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EDITORIAL
Nas metrópoles brasileiras, sobretudo a partir do último quartel do século XX,
questões sociais cada vez mais complexas se expressam em suas paisagens periféricas,
conformando mosaicos diversos e dinâmicos onde bases biofísicas ambientalmente
sensíveis sofrem ocupações de diversas maneiras pelos que o fazem por opção (mercado imobiliário e mesmo gestão pública) e pela população – chamada na literatura
de “socialmente vulnerável” –, que por falta de opção se acomoda como pode sobre
córregos, áreas úmidas e vertentes acentuadas, espaços residuais na ótica da cidade
dita formal.
São, no Brasil inteiro, milhões de pessoas habitando em casas apertadas nos espaços possíveis, não raro sem ventilação e iluminação adequadas, amontoadas em
densidades construtivas muito altas (cada vez mais verticalizadas). Disso decorre uma
indesejável sobreposição entre as esferas do público e do privado. No relato de muitos
de seus moradores, o cotidiano muitas vezes fica insuportável pela falta de privacidade
e de espaços livres capazes de propiciar melhores condições de habitabilidade.
Esse é, evidentemente, um quadro conhecido pelos cientistas sociais, arquitetos,
urbanistas e outros especialistas que têm contribuído com reflexões e pesquisas para o
entendimento do fenômeno urbano. Nesse sentido, o que têm a dizer os arquitetos-urbanistas que abordam o assunto sob a ótica da paisagem e do paisagismo? Pode-se
falar em uma ‘paisagem subnormal’ de assentamentos precários? Há paisagem em
áreas com prevalência de favelas?
Dada a natureza polissêmica da paisagem, observa-se que nem todos os estudiosos desse campo consideram que ela ‘exista’ em localidades onde os elementos
naturais são escassos ou pouco evidentes. A construção, no tempo histórico, da ideia
de paisagem bebeu na fonte das artes visuais, das correntes estéticas e das variações
acerca da percepção do ‘belo’. É uma construção fortemente atrelada à história dos
jardins e à ideia de contemplação.
Por outro lado, observa-se um incremento nas pesquisas de pós-graduação e
artigos acadêmicos que têm considerado uma dimensão cotidiana da paisagem, tomando-a na acepção de uma totalidade que se expressa (na relação entre espaços
livres e construídos, de processos sociais com sistemas biofísicos) e que é percebida
numa relação ‘sujeito-sujeito’. Assim, em sua dimensão perceptiva, estaria em toda a
parte – desde que de alguma forma e em algum momento a sensibilidade do humano
se dispusesse a percebê-la.
Tomando a paisagem como afeto (no sentido de afecção – para o ‘bem’ ou para
o ‘mal’), pode-se arriscar a considerar uma dimensão cotidiana da paisagem, aquela
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que ‘pega’ o sujeito circunstancialmente em cada esquina. É possível, então, falar
de paisagem banal? Ou mesmo precária? Aquela que está na cidade dita ‘formal’,
mas também nas periferias urbanas, afetando os seus habitantes em seu caminhar e
desafiando todos (moradores, transeuntes, técnicos, gestores públicos) a reflexões e
proposições para qualificá-la?
Há cerca de 30 anos (sobretudo desde a promulgação da Constituição Federal e
de leis como o Estatuto da Cidade, o qual pauta fortemente a função social da terra
urbana), tem crescido nas bordas das metrópoles brasileiras uma conscientização
acerca do direito à cidade, transcendendo a questão (emergente) da moradia e outras
necessidades vitais e/ou imediatas, como saúde, segurança e educação. Fala-se do
direito ao habitat e à paisagem (ainda que muitas vezes não nominada como tal) com
seus espaços livres de lazer e recreação. Esse processo pode ser visto no distrito da
Brasilândia, situado na borda noroeste do município de São Paulo, onde movimentos
sociais e escolas públicas lutam por espaços livres públicos como parques, praças e
locais cotidianos de convivência e circulação (entre outros).
O desejo e a necessidade de uma paisagem melhor qualificada estão expressos
nos movimentos políticos por espaços livres nas periferias urbanas, nas lajes que se
assemelham a tetos verdes, nas árvores plantadas em improváveis vertentes, nas hortas
com abordagens de permacultura, nos vasos com plantas aqui e acolá, nos jardins
de chuva improvisados em Áreas de Preservação Permanente (APPs), nas pracinhas
construídas em mutirão e nas sacadas floridas onde as pessoas se debruçam sonhando
com a transformação de seus lugares de vida.
Nesse sentido, o direito à paisagem encontra substância no direito a uma cidade
mais justa e amigável para todos e se legitima no desejo manifesto nela mesma: uma
paisagem com espaços livres públicos de qualidade, que não seja privilégio de poucos – mas acessível a todos.
Considerando a importância e urgência do aprofundamento desse debate, a revista Paisagem e Ambiente espera receber cada vez mais artigos que abordem tais
assuntos, entendendo, por outro lado, que faz parte da sua missão continuar a acolher
a diversidade de temáticas atinentes ao complexo e abrangente campo do Paisagismo.
Abre esta edição, na seção História, o artigo Espelhos de si: Burle Marx a partir
de suas cartas, de Guilherme Mazza Dourado. Sob a forma de ensaio, o autor analisa a correspondência do paisagista dirigida a familiares, profissionais, instituições
e personalidades importantes no Brasil e no exterior. Trata-se de matéria inédita de
pesquisa, que revela a tragetória humana e profissional de Roberto Burle Marx no
período de 1940 a 1990.
Vania Bartalini, em Fundamentos, assina o artigo Natureza, espaço e paisagem
como construções humanas, trazendo uma reflexão sobre a atribuição de sentidos dada
a essas categorias – como construções historicamente delineadas – a partir de uma
visão fenomenológica que tem sua base na experiência direta, na qual a paisagem
pode ser apreendida como “mediação” entre natureza e humano.
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Na seção Ensino e Pesquisa, Hulda Wehmann tece digressões teóricas no campo
do Paisagismo, tendo como base um ensaio propositivo para um futuro parque em
região periférica da cidade de São Paulo. Seu artigo, Entre sonhos e cotidianos: divagações teóricas para uma proposta de parque no cotidiano da Brasilândia, discute
uma estratégia socioambiental e paisagística para garantir o enraizamento dessa área
verde como espaço físico e simbólico.

Espaço de convivência executado por iniciativa dos moradores em local previamente ocupado como depósito de
lixo no bairro Jardim Elisa Maria do distrito de Brasilândia na cidade de São Paulo.
Foto: Laura Reily, mai. 2017.

A seguir, na seção Espaços Livres, Claudione Fernandes de Medeiros e Sonia
Afonso apresentam o artigo Espaços livres públicos: utilização de infraestrutura verde
para otimizar a drenagem urbana nos centros históricos tombados. Tendo como base
a temática do impacto das mudanças climáticas no ambiente urbano, discutem o
fenômeno como ameaça ao patrimônio cultural, sendo o estudo de caso a cidade de
Laguna em Santa Catarina (SC). As autoras argumentam sobre o sentido da adoção
de práticas contemporâneas de infraestrutura verde, em sua abordagem sistêmica de
espaços livres, para o enfrentamento eficaz de enxurradas, alagamentos e valorização da paisagem. Na mesma seção, Luciana Oliveira e Maria Augusta Justi Pisani,
discutem as relações entre as esferas pública e privada na proposição e gestão dos
espaços livres de uso coletivo, analisando impactos e contribuições dessas inciativas
para a paisagem e qualidade de vida dos cidadãos. Seu artigo, Espaços públicos de
10
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propriedade privada: os POPs de Nova York, tem como referência os Privately Ownned
Public Spaces viabilizados pelo sistema de bonificação utilizado em parcerias realizadas
na cidade de Nova York.
O artigo Diagnóstico do sistema de gestão dos Parques Naturais Municipais do norte
do Rio Grande do Sul, na seção Ambiente, é assinado por Carmem Fátima Casanova, Adalberto Pandolfo, Natalia Hauenstein Eckert, Ritielli Barticelli, Naira Barbacovi,
Marcele Salles Martins e Aline Pimentel Gomes. O texto baseia-se em pesquisa para
avaliação do sistema de gestão das Unidades de Conservação (UCs), no caso Parques
Naturais Municipais, em região ao norte do estado do Rio Grande do Sul (RS). Tem
como propósito, a partir do balanço dessa experiência, referenciar análises e prognósticos capazes de atuar de maneira mais eficaz na preservação de áreas protegidas
daquele estado. Na mesma seção, Rubens Amaral, Stäel de Alvarenga Pereira Costa
e Maria Rita Scotti Muzzi apresentam o artigo O sequestro de carbono em trechos da
floresta urbana de Belo Horizonte: por um sistema de espaços livres mais eficiente no
provimento de serviços ecossistêmicos urbanos. Trata-se de um trabalho que parte de
análises com parâmetros técnicos da ecologia de restauração e das escolas de morfologia urbana para estudar a provisão dos serviços ecossistêmicos prestados pelas
chamadas florestas urbanas, especificamente no tocante ao sequestro de carbono. O
trabalho, realizado em trechos de floresta urbana no Parque Municipal das Mangabeiras, entre outros espaços livres da cidade de Belo Horizonte, visa à contribuição para
a formulação de diretrizes paisagísticas capazes de orientar a melhoria da prestação
de tais serviços ecossistêmicos em trechos distintos de florestas urbanas.
Na seção Paisagem Urbana, o artigo Antropologia da Villa Grimaldi: espaço público e pluralidade de simbolismos na paisagem urbana chilena, de autoria de Marcos
Pereira Diligenti e Maria Alice Medeiros Dias, discorre sobre os contraditórios usos
da Villa Grimaldi, espaço público na Região Metropolitana de Santiago do Chile, ao
longo de sua história recente: de lugar de encontro de artistas e intelectuais a centro
de detenção e tortura sob o regime militar, até a sua configuração atual de praça com
memorial em homenagem às pessoas que resistiram à ditadura chilena. Utilizando
métodos e técnicas diversos os autores refletem sobre a sua conformação paisagística,
sua inserção questionável na cidade e seus significados real e simbólico. Ainda nessa
seção, o artigo Paisagem urbana e imaginabilidade ao longo do eixo monumental da
avenida Presidente Vargas, Rio de Janeiro, dos autores Adilson de Souza Moreira, Ayrton
Portilho Bueno e Alina Gonçalves Santiago, tem por objeto os espaços livres públicos
e edificações mais relevantes ao longo da avenida Presidente Vargas, na área central
do Rio de Janeiro, e como objetivo discutir aspectos históricos de sua construção e
aspectos relativos aos espaços culturais tidos como mais importantes e de grande
impacto imagético na conformação da paisagem urbana.
Em Planejamento Urbano, Matheus Maramaldo Andrade Silva, Flaviana Barreto
Lira e Glauco de Paula Cocozza apresentam o texto O nem sempre conveniente verde:
estudos preliminares de conceituação e tipificação de fitopatologias urbanas em espa-
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ços públicos, no qual discutem a possível ‘inconveniência’ dos elementos vegetais no
ambiente urbano a partir da constatação de fitopatologias capazes de causar prejuízos
ao cotidiano. O artigo tem como propósito a criação de tipos de análise e produção
de ferramenta preliminar de detecção desses problemas – atinentes ao uso da vegetação urbana – a partir de levantamento de uma superquadra na cidade de Brasília.
Finalizando esta edição, na seção Pesquisa o texto Córregos ocultos na cidade
de São Paulo: córrego Tiburtino na Lapa, de Murillo Aggio Piazzi, discorre sobre uma
temática que tem ganhado força nos últimos 20 anos de pesquisas acadêmicas em
São Paulo e outras cidades brasileiras: o ocultamento de cursos d’água nos processos
de urbanização que se dão à revelia do entendimento e da acomodação dos sistemas
naturais. O autor discorre sobre o córrego Tiburtino, localizado no bairro da Lapa,
na cidade de São Paulo, utilizando-se de vários recursos investigativos que chegam à
detecção de uma rede de cursos d’água que conformam a bacia hidrográfica completamente oculta do córrego objeto da pesquisa.
A revista Paisagem e Ambiente expressa seus agradecimentos a todos os que
contribuíram para esta edição e registra que o apoio do Sistema Integrado de Bibliotecas
da Universidade de São Paulo – SIBiUSP – tem sido fundamental para a consecução
dos nossos trabalhos.

Boa leitura a todos(as),
Catharina P. C. Santos Lima
Editora
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Início da formação dos jardins ao redor da casa principal do sítio Santo Antônio da Bica.
Fotos: Marcel Gautherot, década de 1960, Instituto Moreira Salles.

HISTÓRIA

ESPELHOS DE SI :
BURLE M AR X A PARTIR DE SUA S C ARTA S
MIRRORS OF THEMSELVES: BURLE MARX THROUGH HIS LETTERS
Guilherme Mazza Dourado*

RESUMO
Breve ensaio sobre as cartas de Roberto Burle Marx como inédita e significativa fonte de conhecimento de sua multifacetada atividade profissional e sua trajetória humana. Este trabalho
analisa a correspondência ativa do paisagista-artista, escrita entre as décadas de 1940 e 1990,
destinada a familiares, paisagistas, botânicos, horticultores, instituições e personalidades destacadas no cenário nacional e internacional da época.
Palavras-chave: Correspondência de Roberto Burle Marx. História do paisagismo. Brasil.
Século XX.
ABSTR AC T
A brief essay of Roberto Burle Marx’s letters as a unique and significant source of knowledge on his
multifaceted professional activity and his human trajectory. The work analyzes the active correspondence of
the landscape architect, written over the decades from the 1940s to the 1990s, and addressed to his family
members, landscape architects, botanists, horticulturists, institutions and various well-known people on the
Brazilian and international scenes at the time.
Keyworks: Letters of Roberto Burle Marx. History of landscape architecture. Brazil. 20 th. Century.

Dirigindo-se ao suíço-americano Conrad Hamerman, em correspondência de
18/11/1964, Roberto Burle Marx manifestava inquietação quanto à essência e intensidade de seu trabalho. Havia duas semanas que ele se emocionara com um recital
doméstico do pianista polonês Miecio Horszowski, que tocou a Sonata n. 32, opus
111, de Ludwig van Beethoven, no sítio Santo Antônio da Bica. E dizia:
Quando ouço obras deste nível, me dá vontade de me esforçar mais, a fim de me
expressar de um modo mais profundo e digno; por isso, estou convencido da importância de criar um ambiente, onde a estupidez, o rame-rame diário e a estultice
sejam postos de lado para justificarmos um pouco nossa passagem pelo planeta
(MARX, 1964).

Ao término de suas trajetórias humana e profissional, os efeitos dessa disposição
estavam expressos nos patamares qualitativos e quantitativos alcançados pela sua produção.
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Reconhecido nacional e internacionalmente como um dos pilares da cultura paisagística moderna, Burle Marx é autor de mais de dois mil projetos de paisagismo,
distribuídos não somente de Norte a Sul do Brasil como também nas Américas, na
Europa e na Ásia. É responsável por um número ainda maior de obras de artes plásticas,
entre pinturas, desenhos, gravuras, painéis cerâmicos, esculturas e tapeçarias. Concebeu um elenco nada desprezível em matéria de design de joias, projetos de cenários
e figurinos teatrais. E, como nenhum profissional antes e depois dele, promoveu uma
série importante e pioneira de expedições botânicas – durante mais de cinquenta anos,
pelo Brasil adentro – para estudo e coleta de novas espécies com potencial paisagístico
Diante de um personagem assim, sempre ocupadíssimo em seus múltiplos afazeres
e compromissos, é surpreendente constatar que ainda encontrasse tempo e ânimo para
escrever e ler cartas. E não foram poucas – o acervo preservado em seu escritório
supera tranquilamente o volume de 2 mil delas, englobando a correspondência ativa
e a passiva. Considerando a extensão desse legado documental e a estatura do profissional em questão, não há nenhum exagero em afirmar que Burle Marx tem presença
significativa – até hoje pouco conhecida – no campo da epistolografia brasileira do
século XX e, particularmente, entre seus pares paisagistas, inclusive estrangeiros, que
raríssimos foram missivistas tão contumazes e asseguraram que suas correspondências
chegassem até nós.
Em linhas gerais, o epistolário burlemarxiano é formado por cartas profissionais e
pessoais, agrupadas conjuntamente e redigidas principalmente entre as décadas de
1940 e 1990. A maioria da correspondência ativa preservada consiste em reproduções
a carbono dos originais datilografados, sendo raras as cópias de manuscritos redigidos
pelo próprio paisagista. Talvez em razão da caligrafia de difícil leitura, preferia ditar as
cartas para serem datilografadas por secretárias, assistentes, colaboradores, amigos ou
mesmo quem estivesse disponível e pudesse ajudá-lo nessa tarefa, seja no escritório, no
sítio ou em viagem. Por sua vez, a correspondência passiva abarca originais manuscritos
e datilografados e envelopes em que foram remetidos, além de postais, fotografias e
outros documentos. É interessante comentar o que eram essas reproduções a carbono,
tendo em vista que estão em desuso atualmente. Para gerar uma cópia de arquivo, era
costume introduzir na máquina de escrever duas folhas em branco entremeadas por
papel carbono – um produto industrial entintado num de seus lados, geralmente em
preto, azul, verde ou vermelho, desenvolvido especialmente para obter reproduções.
Conforme o teclado da máquina de escrever era acionado, o carbono transferia, por
compressão, o que estava sendo datilografado na primeira para a segunda folha em
branco. O processo era simples e o resultado assegurava uma cópia estável e duradora, bem diferente, por exemplo, do xérox, que perde sensivelmente a nitidez com o
passar dos anos.
Os cuidados na preparação das missivas começavam com a escolha do suporte
adequado. Personalidade sofística e exigente, Burle Marx tratava para que suas cartas
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Figuras 1 e 2 Versões dos papéis de carta de
Burle Marx, utilizados entre as décadas de 1950
e 1970. A marca-símbolo em flor de helicônia
foi redesenhada por Koiti Mori, entre 1973
e 1974.
Fonte: Acervo Escritório de Paisagismo
Burle Marx.
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fossem escritas sobre papel de seda branco, considerado elegante para a atividade
epistolar da época. Sobre esse mesmo papel ou sulfite também branco, eram produzidas
as cópias em carbono para arquivamento. A partir de meados da década de 1960,
tanto nestas quanto naquelas prevaleceu o uso do papel sulfite. Em alguns casos, as
missivas seguiam aos destinatários com um requinte adicional – papel timbrado, cuja
diagramação foi modificada e aprimorada no decorrer do tempo, incorporando novos
desenhos e alterações em telefones e endereços profissionais do paisagista.
POR QUE GUARDAR ?
Quando se é um missivista copioso, armazenar um volume considerável de cartas
próprias e alheias, exercer algum controle sobre ele e conseguir acessá-lo quando
necessário pode significar viver entre a cruz e a espada. Exemplo de atitude extremamente pragmática ao defrontar essas questões é Sigmund Freud, autor de 4.899
missivas conhecidas, embora se estime que exista, pelo menos, a mesma quantidade
delas esquecidas nas gavetas dos familiares dos destinatários. Carteador disciplinado,
não apenas replicava tudo que recebia, mas buscava manter consigo apenas um seleto
conjunto de reproduções do que escrevia a outrem. E, para não perder especialmente
a memória geral dos conteúdos de suas cartas e dos destinatários a que estavam endereçadas, lançou mão de um minucioso caderno de anotações que dava conta de
seu movimento postal. Segundo Mezan (2000, p. 160):
Freud respondia escrupulosamente a toda a sua correspondência: utilizava para isso
as horas noturnas, intervalos entre sessões e, principalmente, os domingos. Mantinha
igualmente um registro, atualizado a cada dois ou três dias, em duas colunas: cartas
recebidas e cartas enviadas. Ao lado do nome do destinatário e da data, colocava
um resumo de duas ou três linhas para referência futura, por exemplo se uma dada
missiva se extraviasse no correio.

Mas nem todos conseguiram ou quiseram ter organização e desprendimento equivalente ao do ‘pai da psicanálise’ em relação ao corpo principal de seus papéis – caso
de Burle Marx. Mesmo com as mudanças de endereço de seu escritório, o paisagista
buscou manter se não todas, pelo menos a parcela principal de sua correspondência
ativa e passiva, organizada sem essa distinção em mais de cinquenta pastas-fichário.
À medida que sua firma de projetos crescia e a rotina profissional se tornava mais
complexa, houve a necessidade de estabelecer um sistema de classificação para armazenar e consultar de modo ágil e a qualquer tempo as missivas. Esse sistema foi
implementado por Guilherme Siegfried Marx, conhecido como Sieg, irmão casula, sócio
e administrador do escritório do paisagista, mantido por anos a fio pelas secretárias
que por lá passaram, como Yeda, Marília, Fátima Kamagusko, Maria Amália Manasfi
e Maria Aparecida Guerra, entre outras. Em linhas gerais, consistia no agrupamento
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das cartas segundo os países e os estados brasileiros onde viviam os destinatários e
em ordem temporal decrescente, para facilitar a incorporação das mais recentes sem
ter que retirar do lugar as que já estavam arquivadas.

Figuras 3 e 4 Carta para Walter Burle Marx,
de 8/8/1960.
Fonte: Acervo Escritório de Paisagismo Burle
Marx.
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Afora esses conjuntos geográficos, havia pastas específicas para um mesmo destinatário, cuja correspondência era mais intensa (e, por isso, volumosa) – caso de Walter
Burle Marx, irmão mais velho radicado nos Estados Unidos, e de Conrad Hamerman,
paisagista, colaborador e amigo de Roberto, nesse mesmo país. Apenas a título de
ilustração, as seis pastas de Walter contêm nada menos do que 559 cartas, entre correspondências enviadas e recebidas. Após o falecimento do paisagista, em 1994, o
acervo epistolar foi legado a Haruyoshi Ono, seu sócio e discípulo, e atualmente vem
sendo mantido sob a supervisão de Fátima Gomes e Isabela de Carvalho Ono, na
atual sede do escritório Burle Marx, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro.
É claro que nada disso fora produzido tencionando-se o conhecimento geral e a
publicação, ao menos quando o paisagista estava em franca atividade e se empenhava
na difusão de seus projetos, entrevistas e escritos teóricos no Brasil e no exterior. Certamente isso explica o porquê Burle Marx nem cogitou, em vida, a veiculação de suas
cartas, e preferiu editar suas palestras no livro Arte e paisagem: conferências escolhidas,
convencido pelos esforços do também sócio e discípulo José Tabacow, organizador do
volume que saiu em 1987. No entanto, hoje a sua correspondência é tão importante
quanto suas conferências para um entendimento mais completo de sua vida e de sua
obra. É bem possível que o paisagista compartilhasse da mesma opinião de Machado
de Assis, que, em seus últimos meses de vida, aquiescera ao pedido de José Veríssimo,
dando-lhe uma reticente permissão para agrupar e editar seu conjunto epistolar:
Não me parece que em tantas cartas que escrevi a amigos e estranhos se possa
apurar nada de interessante, salvo as recordações pessoais que conservarem alguns
[...] O tempo decorrido e a leitura que fizer da correspondência lhe mostrará que é
melhor deixá-la esquecida e calada (ASSIS, 1908 apud ROUANET, 2008, p. VII).

