berrini a concentração de modernos edifícios tecnológicos (área de edifícios 

“inteligentes”), que hospedam escritórios de multinacionais e de empresas de 
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serviços sofisticados, como consultoras financeiras, empresas de 

comunicação, de empreendimentos imobiliários. Os conjuntos de edifícios 

agruparam os antigos lotes, arborização rara e pequena presença de áreas 

verdes (jardins paisagísticos), presença de helipontos e garagens 

subterrâneas subterrâneos. Este geótopo está avançando em direção a 

montante. Há também edifícios inteligentes na avenida Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, junto ao metrô Conceição,  à montante da bacia. 

 

Foto 39- Vista de Edifícios Comerciais e  Financeiros – Av. Jornalista Roberto Marinho 
 

 

Fonte: Acervo da autora, 2011 

 



162 

 

Quadro 11- Cálculos BAF do Geótopo Edifícios Comerciais e Financeiros Modernos. 

 

Amostra G 9 A 

 
 

 
 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 2593.37 12,96 0  

0,12 
Área verde 2461,67 12,30 1 

Área coberta 14835,88 74,17 0 

Telhado de 
cerâmica 

        _    _ 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

2593.37 12,96 0,3  
 

0,57 Área verde 2461,67 12,30 1 

Superfície semi 
aberta 

14835,88 74,17 0,5 
 
 
 

 

 

Amostra G9 B 

 

 
 

 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 4.429,54 22,14 0  

0,04 Área verde 800,96 4,00 1 

Área coberta 14.524,06 72,62 0 

Telhado de 
cerâmica 

244,71 1,22 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

4.429,54 22,14 0,3  
 
 

0,47 

Área verde 800,96 4,00 1 

Superfície semi 
aberta 

14.524,06 72,62 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

244,71 1,22 0,2 
 
 
 

 

 

                                                Amostra G9 C 

 
 

 

Situação existente 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
existente 

Asfalto 3135,62 15,67 0  
0.07 

Área verde 1538,62 7,69 1 

Área coberta 14691,17 73,45 0 

Telhado de 
cerâmica 

633,98 3,16 0 

 
Situação pretendida 

Tipo de superfície m² % Coeficiente 
de 

permeabili-
zação 

BAF 
pretendido 

Interrtavado  de 
concreto 

3135,62 15,67 0,3  
 
 

0,49 
Área verde 1538,62 7,69 1 

Superfície semi 
aberta 

14691,17 73,45 0,5 

Infiltração e/ou 
reuso da água no 
telhado 

633,98 3,16 0,2 
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Análise do BAF calculado. 

 

Os índices BAF entre 0,4 e 0,12 mostram como este geótopo é carente de 

áreas ecologicamente efetivas. O predomínio de áreas cobertas em detrimento das 

áreas verdes rebaixa a qualidade ambiental. Os grandes arranha-céus com 

superfície espelhada aumentam o albedo, promovendo o desconforto climático. 

Observa-se que a expansão deste geótopo é uma tendência na bacia, o que exige 

uma maior atenção, já que irá requerer mais áreas para estacionamentos.  Como os 

demais geótopos, a substituição da superfície atual por outras permeáveis trará 

significativos ganhos ambientais. 

Percebe-se que o mapeamento dos geótopos na bacia hidrográfica do 

córrego Água Espraiada conforma um mosaico muito diversificado. O quadro 12 

apresenta a diferença entre os índices BAF encontrados nestes geótopos e o Índice 

BAF alvo, que pode ser alcançado se aplicadas alterações nas suas superfícies. 
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Quadro 12- Quadro síntese dos índices BAF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

QUADRO SÍNTESE 

Geótopo Índice BAF encontrado 
(min-máx) 

Índice BAF alvo 
(min-máx) 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
R

e
s

id
e

n
c

ia
is

  

Prédios Alto Padrão 
Construtivo. 