Mas as reservas do nosso maior escritor oitocentista não se justificavam e tampouco
impediram o reconhecimento do enorme valor do seu legado epistolar em seu próprio
tempo e ainda hoje. A correspondência machadiana segue disponível e justificando
novas edições, sendo a mais recente e completa delas em cinco alentados volumes,
publicados a partir do centenário de seu falecimento, em 2008, pela Academia Brasileira de Letras (ABL).
C ARTA S AO MUNDO
Por que Burle Marx, que possuía os dias tão preenchidos por diversas atividades,
compromissos e viagens, se ocupava também em mandar cartas? Por que, em algumas
situações, ele resolvia alongar a conversa com quem acabara de falar do outro lado do
mundo, por telefone, escrevendo-lhe uma correspondência? Há várias possibilidades
de entendimento para essas indagações que buscam sondar o anseio carteador do
paisagista. Mas certamente um bom ponto de partida é situar Burle Marx no contexto
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das derradeiras gerações de intensos missivistas para as quais o diálogo por carta
abrangia um leque de múltiplos significados, envolvendo desde a simples prática de
comunicação até a arte de cultivar a civilidade. Para esses grupos, o exercício do carteio podia atingir a um tal estágio em que há menos de pura compulsão pela escrita
e muito mais de alta polidez e amizade. Nas certeiras palavras de Resende: “Não é
grafomania. É civilidade.” (RESENDE 2011, p. 232). Daí porque a escrita de cartas se
manteve viva e incessante entre essas pessoas, mesmo quando surgiram outros modos
revolucionários de cambiar informações à distância em seu tempo, como o telégrafo
e o telefone.
Burle Marx se correspondia com um rol variado de personagens e instituições
pelo Brasil e por todos os cantos do planeta. Escrevia para nomes de destaque e vidas
comuns, para familiares e amigos, para sócios e colaboradores de seu escritório, para
antigos e novos companheiros de ofício, para pequenos comerciantes e organizações
renomadas. Em resumo, carteava com muita gente e não apenas em português, mas
também em alemão e inglês. Dominava perfeitamente sua língua materna e o idioma
germânico apreendido no convívio com seu pai. Como todo missivista, praticava dois
pesos e duas medidas no momento de dirigir-se aos destinatários. Com os estranhos,
era formal e reservado; com os mais próximos, sentia-se à vontade para falar de tudo.
Entretanto, havia um claro diferencial na hora de endereçar cartas mais longas,
detalhadas e com certa frequência, que seguiam para um círculo diminuto de pessoas,
com o qual mantinha relações profissionais ou sólidos laços de amizade. Aos sócios,
colaboradores e funcionários do escritório, as correspondências fluíam quando o paisagista estava viajando e cobrava notícias, e sobretudo quando manteve uma filial de
seu estúdio de projetos em Caracas, na Venezuela, entre as décadas de 1950 e 1960.
Nesse caso, eram encaminhadas aos seus sócios – o paisagista inglês John Stoddart e
o paisagista chileno Fernando Tábora. Ao contatar grandes amigos que habitavam no
exterior, Burle Marx buscava apagar as distâncias e fazer-se presente por meio das folhas
escritas. Não apenas tidas na mais alta estima, essas amizades eram consideradas por
ele seus familiares eletivos. “Não há dúvida que você é mais parente meu que os meus
próprios parentes. Espero ter a possibilidade de tê-lo como amigo até o fim do período transitório que é a nossa vida na terra, se é que existe outra vida” – assinalava em
carta de 20/8/1965 ao decorador e colecionador peruano Alex Ciurlizz. Nesse grupo
figuravam igualmente Walter, seu irmão mais velho e alma gêmea; o braço-direito nos
EUA e paisagista suíço-americano Conrad Hamerman; o paisagista cubano Gabriel
Berriz e o paisagista colombiano Alfonso Leiva Galvis, entre outros.
RE VENDO UM A TR AJE TÓRIA
Um turbilhão de assuntos perpassava a correspondência de Roberto Burle Marx,
cuja leitura hoje permite recompor, com impressionante riqueza de detalhes, os prin-
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cipais episódios de sua vida profissional e pessoal entre as décadas de 1940 e 1990,
ou seja, o período central de sua maturidade intelectual e profissional. As missivas
compartilham realizações presentes e planos futuros, projetos concluídos e obras em
processo, sucessos e infortúnios, alegrias e tristezas, ironias e críticas, opiniões e incertezas, felicidade e cólera no ambiente familiar, progressos e dificuldades financeiras,
coisas simples e magníficas da existência, fatos políticos e episódios cotidianos, teorias
artísticas e filosofias de vida, e muito mais. Porém, existia uma clara fronteira estabelecida pelo grau de distância ou intimidade com o destinatário, e, consequentemente,
nem tudo era dito a todos. Nas cartas profissionais, as notícias estavam circunscritas
fundamentalmente às questões de trabalho, aos andamentos, impasses e perspectivas
relacionados a ele. Já nas missivas pessoais, a narrativa corria solta, especialmente
quando se privava da confiança e da amizade com o interlocutor para o qual as linhas
estavam endereçadas. Tanto nestas quanto naquelas, há um caudal de informações que
possibilita visualizar um perfil intenso de Burle Marx. Elas contêm passagens surpreendentes em que o paisagista-artista compõe um retrato irreverente, mas expressivo de si
e da vida, pelo qual deixa conhecer traços importantes de sua personalidade, com seu
senso de humor, sua imaginação transbordante e sua especial percepção de tempo
e lugar onde habitava e circulava. Assim ele falava na correspondência ao paisagista
uruguaio Leandro Silva Delgado e sua esposa Júlia, em 7/11/1979:
Estou lhes escrevendo depois da maravilhosa estadia na Espanha, onde absorvi
tanta maravilha que quase tive uma indigestão de beleza. A companhia de vocês,
como também dos seus amigos me fizeram um bem enorme... Madri, Segovia,
Toledo, La Granja, a mulher barbada e o estranho desejo lúbrico de dois maridos,
a verdade, é que essa estranha mulher conseguiu dois maridos e lá sei se outros
não tiveram também o mesmo desejo de experimentar essa fruta tão rara [na forma de] mulher barbada. Estou convencido que ninguém deve desanimar na vida;
um pé doente sempre encontra um chinelo velho. Enfim, essa Espanha de paixões
indomáveis, de sadismos irrefreáveis, com bobos da corte, monstros e anões,
com ‘majas desnudas’ e vestidas, com duques d’Alba, ex-padres e ex-sacerdotes
desbatinados, ou melhor, sem batinas, com duquesas bailarinas saracoteando e
tocando castanholas com dentaduras de aço, com ‘amor brujo escaldente’, [por
tudo isso] compreendo muito bem que vocês tenham se arraigado a essa terra.
Porém, senti, de uma vez por todas, que minha alma, que meu corpo, que minha
mente, fazem parte da floresta com índios e flechas envenenadas, com lacraias,
centopeias, serpentes envenenadas, formigas tanajuras e aranhas caranguejeiras,
mulatas azuis, verdes e roxas, pivetes enterrando canivetes no ventre das grávidas e
calor criando bolor e coceiras nas senhoras que usam tangas de índias, deixando a
mostra grandes bundas, onde a bandas se separam apenas por fio de linha. Você
compreende que minha vida está ligada a essa terra que apodrece e se renova
com a música que vem dos esgotos dos morros e das casas que desabam com o
estrondo, ao som das chuvaradas.
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Em outra ocasião, o paisagista revelava mais algumas características de seu modo
de pensar e agir. Mesmo quando a saúde dava sinais de alerta, ele não se melindrava,
aproveitava para fazer piada de si e lançava previsões sobre o que lhe aguardava como
destino final. Registrou o seguinte em correspondência ao irmão Walter e sua esposa
Fannie, em 31/1/1968:
Tenho que continuar meu tratamento pulmonar; porém, agora apareceu-me mais
um parafuso solto na velha carcaça – açúcar. Dizem que é melhor a gente ser
doce do que amargo; porém, preferiria nenhuma das duas coisas. Levarei minha
cruz com galhardia e estoicismo. Já escolhi o lugar da minha sepultura: no sítio,
debaixo de uma árvore frondosa. Quero me transformar em árvore, na qual cada
dedo terá uma floração violenta e sentirei o vento, a tempestade e os relâmpagos
a me iluminar. Assim, minha perpetuação se fará. Porém, não vamos chorar antes
do tempo. Não quero choro nem vela, nem fita roxa com letras amarelas. Espero
ser um defunto enxuto. Depois de morto não quero que me submetam à visitação
pública e amigos dizendo: “era tão bom, morreu que nem um passarinho”. Quero
morrer como um leão, rosnando, lutando e, se possível, destruindo meus inimigos.

PROJE TOS DE VIDA
Há uma gama diversificada de temas abordados nas cartas, mas alguns, em razão de sua especial relevância, merecem mais atenção. Um deles diz respeito ao sítio
Santo Antônio da Bica, hoje Roberto Burle Marx, obra-chave que figurou no centro das
atenções do paisagista desde a aquisição, em 1949, até o seu falecimento, em 1994.
É um dos assuntos mais presentes, que atravessa praticamente de um extremo a outro
o conjunto epistolar.
Como um diário de obras, as missivas dão a conhecer as sucessivas transformações
e os visitantes que estiveram nesse centro de estudo, cultivo e reprodução de plantas
ornamentais, cobrindo especialmente o período de 1955 a 1990. Elas relacionam todo
tipo de iniciativa em andamento e programada: a recuperação inicial da casa-sede,
a compra de terras para dilatar a propriedade, a formação da coleção de plantas,
as novas espécies oriundas das expedições botânicas, o intercâmbio e a aquisição
de plantas tropicais com horticultores estrangeiros, as modificações nos viveiros, as
dificuldades de cultivo, os problemas na contratação de horticultores e mão de obra
treinada, os botânicos que colaboravam na identificação dos exemplares do acervo
vegetal, os planos para a construção do ateliê, as primeiras ideias sobre a criação de
uma fundação ou parcerias destinadas a colaborar na gestão do sítio.
Era tamanho o zelo e a preocupação de Burle Marx com o presente e o futuro do
sítio que, às vésperas de uma longa viagem internacional, decidiu encaminhar uma
precaução legal, informando-a para Walter em carta de 16/6/1970. Prestes a expor na
35ª Bienal de Veneza, providenciou um testamento que tratava do destino da proprie-
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dade e remeteu cópia deste ao irmão. Esse documento é particularmente significativo
para rastrear as origens da decisão de transformar o sítio numa fundação ou vinculá-lo
a uma instituição sólida, que assegurasse sua permanência no correr do tempo, algo
que demorou ainda mais quinze anos para concretizar-se. Em 1985, Burle Marx selou
a doação do sítio ao governo brasileiro, esperando ter alcançado certa estabilidade
e segurança. Mas nem bem se passaram cinco anos, um balde de água fria minava
suas expectativas. A extinção da Fundação Pró-Memória, à qual o sítio estava subordinado, colocou sob ameaça de desmantelamento toda a equipe de funcionários que
cuidava das plantas, conforme explicava a Conrad Hamerman em correspondência de
26/3/1990. Enfim, o contato com esses papéis revela os esforços desmedidos e, muitas
vezes, com lances épicos, que deram suporte à implantação e à manutenção do sítio.

Figura 5 Início da formação dos jardins ao redor da casa principal do sítio Santo Antônio da Bica.
Fotos: Marcel Gautherot, década de 1960, Instituto Moreira Salles.
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Figura 6 Início da formação dos jardins ao redor da casa principal do sítio Santo Antônio da Bica.
Fotos: Marcel Gautherot, década de 1960, Instituto Moreira Salles.

As expedições botânicas são outro tema presente na correspondência do paisagista,
que encerra um dos mais significativos registros documentais sobre elas. Com duração
de alguns dias ou semanas, envolvendo um grupo restrito ou maior de integrantes –
paisagistas, botânicos, agrônomos, horticultores, arquitetos, jardineiros e diletantes –,
cobrindo uma área específica ou várias regiões, essas excursões de pesquisa e coleta
de espécimes para fins paisagísticos asseguravam a Burle Marx refinar seus conhecimentos sobre a flora brasileira no contato direto com ela e davam suporte essencial à
ampliação das coleções do sítio, com o ingresso de matrizes para serem aclimatadas
e multiplicadas. Segundo se depreende das cartas, as viagens se intensificaram entre
as décadas de 1950 e 1960, e tiveram como um de seus pontos altos a expedição
do Rio de Janeiro ao Amazonas, em 1983, uma das poucas em que o paisagista não
financiou integralmente as despesas do próprio bolso.
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De modo geral, as excursões concentravam-se nos vários biomas da faixa tropical
do Brasil, palmilhando regiões conhecidas ou intocadas e, em algumas situações, indo
e voltando às mesmas localidades após certo intervalo de anos. Em 1955, esteve-se
na Bahia, percorrendo Ilhéus, Itabuna, Caravelas, Alcobaça, incorporando à bagagem
duas novas espécies de helicônias, afora antúrios e filodendros. Uma década mais
tarde, em 1965, seguiu-se para Minas Gerais e Bahia, passando por Belo Horizonte,
Congonhas do Campo, Diamantina, Milagres, Lençóis, Palmeiras e Morro do Chapéu. A região de Goiás Velho foi objeto de visita em 1967, com retorno em 1972. A
faixa ao longo da estrada Brasília-Ceará mereceu uma viagem específica, em 1967,
onde foram localizadas espécies aquáticas não catalogadas pela ciência. Voltou-se
novamente a Minas Gerais e Bahia em 1968. No mesmo ano, circulou-se por Angra
dos Reis e Parati. Em 1977, foi a vez do vale do rio Pancas, no Espírito Santo. Em
1978, andou-se pelo Pantanal, em Mato Grosso. Contudo, a série de expedições
não se esgotava aí.
Para Burle Marx, o interesse pelo valor sensível da flora, o maravilhamento em face
da riqueza e diversidade vegetal e o reconhecimento da natureza como patrimônio da
sociedade brasileira eram motivos por si só para ultrapassar toda sorte de entraves,
sobretudo no que diz respeito ao deslocamento, alimentação, hospedagem e privação
de confortos mínimos durante e após os trabalhos de campo. Em missiva a Walter, de
2/5/1977, exemplificava esse quadro de dificuldades, ressaltando o que, de fato, lhe
interessava:
Gasta-se muitíssimo e as condições de higiene são muito precárias, com banheiros
e latrinas que lembram a Nigéria. A comida está em razão direta [da distância] das
capitais; quanto mais longe, se come menos; porém, o importante é conhecermos
melhor esse interior, a fim de tirar o maior proveito das observações que fazemos a
respeito da paisagem, como também em relação à vegetação.

Mas, se grande parte dos obstáculos materiais poderia ser driblada, houve um
fato que se mostrou intransponível, deixando profundas marcas de tristeza na alma do
paisagista. Foi a trágica morte do amigo e arquiteto Rino Levi, vitimado por um ataque
cardíaco fulminante durante a excursão a Minas Gerais e Bahia, em 1968. Essa perda
lhe casou tamanho choque e sofrimento, que motivou comentários em quatro cartas
para destinatários diferentes: a Walter, em 12/10/1965 (DOURADO, 2009, p. 73-75);
a Meta Schück, em 12/11/1965; a John Stoddart e Fernando Tábora, em 17/11/1965;
a Alex Ciurlizza, em 12/1/1966.
DEFESA A MBIENTAL
À medida que o paisagista mais e mais viajava pelo Brasil, ampliava sua percepção de uma realidade calamitosa que grassava pelo território nacional: a destruição
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do ambiente natural. Trata-se de assunto também frequente em sua correspondência,
que merece estudo aprofundado, tal a importância e o ineditismo que representa no
conjunto das avaliações feitas sobre sua obra. Muito se conhece sobre o paisagista e
o artista Burle Marx, mas praticamente nada a respeito de sua atuação como crítico
e defensor ambiental, que escrevia protestando aos jornais, dava entrevista e cobrava
publicamente as responsabilidades de governantes e empresários. É bem provável que
essa tomada de consciência tenha aflorado no início de sua prática de viajante em busca
de espécies e no convívio próximo com botânicos desde meados da década de 1930.
O certo é que sua correspondência encerra diversos comentários sobre o processo de
ruína ambiental de várias localidades do país a partir de 1955. Após voltar de uma
excursão de uma semana pela Bahia, onde esteve em Ilhéus, Itabuna, Caravelas e Alcobaça, o paisagista escreveu para Walter, em 18/8/1955, manifestando preocupação
pelo que tinha visto: “A verdade é que estão destruindo nossas matas, não havendo
reflorestamento. Isso acarretará prejuízos incalculáveis para o futuro.” E a indignação
retornava, falando também a Walter, em carta de 13/9/1967, sobre o quadro aterrador
de uma área a cerca de 300 quilômetros de Brasília:

Figura 7 Roberto Burle Marx e Rino Levi em uma das várias expedições botânicas que fizeram juntos. Da esquerda
para direta: Cândido Procópio Ferreira de Camargo, Roberto, Rino e Severo Gomes, provavelmente na serra da
Bocaina, segundo Malu Gomes.
Fonte: Acervo Escritório de Paisagismo Burle Marx.

As gramíneas do primeiro plano, esturricadas, de tonalidade cúprea, o calcário de
tonalidade cinza-azulado escuro. O céu de um azul-cinzento turvo, com o sol pendurado na galharia. Sol vermelho devido à bruma decorrente das imensas queimadas
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que lavram por esse interior afora. Às vezes, tenho a impressão que estou vivendo
num país de pesadelos, pois a incompreensão é quase geral. Aceitam esse flagelo
como fato consumado e o número de pessoas conscientes dessa destruição é tão
pequeno que assombra qualquer um. Estão cortando as aroeiras para servirem de
postes em São Paulo. Sairia mais barato se fossem feitos em concreto. Com isso,
estão dizimando uma das árvores características do solo calcário do Brasil.

Mesmo nos anos de chumbo da ditadura militar, quando as manifestações críticas
nas mais diferentes esferas da sociedade brasileira foram coibidas, Burle Marx seguiu
denunciando as mazelas ambientais, inclusive como membro do Conselho Federal de
Cultura (CFC), cargo que exerceu entre 1966 e 1974. Ao desligar-se da instituição,
formalizando pedido de afastamento em correspondência de 7/5/1974, não deixou
de tocar na questão, ressaltando-a como uma farsa do avanço civilizatório nacional e
apontando seu dissabor por ser ignorado:
Procedi dezenas de excursões para observar a flora brasileira nativa e, de quase
todas, voltei aterrorizado com a destruição maciça, com a extinção de espécies e
com a desfiguração da paisagem. Os que depredam e mutilam nosso acervo e nossa
natureza se justificam em nome do progresso e do desenvolvimento, como se fosse
de todo impossível praticá-los sem a consequência do desastre. Esses equivocados
desejam o pleno consentimento para seus abusos e, se alguém discorda e os denuncia,
logo agridem com a pecha de antidesenvolvimentista. Não temo ser injuriado pelos
depredadores que eu denuncio. Sinto-me, todavia, frustrado quando reconheço a
inoperância, a inocuidade das minhas palavras, ainda mesmo quando proferidas
da tribuna de maior responsabilidade cultural do país, que é este Conselho, e na
qualidade de membro indicado por dois Governos da Revolução Brasileira. Meu
compromisso jamais foi o silêncio perante os erros. Meu dever sempre o entendi
na luta pela razão. Aqui cabe comentar que conceituo razão como equivalente de
experiência, de conhecimento através da experiência e, por isso, que me refiro ao
volume de uma extensa e demorada observação pessoal, em botânica e ecologia,
quando indico a razão de um procedimento conservador relacionado com a natureza.

Dois episódios centrais na batalha pela conscientização e preservação ambiental
empreendida por Burle Marx foram seu discurso no Senado Federal, em junho de 1976,
e o embate público e por carta que manteve, no mesmo ano, com Wolfgang Sauer,
presidente da Volkswagen do Brasil. A detalhada e crítica radiografia sobre o caos ambiental brasileiro exposta ao Senado não poupou nada e ninguém, mas também não
se isentou de vislumbrar saídas para os problemas apontados. Nessa apresentação, o
paisagista tocava no então recente problema causado pelo dirigente da fábrica alemã
de automóveis. Tencionando a ampliação e a diversificação dos negócios brasileiros
da empresa que comandava, Sauer investiu em um imenso projeto pecuário de 140 mil
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hectares no sul do Pará e, para iniciar a abertura de áreas para pastagens, autorizou
uma extensiva queimada florestal. A amplitude do fogaréu chegou a tal ordem que
causou assombro nos técnicos da National Aeronautics and Space Administration (NASA)
ao observarem as fotos produzidas pelo satélite Skylab. Não demorou para que a imprensa mundial noticiasse o maior incêndio florestal já documentado por imagens de
satélite. Na missiva endereçada a Sauer, de 4/11/1976, Burle Marx resumia sua completa
indignação com o desatino da iniciativa e a permissividade legal para que ocorresse:
[...] mais me interessa ocupar meu tempo tentando convencer, conscientizar ou
alertar as autoridades, pois só elas são capazes de mudar leis monstruosas como
estas que permitem a grupos realizar, em nome de suas ideias sobre progresso,
genocídios que em outros países seriam punidos com a cadeia, do que me apressar
a responder a V. Sa. que, de antemão, afirma que, nos próximos anos, queimará
área seis vezes maior do que aquela que já queimou. Em seguida, V. Sa. diz que
o fogo usado na ocasião atingiu exclusivamente arbustos, ervas daninhas e outros
tipos de mato, jamais árvores. Não acredito em fogo amestrado. Além de ‘ervas
daninhas’, deve ter queimado também araras ‘barulhentas’, tatus ‘imundos’, onças
‘ferozes’, cobras ‘peçonhentas’, sem dúvida, árvores de grande porte e talvez até
mesmo algum índio ‘traiçoeiro’.

ALÉM DA S FRONTEIR A S
A correspondência de Burle Marx é reveladora de contatos e diálogos internacionais
que ainda são desconhecidos tanto dos pesquisadores de sua obra quanto dos estudiosos
dedicados à história do paisagismo brasileiro. Nesse caso, uma série especialmente
significativa é a formada por missivas remetidas a paisagistas, arquitetos, urbanistas e
artistas que integravam a nata da cultura norte-americana do segundo pós-guerra. A
leitura desse segmento possibilita relativizar uma certa versão que localiza São Paulo
na vanguarda de uma aproximação com a inteligência paisagística dos Estados Unidos, mediada sobretudo por Roberto Coelho Cardozo e sua esposa, Susan Osborn.
Aliás, esses mesmos documentos precisam detalhes da transferência ao Brasil desse
paisagista luso-californiano, que, tempos depois, se distinguiu como mentor de algumas
gerações de profissionais paulistas. Em resposta à Garrett Eckbo, que se empenhou
pessoalmente nas articulações para a transferência de Coelho Cardozo ao Brasil, Burle
Marx informava em 8/4/1950:
Muito obrigado por sua [carta] de 3 de março. Ainda não tive notícias de seu amigo
Roberto Coelho Cardozo, mas certamente terei grande prazer em encontrá-lo e
fazer por ele tudo o que estiver ao meu alcance. Ele pareceu-me muito interessante.
Farei o possível para que veja tudo o que for significativo e, naturalmente, também
gostaria de conhecer o trabalho dele, que parece ser excepcional, considerando a
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descrição que o senhor me fez.

Figura 8 Carta para Thomas Church,
de 5/3/1949.
Fonte: Acervo Escritório de Paisagismo
Burle Marx.

Analisando-se o conjunto epistolar, vê-se que as ligações de Burle Marx com os
norte-americanos já estavam em curso antes da vinda de Coelho Cardozo. Uma das
primeiras missivas endereçadas aos paisagistas dos EUA foi uma resposta, em 5/3/1949,
ao convite de Thomas Church, para que Burle Marx participasse de uma mostra de
paisagismo moderno no The Museum of Modern Art (MoMA), em San Francisco.
Decolaram com algumas correspondências trocadas com Garret Eckbo a partir da
mesma data. E se alargaram, a partir de 1954, envolvendo também Josep Lluís Sert,
Lawrence Halprin, Eero e Aline Saarinen, Richard Neutra, Ian McHarg, Francis Violich e
outras personalidades. Nessa aproximação, certamente foi decisiva a sua primeira viagem
aos EUA, em 1954, para a abertura da exposição itinerante Landscape architecture
in Brazil: Roberto Burle Marx, em Washington, resultante de uma promoção conjunta
da União Pan-Americana e da Smithsonian Institution – levada depois a nove cidades
dos EUA. Nos anos seguintes, há que se considerar as sucessivas visitas que fez ao
seu irmão Walter, radicado na Filadélfia, ocasiões em que Burle Marx não apenas
circulava pelos ambientes profissionais, mas ministrava frequentemente conferências em
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instituições como Harvard University, North Carolina State University, American Society
of Landscape Architects (ASLA), Longwood Gardens, Cornell University, Pennsylvania
University, Pennsylvania Horticultural Society, University of San Francisco, University
of California, conforme é possível acompanhar pelas cartas.

Figura 9 Burle Marx, ao lado de Richard Neutra, no escritório do paisagista em Caracas, meados da década
de 1950.
Fonte: Acervo Escritório de Paisagismo Burle Marx.

De fato, os laços com personagens e com a cultura norte-americana, somados
à divulgação de matérias sobre seu trabalho em revistas especializadas, jornais e
semanários de grande tiragem – caso de The New York Times e The Life Magazine –,
ilustram parcela da teia de ligações que Burle Marx cultivou nos Estados Unidos e, de
outro lado, a receptividade encontrada naquela nação no decorrer dos anos. Esse
processo não foi certamente de mão única. Se o paisagista foi seduzido pelo mundo
americano, também seduziu a sociedade daquele país, a ponto de receber algumas
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cobiçadas distinções: a Fine Arts Medal, em 1965, outorgada pelo American Institute
of Architects na edição seguinte à que homenageou Henry Moore; o título de membro
honorário conferido pela Florida Association of Landscape Architects (Flasla) em 1969;
e a mostra retrospectiva Roberto Burle Marx: the unnatural art of the garden, idealizada
pelo historiador William Howard Adams, em 1991, para o MoMA, de Nova York –,
reconhecimento que nenhum outro arquiteto ou paisagista brasileiro receberam desde
então. De certo, as ligações de Burle Marx com os Estados Unidos são um prato cheio
que poderá render boas páginas em futuros estudos historiográficos.

Figura 9a Jardins da residência Inocente Palacios, nos arredores de Caracas.
Fonte: Acervo Escritório de Paisagismo Burle Marx.

A internacionalização das relações profissionais comparece em outro grupo de
cartas, em que são mencionadas as obras e a clientela na Venezuela entre 1956 e 1965.
Nesse país, Burle Marx levou adiante seu maior conjunto projetual além das fronteiras
brasileiras, justificando inclusive a abertura de uma filial de seu escritório por lá, sob
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a responsabilidade dos sócios Fernando Tábora e John Stoddart. A lista de trabalhos
não era nada desprezível, embora nem todos chegaram a ser implantados – mais de
trinta projetos, entre clubes, parques, urbanizações, jardins residenciais, paisagismo
de edifícios de escritórios, de hotéis e de hospitais, distribuídos em Caracas, Naiguatá,
Maracaibo, Cumana, La Vega, Miranda e Valencia. O rol dos contratantes locais não
era nada singelo, incluindo do governo central até nomes proeminentes das fortunas
nacionais, como o empreendedor imobiliário e mecenas cultural Inocente Palacios e
o industrial e empresário das comunicações Diego Cisneros. Foi um caso singular de
concentração de encargos de um profissional brasileiro em um único país estrangeiro, implicando ainda na execução daquele que se tornaria um dos mais significativos
espaços de recreação urbana nas Américas da segunda metade do século XX – o
parque del Este.
Algumas explicações e conjecturas para o surgimento dessa demanda surgem
em meio aos papéis, como neste trecho, escrito em 18/9/1956, para a crítica inglesa
Claude Vincent, em que o paisagista identificava os desdobramentos de sua atuação
como uma das primeiras divulgadoras internacionais da produção burlemarxiana:
Fomos extraordinariamente bem recebidos em Caracas e creio que terei uma ótima
possibilidade de realização de jardins, parques etc. ligados à boa arquitetura. A
compreensão e a boa vontade dos arquitetos foram enormes, sobretudo em relação à minha pessoa. Se hoje estou colhendo resultados fora do Brasil, é devido à
divulgação do meu trabalho em revistas estrangeiras que você e outros têm feito.

Em outra passagem, na qual dava notícias diretamente de Caracas ao irmão Guilherme Siegfried, em 8/2/1957, associava o respaldo local à admiração exercida por
seu trabalho entre as elites progressistas e o grupo de arquitetos modernos daquele país:
Desde que chegamos não fizemos outra coisa a não ser contato com pessoas que
querem trabalhos e, ao mesmo tempo, procuramos normalizar o que já tínhamos
deixado alinhavado. Esperamos que tudo aconteça como havíamos imaginado, ou
melhor, que a coisa se realize além de nossas expectativas. Estou convencido que
temos que aproveitar esta grande chance e o prestígio que desfruto aqui.

Seguindo-se a narrativa das cartas, depreende-se que o parque del Este era um
dos encargos mais aludidos nos parágrafos que tratam das obras venezuelanas. E isso
não causa surpresa, tendo em vista não somente sua importância na folha local de
serviços, mas por conta dos impasses surgidos desde a fase inicial de sua concepção.
Economia afluente baseada na exploração de petróleo, a Venezuela almejava seu
ingresso no rol das nações mais prósperas e desenvolvidas do continente americano,
e, como estratégia para promovê-la aos olhos externos, seus governantes decidiram
investir na preparação da Exposição Internacional de Caracas de 1960, em que seriam
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apresentados as conquistas materiais e os avanços da modernidade no país. Nesse
contexto, fez-se a contratação de Roberto Burle Marx, em 1956, para idealizar um
projeto paisagístico que lhe serviria de suporte. Mas nem bem transcorreram dois anos,
a queda do governo Pérez Jiménez motivou a interrupção dos trabalhos projetuais, e,
após idas e vindas, prevaleceu a decisão de fazer um parque metropolitano no mesmo
sítio. Tal mudança levou à revisão do que já estava desenhado, com a manutenção de
alguns elementos-chave da solução espacial que poderiam ser aproveitados no novo
programa, caso dos pátios temáticos delimitados por muros.
Realizadas no calor da hora, as apreciações de Burle Marx expõem as dinâmicas e
as tensões que acompanharam a realização desse e de outros trabalhos na Venezuela. No caso do parque del Este, seus comentários melhor esclarecem informações já
disponíveis e apontam divergências com passagens do relato memorialístico de meio
século depois, de Fernando Tábora, em Dos parques, un equipo, editado em 2007,
e mesmo no volume Roberto Burle Marx in Caracas: parque del Este, 1956-1961,
de Anita Berrizbeitia, publicado em 2005, que não incorpora e tampouco menciona
a extensa documentação projetual e escrita preservada na sede brasileira do escritório do paisagista. Tudo isso merece ser discutido em não apenas um, mas em vários
futuros artigos.
AFINAL EM BR A SÍLIA
A perspectiva de novas obras em paisagismo e artes visuais, o registro das que
estavam em preparação e o informe sobre as recém-concluídas são motes tratados
não apenas nesta ou naquela carta, mas que atravessam de ponta a ponta o acervo
epistolar. Atentando-se para os trechos a respeito da atividade profissional, é possível
extrair justificativas para intrigantes questões, como o distanciamento de Burle Marx,
então respeitada autoridade do paisagismo nacional, tanto da fase de planejamento
quanto de implementação de Brasília. Escrevendo a Walter, em 3/10/1956, relatava
que “[...] a situação política não é das melhores, porquanto não estou nas graças de
Juscelino pelo fato de ter reclamado, em outras épocas, dinheiro que me era devido”.
Anos depois, também em correspondência ao irmão mais velho, de 8/8/1960, fazia
saber mais pormenores que ainda obstruíam seu ingresso na nova capital:
Até agora, não tivemos trabalho em Brasília, em parte, pelas exigências e garantias
possivelmente demasiadas nas propostas que fizemos e também por não estar nas
graças do nosso presidente, que não me havia pago os trabalhos na época em que
fora prefeito de Belo Horizonte.

O pivô da desavença com Kubitschek teria ocorrido pela não remuneração de
algum ou alguns dos projetos de paisagismo realizados no bairro da Pampulha entre
1942 e 1945, gerando ressentimentos de ambos lados, que perdurariam por muito
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tempo. A partir de 1960, a notória ausência de intervenções de Burle Marx na capital federal parecia prestes a ser desbancada com a encomenda de propostas para
o Parque Zoobotânico e a Esplanada dos Ministérios. No entanto, a materialização
de ambas não foi adiante. Esse quadro de tentativas frustradas só foi alterado com
os trabalhos para o Itamaraty, encomendados por Vladimir do Amaral Murtinho. Ao
menos desde a metade da década de 1950, o paisagista e o diplomata estreitavam
contatos profissionais e vínculos de amizade, mirando inicialmente a realização de
mostras no exterior. Mas foi nas obras do Itamaraty que a parceria de trabalho entre
eles atingiu seu ápice. Para o palácio da diplomacia brasileira, Burle Marx foi incumbido
de realizar vários encargos, a começar pelos jardins externos e internos. O alcance
e os desdobramentos dessa proposta foram salientados pelo paisagista em carta a
Hamerman, de 17/3/1967:
[...] ontem vim de Brasília, onde terminei o jardim do Ministério das Relações Exteriores. É um jardim que, na minha carreira, tem uma importância enorme. É um
jardim aquático, no qual há um grande número de plantas da região. A solução
como jardim aquático é nova, sobretudo se estabeleço um paralelo com o jardim
aquático de Casa Forte, em Pernambuco, meu primeiro jardim aquático. Os volumes
distribuídos no lago ou tanque que circunda o Ministério das Relações Exteriores estão
ligados ao ritmo dos arcos que caracteriza o prédio. Naturalmente, este jardim só
vai mostrar as intenções depois que as plantas crescerem. O jardim interno se liga
ao jardim externo. Cobri tubos com xaxim e plantei filodendros, antúrios e outras
plantas epífetas. É verdade que o efeito é de primeira qualidade e Oscar Niemeyer
gostou muito. Isso faz com que muita gente sem opinião definida e que encontrou
uma série de erros ache agora tudo extraordinário. O jardim do terraço foi um problema difícil, pois não havia como dispor muita terra nos canteiros e, devido a isso,
utilizei uma série de plantas saxícolas e com capacidade de adaptação a pouca terra.
Quero ver se faço fotografias dos planos, a fim de que você possa inserir no futuro
livro; creio que será um marco na minha obra. As plantas foram fornecidas por nós,
o que nos deu a possibilidade de empregar o material que dispúnhamos no sítio.
Plantas aquáticas foram coletadas e selecionadas especialmente para este jardim.

No entanto, o paisagismo do Itamaraty, que futuramente será capa de importante
livro assinado por Flávio Motta, não era a única obra de excepcional qualidade que
Burle Marx desenhou para a instituição. Há que se lembrar igualmente a tapeçaria-mural destinada ao salão de banquetes, no terceiro andar da edificação. Trabalho de
idealização e fatura complexas, pelas grandes dimensões que envolvia, foi assunto em
várias correspondências que explanam desde os momentos de sua criação em 1965,
passando pela execução, em 1966, dos moldes em tamanho natural, no formato de
cinco cartões de 5,2 metros de comprimento por 4,2 metros de altura, até propriamente
a urdidura, entre 1966 e 1967. Após consultas a fim de verificar quem teria condições
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de executá-la tanto no Brasil quanto no exterior – caso da Fábrica de Tapetes Beiriz,
em Portugal –, prevaleceu a escolha do Atelier Douchez-Nicola, de São Paulo.

Figura 10 Jardins externos do Palácio do Itamaraty, em Brasília.
Foto: Marcel Gautherot, Instituto Moreira Salles.

Além da grande tapeçaria, Burle Marx seguia com outras incumbências do Itamaraty, especialmente obras de arte efêmera, como as decorações dos eventos oficiais
a partir de arranjos florais e vegetais – capítulo ainda a demandar a atenção dos
estudiosos. Geralmente, eram preparadas com flores, frutos e folhagens cultivados no
sítio Santo Antônio da Bica, levadas de carro até Brasília e montadas pelo paisagista
com a ajuda de um ou dois de seus assistentes. Haruyoshi Ono recordava-se de participar de algumas dessas decorações, indo na dianteira para a capital federal, a fim
de iniciá-las, e aguardando a chegada do paisagista para concluí-las. Uma das mais

36

Paisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 15 - 39 - 2017

E sp elho s de Si : B ur le M ar x a Par t ir de Su a s C ar t a s

interessantes foi a organizada para a recepção da rainha Elizabeth II, da Inglaterra,
em sua primeira viagem a Brasília e ao Brasil, em 1968. Pelos registros fotográficos
de Marcel Gautherot, é possível conferir a inventividade e a beleza dos arranjos feitos
nessa ocasião que, empregando plantas brasileiras e tropicais, rivalizavam francamente
com a magnificência do vestuário da rainha e suas joias valiosas e raras.

Figura 11 Arranjos vegetais de Burle Marx preparados para a recepção em homenagem à rainha Elizabeth II, no
Palácio do Itamaraty, em 1968.
Foto: Marcel Gautherot, Instituto Moreira Salles.

JULGAR PEL A S C ARTA S
Por que Roberto Burle Marx, que mantinha uma rotina diária tão sobrecarregada
por diversas atividades, reuniões profissionais e viagens de trabalho, dedicava-se também a escrever e ler correspondências? Por que ele e sua equipe se empenharam em
organizar e conservar a maior parcela do arquivo epistolar ao longo dos anos? Quem
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eram os interlocutores de suas missivas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora?
Quais os assuntos tratados em seus papéis, que, somando as correspondências ativa
e passiva, suplantam a marca de 2 mil cartas? Em que medida os conteúdos de suas
missivas ensejam melhor conhecer episódios importantes e obras-chave de sua maturidade intelectual e profissional? Qual a relevância desses documentos para a história
do paisagismo moderno brasileiro e internacional?
Ao longo das páginas anteriores, essas interrogações serviram de norte para uma
apreciação inicial sobre as potencialidades do acervo epistolar de Burle Marx, visando
a reexaminar seu legado artístico e paisagístico. Vale, aqui, a mensagem de Émile
Zola, que, enfatizando o alcance desse tipo de escritos pessoais, dizia a Jean-Baptistin
Baille, em correspondência de 2/6/1860: “Só podes julgar-me pelas minhas cartas,
por essas cartas tão queridas nas quais sonho, nas quais vivo.” (ZOLA, 1860 apud
DIAZ, 2016, p. 86)
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FUNDAMENTOS

NATUREZ A , ESPAÇO E PAISAGEM COMO
CONSTRUÇÕES HUM ANA S
NATURE, SPACE AND LANDSCAPE AS HUMAN CONSTRUCTION
Vania Bar talini*

RESUMO
Tendo como ponto de partida as bases fenomenológicas, nas quais paisagem é compreendida
como fruto da relação Homem/lugar/mundo, busca-se abordar as ideias de natureza, espaço e
paisagem, sob a ótica do que se convencionou chamar de “experenciador”. Diante do complexo
panorama contemporâneo, em que as categorias acima citadas sofrem revisões e ampliações
conceituais sistemáticas, pretende-se discutir natureza, espaço e paisagem como construções
humanas, historicamente determinadas. O tema é conduzido através da reflexão sobre a tessitura
de sentido que se dá a partir da experiência direta, por meio da qual paisagem pode ser lida
como “mediação” entre natureza e humano.
Palavras-chave: Paisagem. Construção de sentido. Historicidade. Produção humana.
ABSTR AC T
Taking as its starting point the phenomenological bases, where landscape is understood as the result of the
man/place/world relationship, this essay seeks to address the concepts of nature, space and landscape, from
the perspective of factual experience, and ontologically so-called “experenciador” (experiencer). Facing the
complex contemporary scenario, where the categories mentioned above undergo revisions and systematic
conceptual expansion, we intend to discuss nature, space, and landscape as human constructions, historically
determined. The theme is conducted through the analysis of meaning-building that occurs from direct
experience where landscape takes on the dimension of “mediação” (mediation) between nature and human.
Keywords: Landscape. Meaning-building. Historicity. Human production.

NATUREZA COMO PRODUÇÃO DE SENTIDO
Tome-se natureza como sinônimo de “suporte físico” e, rapidamente, conclui-se que
sua existência nos precede, e, ao que tudo indica, sobreviverá a nós. O conjunto de
fenômenos naturais tem sua positividade afirmada pela presença física – rios, mares,
vales, montes, prados, florestas... estão lá, independentemente de nossa apreciação
estética, nossa percepção, nossas considerações teóricas. No entanto, seria ingênuo
tomar essa positividade como definição última de natureza; afinal, rios, mares, vales,
montes, prados, florestas, são assim apreendidos por construção de sentido, característica única e constitutiva do humano.
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O uso do termo construção de sentido deve ser melhor analisado, tendo em vista
que construir sentido é diferente de apreender sentido: na apreensão nos vemos na
posição de receptáculos de sensações, atmosferas, impressões corporais que nos chegam do “exterior”. Essa é, na verdade, a acepção tradicional que acompanha a postura
moderna, tanto das ciências quanto da filosofia.
Pela tradição, externo e interno têm origens/causas distintas e, portanto, resultam em
consequências distintas – o próprio ato de equacionar questões com base em causa/consequência indica um modo peculiar de apreender qualquer que seja o fenômeno, como
a determinar um centro em torno do qual gravitam outros fenômenos, um eixo do qual
uma força emana e impacta o que está à sua volta.
Quando, ao contrário, afirma-se construção de sentido como constitutiva do humano,
adentra-se a uma forma diversa de pensar. A afirmação de modo algum advoga a tese
de que o que nos cerca advém de nós, de nossa forma de internalização do exterior,
e que sem isso nada existiria para além de nosso mundo sensorial.
O que se descreve aqui como construção de sentido se aproxima da visada fenomenológica que desvela de modo mais radical (indo às raízes mesmas do que acontece) a
forma pela qual Homem e Mundo se relacionam. A bem da verdade, não se poderia
sequer nomear o que ocorre como “relação”, pois Homem e Mundo são uma única e
mesma coisa. Isso significa que não existe Homem sem Mundo, e que Mundo é projeto
do Homem (CASANOVA, 2009).
A compreensão de que o amálgama Homem/Mundo se dá em todas e quaisquer
situações gerou o conceito heideggeriano de dasein, que significa “Ser-o-aí” (HEIDEGGER,
1988). “Ser-o-aí” quer dizer, antes de mais nada, que dasein é sempre “jogado no
Mundo”; desenha seu projeto humano no Mundo pautado pelas possibilidades que se
abrem no Mundo, sempre historicamente dado:
[...] no pensamento de Heidegger, estão rompidos os pressupostos metafísicos que,
durante séculos, sustentaram nossa compreensão de Homem e de mundo. Numa
concepção em que já não cabem mais dicotomias interno-externo, subjetivo-objetivo,
mente-mundo, foi necessária essa palavra nova ‘Dasein’[...] para falar desse ente
que, por princípio, já é ser-no-mundo (SAPIENZA, 2015).

E como se dá Mundo? Heidegger compreende Mundo como o que abarca a experiência humana. Nesse sentido, Mundo tem prevalência, Mundo norteia, define e impacta
o dasein. Estar no Mundo significa estar imerso no discurso do Mundo, orientado pelo
projeto de Mundo instituído muito antes de nós, que nos guia e nos dá sensação de
familiaridade e segurança:
O mundo não é totalidade dos objetos de representação, atuais ou possíveis: o
mundo constitui o ser-o-aí, como a ambiência no interior do qual transcorre sua
existência irremissível, em diferentes planos de relação. É no mundo que o ser-o-aí
pode ser como um si próprio ou não ser como um si próprio, permanecendo na
inautenticidade (GIACÓIA, 2013).
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Por estar em conformidade com o caminho trilhado pela analítica existencial é que
se pode afirmar que natureza se dá como natureza apenas e sempre no entrecruzamento com o humano, ou seja, no entrecruzamento do projeto de Mundo e do projeto
de sentido que se abre sempre e a cada vez.
Em outras palavras, a experiência de natureza só pode dar-se em conformidade
com o sentido aberto pelo Mundo num determinado tempo histórico. Isso equivale a
dizer que, na eventualidade da extinção de nossa raça, os fenômenos naturais continuariam onde estão, mas não mais “se mostrariam”, não mais “apareceriam” como rios,
mares, vales, montes, prados, florestas. A natureza só é natureza porque dasein assim
a denominou enquanto fenômeno que se mostra a ele. Sem a presença do humano,
natureza passa a ser alguma coisa inominável, já que apenas ao humano é dado nominar como recurso para compreender.
Assim, o aparecimento da natureza como rios, vales, montes, se dá por construção
de sentido, por uma apreensão primeira não pensada, digamos assim, que tem como
disparador uma sensação, uma atmosfera ou “stimmung”, termo utilizado por Heidegger
em Ser e tempo (1988) para designar o que nos invade, nos encontra, se faz em nós,
mas advém de algo para além de nós, e que pode ser utilizado quando nos referimos
ao encontro homem/natureza.
Como tudo, a natureza chega a nós repleta de sentidos, produzidos pelo Mundo e
pelas possibilidades que Mundo nos coloca a cada vez. É ele que nos orienta em relação
a como perceber, nomear e experenciar o “fenômeno natureza”. Desse ponto de vista,
não nos é dada a possibilidade de abster-nos do Mundo para melhor esquadrinhá-lo
– como não nos é dada a prerrogativa de definir natureza apartada da historicidade
que constitui o conceito.
Jean-Marc Besse em Ver a Terra (2006) referindo-se a Merleau Ponty, diz que a
interpretação “vem do meio do mundo”, sem “olhar de sobrevoo”. Com isso, o autor
revela uma verdade incontestável: não somos autores dessas interpretações (o que inclui,
claro, a ideia de natureza), embora sejamos parte indissociável da rede interpretativa
que cobre o mundo e constitui a hermenêutica do cotidiano.
Como disse Heidegger em Ser e tempo (e como reforça o texto referido de Besse),
Mundo é campo de sentido dado historicamente, e é esse mesmo campo de sentido,
sempre aberto e disponível, que nos outorga a possibilidade de relações com a natureza tão ricas e distintas no decorrer da história: natureza vivida como incontrolável
e ameaçadora; natureza como símbolo de paraíso terrestre; natureza como meio de
autoconhecimento; natureza como matéria-prima para o avanço técnico; natureza a
serviço das vontades humanas.
Na mesma linha de raciocínio, Besse (2006) frisa que os sentidos assumidos por
natureza e atravessados por historicidade não são produtos da subjetividade humana,
muito menos gratuitos. São, antes, fruto de um diálogo sutil: os sentidos de natureza se
dão ao dasein em função de ser ele, fundamentalmente, busca de sentido, mas se dão
também a partir do que a natureza “disponibiliza”, numa relação entre “seres”. Enunciar
a importância dessa relação deve ir além de um exercício intelectual.
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Na prática do paisagista, a raiz da relação homem/natureza como um diálogo sutil
pode indicar possibilidades. Para além das bases morfológicas e geográficas, natureza
pode ser assim pensada como uma forma de expressão que tem seu nexo histórico
atrelado à história do Homem. Sendo assim, o projeto paisagístico não deve ser entendido como resultado de uma subordinação à “natureza física”, nem como resultado
de subordinação da natureza em proveito humano. Projeto deve, pois, ser apreendido
como forma de compreensão e respeito a um diálogo quase mudo e profundo, que se
dá entre humano e natureza, muito antes de qualquer conceituação formal.
ESPAÇO POSICIONADO E ESPAÇO VIVIDO
Tome-se agora o conceito tradicional de espaço. Para as ciências naturais, espaço é posicionamento, é distribuição e ordenação de entes – a mesa está ao lado da
janela, que por sua vez está em frente à porta; uma ilha é porção de terra cercada de
água por todos os seus lados etc. No entanto, esse posicionamento tem em si algo de
“artificial”, situa-se num momento tardio, já que a apreensão primeira de espaço se
dá, também aqui (como em tudo), antes mesmo de qualquer tipo de reflexão, posição
avaliativa, decupagem analítica.
Nossa apreensão de espaço é antes de tudo afetiva, o que significa dizer que espaço é sempre “espaço existencial” (HEIDEGGER, 1988), espaço é algo que me afeta
de uma forma ou outra. Assim, quando me encontro longe de meu país, por exemplo,
um cheiro, uma cor, uma luz que incida instaura em mim a saudade e faz com que,
imediatamente, se abra para mim minha cidade, meu bairro, minha casa, minha gente.
No instante mesmo em que isso se dá, meu país está mais perto de mim do que aquilo
pelo qual me vejo fisicamente cercado, trazendo a certeza de que espaço é relativo ao
que me afeta, ao que me importa, enfim.
Mais uma vez, refletir sobre esse conceito não deve ser tomado como veleidade
intelectual. A reflexão sobre o espaço impacta diretamente a práxis do paisagista, na
medida em que, querendo ou não, o espaço que projeta estará sempre repleto de
sentidos – e não necessariamente dos que ele projetou em seu projeto, mas sentidos
que se abrem na experiência vivida na íntima relação entre experenciador e espaço
experenciado:
O ponto de vista fenomenológico, em geografia, permitiu abrir novos campos de
pesquisa, suscitando o interesse pelas percepções, representações, atitudes diante
do espaço... Ele (ponto de vista fenomenológico) fez aparecer, enfim, novos corpos
de informações: os ‘discursos’, as tradições literárias, filosóficas, religiosas, ou ainda
as artes plásticas, são consideradas hoje como portadores de saberes e significações
geográficas (BESSE, 2000).

Levando-se em conta, portanto, que espaço não é formulação teórica, mas possibilidade de abertura para impressões que “se instalam”, talvez não baste ao projetista
propor espaços. Talvez, na elaboração de programas paisagísticos, seja necessário,
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antes de tudo, “escutar” espaços que mesmo antes de um projeto já se pronunciam,
deflagram sensações, sentimentos, percepções.
PAISAGEM COMO REL AÇ ÃO ENTRE HOMEM E TERR A
Tome-se paisagem, enfim, não como circunscrição geográfica, mas como o lugar
do Homem no sentido de ser, ela mesma, manifestação do humano: “O que pode
significar a paisagem nesta perspectiva renovada? Ela é compreendida menos como
um objeto do que como [...] um valor, uma dimensão do discurso e da vida humana
[...]” (BESSE, 2000).
Aludindo a Éric Dardel (2013), Besse nos diz que paisagem é a manifestação da
mão humana sobre a Terra. Paisagem é, segundo ele, uma dimensão pré-reflexiva, é
o mundo do sensível, uma espécie de ancoradouro do humano, já que é impossível
habitar a Terra sem ser pela e na paisagem terrestre. Em seu texto, Besse nos faz ver a
distinção (proposta por Erwin Straus) entre perceber e sentir:
A percepção está do lado de ciência, ela é ciência iniciante. Ela supõe, como efeito, diz Straus, uma distinção entre o sujeito que percebe e o objeto percebido [...]
Straus desenvolve uma concepção intelectualista da percepção e uma concepção
fenomenológica do sentir [...] a paisagem é ausência de objetivação. Ela precede
a distinção entre sujeito e objeto e a aparição da estrutura do objeto. A paisagem
é da ordem do sentir. Ela é participação e prolongamento de uma atmosfera [...]
(BESSE, 2000).

É preciso, no entanto, refletir um pouco mais sobre o sentido assumido por “Terra”.
Sem dúvida, trata-se do aparato geográfico que guarda a vida humana. Mas não só.
Aqui Terra deve ser apreendida como aquilo que testemunha a trajetória humana, seus
anseios, desejos, projetos, limitações. Ainda mais que isso, Terra deve ser pensada como:
A que faz surgir e que abriga. A Terra é a que não sendo forçada a nada é sem
esforço infatigável. Sobre a Terra e nela o homem histórico fundamenta seu morar no mundo. [...] O mundo é abertura manifestante das amplas vias de decisão
simples e essenciais no destino de um povo histórico. A Terra é o livre aparecer [..].
Mundo e Terra são essencialmente diferentes um do outro e, contudo, nunca separados. O Mundo fundamenta-se sobre a Terra e a terra irrompe enquanto Mundo
(HEIDEGGER, 2010).