0,02 - 0,15 
 

0,47 - 0,52 

Prédio de Médio Padrão 
Construtivo 

0,01 - 0,39 
 

0,44 - 0,66 

Casas de Alto Padrão 
Construtivo 

0,30 - 0,33 0,56 - 0,85 

Casas de Médio Padrão 
Construtivo 

0,01 - 0,12 
 

0,35 - 0,42 
 
 

Casas de Baixo Padrão 
Construtivo 

0,05 - 0,08 
 

0,45 - 0,48 
 

Moradias Precárias 0,004 - 0,01 Não se aplica 

P
ú

b
li

c
o

s
 Estruturas e Edificações 

Públicas 
0,06 - 0,43 0,51 - 0,71 

 

E
c
o

n
ô

m
ic

o
s
 

Edificações industriais, 
comerciais e serviços 

0,0 - 0,09 0,35 - 0,50 
 

Edifícios Comerciais e 
Financeiros Modernos 

0,04 - 0,12 0,47 - 0,57 
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6. CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 

O aprimoramento das tecnologias e das metodologias voltadas para a análise 

espacial alcançou um grau de desenvolvimento que permite a análise detalhada do 

espaço geográfico. O entendimento do espaço geográfico como um sistema, 

conforme Bertalanffy permite realizar estudos em níveis de detalhes por meio de 

categorias analíticas específicas, que consideram cada componente do sistema 

como um subsistema em interação com os demais. 

A procura por um método adequado para a realização da análise espacial, 

realizada à luz da Teoria Geral dos Sistemas, teve a contribuição de pensadores das 

mais distintas áreas do conhecimento, principalmente de biólogos e geógrafos. O 

desenvolvimento concomitante das pesquisas realizadas em campos diferentes do 

conhecimento convergiu principalmente nos trabalhos de Sotchawa e Betrand, que 

propuseram, cada qual com suas especificidades, um método para a análise da 

paisagem. 

Dentro das perspectivas oferecidas pela Teoria Geral dos Sistemas, o 

ambiente urbano é compreendido como um geossistema que envolve inúmeras 

combinações. A intensa ação antrópica neste meio conduz o geossistema urbano a 

um desequilíbrio que reduz a qualidade de vida dos habitantes das cidades. A 

qualidade ambiental nos meios urbanos está constantemente comprometida por 

conta do lançamento de poluentes no meio e, também, por conta da má utilização do 

espaço, que suprime as características naturais e implanta elementos novos que 

interagem de maneira geralmente adversa. 
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A mitigação ou eliminação dos efeitos do desequilíbrio ambiental urbano 

depende, por sua vez, de um planejamento territorial que considere o máximo de 

interações entre os elementos componentes do sistema. O mapeamento dos 

geótopos urbanos reafirma-se como um instrumento que auxilia o planejamento 

territorial em busca de uma melhor qualidade ambiental. Nesta linha, a utilização do 

Fator Biótopo de Área oferece possibilidades para um planejamento eficiente no 

estabelecimento de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade 

ambiental.  

Temos que considerar ainda os geótopos analisados na bacia hidrográfica do 

córrego Água Espraiada, para serem melhor compreendidos, estão inseridos dentro 

de um desenvolvimento urbano específico do local, que por sua vez está associado 

ao desenvolvimento econômico da cidade. A ocupação da bacia hidrográfica do 

córrego Água Espraiada se realizou mediante a inclusão da região à lógica de 

desenvolvimento da metrópole, que capitaliza todos os espaços.  A valorização das 

áreas antes não incluídas no processo de ampliação da metrópole paulista se 

processou com a abertura de vias de transportes, como foi o caso do bonde que 

fazia a linha São Paulo - Santo Amaro. Foi neste eixo que a ocupação da bacia 

começou e depois foi ampliada com a abertura da atual Avenida Washington Luiz e 

da Avenida Santo Amaro. A valorização da área da bacia do córrego Água 

Espraiada fez com que as chácaras e sítios do local dessem lugar aos loteamentos 

residenciais. O crescimento desta porção do espaço paulistano originou problemas 

ambientais que também se verificam em outras metrópoles brasileiras. 