Terra é, então, aquilo sempre presente, mesmo sem que nos demos conta, aquilo
que encerra, como diz Heidegger, nossa “diferença ontológica”. É o que não se manifesta explicitamente, é abissalidade que impacta e atua em nós de forma sutil. Terra
é o que se esconde, se encolhe, se oculta. É um chamado constante que dasein nem
sempre reconhece, mas que pulsa mesmo assim. Sendo solo da experiência humana,
Terra é, antes de tudo, sentir. Terra se mostra aquém das palavras, num gesto quase
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imperceptível que nos afeta por inteiro. E, nessa medida, Terra e paisagem são uma
espécie de uníssono.
Como testemunho da passagem humana pela Terra, a paisagem é plástica, maleável
e entremeada pelos projetos de sentido que se dão ao longo do tempo, em conformidade
com as possibilidades abertas em cada tempo. Paisagem é, portanto, História, e isso
nos concerne em primeira instância, pois é produção humana em qualquer dimensão
que se apresente.
Seguindo os passos de Joaquim Ritter, paisagem aparece como mediação que
traz a natureza para a dimensão humana (e aqui talvez caiba perguntar se é possível
a natureza vir ao nosso encontro de outro modo que não o da presença manifesta da
paisagem) [(BARTALINI, 2013)]. Ao tratar do pensamento de Ritter, o filósofo Massimo
Venturi Ferriolo nos convoca a refletir sobre o divórcio natureza/sociedade, imprescindível
para a entrada no moderno e símbolo do processo de libertação humana (e consequente
submissão do natural) em relação à natureza. É em meio a isso que surge a ideia de
paisagem como um “sentimento de natureza”, que ocupa o lugar da simbiose que os
antigos experimentavam em relação aos processos naturais e permite uma espécie de
enquadramento do natural, por meio do qual é possível realizar um processo de simbolização que traz a natureza para mais perto do mundo humano. Como diz Ferriolo:
Qual é o movimento que cria a paisagem e seu caráter individual? O mundo da
técnica, domínio das ciências práticas, intervém na natureza e a transforma até sua
destruição. Este processo é História, mundo do homem, do útil, ‘segunda natureza’.
A consciência de uma fratura entre a natureza e a história favorece o nascimento
de uma natureza a ser contemplada. Ritter observa, com justeza, que Alexander
von Humbolt explicitou um conceito universal: assim que a natureza se torna objeto
das ciências naturais, produz-se a mediação estética da poesia e da arte figurativa
(BARTALINI, 2013).

Pode-se, portanto, pensar em paisagem como mediação, porque é na paisagem
que natureza e espaço se materializam de forma inequívoca como mundo do sentido
e do sensível, como dimensão do humano. É no campo de sentido aberto pela experiência de paisagem que: “O luar quando bate na relva, não sei que cousa me lembra...
lembra-me a voz da criada velha contando-me contos de fadas” (Fernando Pessoa/Alberto Caeiro, “O guardador de rebanhos”). É nesse mesmo campo de sentido que
pode nascer a questão: “Mas pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra quê?
De que servem as ondas que quebram e o vento da tarde, de que serve a tarde, inútil
paisagem” (Tom Jobim, “Inútil paisagem”). Ou que se saboreia: “A franja da encosta,
cor de laranja” misturada ao “[...] mel destes olhos, luz, mel de cor ímpar” (Caetano
Veloso, “Trem das cores”).
É também no campo de sentido aberto pela paisagem que o espaço pode ser
vivido de forma distinta à do espaço físico, posicionador de objetos, como bem revela
Caetano Veloso: “Sobre a cabeça os aviões, sob meus pés os caminhões, aponta contra
os chapadões meu nariz.” (Caetano Veloso, “Tropicália”).
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Em cada um desses exemplos, e em milhares de outros mais, paisagem acontece
de braços dados com natureza e espaço, acontece como narrativa humana, onde o
que se revela é produção e empréstimo de sentido, pois paisagem só é possível no
horizonte de uma relação íntima e primária, anterior à racionalização.
Ao paisagista caiba, talvez, o desafio de ter “olhos e coração bem abertos” para
compreender o que se passa, o que acontece, o que se projeta a partir de seu projeto.
Isso possibilitaria ir ao encontro de uma “tessitura” dinâmica, viva, que fala do caminhar humano.
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Proposta para o parque do Linhão.
Fonte: Elaborada pela equipe de trabalho, 2016.

ENSINO E PESQUISA

ENTRE SONHOS E COTIDIANOS : DIVAGAÇÕES
TEÓRIC A S PAR A UM A PROPOSTA DE PARQUE NO
COTIDIANO DE BR A SIL ÂNDIA
BETWEEN DREAMS AND ORDINARY LIFE: THEORETICAL DIGRESSIONS ON A
PARK PROPOSAL FOR EVERYDAY LIFE IN BRASILÂNDIA
Hulda Wehmann*

RESUMO
O que significa um parque para Brasilândia na região norte do município de São Paulo? Este
trabalho apresenta as digressões teóricas que foram permitidas ao longo do desenvolvimento
de proposta para o Parque Municipal da Brasilândia. O distrito possui uma porção de área
verde alvo de campanhas para transformação em parque. A proposta aqui discutida tem como
diretriz o enraizamento do parque no bairro como estratégia para assegurar sua inserção como
espaço físico e simbólico. Para isso são sugeridas novas relações entre o espaço construído
e a área verde, utilizando-se das oportunidades encontradas na estrutura da cidade informal
para entrelaçar espaço construído e zonas de natureza, tempo de lazer e vida cotidiana.
O projeto apresentado utiliza-se de soluções de manejo das águas urbanas baseadas nos
princípios de Melhores Práticas de Manejo (MPM) e Desenvolvimento de Baixo Impacto (Low
Impact Development – LID), numa tentativa de melhorar a relação entre o espaço construído
e a base biofísica, e da proposta da Borda de Amabilidades como costura suave entre o uso
urbano e o espaço de proteção à vida natural.
Palavras-chave: Paisagem. Cotidiano. Borda de Amabilidade.
ABSTR AC T
What are the implications of a new park in the district of Brasilândia, in northern Sao Paulo city? This paper
presents a few theoretical digressions that were made during the development of a proposal for Brasilândia
Municipal Park. The district has a considerable portion of green space, which is currently addressed by
civil campaigns to be turned into a park. This article discusses the proposed insertion of the park in that
neighborhood as a strategy to create a physical and symbolic space. The proposal suggests the use of
pre-existing opportunities in the informal city structure to establish new relationships and to intertwine built
space with green natural space, everyday life with leisure time. As an attempt to increase relations between
the built environment and the its biophysical basis (BONZI, 2015), the proposed plan makes use of urban
water management solutions based on both the principles of Best Practice Management (MPM) from the Low
Impact Development (LID) and the creation of an “Edge of Amiability”, a gradual transition between urban
use and space of natural life protection.
Keywords: Landscape. Ordinary life. Edge of Amiability.
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BRASILÂNDIA, CIDADE E PARQUE
Mas não, mas não
O sonho é meu e eu sonho que
Deve ter alamedas verdes
A cidade dos meus amores
(Os saltimbancos, Chico Buarque, 1977)

Ao adaptar o musical infantil Os Saltimbancos, de Sergio Bardotti e Luis Enríquez
Bacalov, Chico Buarque faz seus personagens cantarem sobre suas cidades ideais,
espaços míticos diferentes da realidade que lhes era adversa. Inicialmente, os sonhos
são individuais, quando o cachorro canta sobre os postes, a gata imagina sardinhas
e a galinha pede minhocas. Apenas o jumento, que é “velho e sabido”, atenta para a
hostilidade da cidade real: “A cidade é uma estranha senhora, que hoje sorri e amanhã
te devora.”
O coro, um coletivo de vozes infantis, apresenta os riscos de cada sonho individual
e aconselha escutar a sabedoria da experiência. Ao mesmo tempo, oferta a chave de
uma possibilidade diferente: quando todos puderem sonhar como crianças (moradores,
varredores e prefeito), a cidade poderá ser dos sonhos, com alameda verdes, a cidade
dos amores.
A singular poesia dessa letra permite análises bem mais aprofundadas. Porém,
para este texto, bastará que indique caminhos ao propor a união de sonhos, amores e
verde. Essa foi a rota seguida pela proposta para o Parque Municipal da Brasilândia,
elaborada em grupo1, como atividade acadêmica da disciplina Espaços Livres Públicos
Coletivos Urbanos, do curso de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) no primeiro semestre de 2016. O objetivo
deste trabalho é apresentar uma reflexão individual sobre as divagações teóricas que
permearam a produção das diretrizes, resultantes de debates do grupo de alunos e,
particularmente, da equipe responsável pela proposta.
Os professores responsáveis pela disciplina, Catharina Lima e Eugênio Queiroga,
que contou com a participação dos professores Caio Boucinhas e Sylvia Dobry, propuseram que a discussão dos conceitos teóricos fosse ancorada a um contexto específico, o distrito de Brasilândia, na zona norte da capital paulista, com foco no espaço
desejado ao Parque Municipal da Brasilândia por organização de moradores. O termo
‘desejado’ se explica: oficialmente, apenas parte da área verde existente foi adquirida
para a implantação do parque. Para o projeto, ousou-se inserir áreas adjacentes, contemplando as aspirações dos moradores da região.
A conexão entre a letra da canção de Chico Buarque e a disciplina se faz desde a
escolha da área: Brasilândia é espaço de sonhos, palco da luta pelo estabelecimento

1
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de um parque em zona de área verde, esmeralda inserida em contexto de opostos complementares: altas densidades em relevo acidentado, com manchas de concentração
de vegetação e um parque sem árvores. É também espaço de conflitos, com disputas
entre demandas de direito à moradia como abrigo e o direito ao habitat como conjunto
unificado dos espaços de vida.
A metodologia sugerida pelos professores reconhece que a intervenção deve iniciar-se pelo desvelar do território em suas categorias analíticas, o que inclui formas
físicas, funções existentes, estrutura e principalmente processos (QUEIROGA, 2012),
acompanhando o entendimento de Milton Santos (2012) sobre espaço: um conjunto
indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações em que um sistema só se
concretiza através do outro. Qualquer subespaço inclui uma fração desses sistemas,
cuja totalidade é o mundo.
A inserção desse posicionamento teórico se dá nas formas de conhecimento do
espaço de intervenção, considerando que intervenções na paisagem são manifestações culturais no espaço produzidas como processo histórico de representações das
relações sociais, materializando práticas e ideologias no espaço concreto local (LEITE,
1998, p. 81 apud QUEIROGA, 2012). Essa compreensão orienta não só o processo
de aproximação da realidade, mas também as proposições elencadas, que associam
intervenções nas estruturas físicas a partir de e combinadas com ações que permitem
aos objetos resultantes sua inserção na realidade.
O tempo dedicado à proposta, um semestre letivo, é curto em face dos muitos
desafios e contradições presentes em Brasilândia. Contudo, apesar disso, foram possíveis reflexões enriquecedoras para os participantes da disciplina. Assim, o objetivo
deste trabalho é apresentar o processo de reflexão que originou as diretrizes projetuais,
assumindo tratar-se de produto momentâneo de um processo que deveria se estender
por mais tempo.
Para isso apresentam-se, de modo resumido: o resultado do esforço de aproximação
da realidade local e os procedimentos utilizados nesses estudos; o diálogo questionador
e seus posicionamentos teóricos sobre as percepções do lugar; as diretrizes e propostas
nascidas dos debates, tal como compreendido o processo. Espera-se que, dessa forma,
mesmo o que se sabe inconcluso possa ser significativo, considerando a fragilidade da
dúvida como possibilidades de desenvolvimentos futuros.
UM PARQUE PAR A O DISTRITO, UM DISTRITO PAR A O PARQUE
A produção do espaço por projetos arquitetônicos (em sentido amplo, que inclui a
arquitetura, o urbanismo e o paisagismo) inicia-se a partir do conhecimento do lugar.
A metodologia de coleta de informações envolve, porém, uma postura ideológica,
indicando a postura referente aos destinatários do projeto.
O paradigma de projeto modernista, inicialmente orientado para a produção de
respostas rápidas em territórios europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial,
orienta-se pelo pragmatismo. O modelo adotado, de repetição para produção em
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massa, torna os indivíduos unidades discretas, fragmentando e parcelando o social e o
próprio indivíduo de tal forma, que o cidadão foi progressivamente substituído por um
somatório de necessidades e carências que cumpria satisfazer de forma padronizada
(MARTINS et al., 1996), consumindo um espaço que lhe é imposto por uma racionalidade sistêmica, uma “cidade-conceito” (CERTEAU, 1998).
A fim de evitar esse processo, considerado uma indesejável alienação do indivíduo
em relação ao seu espaço de vida, a equipe se propôs a reconhecer a realidade de
Brasilândia em suas características unívocas, consideradas as relações dialéticas entre
seus habitantes e o lugar. O processo de conhecimento do espaço de Brasilândia se
deu em camadas sucessivamente combinadas: leituras, conversas, reflexões teóricas
e, principalmente, a cartografia da realidade por meio de percursos a pé e de carro
pelo espaço. É através de sentidos objetivos e subjetivos que se forma a imagem de
Brasilândia e de possíveis significados do seu futuro parque municipal.
A importância da inserção dos pesquisadores no contexto se dá pela necessidade
da aproximação de racionalidades, da lógica de quem projeta e daquele que habita
o lugar. A estrutura da disciplina permitiu tal apropriação ao inserir em sua programação oportunidades de encontros com moradores e a construção de uma corpografia2
própria – para que, ao invés de projetar uma representação do espaço impositiva, a
proposta permitisse a qualificação dos espaços de representação conforme definições
de Lefebvre (2006).
A adoção dessa postura – a partir de reflexão em equipe – indicou a necessidade
de uma segunda visita complementar após a realização do primeiro seminário de
equipes. O diálogo orientador do projeto será aqui apresentado através da inserção
de conceitos teóricos ao longo da discussão da proposta. Acredita-se que essa forma
permitirá melhor clareza na explicação do processo, sem prejuízo do entendimento.
BR A SIL ÂNDIA NA SCE E CRESCE
O distrito de Brasilândia nasce oficialmente em 1947, abrigando em distante periferia os forasteiros de São Paulo, sejam migrantes de outras paragens, sejam aqueles
retirados de zonas centrais, pois a cidade oficial não os reconhecia como seus (DNA
da Brasilândia, 2010). A construção do tecido urbano se dá à revelia de determinações
oficiais, característica expressa nas morfologias construídas e nas características sociais
presentes atualmente no bairro.
As estruturas físicas em Brasilândia demonstram uma contradição: a condição informal das apropriações irregulares é fruto do sistema socioeconômico, mas permite,
ao mesmo tempo, o exercício da criatividade – que se perde na cidade formal, em seu
urbanismo do espetáculo (JACQUES, 2008). A consolidação da periferia e a integração
2
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O termo ‘corpografia’, retirado de artigo homônimo, refere-se a um tipo de cartografia realizada
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cidade, uma espécie de grafia urbana, da própria cidade vivida, que fica inscrita, mas também
configura o corpo de quem a experimenta (JACQUES, 2008).
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deficitária da cidade são processos dialéticos, contrapondo as formas de mercantilização
da terra urbana de forma incipiente à irregularidade das ocupações. Conforme Angileli
(2012, p. 5), metade do distrito é ocupado por loteamentos irregulares e favelas, o que
se traduz numa integração conflituosa com o restante da cidade.
A apropriação do espaço – de topografia acidentada, irrigada por córregos e riachos (situação aqui adversa num contexto de densidade crescente e pouco investimento
público) e distante3 da cidade central – somente é possível por táticas criativas como
formas de resistência. A adaptação de conhecimentos pretéritos e inovações, manejadas
por indivíduos oriundos de grupos sociais portadores de técnicas socioculturais diversas e diferentes níveis de acesso à informação e poder de intervenção, produz outra(s)
cultura(s) urbanas, outras formas de olhar – que Serpa (2007) denomina de culturas
subdominantes, variações mais ou menos diferenciadas da cultura hegemônica que
se impõem, com a combinação sempre diferenciada de uma cultura cada vez mais
totalizante. São as resistências opacas de que fala Milton Santos (SANTOS, 1985).
Esse processo de transformação – reaprendizado das relações profundas entre o
homem e seu meio, conforme conceito de Milton Santos apresentado por Queiroga
(2012) – pode se dar de forma inconsciente ou consciente – o que Burke (2010) chama,
respectivamente, de hibridização e tradução. De uma forma ou de outra, tal processo é
transformado em herança para as novas gerações, orientando formas de compreensão
do mundo a partir da relação dialética entre os sentidos e as formas espaciais, construídos pela deposição de camadas simbólicas sobre o espaço de vida, num processo
cumulativo de ações cotidianas.
É esse processo cumulativo que permite a inteligibilidade do espaço de vida, que
Assunto (2011) denominou de “temporalidade”: a inserção do momento (temporaneidades) vivido num tempo mais amplo, simultaneamente passado, presente e futuro.
Sem esse processo, a cidade se torna espaço descarnado, sem enraizamento, com a
perda da subjetividade e a criação dos espaços impessoais que caracterizam a “insensata megalópole industrial”, com impactos negativos nas crises ecológica, social e
de política da civilização.
A permanência da ocupação consolida as estruturas a partir de suas características originais; a morfologia urbana do distrito é definida pela topografia. Os bairros
delimitam-se com as linhas naturais de cumes e talvegues. As principais vias de estruturação estão em fundos de vale, como a avenida Deputado Cantídio Sampaio. O
desenho do sistema viário ora acompanha a sinuosidade das curvas de níveis, ora as
desafia em ladeiras e curvas tecnicamente questionáveis.
Uma ocupação orgânica que, ao mesmo tempo em que permite uma riqueza de
perspectivas sempre decantada, produz espaços não inseridos na lógica de funcionamento dos sistemas urbanos, por ser conformada sem orientação técnica, perpetuando
a exclusão. Um exemplo é o sistema de transporte público, cuja adaptação às vias
3

Importante entender que a condição de periferia não se estabelece em distâncias geométricas, mas
pelo diferencial de oportunidades e serviços urbanos ao alcance das populações. Ver Queiroga
(2012, p. 244).
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exigiria a adoção de soluções específicas ao contexto. O sistema, porém, é padrão, e
assim se verifica uma carência na oferta de transporte, concentrado, principalmente,
nas grandes avenidas.
A fim de equacionar os problemas (de acessibilidade, infraestruturas, serviços) que
surgem, soluções são autonomamente estabelecidas para atender à demanda que persiste.
As quadras longas, mas estreitas, são interrompidas por escadarias, mais adequadas
à redução de velocidade das águas da chuva que ao passo dos transeuntes. Apesar
disso, pela ineficiência do sistema de transporte público e da situação socioeconômica
dos moradores, que lhes impede a posse de veículos próprios, boa parte dos trajetos
são efetuados a pé, com base dos dados do Metrô 2007.
Assim, apesar da sua geometria problemática, as escadarias (fotos 1, 2 e 3) são
elementos morfológicos e estruturadores do tecido urbano, responsáveis pela redução
dos percursos, promovendo, também, a conexão entre vias em diferentes níveis, internamente ao bairro. São, provavelmente, a principal característica do bairro, funcionando
como espaços de circulação e encontro, do passar e do estar.

Foto 1 Exemplo de escadarias.
Fonte: Acervo da equipe, 2016.
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Foto 2 Exemplo de escadarias.
Fonte: Acervo da equipe, 2016.

Foto 3 Exemplo de escadarias.
Fonte: Acervo da equipe, 2016.
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Brasilândia é um dos distritos de maior densidade (GUSSON, 2014). Entretanto – e
mesmo com seus limites naturais marcantes –, o distrito segue crescendo significativamente: 30 mil novos moradores somente entre 2000 e 2010 (ANGILELI, 2012). Esse
processo reflete a “corrida pela sobrevivência nas cidades”, traduzida na cidade de
São Paulo pelo crescimento significativamente concentrado nas fronteiras da periferia
da cidade, que encontram nas práticas informais de apropriação da terra urbana seu
principal meio de expansão (BASTOS, 2012). A consolidação do espaço urbano no
bairro se dá pari passu à formação de novos núcleos de ocupação irregular, e, assim,
o Parque Municipal da Brasilândia e o Parque Estadual da Cantareira estão ameaçados
pelo avanço urbano.
Em vinte anos, entre 1991 e 2010, a partir do desmatamento de 31 hectares sobre
a reserva do Parque Estadual da Serra da Cantareira, a pressão causada pelo crescimento populacional sobre os contingentes de espaços livres remanescentes se evidencia.
De acordo com o documentário ‘Brasilândia, história do bairro/SP’ (2006), a última
ocupação no distrito teria sido o Jardim Paraná, datada de 1994 (figura 1). No entanto,
sabe-se que a partir de meados de 2005 a área atualmente delimitada como Parque
Municipal da Brasilândia4 também passou a ser ocupada, recorrentemente, de forma
irregular – com barracos, por populações em situação de vulnerabilidade social – o
que tem gerado conflitos em diversos âmbitos (foto 4).

Figura 1 Loteamentos irregulares e clandestinos e favelas da Brasilândia entre 1940 e 2010.
Fonte: Angileli (2012, p. 294)

4
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Conforme Art. 375 do Plano Diretor Estratégico (PDE) instituído na Lei 16.050/2014 (SÃO PAULO, 2014).
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Foto 4 Ocupação espontânea da Área de Preservação Permanente (APP) urbana do parque da Brasilândia.
Fonte: Arquivo da equipe de trabalho, 2016.

Importante ressaltar que não só processos informais ocasionam conflitos entre espaços
de proteção, especulação imobiliária e necessidade de moradia. Outro fator de risco
para a região da reserva – tanto ambiental como social – é a obra do trecho norte do
rodoanel Mario Covas, que começou a ser construído em 2012, após pelo menos oito
anos de polêmica entre moradores, ambientalistas e poder público. A área constitui-se
como um espaço urbano cercado de diversos interesses e fragilidades, tornando-a objeto frequente de discussões no meio acadêmico e na sociedade – que resultam, muitas
vezes, em processos jurídicos. A seguir, apresenta-se um quadro resumo dos principais
conflitos socioambientais da Brasilândia, relacionados por área de proteção (quadro 1).
Quadro 1 Espacialização dos conflitos socioambientais da Brasilândia
ÁREAS ESPECIAIS

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS

ZEIS - 1

Fragmentação do ecossistema (Parque da Brasilândia versus
Parque Estadual da Cantareira). Falta de qualificação das bordas
dos parques; falta de acessibilidade física; erosão do solo; pressão
imobiliária.

ZEPAM

Ocupação irregular e degradação da área decorrente do uso
indevido dos recursos naturais.

PARQUE MUNICIPAL DA
BRASILÂNDIA

Ocupação irregular e degradação da área decorrente do uso
indevido dos recursos naturais; pressão imobiliária.

Fonte: Elaborado pela equipe de trabalho, 2016.
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MOBILIZ AÇ ÃO, PARTICIPAÇ ÃO E ESFER A S PÚBLIC A S
A leitura de dados censitários permite caracterizar a população local como predominantemente jovem, com poucos recursos financeiros e pouco acesso a equipamentos
públicos de cultura, saúde, esporte e lazer, e condicionada à oferta de educação pública. Apesar da reduzida oferta de espaços que abriguem convenientemente as espacialidades da esfera pública geral5, observa-se uma intensa atividade que se poderia
caracterizar como “esfera pública popular”6, talvez estimulada pela precariedade de
oferta institucional. Nestes espaços, é possível identificar os resultados da mobilização
da própria população.
A necessidade histórica de lutar para obter acesso aos serviços públicos resultou
em vários grupos de articulação e organização comunitária. Uma mensagem postada
na rede social Facebook por um participante do grupo Nossa Organização Social no
Fundão da Brasilândia (NÓS na BRASA) em 5 de junho de 2016, ilustra bem a intensidade dessa articulação:
É fundamental a união, sempre colocando o interesse público, acima do particular e
nunca esquecer de valorizar as lideranças locais que entendem quais as necessidades
da comunidade como já frisado na abertura da Ação Integrada da prefeitura no
bairro acontecido no Elisa Maria: ‘É do meio do povo que surgem seus verdadeiros
heróis e aqueles que sabem do que o povo precisa, portanto, senhores administradores públicos, mãos à obra, pois em cada bairro, em cada rua, em cada favela, em
cada viela, há uma liderança local que deve ser ouvida e a solução dos problemas
apontados será o sucesso do governo’.

Por intermédio de táticas que unem soluções para problemas individuais, como a
construção em terrenos de declividade, passando por iniciativas para problemas comuns,
como as escadarias de acesso, até a luta por espaços livres de qualidade, que já configuram uma proposta de maior cidadania para os moradores do bairro, é possível ler
no bairro a “criatividade cotidiana” decantada por Certeau (1997), por meio da qual
as ações dos habitantes “corrigem” o espaço ofertado. Ainda que não seja resultado
direto de intervenções planejadas no espaço, é a lógica da “Cidade-conceito” que
produz a informalidade, ao estabelecer índices e formas de ocupação do espaço urbano
desconectados da realidade local, resultando na exclusão da maioria da população.
Apesar disso, corre-se o risco de repetir nesses processos as problemáticas identificadas por Ermínia Maricato (2007) nos processos participativos7. A necessidade

5

Queiroga define como esfera pública geral como toda a vida em público, de maneira ampla, incluindo suas
manifestações em espaços de acesso e visibilidade públicos, sejam eles propriedades públicas ou privadas
(QUEIROGA, 2012).

6

Queiroga (2012, p. 54).

7

Conforme reflexão durante a 3ª Conferência Nacional das Cidades, publicada sob o nome “Nunca fomos tão participativos”.
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de ampliar os espaços de copresença, através do reconhecimento de alteridades e
desejos comuns, conformando uma visão mais ampla da realidade, é necessária para
escapar das armadilhas de particularização de lutas ou da disputa pelo atendimento
de demandas individuais, com prejuízo de objetivos que demandariam esforço conjunto
da população.
A necessidade de espaços qualificados de convivência é, assim, elemento base
para o fomento da densidade comunicacional8, pois somente por meio da compreensão compartilhada é que “[...] posso assumir, com maior ou menor certeza, dentro da
realidade diretamente vivida (experimentada) [...]”, que aquilo que é visto é o mesmo,
e o mesmo em todas as perspectivas possíveis (SANTOS, 2012, p. 160-161). Somente
através da comunicação se estabelece a verdade.
É sobre esse pano de fundo que se desenvolve a luta pelo Parque Municipal da
Brasilândia. O desejo de um parque demonstra a consciência de direitos de cidadania
para além das necessidades básicas de subsistência. O caminhar pelo distrito, a conversa com moradores e a análise do espaço permitiram entrever um desejo: mais que
um parque, uma convivência digna com o urbano. Num espaço onde a carência de
equipamentos se evidencia, revelam-se, também, outras formas de relação homem-espaço, calcadas em apropriações e significações diferenciadas, específicas do lugar.
O PARQUE MUNICIPAL DA BR A SIL ÂNDIA :
ENTRE SONHOS E RE ALIDADE
O terreno definido pela população situa-se num espaço de aproximadamente 500
mil km², distribuídos entre os distritos da Brasilândia e da Freguesia do Ó. Cerca de
dois terços foram adquiridos pela prefeitura, mas encontram-se em juízo. Representa
um dos mais significativos remanescentes de espaço verde na região, visto que a ocupação dos bairros do distrito ocorreu de forma intensa a partir da década de 1990,
com construções muito adensadas, restando poucos espaços livres próprios para lazer
e convivência – pois os contingentes ainda existentes, em sua maioria, constituem áreas
ambientalmente sensíveis, que só poderiam ser ocupadas por usos compatíveis com os
interesses de proteção.
O futuro parque abriga cinco nascentes de água, formações de cachoeira, planícies
com potencial de mirante e diversos espécimes da fauna e flora. A área de estudo e
o seu entorno imediato se inserem em um contexto urbano conflituoso, que envolve,

8

Santos (2012, p. 160, grifo do autor) apresenta que os territórios se caracterizariam pela densidade
técnica, densidade informacional e densidade comunicacional. A densidade técnica é dada pelos
diversos graus de artifício de transformação da natureza em ‘objetos técnicos maduros’, de maior
docilidade aos desejos humanos. A densidade informacional informa sobre o grau de exterioridade
do lugar, uma intervenção vertical, a serviço de setores e atores específicos. A densidade comunicacional, por sua vez, resulta do tempo plural do cotidiano compartilhado, o tempo conflitual
da copresença, o espaço banal do acontecer solidário, homólogo ou complementar, criador da
solidariedade e da interdependência obrigatória.
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entre outras restrições, a presença de zonas definidas como protegidas ambientalmente9
(Zepam) e de interesse social (ZEIS-1), além de apresentarem conflitos relacionados à
especulação imobiliária (figura 2), o que reforça a necessidade de planejamento da
ocupação da área.

Figura 2 Delimitação das Áreas Especiais da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia.
Disponível em: <http://www.paulofrange.com.br/site/images/Freguesia_Mapa.jpg>. Acesso em: mai. 2016.

Os moradores do entorno, reunidos em grupos como o Movimento Ousadia Popular,
o Movimento em Defesa do Parque Municipal da Brasilândia e a Associação Cantareira,
reivindicam a criação do parque desde 2002. No entanto, ainda que a atual gestão
da prefeitura estime sua implantação até o final de 2016, desafios como a presença de
uma ocupação irregular com aproximadamente 1.400 famílias, a poluição da água e o
lixo acumulado, entre outros problemas, requerem que a população continue militando
e se articulando com novos atores sociais para assegurar a concretização do parque.
9

64

A área do parque da Brasilândia foi definida como Zona de Proteção Ambiental (ZPA) desde 2002. Posteriormente, sua proteção foi reforçada nas revisões dos Planos Diretores Estratégicos (PDEs) subsequentes.
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Sua importância se revela nos muitos olhares voltados sobre si. A topografia do
distrito transforma os assentamentos em arquibancadas, de cujas varandas e lajes de
coberta se desvela o parque. Possivelmente, uma conjunção de fatores objetivos e subjetivos, condicionados pelas necessidades de ocupação de um espaço de declividade
acentuada, seja a razão dessa forte presença de um desejo de paisagem e de parque,
revelada a partir da presença de bancos nas “lajes-mirantes” das residências (fotos 5 e 6).

Foto 5 Lajes e sacadas das moradias do Jardim Damasceno voltadas para o parque do Canivete
e o Parque Municipal da Brasilândia.
Fonte: Arquivo do grupo dos alunos de pós-graduação da FAUUSP, 2016.

Foto 6 Um mirante no telhado voltado para o parque do Canivete.
Fonte: Arquivo da equipe de trabalho, 2016.
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A PROPOSTA SE ESTRUTUR A :
R ACIONALIDADE E FRUIÇ ÃO COTIDIANA
É esse o indício utilizado para a proposta de expansão do parque para além de
seus limites atuais. O Parque Municipal da Brasilândia deve permitir aquilo que primordialmente é atributo do parque: um espaço de fruição da paisagem através do
passear (QUEIROGA, 2012). Mas, no contexto específico de Brasilândia, ele pode ser
mais. Pode tornar-se elemento estruturante do bairro, transformando-se em parte de
um cotidiano mais rico e digno para seus experienciadores.
Para isso é preciso convidar ao parque, num movimento de expansão deste ao cotidiano e que atrai o cotidiano para si. O uso de conceitos oriundos da infraestrutura verde
orientou a proposta no sentido da criação de paisagens urbanas que “[...] mimetizem
funções ecológicas e hidrológicas dos ambientes naturais [...]”, servindo à drenagem
urbana e a soluções de mobilidade, acesso, conforto ambiental, lazer e imagem local
(BONZI, 2015, p. 42). É assim que se explicam as diretrizes traçadas, que procuram os
eixos lineares que conectam os pontos diversos do distrito: córregos, vias, escadarias,
que se estendem em rede pela fração de estudo (figura 3). Ao mesmo tempo, é preciso
que o parque possua as características de um espaço verdadeiramente público, um
espaço amável aos seus cidadãos.

Figura 3 Síntese da leitura do lugar: espaço de encontro de muitas linhas de conexão, existentes e potenciais,
pontuado por manchas verdes através do tecido construído extremamente adensado. Em destaque, o corredor
viário da avenida Cantídio Sampaio (em rosa), a hidrografia aparente (em azul e verde), o linhão (em vermelho), o
parque do Canivete (em laranja), o eixo do córrego Corumbé (canalizado, em verde musgo) e potenciais conexões
verdes entre as ilhas de vegetação. Os pontos amarelos e verdes representam, respectivamente, os equipamentos
educacionais e de saúde, cujas conexões potenciais são apresentadas pelas setas tracejadas vermelhas. O círculo
vermelho realça o espaço considerado pela equipe como de maior interesse, devido à conjunção de grande
número de elementos destacados na análise.
Fonte: Arquivo da equipe de trabalho, 2016.

Surge, assim, o primeiro conceito da proposta: o parque deve ser presente – sempre.
Deve fazer parte da experiência na Brasilândia: do cotidiano, das memórias, das vidas.
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Situado no coração do distrito, deve habitar também o coração de seus moradores. É
verdade que, graças à sua topografia e à forma dos assentamentos, é visível de praticamente todos os seus pontos. Porém, a simples visibilidade não é suficiente.
O parque não pode ser mais um dos espaços cenográficos feitos para consumo
dos olhos, que caracterizam tantas intervenções urbanas contemporâneas. Na verdade,
sua localização na cidade já o distancia desse risco. Mas para que viva no ritmo dos
cidadãos, precisa ter o ritmo lento que caracteriza o deslocamento no bairro; precisa
ser percorrido e inscrever-se na corpografia de seus experienciadores.

Figura 4 Aplicação das diretrizes sobre o recorte escolhido para detalhamento da proposta, incluindo a
relação entre o novo e o existente, e disposição da Borda de Amabilidades.
Fonte: Arquivo da equipe de trabalho, 2016.

Uma consideração importante para a viabilidade dessa transformação das relações
humanas é a internalização de significados a partir das intervenções no espaço físico.
A base teórica em que se apoia essa proposição é a noção de “apreciação estética
ambiental”, desenvolvida por Arnold Berleant (2011). Conforme o autor, ao discorrer
sobre a apreciação estética ambiental por ele proposta10: “Os valores no nosso ambiente
10

O autor defende a importância da preocupação com o bem-estar humano e a satisfação intrínseca
que provêm como resultado de experiências estéticas positivas, que, se estão presentes na arte, são
mais nítidos no meio ambiente (tratado como aquilo que envolve o homem, parte do homem que
se conforma fora de seu corpo). Sobre a importância do aspecto positivo dessas experiências Berleant diz: “Logo, as coisas que fazemos fazem-nos a nós. [...] Dentro e fora, consciência e mundo,
seres humanos e processos naturais não são pares de opostos, mas aspectos da mesma coisa: a
unidade do ambiente humano.” (BERLEANT, 1997, p. 11).
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expandem-se quando alargamos a nossa sensibilidade e atenção e já não restringimos
a apreciação a ocasiões especiais.” (BERLEANT, 2011, p. 11).
Como seria, então, essa experiência estética ambiental no cotidiano de Brasilândia?
Como se apreenderia o meio ambiente pela percepção subjetiva a partir, por exemplo,
das escadarias? Essas inquietações surgiram na medida em que buscou olhar as possibilidades paisagísticas do bairro a partir da posição de quem o habita. Em respeito a
tal sensibilidade, será adotado o privilégio da experiência11 do lugar para as reflexões
e propostas deste trabalho, proporcionando uma adequada interação entre atividades,
espaços e experienciadores do lugar.
A decisão do aproveitamento das estruturas existentes é fruto de uma postura
de racionalização das intervenções e respeito à história do lugar. A implantação de
um parque em região não central, na maioria das vezes não configura prioridade
da agenda política das administrações públicas. A possibilidade de implementação
em etapas e a estruturação de propostas razoáveis foram as diretrizes adotadas,
ressalvadas as intervenções necessárias para a qualificação do lugar a padrões
técnicos admissíveis.
Entretanto, essa postura não significa a produção exclusiva de soluções padrão e
sem inovação técnica. Ao contrário, em consideração às próprias características do
espaço, existem ricas possibilidades de diálogo entre academia e comunidade, com
troca de saberes que fortalecem a conscientização relativa aos campos da ecologia
e da cidadania, superando a formação da cidadania incompleta – que caracteriza o
processo civilizatório brasileiro. Esse tipo de intervenção é denominado por Ahern e
Pellegrino (2012) de adaptativos da paisagem.
Essa oportunidade foi enriquecida pela inserção de estudantes de instituições locais
e favorecida pela existência de um curso de Meio Ambiente na Escola Técnica Estadual
Paulistano, que permitiu a transformação do projeto em laboratório aberto à criatividade e inovação, a partir da aplicação de princípios ecológicos e soluções oriundas
de pesquisas desenvolvidas na área, e do monitoramento e análise para a produção
de conhecimentos a serem aplicados em futuras intervenções.
CONSOLIDAÇ ÃO DE DIRE TRIZES :
BR A SIL ÂNDIA DE REDES E C A M ADA S
Os seminários de análise e as trocas entre as equipes revelaram um espaço complexo,
estruturado em redes (contínuas e descontinuadas) e composto por muitas camadas.
A existência da rede hidrográfica (à mostra ou canalizada) inspirou uma solução que
11
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O uso do termo ‘experiência’ se dá a partir da compreensão apresentada por Serpa (2007) sobre o pensamento de Walter Benjamin, como percepções mescladas das sensações da vivência e das impressões das
memórias individual e coletiva – e, portanto, mais enriquecedoras da vida humana – em oposição à ‘vivência’,
cuja fugacidade e objetividade fomentariam a alienação entre o cidadão e seu espaço de vida. A escolha do
termo ‘experienciadores’, em substituição ao tradicional ‘usuário’, indica o reconhecimento de seu papel de
agente participante da própria paisagem, em crítica a uma visão funcionalista do planejamento urbano, que
subdivide os cidadãos segundo classes, com necessidades e papéis específicos e que lhes nega a cocriação de
seu espaço de vida (CARVALHO; NETTO, 2011).
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explorava os elementos lineares para a tessitura de uma rede de entrelaçamento dos
muitos caminhos e interesses que compõem Brasilândia.
A expansão a partir do parque conformaria uma rede de lugares públicos, adotando-se
a definição de Queiroga (2012), de “lugar público” todo aquele em que se estabelece
a esfera pública – geral ou estrita –, independentemente de tratar-se de propriedade(s)
pública(s) ou privada(s). Para efeito da proposta no âmbito da disciplina, considerou-se
como pontos nodais – pela sua simbologia e presença no cotidiano dos experienciadores de Brasilândia – as escolas e equipamentos públicos existentes. Pensou-se em
unir os elementos dispostos pela razão sistêmica do estado à razão comunicativa a
ser fortalecida pelas intervenções. A determinação dos pontos nodais exigiria, para
sua efetiva implementação, estudo cuidadoso e participativo sobre as potencialidades
locais, levando em consideração o uso potencial e as práticas de espaços potenciais
já consagradas pelo cotidiano (fotos 7 e 8).
Pode-se dizer que a materialidade do lugar orientou o projeto, que ousou propor
uma alternativa ao conceito de espaço em rede como espaço hierárquico de densidade
informacional. Pensou-se na conexão das relações horizontais originadas de pontos
de interesse referendados a partir do olhar local, permitindo sonhar com mudança de
direção das verticalidades (conforme entendimento de Milton Santos, 2012), ao invés
de impostas de cima para baixo, de um espaço abstrato para o lugar, uma resposta
de baixo para cima das resistências locais.
As intervenções se dariam primordialmente nos espaços públicos, com a busca
da ampliação das áreas verdes. Devido à intensa densidade construtiva do distrito,
definiu-se a utilização de tipologias de infraestrutura paisagística chamadas de ‘infraestrutura verde’12. Isso permitiu a adoção de uma gradação de reinserção da natureza
no cotidiano do bairro, desde o jardim dos espaços privados até os elementos de maior
significado ecológico, como a própria área do parque.
Esse tipo de manejo enquadra-se nos moldes do Low Impact Development (LID), ou
Desenvolvimento de Baixo Impacto. Enquanto as técnicas convencionais de manejo das
águas de chuva concentram-se apenas na redução das vazões de pico para prevenção
de enchentes, as práticas do LID procuram reduzir o volume escoado através de sistemas
de biorretenção13 e infiltração, que mimetizam as condições pré-urbanas, promovem o
incremento de áreas naturalizadas e removem nutrientes, metais e patogênicos.
Os caminhos das águas, em especial os córregos e suas margens, representam
elementos estruturadores da proposta. O parque do Canivete foi objeto de estudo e
aprendizado, com propostas específicas e análise de procedimentos. As dificuldades de
12

Tipologias de projetos paisagísticos – como jardins de chuva, biovaletas e grades verdes – às quais
fazem parte dessa abordagem, que incorpora tais funções aos espaços abertos urbanos ao adotar
tecnologias de alto desempenho, que emulam e adaptam aos projetos, os processos e ciclos ocorridos na natureza. Ver Cormier; Pellegrino (2008).

13

Soluções mais naturalizadas de drenagem pluvial em que uma matriz orgânica, composta geralmente por solo, três preenchimentos inertes, manta geotêxtil e vegetação, apresenta papel fundamental entre as etapas de tratamento inicial dos escoamentos, envolvendo sedimentação, filtragem, absorção e ação biológica. Ver Becker (2014).
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implementação do equipamento, a rejeição às grandes remoções, os relatos de subutilização e sugestões de melhorias, juntamente à carência de espaços e equipamentos
públicos, fez nascer o conceito de Borda de Amabilidades, a partir de uma reinterpretação da noção de “amabilidade urbana”, apresentada por Fontes (2012). Conforme
a autora, é “[...] a qualidade que surge da articulação entre as características físicas do
lugar, as intervenções temporárias que ocorrem sobre este espaço e as pessoas que o
utilizam e se conectam, sendo um conceito formado, portanto, pelas dimensões física,
temporal e social (FONTES, 2012, p. 70).

Foto 7 Potencialidade e reapropriações na avenida Manoel Bolivar.
Fonte: Arquivo da equipe de trabalho, 2016.

Foto 8 Potencialidade e reapropriações no Jardim Corumbé.
Fonte: Arquivo da equipe de trabalho, 2016.
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A arquiteta faz referência, em seu trabalho, principalmente a intervenções efêmeras
em espaços urbanos. Para a Brasilândia, o conceito de amabilidade urbana se expande,
utilizado em duas vertentes. A primeira atuaria na consolidação de espaços existentes
(requalificados ou não), inspirando-se em propostas oriundas de referências pesquisadas: o cine-degrau, vieladas culturais, intervenções de grupos artísticos locais e outras,
que ajudassem a ressignificar a cidade e criar a triangulação mencionada por Fontes
(2012) – entre um evento que, inesperado, auxiliasse a criar novas conexões entre os
que vivem aquela experiência, utilizando como suporte um espaço potencialmente
atraente. Cria-se, assim, um “espaço amável”.
A segunda vertente seria criar uma camada entre a cidade e o espaço natural, uma
zona de transição, uma Borda de Amabilidades. A ideia seria apropriar-se da lógica
das zonas de proteção e trabalhar em apropriações graduais que permitissem a convivência razoável entre os diversos interesses. Para isso, ao redor do parque, em uma
faixa de largura variável, seria estabelecida uma sequência de espaços públicos, de
usos definidos a partir das vocações do lugar enquanto espaço físico e espaço social.
A ideia, oriunda do próprio desenho do terreno, é que todo o entorno do parque tenha
sua atratividade, uma faixa de pracialidades que o insira no cotidiano e sancionaria
sua presença com uma distribuição equitativa dos equipamentos. À medida que se
adentrasse o parque, os usos se tornariam diferentes e adequados à preservação das
espécies existentes e porvir.
DIRE TRIZES GER AIS DE INTERVENÇ ÃO
A partir dessas noções gerais, iniciou-se o processo de criação de diretrizes, apresentado a seguir:
• favorecer a sustentabilidade ambiental buscando o equilíbrio entre as novas
funções propostas para a área e os ecossistemas naturais existentes;
• qualificar e estruturar os espaços livres existentes, de modo a garantir o seu uso
e apropriação;
• criar equipamentos de lazer, cultura e esporte na área, considerando as suas
fragilidades ambientais, potencialidades cênicas, atividades já praticadas e reivindicações dos seus experienciadores;
• afirmar o desenvolvimento de atividades existentes na área que seja compatível
com os interesses de preservação das Áreas de Preservação Permanente (APPs);
• valorizar o potencial cênico-paisagístico da área;
• criar corredores verdes para a garantia do fluxo biótico entre as massas verdes
(serra da Cantareira e parques);
• favorecer a permeabilidade e acessibilidade no tecido urbano;
• criar novos mecanismos de travessia da via para pedestres através do controle
de velocidade em alguns trechos e da locação de faixas de pedestre;
• reestruturar os sistemas de infraestrutura urbana de saneamento e resíduos sólidos;
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• priorizar a instalação de equipamentos que não interfiram negativamente nos
processos de drenagem do solo para evitar a intensificação de processos erosivos e desastres ambientais.
Essas diretrizes foram trabalhadas para aplicação, de forma mais específica, em
seis eixos principais, relacionados aos elementos de conexão e fortalecimento interno
do distrito.
CÓRREGOS ( BORDA S )
A proposta prevê o tratamento dos córregos de forma a reintegrá-los na vida
cotidiana da população. Para isso será necessário o tratamento da água através de
microssistemas de tratamento a serem estudados caso a caso. Além disso, propõe-se
a renaturalização do córrego do Corumbé, provendo adequada urbanização de seu
entorno. Para os demais cursos d’água estão previstos parques lineares nas bordas
generosas, cuja implantação deverá ser sensível aos usos e edificações existentes, evitando realocações desnecessárias. Finalmente, a proposta é criar transposições dos
cursos d’água para os diversos modais de deslocamento, permitindo uma convivência
mais cordial com a hidrografia (foto 9 e figura 5).

Foto 9 e figura 5 Proposta para ocupação de margem de córregos.
Fonte: Elaborada pela equipe de trabalho, 2016.
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CONE XÕES URBANA S : ESC ADARIA S, R A MPA S E DEM AIS
MEC ANISMOS DE ACESSIBILIDADE
As escadarias representam elemento marcante do cotidiano do bairro. A proposta
pretende ressignificá-las, requalificando seu desenho, expandindo seu significado funcional para pontos de valorização do espaço. Para isso deverão assumir seu papel de
via urbana, com desenho adequado e instalação de infraestrutura básica. Também
cumprirão importante papel na expansão do espaço público de convivência disponível,
interligando-se por meio das vias locais e criando mirantes em pontos estratégicos (foto
10 e figura 6).

Foto 10 e figura 6 Proposta para as escadarias.
Fonte: Elaborada pela equipe de trabalho, 2016.
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C ANTEIROS E DEL AISSÉS : RESÍDUOS DOS LOTE A MENTOS/
OCUPAÇÕES ESPONTÂNE A S
A proposta prevê a inserção dos espaços residuais existentes no Sistema de Espaços
Livres (SEL) da Brasilândia de forma qualificada, com reestruturação dos canteiros e
delaissés, e outros espaços potenciais, para o incentivo às ‘pracialidades’. Essa será uma
forma de garantir áreas de respiro e conforto ambiental para os moradores, ao mesmo
tempo em que fortalece a presença do parque no cotidiano. Para isso será necessário
o mapeamento das áreas residuais livres (foto 11 e figura 7).

Foto 11 e figura 7 Proposta para áreas de Delaissés.
Fonte: Elaborada pela equipe de trabalho, 2016.
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PARQUES : BR A SIL ÂNDIA E C ANIVE TE
Neste eixo, propõe-se atender à demanda de uma população predominantemente
jovem e carente de equipamentos públicos esportivos, culturais e áreas de lazer. Para
isso retoma-se o conceito da Amabilidade Urbana em suas duas vertentes. A primeira
será a implementação de uma faixa de largura variável, em que se sucederão equipamentos públicos e espaços livres para apropriações diversas, de usos definidos a partir
das vocações do lugar enquanto espaço físico e espaço social; a segunda, o estímulo
às ressignificações, através de programações e intervenções efêmeras. Esses espaços
estariam conectados entre si fisicamente por meio dos ‘corredores verdes’ das áreas
livres públicas entre os parques e equipamentos significativos, como o Centro Educacional Unificado – CEU Paz (foto 12 e figura 8).

Foto 12 e figura 8 Proposta para o parque da Brasilândia.
Fonte: Elaborada pela equipe de trabalho, 2016.
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VIA S
Em continuidade ao tratamento das áreas residuais para qualificação do Sistema
de Espaços Livres Públicos (SELP) da Brasilândia, também as vias serão reestruturadas
tanto para melhor adequação dos diversos modais de deslocamento quanto paisagisticamente. Para isso especial atenção será dada aos passeios, priorizando a escala do
pedestre e dos transportes não motorizados através, por exemplo, da instalação de
mecanismos de redução de velocidade, alargamento das calçadas e implementação
de ciclofaixas (foto13 e figura 9).

Foto 13 e figura 9 Proposta para as vias verdes de Brasilândia.
Fonte: Elaborada pela equipe de trabalho, 2016.
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LINHÃO
O Linhão surge como elemento estruturador do tecido urbano da Brasilândia. O
potencial que representa como conexão será aproveitado para a qualificação de mais
uma área livre pública linear existente. Para isso são sugeridos usos compatíveis com a
legislação existente, como espaços para ciclovias e hortas urbanas (foto 14 e figura 10).

Foto 14 e figura 10 Proposta para o parque do Linhão.
Fonte: Elaborada pela equipe de trabalho, 2016.