A metodologia desenvolvida por Bedê (1997) mostrou-se eficiente para definir 

e mapear os geótopos na bacia do córrego estudado. Posteriormente, a aplicação 

da metodologia BAF permitiu a definição de alguns parâmetros para a análise 
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ambiental dos geótopos delimitados. A aplicação do BAF, no entanto, suscitou 

algumas considerações. Primeiro, que esta tese confirma a hipótese de que o BAF 

pode, mediante adaptações, ser utilizado para a análise dos geótopos da bacia do 

córrego Água Espraiada. Por extensão, pode-se inferir que o BAF também pode ser 

utilizado para a análise de geótopos das demais cidades brasileiras. 

A aplicação do BAF para o ano de 1958 mostrou ser ineficiente para as áreas 

não adensadas, já que não foi elaborado para esta situação. Quanto as áreas 

adensadas (loteamentos consolidados e loteamentos em consolidação), os índices 

BAF encontrados mostraram que, na época, estes geótopos tinham uma alta 

capacidade da eficiência ambiental, principalmente por causa das ruas e quintais 

não pavimentados. 

Para o ano de 2011, foi possível aplicar o BAF em todos os geótopos  

encontrados na bacia hidrográfica do córrego Água Espraiada, já que atualmente o 

local é muito adensado. Os índices BAF de 2011 indicam uma valoração quantitativa 

que o ambiente local oferece. Conforme os índices BAF, a capacidade da eficiência 

ambiental na bacia é muito baixa no que se refere à função do solo, já que o 

isolamento proporcionado pelas diversas formas de impermeabilização limita suas 

funções dentro ecossistema (ressalvada a área analisada como Área Residencial de 

Casas de Alto Padrão). 

O geótopo Comércio e Serviços em vias de grande circulação mostrou um 

índice BAF preocupante, que demanda uma maior atenção em relação aos demais, 

pois deve ser melhorado urgentemente, já que se trata de um geótopo de área total 

extensa em relação à bacia. 

Quanto ao geótopo Moradias Precárias, que apresentam índices BAF muito 

baixos, não foi aplicado uma simulação de alteração de superfície, pois as condições 
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de moradia ali encontradas demandam a remoção daquelas famílias e seu 

reassentamento em moradias dignas, além de que estas moradias estão às margens 

dos córregos, que devem ser preservada. 

A aplicação de revestimentos permeáveis nestes geótopos permite auferir 

ganhos ambientais consideráveis. No caso dos geótopos residenciais, os índices 

BAF mínimos podem saltar de 0,02 para 0,47, enquanto os índices máximos podem, 

atingir até 0,85. O caso que mais chama a atenção é a alteração que pode ocorrer 

nos gótopos econômicos com edificações industriais, comerciais e de serviços, que 

deixariam de ter índice 0,0 para alcançar índice 0,35. 

Em relação aos demais geótopos, a eficiência do solo pode ser recuperada 

com a utilização de revestimentos permeáveis. Existem no mercado diversos 

produtos que cumprem esta função. Mas dois problemas podem ser considerados 

para mostrar a dificuldade em ampliar sua utilização. O primeiro está associado a 

uma questão cultural, que valoriza as superfícies lisas e impermeáveis, 

principalmente no tocante a sua limpeza e manutenção. Segundo são os  preços dos 

revestimentos permeáveis, que ainda são mais caros em relação aos revestimentos 

não permeáveis até então utilizados 

Para modificar esta situação a atuação do poder público é imprescindível.  

Primeiro a prefeitura do município de São Paulo deve estabelecer indicadores que 

orientem as novas construções na cidade e exijam sua aplicação. Segundo que a 

prefeitura exija por lei a adequação das áreas já construídas. Neste segundo caso, a 

utilização de incentivo fiscais, como a redução do IPTU, pode auxiliar uma maior 

adesão dos munícipes. 
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 Ainda há iniciativas que devem ser tomadas para incentivar a pesquisa e o 

desenvolvimento de materiais viáveis á proposta, bem como o incentivo à produção 

para tornar os preços mais acessíveis.    
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