À GUISA DE CONCLUSÃO
A produção da proposta para o Parque Municipal da Brasilândia se estabeleceu
como um exercício de diálogo cuja conclusão não se encerra com as propostas esPaisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 53 - 79 - 2017
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boçadas. A discussão permanece em aberto, com a necessidade de refinamento de
leituras e propostas. Contudo, a riqueza da troca num período tão breve é inspiradora
de esperança e questionamentos.
O programa da disciplina, ao propor momentos frequentes de diálogo entre alunos,
professores, moradores e ativistas – e, não menos importante, com o lugar –, permite
questionar se não seria necessária a inserção de mais momentos como esses na formação de profissionais no contexto acadêmico.
Importante lembrar o papel da academia na exercitação da capacidade crítica
enriquecedora do conhecimento (LIMA, QUEIROGA, GONÇALVES, 2007). É preciso
sempre a reflexão entre teoria e prática para o crescimento da disciplina. Se a universidade, enquanto espaço de produção e reprodução do conhecimento, não se dispõe
à troca de saberes do exercício prático, corre-se o risco da produção de ideologias –
enquanto teorias desenraizadas da realidade.
A importância de estar no contexto e ler aquilo que se expressa de muitas formas
(pois é mudo todo aquele que só comunica com palavras, avisa Candeia na música
‘Filosofia do samba’ (1971) está na transformação do olhar técnico. O esforço de
olhar com outros olhos, a partir de pontos de vista diversos, de dialogar em busca
de consensos que criem uma razão comum, é bem-vindo, em especial, num campo
de atuação como o da arquitetura, que exige sempre a revisão a partir do lugar. A
produção arquitetônica não é tecnicismo puro, exigindo a subjetividade sensível para
a compreensão da solução mais adequada.
Em vista disso, a proposta para Brasilândia não tratou apenas da reestruturação de
um espaço da cidade de São Paulo, mas, e principalmente, da reformulação de valores
e olhares, como sempre se dá quando se permite a experiência do lugar.
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Inundação próximo ao cine teatro Mussi, Laguna (SC), março de 1974.
Fonte: Foto Bacha, 2014.

ESPAÇOS LIVRES

ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS :
UTILIZ AÇ ÃO DE INFR AESTRUTUR A VERDE
PAR A OTIMIZ AR A DRENAGEM URBANA NOS
CENTROS HISTÓRICOS TOMBADOS
PUBLIC OPEN SPACES: UTILIZATION OF GREEN INFRASTRUCTURE TO OPTIMIZE
URBAN DRAINAGE IN REGISTERED HISTORIC PROPERTY
Claudione Fernandes de Medeiros*
Sonia Afonso**

RESUMO
As mudanças climáticas impactam a vida das cidades. Eventos extremos, como aumento da
temperatura, secas e enchentes, ameaçam também o patrimônio cultural. Nos centros históricos tombados, as enxurradas e alagamentos vêm provocando muitas patologias no casario e
no arruamento. O sistema de drenagem urbana tradicional tem se mostrado ineficiente e há
dificuldades de ampliação dessa rede em face de prerrogativas de respeito às preexistências.
Este estudo procura utilizar os espaços livres públicos das cidades tombadas como potencializadores da drenagem urbana por meio dos conceitos de infraestrutura verde. Inicialmente
apresenta a relação entre as mudanças climáticas e os transtornos à paisagem cultural e como
a infraestrutura verde pode contribuir para a resiliência dos centros urbanos tombados. Após são
analisados os sistemas de espaços livres públicos passíveis dessa aplicação, tendo como estudo
de caso a cidade de Laguna, no estado de Santa Catarina (SC). Como resultado observou-se
que os espaços livres públicos devem transmutar sua função meramente cênica para a função
infraestrutural. Dessa forma serão vitais para os centros urbanos, pois, além de valorizar a paisagem, aumentarão a eficácia da drenagem sem impactar ou desconsiderar a geomorfologia
e a morfologia urbana existentes.
Palavras-chave: Espaços livres públicos. Infraestrutura verde. Centro histórico tombado.
ABSTR AC T
Climate change affects city life. Extreme events, such as temperature rising, droughts, and floods, also
threaten cultural heritage. In historic city centers, floods and heavy rain have caused pathologies in properties
and streets. The traditional urban drainage system has shown to be inefficient, in addition to the difficulties
of expanding this system due to pre-existing matters. This study seeks to use public open spaces in historic
city centers to improve urban drainage, through the concept of green infrastructure. At a first glance, it
draws a relation between climate changes, and the disturbances to the cultural landscape, also how a green
infrastructure can contribute to a resilience of the historic city centers. Next, the public open spaces system
available for this application is analyzed, taking the the city of Laguna, in Santa Catarina, as a case study.
As a result, public open spaces should be used as an infrastructural feature instead of being there as mere
scenery. Thus, they shall become vital to the urban centers, valuing landscape, and increasing the effect of
the drainage, without impacting or disregarding existing geomorphology and urban morphology.
Keywords: Public open spaces. Green infrastructure. Historic city center.
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INTRODUÇ ÃO
O tema central deste artigo está relacionado com a utilização dos conceitos de
infraestrutura verde nos sistemas de espaços livres sob o domínio público para potencializar a drenagem das águas de chuva dos centros históricos tombados, tendo como
estudo de caso a cidade de Laguna no estado de Santa Catarina (SC). Seu propósito
principal é contribuir para a resiliência do patrimônio nacional. Outros benefícios são
atribuídos à utilização de infraestrutura verde, como a valorização paisagística, a criação
de microclimas e a diminuição da poluição difusa (HERZOG, 2010).
A cidade é uma construção ao longo do tempo e do espaço, um legado com relevante valor histórico e cultural que deve ser preservado. A dinâmica urbana ocorre de
maneira diferente, dependendo dos atores envolvidos no processo, das regras e leis que
regem seu planejamento. Concepções sociais, econômicas, ambientais e estéticas se
alternam e se completam para escrever sua história. A releitura da história e da cultura
do nosso povo deve ser preservada e requalificada para que as cidades não percam
sua dinâmica e qualidade, fortalecendo sua identidade cultural.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) promove o tombamento de conjuntos urbanísticos, conferindo-lhes status de patrimônio nacional. O
tombamento é um ato administrativo que tem como principal objetivo preservar – por
meio de amparo legal – os bens com valores histórico, cultural, arquitetônico e ambiental,
impedindo sua destruição ou descaracterização. A preservação dos referenciais de uma
sociedade deve possuir dimensões interativas entre espaço e tempo, contemplando e
valorando cada época.
As transformações na paisagem cultural e as mudanças climáticas fazem parte de
uma série de questões, discutida nos últimos tempos, relacionada às águas urbanas.
As cidades precisam adaptar-se para se tornarem resilientes aos impactos ambientais,
ou seja, precisam desenvolver a capacidade de voltar à forma e às características originais após passarem por processos que interferem em sua dinâmica. A infraestrutura
verde vem sendo aplicada com resultados positivos em várias cidades, principalmente
na Europa e na América do Norte, como complemento ou alternativa às estruturas
tradicionais de drenagem urbana. No entanto, tal estratégia ainda não foi utilizada
nacionalmente para amenizar a drenagem insuficiente dos centros históricos tombados
e consolidados. Em respeito a essa condição, os sistemas de espaços livres preexistentes são os dimensionadores dessa aplicação, devendo ser analisados e preparados
para tal função – que colabora com a eficiência da drenagem urbana, auxiliando na
conservação dos recursos naturais e do patrimônio construído.
A paisagem envolve um conjunto de percepções que vai desde o espaço original
primitivo – o território – até as relações culturais e socioeconômicas geradoras de modificações em que o ser humano é um dos agentes transformadores do ambiente. Para
Limberger e Santos (2000, p. 1) “[...] a paisagem é um conjunto de cenários naturais
ou artificiais onde o homem é, além de um observador, um transformador desses
elementos que compõem o sítio”. Macedo (1993, p. 11) adota a ideia de paisagem
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como “[...] expressão morfológica das diferentes formas de ocupação e, portanto, de
transformação do ambiente em um determinado tempo”. A paisagem pode ser entendida como um sistema vivo, com constantes ações e reações, que compõe o tecido de
nossa existência (WATERMAN, 2010).
A arquitetura e o urbanismo estão relacionados à paisagem, visto que esta é uma
interpretação contínua do edificado e do não edificado. Segundo Magalhães (2001),
ela deve ser caracterizada com olhar crítico, buscando o respeito pela ecologia, o
trabalho e os conhecimentos adquiridos pelas gerações. Para Ab’Saber:
A paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo o
sentido da palavra: herança de processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio
coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de
suas comunidades (AB’SABER, 2003, p. 9).

A forma urbana, constituída por um conjunto de volumes construídos e um sistema
de espaços livres, é gerada a partir de agentes naturais do território e intervenções
antrópicas. Waterman (2010, p. 15) fala que, “[...] embora demos forma à paisagem,
nós, ao mesmo tempo, somos produtos dos lugares”. A partir dessa concepção, a
paisagem deixa de ser mero fenômeno físico e passa a ser a produção cultural de um
povo. Quando tratada como bem patrimonial, agregando diversos valores, recebe a
qualificação de paisagem cultural. Ribeiro (2007) preconiza a vantagem desse termo no
seu caráter relacional e integrador entre o material e o imaterial, o cultural e o natural.
Na Conferência Geral da United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Unesco) de 1972, sediada em Paris, criaram-se as orientações para a
implementação da Convenção do Patrimônio Mundial (Iphan, 2008). Foi a primeira vez
que a terminologia patrimônio cultural foi citada oficialmente. Em 2008, em reunião
do Comitê do Patrimônio Mundial para realização de novas orientações, realizaramse estudos e reflexões sobre as paisagens culturais e sua relação com a garantia da
diversidade biológica e a melhoria dos valores naturais da paisagem (ARAÚJO, 2009).
A partir do princípio de que a paisagem é uma obra que conecta os patrimônios
cultural e natural, surge o termo paisagem cultural. Afinal, a cultura é o agente propulsor
dessa paisagem, que surge num sítio inato. A Unesco assim define paisagem cultural:
Paisagem Cultural: os bens culturais que representam obras conjuntas do ser humano
e a natureza e ilustram a evolução da sociedade humana e seus assentamentos ao
longo do tempo, condicionados pelas limitações e/ou pelas oportunidades físicas
que apresenta seu entorno natural e pelas sucessivas forças sociais, econômicas e
culturais, tanto externas como internas (Unesco, 2010, p. 3).

No Brasil, onde o tombamento de conjuntos arquitetônicos-paisagísticos prima pela
conservação do sítio urbano por inteiro e preocupa-se com seu contexto e entorno, fica
inerente à concepção de paisagem cultural. A preocupação não está na preservação
de um bem isolado, mas na preservação da paisagem constituída como um todo:
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No tocante à própria conservação do sítio urbano, dever-se-á ter em vista manter
tanto as peculiaridades de sua configuração geral, como os acidentes e outros elementos distintivos na paisagem natural existentes no terreno, quanto a disposição
característica dos arruamentos, as modalidades arquitetônicas locais e a vegetação
do domínio público e particular. [...] De outra parte, cumpre ter-se em mira proteger
e beneficiar áreas circundantes, diligenciando-se para assegurar a ele a moldura
panorâmica desejável, sem construções novas com destaque insólito, nem desaterros
ou quaisquer empreendimentos contristadores (ANDRADE, 1987, p. 86).

O respeito à paisagem cultural não será alcançado se, para sua conservação
e proteção, o desenvolvimento urbano tiver de ser podado. Então, não devem ser
impostas à paisagem cultural apenas condicionantes do passado, mas a integração
desse passado com as aspirações e necessidades da população atual. As cidades
estão em contínua transformação, são dinâmicas e, segundo Castriota (2009), são
bens tangíveis imóveis. Mas as modificações acontecem em camadas no decorrer da
história e o tecido preexistente é recebido como herança e transformado por meio de
intervenções representativas de cada época. As funções da cidade devem ser mantidas
e diversificadas para sua sobrevivência:
Não se trata, portanto, de congelar a vida, ou de transformar as cidades em museus,
mas em pensar na preservação e na melhoria de sua qualidade de vida, o que
abrange tanto as áreas consideradas “históricas” quanto àquelas mais novas. [...]
Pensar na cidade como um “patrimônio ambiental” é pensar, antes de mais nada, no
sentido histórico e cultural que tem a paisagem urbana em seu conjunto, valorizando
o processo vital que informa a cidade e não apenas monumentos “excepcionais”
isolados (CASTRIOTA, 2009, p. 88).

O planejamento da paisagem, portanto, deve englobar políticas públicas urbanas
que envolvam tantos os fatores naturais quanto os construídos, valorizando seu conjunto e sua história. No manual de orientações de implementação de ações em áreas
urbanas centrais e cidades históricas (BRASIL, 2011) fica claro que a preservação do
patrimônio cultural induz o desenvolvimento – necessário para superar cenários de
degradação e subutilização e melhorar a qualidade urbana e social das cidades, que
devem ser produtivas e resilientes.
MUDANÇ A CLIM ÁTIC A E TR ANSTORNOS À
PAISAGEM CULTUR AL
As alterações no clima são geradas por inúmeros fatores naturais, mas principalmente
são respostas da intervenção humana. Desencadeiam a geração de eventos naturais
diferentes em várias partes do mundo, como aumento ou diminuição da temperatura
atmosférica, elevados índices pluviométricos, mudanças na temperatura dos oceanos
e na umidade do ar, catástrofes como enchentes, tsunamis, ciclones.
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Em 1997 foi criado, no estado de Santa Catarina, o Centro de Informações de
Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram), vinculado à Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), com a responsabilidade de levantar e monitorar
os recursos naturais e o meio ambiente do estado. É responsável pelo monitoramento
hidrometeorológico, pela gestão das mudanças climáticas e seus impactos na dinâmica
das bacias hidrográficas e pelo monitoramento e análise de risco de eventos hidrológicos extremos.
Em 2015 muitas cidades do estado ficaram em alerta por conta das chuvas. Um
estudo realizado por esses órgãos – em conjunto com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o apoio da Sociedade
Brasileira de Meteorologia (Sbmet) – apontou o aumento da incidência de fenômenos
de chuva intensa para Santa Catarina, conforme transcrito:
Avaliações do Quarto Relatório do IPCC (Intergovernamental Panelon Climate Change)
e do Relatório de Clima do INPE têm mostrado que eventos extremos de precipitação
podem tornar-se mais frequentes, podendo gerar enchentes e alagamentos mais
severos e intensos [...]. Uma intensificação nos extremos de precipitação pode ser
causada pelo aumento no conteúdo de umidade da atmosfera, o que pode aumentar
sua disponibilidade para sistemas precipitantes associados a frentes, tempestades
tropicais e extratropicais e complexos convectivos de mesoescala. As projeções de
extremos de chuva até finais do século XXI, derivado dos modelos globais e regionais do IPCC e do INPE, para cenários de altas e baixas concentrações de gases
de efeito estufa, mostram aumentos nas tendências de eventos extremos de chuva,
especialmente no norte e litoral de Santa Catarina (Epagri, 2008, p. 57).

Alagamentos, inundações e enxurradas causam muitos transtornos aos patrimônios
público e privado. Os prejuízos também alcançam a paisagem cultural, arrasando bens
tombados, arrastando a pavimentação de vias de tráfego, poluindo os corpos hídricos.
Herzog (2013) aponta que é preciso pensar de forma resiliente, ou seja, a cidade deve
estar preparada para persistir e absorver essas mudanças, mantendo suas funções e
propósitos.
Em 2010 a cidade paulista de São Luiz do Paraitinga sofreu com uma enchente
oriunda de altos índices pluviométricos e um sistema de escoamento das águas precário.
A integridade de seu patrimônio foi ameaçada: a cidade teve oito edifícios históricos,
incluindo a Igreja Matriz – inaugurada no século XVII –, devastados (figuras 1 e 2).
Em 1985, Laguna, cidade do litoral catarinense, teve uma poligonal de tombamento
delimitada para proteção do seu sítio inicial – rico em exemplares arquitetônicos do
estilo luso-brasileiro, eclético e art déco –, um exemplo de patrimônio nacional que
vem sofrendo com o aumento das chuvas. Sua área central fica em uma planície de
aluvião entre a cadeia de morros e a lagoa Santo Antônio dos Anjos. A influência das
mudanças climáticas, o processo de urbanização e o aumento da impermeabilidade do
solo contribuíram para a ineficiência da drenagem urbana, provocando problemas na
vazão e absorção das águas. A figura 3 representa a inundação da rua Tenente Bessa,
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ligação direta dos morros com a lagoa, em 2004. Os alagamentos são frequentes,
tendo se intensificado a cada ano. As figuras 4 e 5 apresentam o mesmo trecho da
cidade com inundações em 1974 e 2014.

Figura 1 Igreja Matriz de São Luiz do Paraitinga (SP) e casario.
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 2009.

Figura 2 Escombro da Igreja Matriz de São Luiz do Paraitinga (SP) após a enchente de 2010.
Fonte: Bocchini (2012).
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Figura 3 Inundação na rua Tenente Bessa, Laguna (SC), setembro de 2004.
Fonte: Souza (2004, p. 3), adaptada por Claudione Medeiros, 2004.

Figura 4 Inundação próximo ao cine teatro Mussi, Laguna (SC), março de 1974.
Fonte: Foto Bacha, 2014.
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Figura 5 Inundação próximo ao cine teatro Mussi, Laguna (SC), agosto de 2014.
Foto: Graziele Sitônio, 2014.

Esses eventos naturais são cada vez mais frequentes e ameaçam principalmente as
edificações. Podem ocasionar a perda total de patrimônios – como no caso de São
Luiz do Paraitinga – ou morte lenta, com a intensificação da umidade ascendente no
casario (figuras 6 a 10). As patologias geradas podem ser superficiais ou estruturais,
como manchas e mofo nas paredes, pintura em processo de descascamento, desplacamento de reboco e emboço, fissuras, vegetação infestante na base do edifício – o
que pode ser observado nos detalhes do embasamento dos edifícios pelo levantamento
fotográfico registrado em julho de 2015, após fortes chuvas e alagamentos.
A utilização de infraestrutura verde, de acordo com Herzog (2010), pode otimizar as
áreas permeáveis, promovendo o equilíbrio do ciclo hidrológico, aumentando a infiltração, a percolação e a evapotranspiração. Para Pellegrino (2014), além de melhorar a
drenagem urbana e a qualidade das águas, esse tipo de infraestrutura contribui para a
requalificação do paisagismo urbano, constituindo-se em novo movimento de criação
de paisagens, que pode ser assim percebido:
[...] como parte de uma estratégia de implantação de espaços abertos urbanos, paisagisticamente tratados para serem muito mais que meras ações de embelezamento
urbano, mas também para desempenharem funções infraestruturais relacionadas
ao manejo das águas urbanas, conforto ambiental, biodiversidade, alternativas de
circulação, acessibilidades e imagem local (CORMIER, PELLEGRINO, 2008, p. 127).
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Assim, a forma urbana composta pelo conjunto de volumes construídos e pelos
sistemas de espaços livres deixa de ser vista como um cenário para ser tratada como
uma infraestrutura viva.

Figura 6 Rua Duque de Caxias, Clube Congresso Lagunense, exemplar eclético.
Foto: Claudione Medeiros, 2015.

Figura 7 Rua Raulino Horn, Centrão Lanches, exemplar art déco.
Foto: Claudione Medeiros, 2015.
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Figura 8 Casario na praça República Juliana, exemplar luso-brasileiro.
Foto: Claudione Medeiros, 2015.

Figura 9 Casario no cruzamento da rua Gustavo Richard com o calçadão XV de Novembro, exemplar eclético.
Foto: Claudione Medeiros, 2015.

92

Paisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 83 - 111 - 2017

E spaço s Li v r e s Público s : Ut ili z aç ão de Inf r ae s t r u t ur a Ver de par a
O t imi z ar a D r ena gem Ur ba na no s C ent r o s H i s t ór ico s Tombado s

Figura 10 Casario no cruzamento da rua Gustavo Richard com a rua Tenente Bessa, exemplar art déco.
Foto: Claudione Medeiros, 2015.

INFR AESTRUTUR A VERDE E RESILIÊNCIA URBANA
‘Resiliência’ é um termo novo para os arquitetos e urbanistas. Foi usado em 2008,
pelo designer e filósofo John Thackara, para transcrever muitos de seus pensamentos.
Ele adota a definição de resiliência como “[...] a capacidade de um sistema absorver
perturbações e se reorganizar, enquanto submetido à mudança” (BALTAZAR, 2010). A
resiliência de uma cidade, então, é a sua capacidade de manter-se viva mesmo exposta
a mudanças climáticas, econômicas ou sociais.
Pellegrino (2014) defende que as alterações climáticas, somadas à evolução urbana e
ao aumento de áreas impermeabilizadas, contribuem para a aceleração de conturbações
e tornam as cidades mais vulneráveis. O projeto paisagístico e os sistemas de espaços
livres devem contribuir para aumentar a capacidade de superação, reorganização e
recuperação das áreas consolidadas:
As cidades precisam se adaptar às mudanças climáticas para se tornarem resilientes
aos impactos ambientais. As questões ambientais, como a conservação das áreas
verdes, o uso adequado do solo e da água e melhores condições do ar, levando
em consideração o transporte limpo, são pontos primordiais para o planejamento
urbano sustentável. Todos devem ser reunidos em um plano integrado de infraestrutura verde – um meio de recuperar o ambiente urbano e melhorar a qualidade de
vida da população atual, assim como das gerações futuras sem agredir o ambiente
natural (BUENO; XIMENES, 2011, p. 6).
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Deve-se primar por intervenções que aumentem a capacidade de resposta das
cidades em face dos eventos climáticos, promovendo-se o aumento do seu grau de
resiliência. A infraestrutura verde se insere nesse contexto como instrumento de drenagem urbana e planejamento urbano sustentável, em que vários aspectos e questões
são revistos em busca de sistemas de infraestrutura flexíveis e adaptáveis. As cidades
do século XXI buscam uma expressão qualitativa do lugar, com a premissa de melhorar
a qualidade de vida de seus habitantes. O equilíbrio entre sociedade e ambiente influi
na produção dessa paisagem e na proposição de novas intervenções que conectam
as composições ambientais, sociais, econômicas e culturais.
Para auxiliar os sistemas de águas urbanas de forma sustentável, surge a infraestrutura
verde. Ela tem o papel de conectora dos ecossistemas do meio urbano, sem desprezar
as condicionantes de mobilidade e acessibilidade e as características histórico-culturais
do lugar. Herzog reforça essa relevância:
A infraestrutura verde visa mitigar os efeitos da urbanização em diversas escalas e
com equipes multidisciplinares, para que os aspectos abióticos, bióticos e socioculturais sejam balizadores de planejamentos e projetos integrados de médio e longo
prazo. É bom ressaltar que as mudanças climáticas, que já estão ocorrendo devem
ser consideradas de modo a adaptar as cidades para que seus efeitos sejam minorados ou mesmo evitados. A infraestrutura verde pode contribuir significativamente
nessa adaptação, pois restabelece os serviços ecológicos eliminados durante a
urbanização tradicional (HERZOG, 2010, p. 3).

A infraestrutura verde vem sendo aplicada em muitos projetos internacionais. Exemplos
significativos dessa nova maneira de gerenciar as águas das chuvas são os aplicados
nos estados americanos de Oregon e Washington e na província da Colúmbia Britânica,
citados por Cormier e Pellegrino (2008), que reiteram a importância da criação dessas
paisagens urbanas buscando reatar as funções naturais dos ecossistemas. Esse novo
movimento de criação de paisagens urbanas pode ser percebido:
[...] como parte de uma estratégia de implantação de espaços abertos urbanos, paisagisticamente tratados para serem muito mais que meras ações de embelezamento
urbano, mas também para desempenharem funções infraestruturais relacionadas
ao manejo das águas urbanas, conforto ambiental, biodiversidade, alternativas de
circulação, acessibilidades e imagem local (CORMIER, PELLEGRINO, 2008, p. 127).

Segundo Pellegrino (2014), essa infraestrutura pode ser dividida em dois grupos: o
primeiro com a adoção de sistemas vivos, tendo como matéria-prima a vegetação; o
segundo depende de processos físicos, e, embora também receba o nome de infraestrutura verde, não necessariamente precisa se constituir de elementos vivos. O conceito
está baseado na coleta e retenção das águas das chuvas e no acréscimo de área
vegetada, diminuindo o escoamento superficial, a erosão e a quantidade de poluição
difusa transportada pelas primeiras chuvas aos corpos hídricos.
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São consideradas infraestruturas verdes várias tipologias, como parques lineares,
lagoas pluviais, biovaletas, jardins de chuva, canteiros pluviais, tetos e paredes, bacias
de detenção, poços secos, filtros de areia, trincheiras ou valetas de infiltração, pavimentos porosos e cisternas para a coleta e reaproveitamento das águas de chuva. O
agrupamento de algumas tipologias forma uma grade, ou rede verde, que deve ser
estabelecida a partir de estudos da bacia de contribuição.
APLIC AÇ ÃO DA INFR AESTRUTUR A VERDE
NOS SISTEM A S DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS :
ESTUDO DE C A SO DA CIDADE DE L AGUNA ( SC )
Para exemplificar a possibilidade de aplicação de infraestrutura verde nos sistemas
de espaços livres públicos em centros históricos tombados, escolhemos a cidade de
Laguna (SC) como estudo de caso (figura 11). O seu centro urbano foi tombado em
1985, quando foi delimitada uma poligonal de tombamento com inscrição no Livro do
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico da Subsecretaria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional. Essa poligonal é constituída por uma linha imaginária que coincide
com a formação de uma bacia de contribuição, passando pelos cumes dos morros e
adentrando 200 metros para a Lagoa (figura 12). A área delimitada apresenta grande
acervo arquitetônico e paisagístico, configurando-se um grande museu a céu aberto.

Figura 11 Localização de Laguna (SC).
Fonte: Medeiros (2015, p. 87).
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Figura 12 Mapa planialtimétrico indicando a linha imaginária da Poligonal de Tombamento do Centro de Laguna.
Fonte: Base cartográfica do Iphan, elaborado por Claudione Medeiros, 2014.

A área do estudo encontra-se consolidada (figura 13), portanto não cabe aqui a
criação de novas áreas livres que venham a descaracterizar o patrimônio nacional. No
entanto, ao reabilitar as áreas existentes, foram criados novos espaços livres públicos.
Nesse caso é preciso identificar os espaços como adaptáveis à infraestrutura verde ou não,
além de seguir as determinações do Iphan quanto à identificação de jardins históricos.
Para esse processo sistemático da pesquisa foram utilizadas visitas exploratórias
com observação e levantamento fotográfico; foi desenvolvido um zoneamento dos espaços livres públicos nos mapas fornecidos pelo escritório técnico do Iphan e gerados
mapas utilizando o programa de processamento geoespacial ArcGIS – por meio de
dados fornecidos pela Secretaria do Estado de Santa Catarina –, utilizando o Sistema
de Informações Geográficas (SIG) como ferramenta para a identificação dos talvegues
e a determinação das melhores áreas para a instalação das infraestruturas verdes.

Figura 13 Vista do Centro Histórico Tombado de Laguna a partir da lagoa Santo Antônio.
Foto: Ronaldo Amboni, 2015.
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Partiu-se da localização dos espaços livres já inseridos no contexto da cidade,
descartando as áreas dos morros com remanescentes de mata atlântica, que devem
permanecer inalteradas tanto por força de lei quanto pelo entendimento da equipe
(figura 14). A configuração da bacia de contribuição é a ligação principal entre uma
cadeia de morros e a lagoa Santo Antônio dos Anjos da Laguna, que pode ser observada através do mapa hipsométrico gerado (figura 15). Esses espaços recriados
servirão de trampolins ecológicos, que, conectados, contribuirão para a restituição do
ciclo hidrológico na cidade e a qualificação da paisagem:
Em uma cidade seria uma grande limitação depender apenas de áreas de preservação permanente para a conservação da biodiversidade, destacando-se então a
importância dos projetos de espaços abertos públicos e privados que apresentem
uma variedade de situações, permitindo, de algum modo, o seu desempenho como
trampolins ecológicos, nas áreas ocupadas por habitações e outros usos urbanos.
Sem enfrentar essa necessidade por tais conexões, se torna cada vez mais difícil a
manutenção de espécies nativas significativas em paisagens cada vez mais transformadas (PELLEGRINO, 2014, p. 18).

Figura 14 Mapa índice do quadro.
Fonte: Mapa produzido em 2015 por Claudione Medeiros sobre base cartográfica do Iphan.
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Figura 15 Mapa hipsométrico gerado com sobreposição de imagens da foto aérea com a topografia local.
Fonte: Mapa produzido em 2014 por Claudione Medeiros e Rodolfo Godinho com auxílio do programa de processamento geoespacial ArcGIS, utilizando a base de dados da Secretaria Regional do Estado de Santa Catarina.

O quadro a seguir apresenta a análise dos espaços livres identificados de acordo
com o tipo de qualidade descrito por Macedo (1993): ambiental, funcional e estética. A
concepção ambiental deve abranger o conforto e a sustentabilidade baseada na tríade:
ambiente, social e econômico. Na concepção funcional observam-se as demandas, o
programa existente, a acessibilidade, a infraestrutura e os mobiliários e equipamentos,
estados de conservação e ergonomia. Na concepção estética, talvez a mais intáctil de
todas, por submeter-se a valores que, mutáveis dependendo do tempo, do espaço e
da sociedade, foram analisados a forma e as composições. Incluímos a concepção
cultural/histórica para determinar quais desses espaços devem ser considerados jardins
históricos – e ter tipologias arquitetônicas preservadas de acordo com as noções de
patrimônio – e seguir o Manual de Intervenções em Jardins Históricos (Iphan, 2005),
que descreve os conceitos básicos de preservação, incluindo valores, integridade, autenticidade e entorno do jardim. A Carta de Florença descreve como deve ser feita tal
intervenção:
Art. 1. Um jardim histórico é uma composição arquitetônica e vegetal que, do
ponto de vista da história e da arte, apresenta um interesse público. Como tal é
considerado monumento.
Art. 9. A proteção dos jardins históricos exige que eles sejam identificados e inven-
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tariados. Impõe intervenções diferenciadas que são: a manutenção, a conservação,
a restauração. Pode-se eventualmente recomendar a restituição. A autenticidade
diz respeito tanto no desenho e ao volume de partes quanto ao seu cenário ou à
escolha de vegetais ou de minerais que os constituem.
Art. 10. Qualquer operação de manutenção, de conservação, restauração ou restituição
de um jardim histórico ou de uma de suas partes deve considerar simultaneamente
todos os seus elementos. Separar-lhes os tratamentos alteraria os laços que os unem.
Art. 15. Qualquer restauração e, com mais forte razão, qualquer restituição de um
jardim histórico só serão empreendidas após um dos documentos referentes ao
respectivo jardim e aos jardins análogos, suscetível de assegurar o caráter científico
da intervenção. Antes de qualquer execução, esse estudo deverá resultar em um
projeto que será submetido a um exame e a uma aprovação colegiados.
Art. 16. A intervenção de restauração deve respeitar a evolução do respectivo jardim.
Em princípio, ela não deveria privilegiar uma época à custa de outra, salvo se a
degradação ou o definhamento de certas partes puderem, excepcionalmente, dar
ensejo a uma reconstituição fundada sobre vestígios ou sobre uma documentação
irrecusável. Poderão ser, mais particularmente, objeto de uma restituição eventual as
partes de um jardim mais próximas do edifício a fim de fazer ressaltar sua coerência.
Art. 17. Quando um jardim houver desaparecido totalmente ou quando só possuírem
elementos conjecturais de seus estados sucessivos, não poderá empreender uma
restituição relevante da noção de jardim histórico.
Os trabalhos que, neste caso, se inspiram em formas tradicionais sobre o terreno
de um jardim antigo, ou em lugar onde nenhum jardim tenha previamente existido,
constituiriam, então, noções de evocação ou de criação, excluída qualquer qualificação de jardim histórico. Carta de Florença, 1981 (CURY, 2004).

As modificações que devem ser evitadas são as que possam deteriorar a qualidade
do jardim e seu entorno. O Iphan apoia sempre as intervenções que contribuem para
a integridade e preservação, respeitando a estética da paisagem e a funcionalidade
do espaço.
Quadro síntese da análise dos espaços livres públicos de Laguna (SC)
ESPAÇOS
LIVRES
PÚBLICOS

CONCEPÇÃO
AMBIENTAL

CONCEPÇÃO
FUNCIONAL

CONCEPÇÃO
ESTÉTICA

CONCEPÇÃO
CULTURAL/HISTÓRICA

De acordo
com as visitas
exploratórias,
levantamento
fotográfico
e análise do
SIG.

Critérios de
conforto e
sustentabilidade. Permeabilidade
do solo e
vegetação
nativa ou
relevante.

Critérios de
acessibilidade,
infraestrutura,
mobiliários e
equipamentos
existentes, estado
de conservação e
ergonomia.

Critérios quanto
à forma e composição. Foram
arguidos técnicos
do Iphan quanto
aos elementos
considerados
marcantes pelo
Instituto.

Foram analisados: história
do local, valores, integridade,
autenticidade e entorno. A
integridade dos espaços e a
representatividade de sua época foram determinantes para a
análise e a posição deste como
jardim histórico ou não. Foram
realizadas reuniões no escritório
técnico do Iphan para essas
análises.
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ESPAÇOS LIVRES
PÚBLICOS
Morro do Rosário

01

Largo do Rosário

CONCEPÇÃO
AMBIENTAL

CONCEPÇÃO
FUNCIONAL

Não possui
vegetação de
destaque, porém sua permeabilidade é
garantida pela
área pública,
um terreno
baldio central
e inclinado.

Não possui
mobiliário ou
equipamento;
não tem acessibilidade e traçado
a ser preservado.
Lugar não aproveitado, inserido
na centralidade.

Inexistência
de elementos
para avaliação
de qualidade
estética.

Em 1845 tinha
em seu cume a
capela Nossa
Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, construída
por escravos. Até
1996 existiam
suas ruínas;
hoje há apenas
vestígios.
Não representa
um jardim histórico.

Possui uma
figueira e
canteiros com
grama. Próximo ao morro
do Rosário.

Possui mobiliário
urbano: dois
bancos e uma
mesa, porém
muito danificados. Não possui
lixeiras. Seu
entorno é ocupado por casas, a
maioria com uso
comercial.

Possui traçado
triangular e
monumento em
homenagem
a Jerônimo
Coelho.

Formou-se a partir da demolição
de casas. Não
representa um
jardim histórico.

Sua vegetação
original foi
subtraída em
intervenções
para transformá-la em
praça para
eventos. Possui
amendoeiras
que proporcionam
sombra.

Possui desenho
triangular, rede
de distribuição
subterrânea e
bancos em bom
estado.

Possui monumento em
homenagem
à Anita Garibaldi e, no seu
entorno, prédios
da Câmara e
cadeia, sobrados
luso-brasileiros e
ecléticos.

Já foi praça da
Cadeia, Conde
D’Eu, Conselheiro Mafra e
praça da Bandeira. Palco de
acontecimentos
históricos, como
a Proclamação
da República em
1839.
Não representa
um jardim histórico.

Não possui
elementos
significativos
de vegetação, além de
uma aroeira
ao centro.
Próximo ao
sopé do morro
do Moinho e
da fonte da
Carioca.

Possui formato
triangular, dois
bancos e um
conjunto de
lixeiras.

Da praça, visualiza-se a fonte da
Carioca e a casa
Pinto D’Ullysséa.

Surgiu junto com
a construção do
colégio Jerônimo
Coelho e do
posto de saúde
em 1911. Antes o
local se configurava como um
alagado para as
lavadeiras. Não
representa um
jardim histórico.

02

Praça República Juliana

03

Praça Lauro Muller

04

100

CONCEPÇÃO
ESTÉTICA

CONCEPÇÃO
CULTURAL/
HISTÓRICA
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Praça Vidal Ramos

05

Rotatória

06

Praça Domingos de B.
Peixoto

Possui pares
de palmeiras
reais nos
quatro cantos
e vegetação
abundante
com variadas
espécies.

Muito utilizada
até a década
de 1990 para encontro dos jovens
da cidade. Com
o fechamento do
cinema, perdeu
o movimento nos
finais de semana.
Próximo ao
comércio, é um
lugar tranquilo
para descanso e
contemplação.

Possui um elemento significativo, o chafariz
central, com
pavimentação
em piso hidráulico na borda.

Construída entre
1910 e 1915
onde antes era
campo de manejo. É a praça
da igreja Matriz,
possuindo traçado geométrico.
As intervenções
sempre respeitaram o traçado
inicial.
Representa um
jardim histórico.

Não possui
vegetação.
Próximo à lagoa, exposta a
ventos fortes,
principalmente
Nordeste e
Sul.

Possui um poste
central. Serve
para direcionar o
trânsito dos bairros Progresso e
Magalhães para
o Centro.

Localiza-se de
frente para a
lagoa Santo
Antônio dos
Anjos. Forma de
círculo.

Não representa
um jardim histórico.

Possui uma
amendoeira; local de
abrigo para
pássaros.

Possui dois
bancos.

Localiza-se entre
a rotatória e
o cine teatro
Mussi. Tem um
monumento em
homenagem a
Domingos de
Brito Peixoto,
fundador da
cidade. Seu formato constitui-se
como a finalização da quadra.

Tem piso de
ladrilho hidráulico, o que seria
uma condicionante para futura
intervenção.
Representa, em
parte, um jardim
histórico.

Possui duas
amendoeiras,
próximo da
lagoa.

Possui bancos,
lixeira e uma
feira itinerante de
produtos naturais
nas sextas-feiras.

Localiza-se de
frente para o
mercado público
municipal.
Resíduo urbano
gerado após a
desativação da
linha férrea.

Passou por
muitas intervenções; funcionava
antes um posto
de gasolina. Não
representa um
jardim histórico.

07

Praça Paulo Carneiro

08
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Calçadão XV de
Novembro

Espaço público
seco, sem
vegetação.

Possui bancos
e lixeiras pouco
usados. É um
grande corredor
comercial e de
serviços.

Possui desenhos
em pedra portuguesa no piso.
Rua comercial,
liga a praça da
Matriz à orla
da lagoa Santo
Antônio.

A rua XV de
Novembro foi
palco dos ensaios
de carnaval da
cidade por muitos
anos. Na década
de 1990 foi construído o então
calçadão. Não
representa um
jardim histórico.

Espaço público
seco, sem
vegetação. Próximo à orla da
lagoa, exposto
a ventos.

Possui bancos
quebrados e
serve de depósito
de lixo para os
comerciantes.

Não possui
apelo estético.
Localiza-se em
frente às docas
da lagoa Santo
Antônio dos
Anjos. Surgiu
após demolição da antiga
rodoviária e um
antigo posto de
gasolina.

Era, até o início
dos anos 1980,
local da rodoviária municipal.

Possui amendoeiras e
pouca grama.
Tem um belíssimo pôr do sol.
Ventos sul e
nordeste.

Principais
usuários são
pescadores e
pessoas à espera
de transporte
público.

Localiza-se na
extensão da
orla da lagoa
Santo Antônio
dos Anjos e é
dividida em
norte e sul pelo
mercado público municipal.

Já passou por
várias intervenções. Hoje possui
quiosques com
produtos importados e produtos
naturais. Não
representa um
jardim histórico.

Possui canteiros
com grama.
Ventos sul e
nordeste.

É a doca,
utilizada como
atracadouro
para pequenas
embarcações.

Representa a
orla da parte
sul do mercado
público. Possui
um monumento
do Rotary Clube
de Laguna.

Passou por várias
intervenções. Já
teve alguns tipos
de bancas de peixe, hoje extintas.
Não representa
um jardim histórico.

09

Calçadão Avenida

10

Orla Norte

11

Orla Sul

11

Quadro produzido por Claudione Medeiros (2015) para análise dos espaços livres públicos de Laguna (SC).
Fotos de Claudione Medeiros e análise da concepção cultural/histórica baseada nos estudos de Morais (2016).

A partir das análises apresentadas no quadro, e como forma de comprovar a aplicabilidade da infraestrutura verde nos espaços livres públicos do centro de Laguna,
foi elaborado um mapa de aplicação do conceito de infraestrutura verde (figura 16) e
algumas imagens esquemáticas relacionadas a ele nas figuras 17 a 28. Foi incorporado
nesses desenhos o conceito de infraestrutura verde para otimizar a drenagem urbana
e evitar alagamentos pontuais, principalmente próximo ao casario tombado. O mapa
abaixo foi estruturado em quatro eixos: três possuem um espaço livre estruturador e
coincidem com os principais talvegues formados dentro da microbacia do centro de
Laguna; o quarto eixo é o receptor das águas, localizado na orla da lagoa.
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Figura16 Mapa de aplicação do conceito de infraestrutura verde.
Fonte: Mapa produzido em 2015 por Claudione Medeiros, utilizando a base cartográfica do
Escritório Técnico do Iphan de Laguna (SC).
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O eixo largo do Rosário (figura 17) possui como elemento estruturador o morro
do Rosário e a praça República Juliana. Nesta são realizadas homenagens cívicas e
eventos culturais, portanto as intervenções precisam respeitar essa vocação do local.
São inseridos os jardins de chuvas, canteiros pluviais e uma cisterna – que coleta água
do telhado do museu Anita Garibaldi para ser utilizada na manutenção da praça (figura
18). Os pontos com maior alagamento estão no sopé do morro, onde foi inserido um
jardim de chuvas para auxiliar na drenagem tradicional existente. Os canteiros pluviais
auxiliam na absorção das águas das chuvas que se acumulam entre a via de rolamento
e as guias, deixando livre o caminho para pedestres (figura 19).
Morro do Rosário

Praça República
Juliana

Figura17 Imagem de localização do eixo largo do Rosário.
Fonte: Figura adaptada sobre imagem do Google Earth, 2015, por Claudione Medeiros, 2015.

Figura18 Intervenções pontuais exemplares no eixo largo do Rosário.
Fonte: Produzida por Claudione Medeiros, 2015, sobre imagem do Google Earth, 2015.
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Figura 19 Corte esquemático do eixo largo do Rosário.
Fonte: Claudione Medeiros, 2015.

O segundo eixo é o largo da Carioca, que representa o principal talvegue identificado nas análises dos mapas (figura 20); a praça Lauro Muller e a fonte da Carioca
são os espaços livres estruturadores desse eixo. Evidências explícitas da existência de
um córrego na área em questão são encontradas na descrição da cidade em 1880,
feita por Ulysséa (1943). O córrego foi canalizado em 1911 devido à construção do
colégio Jerônimo Coelho. Sendo assim, a proposta dessa aplicação de infraestrutura
verde é retomar esse caminho natural das águas através de vala britada e um sistema
de calhas ou biovaletas conectando o jardim de chuvas e os canteiros pluviais (figuras
21 e 22). O parque infantil, inserido no eixo, representa novas possibilidades de uso e
permanência no espaço livre reabilitado, protegido dos ventos, localizado na travessa
Clito Araújo, vizinho ao colégio Jerônimo Coelho.
Colégio Jerônimo Praça Lauro
Muller
Coelho

Tv. Clito Araújo

Figura 20 Mapa de aplicação de localização do eixo largo da Carioca.
Fonte: Figura adaptada sobre imagem do Google Earth, 2015, por Claudione Medeiros, 2015.
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Figura 21 Intervenções pontuais exemplares no eixo largo da Carioca.
Fonte: Figura adaptada sobre imagem do Google Earth, 2015, por Claudione Medeiros, 2015.

Figura 22 Corte esquemático do eixo largo da Carioca.
Fonte: Claudione Medeiros, 2015.

O eixo Largo da Matriz é formado pela praça Vidal Ramos e pelas ruas que a ligam
à lagoa Santo Antônio dos Anjos (figura 23). A rua com maior índice de alagamentos é a XV de Novembro. Utilizada como calçadão, receberá canteiros pluviais para
afastar as águas de chuva do casario e permitir a passagem de pedestres (figura 24
e 25). O sistema de calhas e valas britadas também servirá para potencializar, além
do direcionamento das águas para a lagoa, a capacidade de percolação. A praça estruturante desse eixo é identificada como jardim histórico; nesse caso, as intervenções
devem respeitar as diretrizes e legislação pertinentes. Por fazer parte desse contexto
vários prédios públicos, como o centro cultural, a matriz e o conservatório de música,
a cisterna receberá a captação das águas de chuva dos telhados dos edifícios e servirá
para manutenção da praça e recurso para o chafariz central.
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Rua XV de
Novembro

Praça Vidal
Ramos

Figura 23 Mapa de aplicação de localização do eixo largo da Matriz.
Fonte: Figura adaptada sobre imagem do Google Earth, 2015, por Claudione Medeiros, 2015.
Chafariz
central
Ju
Rua XV de Novembro
Ju
Chafariz
central

Figura 24 Intervenções pontuais exemplares no eixo largo da Matriz.
Fonte: Figura adaptada sobre imagem do Google Earth, 2015, por Claudione Medeiros, 2015.

Figura 25 Corte esquemático do eixo largo da Matriz.
Fonte: Medeiros (2015).
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O quarto eixo, aqui denominado eixo Receptor Docas, é formado pela extensão da
orla da lagoa Santo Antônio dos Anjos no Centro (figura 26). É o principal eixo formador da infraestrutura proposta, pois é o destino dos demais. Para ele é proposta uma
ciclovia a fim de aumentar a mobilidade urbana na avenida Colombo Machado Salles,
que corta o Centro ligando-o aos demais bairros da cidade (figuras 27 e 28). Em toda
a extensão desse eixo receptor foram detectados problemas de alagamento, embora
a lagoa esteja a poucos metros. O sistema de infraestrutura verde conectará os outros
eixos até o corpo hídrico e aumentará a capacidade de absorção das águas de chuva.

Orla Sul

Doca

Orla Sul

Figura 26 Mapa de aplicação de localização do eixo Receptor Docas.
Fonte: Adaptada sobre imagem do Google Earth, 2015, por Medeiros (2015).

Figura 27 Intervenções pontuais exemplares no eixo Recptor Docas.
Fonte: Figura adaptada sobre imagem do Google Earth, 2015, por Claudione Medeiros, 2015.
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Figura 28 Corte esquemático do eixo Receptor Docas.
Fonte: Claudione Medeiros, 2015.

CONSIDER AÇÕES FINAIS
Os centros históricos tombados necessitam de técnicas que promovam o seu desenvolvimento por meio de estratégias de baixo impacto, haja vista sua situação já
consolidada e a existência de uma paisagem cultural marcante, com casario e arruamentos. A ineficiência dos sistemas de drenagem tradicionais e os danos causados ao
patrimônio devido a mudanças climáticas são evidentes.
A infraestrutura verde pode contribuir consideravelmente para promover a revitalização desses centros, valorizando sua paisagem e aumentando a eficácia da drenagem
urbana por ser um sistema que se aproveita dos espaços livres públicos existentes – cuja
forma é flexível e resgata as funções inerentes ao sítio sem impactar ou desconsiderar
a forma urbana preexistente.
As consequências da utilização de infraestrutura verde serão a valorização paisagística do Centro e as possibilidades de permanência nessa área, além do principal
benefício, que, diminuindo a vazão das enxurradas e aumentando a infiltração das
águas de chuva vai proteger os patrimônios construído e natural. O paisagismo agrega
valores e sensações que atraem as pessoas, tornando mais seguro e aconchegante o
lugar público e melhorando a qualidade de vida da população.
O planejamento urbano deve procurar tornar as cidades resilientes em face das
mudanças climáticas, com capacidade de resposta e recuperação aos eventos de chuvas
intensas, cada vez mais frequentes. Essa busca pelo equilíbrio entre o construído e o
natural soma-se aos anseios de preservação do patrimônio consolidado, prerrogativas
do Iphan para a implementação de ações que preservem os bens tombados, transformando os centros das cidades em locais acessíveis, com diversidade social e funcional
e geradores do fortalecimento da identidade cultural.
A identificação dos espaços livres públicos passíveis da aplicação da infraestrutura
verde no centro histórico tombado de Laguna apontou apenas a praça Vidal Ramos
como exemplo de jardim histórico, pois possui características de composição arquitetônica e vegetal que devem ser preservadas do ponto de vista histórico. Tal espaço,
Paisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 83 - 111 - 2017
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analisado de acordo com as recomendações da Carta de Florença de 1981 (CURY,
2004), é passível de restauração, manutenção e conservação, no entanto, qualquer
modificação precisará ser justificada e aprovada pelos órgãos competentes, respeitando
a evolução do jardim e cada época desde sua criação.
Os demais espaços identificados como passíveis de receber infraestrutura verde
poderão aumentar e potencializar as áreas permeáveis e promover o equilíbrio do ciclo
hidrológico das águas, aumentando a infiltração, a percolação e a evapotranspiração.
A locação dessas estratégias ecológicas deverá coincidir com os principais pontos de
alagamento, observados em campo após chuvas intensas e enxurradas.
Estudar os espaços livres públicos dos centros históricos tombados é apenas o
ponto de partida para futuros projetos de revitalização utilizando a infraestrutura verde. Difundir tais estratégias e promover a globalização desse conhecimento – unindo
estudos científicos com aplicações existentes em outros países – motivará a criação
de um modelo sustentável e maleável para cidades tombadas. Os estudos científicos
devem contribuir para a constituição do planejamento urbano por meio de ações e
diretrizes produzidas por equipes interdisciplinares, formadas para explorar os métodos
e estratégias de infraestrutura verde. Esta se apresenta não só como opção paisagística,
mas como resiliência urbana, amenizando os riscos aos quais as cidades estão cada
vez mais expostas.
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ESPAÇOS PÚBLICOS DE PROPRIEDADE PRIVADA :
OS POPS DE NOVA YORK
PRIVATELY OWNED PUBLIC SPACES: POPS IN NEW YORK
Luciana Oliveira*
Maria Augusta Justi Pisani**

RESUMO
Este artigo discute as implicações da transferência de responsabilidade da proposição e gestão
dos espaços coletivos, da esfera pública para a esfera privada, e qual o impacto e/ou contribuição dessa transferência para a paisagem urbana e a qualidade de vida. O objeto de estudo
é o sistema de bonificação utilizado em Nova York para criação de espaços de propriedade
privada de uso coletivo, denominados POPS (Privately Owned Public Spaces). A pesquisa realizou
levantamento quantitativo e qualitativo com base nos preceitos teóricos de Jan Gehl (2006),
na Park Avenue. Os resultados obtidos demonstraram que as praças corporativas dos edifícios
contribuem para o sistema de espaços livres para uso público e enobrecem a paisagem urbana
local. Porém, a apropriação dos espaços livres pela população depende do grau de acessibilidade
e permeabilidade visual entre os POPS e as circulações públicas, as calçadas.
Palavras-chave: Espaços públicos de propriedade privada. Paisagem urbana. Espaço público.
ABSTR AC T
This article discusses the implications of transferring the provision and management of collective public places
from the public to the private sphere as well as the impact and/or contribution of this transference to the urban
landscape and the citizens’ quality of life. The subject of this study is the bonus system adopted in New York
City to create privately owned spaces for public use, known as POPS (Privately Owned Public Spaces). Based
on Jan Gehl’s theoretical principles, a quantitative and qualitative survey on Park Avenue was carried out.
The analysis of the collected data showed that buildings’ corporate plazas not only contribute to public use
of free spaces but also ennoble the urban landscape of the area. Yet, people’s effective use of these open
public spaces still depend on the degree of accessibility and visual permeability between the POPS and the
public circulation areas, the sidewalks.
Keywords: Privately owned public spaces. Urban landscape. Public space.

INTRODUÇ ÃO
As cidades são estruturadas a partir dos arranjos entre os espaços públicos e privados. A configuração espacial dessa divisão é determinada pelos contextos cultural,
econômico, temporal e territorial de cada sociedade, impactando diretamente a vida
social dos cidadãos e a formação da paisagem urbana local. Com relação ao impacto
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na vida social, Madanipour (2003, p. 2) afirma: “O modo como o espaço é subdividido
e a relação entre a esfera pública e privada, em geral são um espelho das relações
sociais e um indicador principal de como a sociedade se organiza.”.
Além da questão da propriedade do solo, outro tema que envolve os espaços
públicos e privados está relacionado à possibilidade ou permissibilidade de uso, podendo ser este individual, para grupos restritos, ou para uso coletivo – com acesso à
população em geral:
A riqueza civil e arquitetônica, urbanística e morfológica de uma cidade, são seus
espaços coletivos, todos os lugares onde a vida coletiva se desenvolve, representa
e recorda. Talvez estes sejam, cada dia mais, os espaços que não são nem públicos nem privados, se não ambos ao mesmo tempo. Espaços públicos absorvidos
por usos particulares, ou espaços privados que adquirem uma utilização coletiva
(SOLÀ-MORALES, 2001, p. 104).

Dietmar Steiner (2004 apud CAMPOS, 2004, s/p) aponta que a diferença entre
espaço público e coletivo está no “[...] caráter socializado da concepção do espaço
público que representa o direito público; mas é no espaço coletivo que se marca a
identidade através do uso e da acessibilidade que as pessoas dão a estes espaços”.
Os espaços coletivos das cidades são, portanto, os espaços que possibilitam o
encontro dos cidadãos, e podem ser ambientes abertos – como ruas, calçadas, praças
e parques – ou ambientes construídos, como as edificações para atividades esportivas,
culturais, educacionais, religiosas e comerciais.
A United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) aprovou em 2001
a resolução sobre os objetivos do desenvolvimento urbano sustentável, na qual destaca
a importância do acesso a espaços públicos urbanos de qualidade. Estes reforçam os
vínculos das comunidades, melhoram a segurança, promovem a coesão e igualdade
social, melhoram a saúde e o bem-estar dos cidadãos, fomentam a economia e promovem a sustentabilidade ambiental. Outra característica que tem se apresentado nos
espaços públicos contemporâneos projetados e geridos de forma consistente, é o fato
de tornarem as cidades mais inspiradoras e promoverem a mobilidade mais eficiente
(UN-HABITAT, 2015).
Para Goldberger (2007), atualmente, tanto nas cidades quanto nos subúrbios
intensifica-se cada vez mais a transferência das funções que antes eram dos espaços
públicos – o encontro de pessoas para fins comerciais ou cívicos – para espaços
privados fechados, como shopping centers, casas de espetáculos culturais, áreas comuns de hotéis, lobbies de cinemas multiplex e teatros, pavimentos térreos de edifícios
multifuncionais; e para espaços privados abertos – praças corporativas e parques temáticos. Tais espaços privados substituem as funções dos espaços públicos, das ruas,
mercados, praças e parques.
A existência e a proliferação de espaços para uso coletivo em propriedades privadas são uma prova de que a sociedade contemporânea ainda não desistiu do desejo
de proximidade física com os outros em um local compartilhado – papel dos espaços
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públicos – mesmo que em ambientes muito diferentes das ruas tradicionais. Goldberger
afirma que, sob a alegação da escassez de recursos até para a manutenção dos locais
públicos já existentes, algumas cidades transferiram para o setor privado a criação de
novos espaços para uso público (GOLDBERGER, 2007). Despontaram, então, algumas
tipologias no urbanismo a partir do incentivo proposto pelos códigos de zoneamento
para a criação de espaços de uso público dentro de edifícios de propriedade privada,
como átrios e galerias de edifícios de escritórios.
O modo como a configuração espacial decorrente da divisão entre os espaços
públicos e privados determina a paisagem urbana é uma consequência da ação direta
ou indireta do estado. Segundo Macedo (2012, p. 86):
O Estado, de um modo direto ou indireto, é o principal agente condicionador e
formador de espaços livres. Sua ação se dá tanto por intermédio da implementação
de normas legais que direcionam o mercado imobiliário e a população na constituição dos assentamentos urbanos como também na produção e gestão de espaços
públicos, como praças, parques, avenidas, áreas de proteção ambiental etc.

De acordo com Macedo (2012), as ações diretas materializadas pelo poder público
são facilmente identificáveis, como o conjunto de obras para o sistema viário e a circulação de pedestres, e envolvem predominantemente os espaços de propriedade pública.
As ações indiretas, por sua vez, compreendem o conjunto de restrições legislativas e
urbanísticas implantadas pelas políticas públicas e pelos órgãos públicos, e impactam
as paisagens urbanas, atuando tanto na configuração das áreas de propriedade pública
quanto nas áreas de propriedade privada:
A ação indireta se expressa em todo o aparato legal da legislação, ambiental ou
urbanística, que age de uma forma incisiva pela cidade, disciplinando as ações da
população e dos órgãos públicos, induzindo a configuração de suas paisagens, tanto
no desenho dos arruamentos, como no dimensionamento dos lotes, na limitação
da altura das construções, na criação de estoques de áreas livres públicas para a
construção de parques e praças, denominadas legalmente de “áreas verdes”, nos
recuos dos edifícios, na criação de áreas de proteção ambiental etc. (MACEDO,
2012, p. 86).

Este artigo aborda uma ação indireta do poder público municipal, utilizada por
algumas cidades dos Estados Unidos da América (EUA), como Nova York, Boston, San
Francisco, que afeta diretamente a configuração espacial e, portanto, a vida social dos
cidadãos e a paisagem urbana. Trata-se do sistema de bonificação que incentiva a
criação de espaços de uso público dentro de lotes de propriedade privada, denominados
Privately Owned Public Spaces (POPS). A cidade de Nova York foi pioneira na utilização
desse sistema a partir da promulgação da Resolução de Zoneamento de 1961.
A proposição do sistema de bonificação foi justamente uma resposta do poder
público municipal diante da necessidade da melhoria da qualidade urbana de áreas
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adensadas e verticalizadas da cidade, visando à melhor insolação e aeração das ruas
e calçadas e o aumento de áreas para uso público nas regiões valorizadas da cidade.
Banerjee (2007) já havia identificado a pequena expansão na proposição de parques e sistemas de espaços livres nas grandes cidades dos EUA nas últimas décadas,
principalmente quando comparada ao crescimento de um século atrás. A criação de
espaços livres não está acompanhando o crescimento da população, e há desigualdade na distribuição dos espaços livres urbanos quando comparada as áreas verdes dos
condomínios de classe média e alta, nas áreas mais afastadas, e as áreas densamente
ocupadas das zonas centrais das cidades.
A metodologia aqui utilizada visa à análise do impacto dos espaços públicos de
propriedade privada (POPS) na paisagem urbana de área de centralidade verticalizada
e adensada, utilizando como objeto de análise um setor de Midtown, em Manhattan.
A relevância desta pesquisa pode ser inicialmente considerada local, por tratar-se do
exame das qualidades dos espaços públicos de uma centralidade da cidade de Nova
York. Contudo, sob uma perspectiva abrangente, pode ser subsídio para estudos similares em cidades que melhoraram qualitativamente segmentos de seu tecido urbano e
trouxeram melhorias para a população em geral. É o caso, por exemplo, de Barcelona,
Londres, Nova York e Chicago, que apresentaram aumento na procura pelo turismo
local a partir de investimentos pontuais em setores das cidades.
São os espaços públicos que dão nexo para as cidades. A qualidade desses espaços é diretamente proporcional à qualidade de vida na cidade, fazendo a conexão e a
transição entre os outros espaços, dos restritamente privados aos integralmente públicos, sendo a paisagem urbana composta por essas mesclas de propriedades e usos.
Estudá-los permite entender a qualidade da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos.
O objetivo principal desta pesquisa é contribuir para a discussão sobre o processo
de privatização dos espaços para uso coletivo em áreas de centralidades por meio
do estudo e análise de um fragmento urbano de Nova York, e auxiliar na promoção
de diretrizes a serem adotadas pelas políticas públicas urbanas com relação às áreas
para uso público, além da melhoria e valorização paisagística das cidades brasileiras.
Primeiramente apresenta-se um breve histórico das Resoluções de Zoneamento de
Nova York, uma vez que a história dos POPS está diretamente relacionada aos avanços
da legislação. Em seguida, é traçado um panorama da situação atual dos POPS de
Nova York, e finalmente utiliza-se do estudo de caso de um trecho da Park Avenue para
apresentar os resultados quantitativos e qualitativos, que permitem analisar o impacto
dos espaços públicos de propriedade privada sobre a paisagem urbana de uma área
verticalizada e adensada da cidade.
A S RESOLUÇÕES DE ZONE A MENTO DE NOVA YORK
A cidade de Nova York pertence à porção sul do estado de Nova York, região
nordeste dos Estados Unidos, e está dividida em cinco distritos: Brooklyn, Bronx,
Manhattan, Queens e Staten Island. Nova York faz parte de um arquipélago na foz do
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rio Hudson; somente o distrito do Bronx está no continente. A ilha de Manhattan é o
centro econômico da cidade e o mais densamente habitado, com 26.876,20 habitantes
por km² e 1.585.873 habitantes, segundo o levantamento demográfico de 2010 (U.S.
CENSUS BUREAU, 2010).
A cidade é um exemplo dos mais significativos do tipo de parceria público-privada
como forma de obtenção de capital para investimento na criação de espaços públicos
de propriedade privada. Os POPS são definidos como os espaços para uso público,
criados e mantidos por empreendedores em troca de uma área adicional de construção
(ZONING Resolution, 2012). A partir da Resolução de Zoneamento de 1961, os edifícios
residenciais e de escritórios puderam obter uma bonificação em área construída em troca
da criação de espaços de uso público em seus empreendimentos. Os espaços poderiam
ser internos ou externos, compreendendo praças, galerias, átrios, desde que fossem
acessíveis para o uso coletivo. Um dos primeiros objetivos da implantação dos POPS,
a partir da implantação do Zoneamento de Incentivo1, foi permitir melhor iluminação
natural e aeração dos distritos de alta densidade comercial e residencial, para amenizar
o caráter predominantemente rígido e verticalizado das áreas mais densas da cidade.
Desde o primeiro decreto de zoneamento dos EUA – a Resolução de Zoneamento
de 1916, promulgada na cidade de Nova York –, implantou-se restrições para limitar
e regulamentar a altura e os volumes das edificações, com o objetivo de aumentar as
áreas livres entre os edifícios para melhorar a aeração e insolação no nível dos térreos
e calçadas (KAYDEN, 2000). Afinal, a cidade já estava em processo de verticalização
desde o fim dos anos 1890 e início dos anos 1900, com a construção de edifícios que
ocupavam todo o limite do lote. A associação entre os avanços tecnológicos dos elevadores de passageiros e das estruturas metálicas utilizadas na construção dos edifícios
ampliou significativamente o número de pavimentos que podiam atingir.
Na Thames St, no Financial District, é possível observar a pequena área de céu
visível a partir da rua estreita entre o edifício 111 Broadway, inaugurado em 1905, e o
edifício 115 Broadway, inaugurado em 1907, ambos com 21 pavimentos e ocupando
praticamente o lote inteiro, sem recuos (figuras 1 e 2).
De acordo com Kayden (2000), para evitar o afunilamento das ruas, a Resolução
de Zoneamento de 1916 introduziu restrições de gabarito que limitaram a altura do
edifício no alinhamento do lote. Em alguns setores da cidade, por exemplo, a altura
máxima do edifício no alinhamento do lote era de duas vezes e meia em relação à
largura da rua, e, a partir desse limite, o edifício deveria obedecer a recuos que permitiam aumentar sua altura total. Essa restrição legislativa levou a uma configuração
de escalonamentos conforme os edifícios verticalizavam, que recebeu a alcunha de
“bolo de noiva”, ou de “zigurate”, e criou um perfil de paisagem repleto desse efeito
em trechos da cidade (figura 3).

1

O Zoneamento de Incentivo foi assim denominado em decorrência da política pública inserida na Resolução
de Zoneamento da Cidade de Nova York, de 1961, que fomentou a criação de espaços de uso público em
propriedades privadas a partir da premissa de incentivar, ao invés de exigir, que os incorporadores privados
atuassem segundo as intenções do poder público (KAYDEN, 2000, p. 11).
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Figura 1 Thames St, no Financial District,
Nova York.
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira, 2013.

Figura 2 Céu visível a partir do centro da Thames St, no Financial District, Nova York.
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira, 2013.
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Figura 3 Vista aérea do lado leste de Manhattan, que contém muitos edifícios com formato escalonado, em decorrência das restrições urbanísticas da Resolução de Zoneamento de 1916.
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira, 2013.

Outra restrição urbanística da Resolução de Zoneamento de 1916 indicava que
toda porção de edifício que ocupasse apenas 25% da área do terreno e o fundo do lote
poderia verticalizar sem restrições de gabarito. Tal tipologia não teve grande aceitação
do mercado em função dos custos necessários para viabilizar os empreendimentos, mas
foram construídas algumas exceções como o Empire State Building (1931) e o Chrysler
Building (1930), que utilizaram quase toda a base do terreno nos níveis inferiores e
depois afinaram a porção superior.
Dois edifícios foram fundamentais para a revisão da legislação: o Lever House e
o Seagram Building, ambos nas esquinas opostas da Park Avenue com a E57th St. De
tipologias diferentes dos “bolos de noiva”, esses edifícios serviram de inspiração para
as novas restrições urbanísticas que foram adotadas na Resolução de Zoneamento de
1961. O edifício Lever House (1952), projetado por Skidmore, Owings & Merril LLP
(SOM), tem embasamento em bloco horizontal que ocupa quase todo o lote, suspenso
do pavimento térreo, criando uma praça coberta com passagem livre entre as ruas e
uma torre disposta perpendicularmente à avenida (figuras 4 e 6). Já o Seagram Building
(1958), projeto de Mies Van der Rohe, é uma torre única, recuada ao fundo do lote,
criando uma praça frontal com dois espelhos d’água (figuras 5 e 7).
As novas configurações volumétricas e de implantação do Lever House e o Seagram
Building serviram de referência para as propostas de reformulação da legislação de
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Nova York, formuladas pelo escritório de arquitetura Voorhees Walker Smith & Smith,
contratado pela prefeitura. A Resolução de Zoneamento de 1961 introduziu duas novas
restrições urbanísticas importantes para a mudança do perfil da paisagem de Nova
York. Uma delas foi a introdução do Coeficiente de Aproveitamento (FAR), índice que
estabelece a área total de construção em função da área do terreno. Outra restrição
foi a introdução de novo método para estabelecer os recuos das edificações, que não
mais seriam em função da largura da rua, mas o estabelecimento de uma altura máxima para o embasamento do edifício no alinhamento do lote (KAYDEN, 2000). As
novas regras impulsionaram a construção de edifícios com embasamentos menores,
torres mais altas, e por vezes uniformes, que não apresentam base expandida no nível
do térreo, permitindo maiores áreas livres de edificações dentro dos lotes.

Figura 4 Edifício Lever House, Park Avenue.
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira, 2013.
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Figura 5 Seagram Building,
Park Avenue.
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira,
2013.

Figura 6 Marquise do edifício Lever House, Park Avenue.
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira, 2013.
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Figura 7 Praça do Seagram Building, Park Avenue.
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira, 2013.

Além das novas restrições urbanísticas, a Resolução de Zoneamento de 1961 introduziu um sistema de bonificação para incentivar o empreendedor privado a atuar em
parceria com o setor público para a criação de espaços de uso coletivo, dando origem
às regras dos POPS. A princípio, a resolução permitia alguns tipos de espaços, como
praças e galerias, mas com o decorrer do tempo foram permitidos o alargamento de
calçadas e as marquises.
Os POPS estão concentrados, em sua maioria, nas áreas verticalizadas do distrito
de Manhattan, onde o espaço público é muito valorizado, devido à sua escassez nos
bairros Upper East Side, Upper West Side, Midtown e no sul da ilha, em Lower Manhattan.
Nos distritos do Brooklyn e do Queens, há poucas unidades, e nos distritos do Bronx
e Staten Island não há nenhum POPS.
A contrapartida, em forma de bonificação para a implantação de espaços de uso
público, mostrou-se irresistível para a maioria dos empreendedores de edificações
residenciais e de escritórios. Kayden relata que dos 95 edifícios comerciais construídos
entre 1966 e 1975 que poderiam utilizar o sistema, 67 edificações, ou seja 79% do
total, o fizeram (KAYDEN, 2000).
Em função da desigualdade entre as qualidades dos espaços criados, o Departamento
de Planejamento da Cidade de Nova York criou, no início dos anos 1970, uma equipe
de designers, planejadores e advogados para elaborar um Estudo do Espaço Urbano
Aberto, com a participação de conselhos comunitários locais. O trabalho desenvolvido
pela equipe baseou-se na pesquisa desenvolvida por William H. Whyte, denominada
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Street Life Project, que levou à proposição de alterações na Resolução de Zoneamento
e estipulou equipamentos mínimos e obrigatórios a serem instalados nos novos POPS,
como assentos, áreas verdes, bicicletários, bebedouros e placas de identificação.
Em 21 de maio de 1975, a cidade aprovou uma emenda na Resolução de Zoneamento, implementando a primeira grande revisão no sistema de bonificação e impondo
padrões mais rigorosos de projeto, com o objetivo de garantir as qualidades necessárias
para facilitar o acesso, o uso e a permanência das pessoas. A emenda também introduziu
um procedimento administrativo que vinculava a liberação do bônus à aprovação do
projeto detalhado do espaço, pela Comissão de Planejamento da Cidade, que reveria
e certificaria para o Departamento de Edificações que o projeto proposto atendia aos
novos padrões exigidos.
Mesmo com as melhorias resultantes a partir da emenda de 1975 e a nova forma
de aprovação dos projetos, ainda surgiram exemplos de praças que não estimulavam
o convívio dos usuários. Segundo pesquisa do final dos anos 1990, divulgada pela
prefeitura de Nova York, aproximadamente 16% dos espaços existentes até então eram
utilizados como pontos de encontro do bairro; 21% eram utilizados como locais de repouso breve; 18% estavam relacionados com a circulação; 41% tinham pouca utilização
(NEW YORK CITY, 2016).
Em razão desses dados e da insatisfação da população com alguns dos espaços,
o Departamento de Planejamento da cidade, o Municipal Art Society e o professor de
Planejamento Urbano da Universidade de Harvard, Jerold S. Kayden, desenvolveram
uma nova pesquisa, que culminou no lançamento de um livro com um banco de dados
sobre o assunto, o Privately Owned Public Space: the New York city experience. Os
resultados obtidos demonstraram que parte dos espaços públicos criados pelo sistema
de bonificação não apresentou qualidades suficientes ou equivalentes à quantidade
de área construída a mais pelos empreendedores. Kayden observou que alguns desses
espaços públicos de propriedade privada se mostraram problemáticos, parte deles
tendo sido abandonados, descuidados e até privatizados.
No período entre 1961 e 2000, foram construídos 1.498.448,70 m² de espaço
privado de uso comercial, serviços e residencial acima da área permitida pelas restrições
urbanísticas, utilizando a Lei de Incentivo e fornecendo, como retorno, mais de quinhentas
praças e galerias, que compreendem 323.748,36 m² de espaço público de propriedade
privada (APOPS, 2015). A pesquisa auxiliou o Departamento de Planejamento da cidade
a ganhar experiência em compreender quais qualidades e padrões poderiam ajudar a
criar espaços públicos bem-sucedidos a partir da análise de quais elementos básicos
ou características de projeto incentivavam ou inibiam o uso público. Os problemas
apresentados em alguns espaços foram parcialmente atribuídos à omissão, no texto
da Resolução, de diretrizes e critérios mais específicos de projeto. Em compensação, o
levantamento e análise dos espaços, principalmente das praças ao ar livre, demonstrou
que havia vários exemplos de casos bem-sucedidos, que apresentavam elementos em
comum, como áreas abundantes para assentos, canteiros de vegetações adequadas,
boa acessibilidade e conforto para os usuários.
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Em função da pesquisa, em 17 de outubro de 2007, a Câmara Municipal aprovou
uma emenda de texto, enviada pela Comissão de Planejamento da Cidade, relacionada aos padrões operacionais e de projeto dos POPS. As novas disposições tinham
por objetivo atualizar os regulamentos para a implantação dos POPS e incentivar
a criação de espaços públicos de melhor qualidade nas propriedades privadas.
A emenda incluía:
• substituir as definições existentes de praça residencial e praça urbana para uma
designação única, denominada praça pública;
• revisar e atualizar os padrões de projeto para as praças públicas a fim de assegurar projetos de qualidade em espaços abertos;
• consolidar as disposições relacionadas aos cafés e quiosques dentro das praças.
A emenda propôs alterações e nova padronização nos seguintes aspectos de projeto das praças: dimensão, configuração, localização no lote, orientação, visibilidade
da praça, mudanças no nível, circulação e acesso, obstruções permitidas, assentos,
canteiros e árvores, iluminação, lixeiras, estacionamento para bicicleta, sinalização e
os usos em frente da praça. Também propôs alterações em relação ao funcionamento,
incluindo o projeto de portões e barreiras para o fechamento noturno das praças,
quiosques e cafés ao ar livre.
Em 17 de fevereiro de 2009, a Comissão de Planejamento Urbano (City Planning
Commission) encaminhou nova emenda de texto à Resolução de Zoneamento, proposta pelo Departamento de Planejamento Urbano, sugerindo pequenas alterações
aos regulamentos das praças públicas de propriedade privada, aprovados em outubro
de 2007. A intenção era aprimorar o texto de 2007 para garantir a criação de praças
públicas em áreas de propriedades privadas que fossem convidativas, abertas, visíveis
e acessíveis. Para isso, as alterações procuram esclarecer alguns padrões e adicionar
novas disposições para a melhoria da qualidade e da utilização das praças públicas,
como permitir maior circulação de pedestres, garantir a visibilidade de toda a praça e
promover espaços públicos atrativos e bem conservados.
Em 6 de maio de 2009, a Comissão de Planejamento Urbano aprovou a alteração
de texto com algumas modificações, que deveriam esclarecer ou corrigir termos utilizados, entre eles, a Seção de 37-78, que institui a correta referência de “praça pública”,
ao invés de “praça urbana”. A partir de 10 de junho de 2009, a Câmara Municipal
aprovou a Alteração do Texto de Acompanhamento de Praça Pública (Public Plaza
Follow-up Text Amendment), cujas mudanças estão em vigor.
A regulamentação para os projetos de novas praças públicas de propriedade privada
é orientada atualmente por quatro princípios de projeto:
• aberta e convidativa a partir da calçada: a praça deve ser visualmente interessante e facilmente vista da rua, deixando evidente que é uma área aberta,
um espaço público. Os assentos devem ser facilmente visíveis e com caminhos
generosos;
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• acessível: a praça deve ser preferencialmente localizada no mesmo nível que
a calçada para incentivar o acesso fácil por todos os transeuntes. A circulação de pedestres deve ser incentivada por um percurso agradável e racional
de caminhos;
• qualidade nos espaços para assentos: a praça pública deve acomodar uma
variedade de lugares bem concebidos e confortáveis para pequenos grupos ou
indivíduos, que podem incluir cadeiras fixas e móveis, arquibancadas e muretas
largas e baixas;
• sentimento de proteção e segurança: a praça pública deve ser orientada
para a rua e ser visualmente ligada a esta, para evitar qualquer sensação de
isolamento. Deve ser bem iluminada e conter caminhos de fácil acesso (ZONING
Resolution, 2012).
Atualmente a organização Advocates for Privately Owned Public Space (APOPS)
trabalha com o objetivo de revigorar os POPS existentes a partir de um trabalho conjunto
que envolve os cidadãos, os proprietários dos POPS, os administradores públicos e as
associações de bairros, fortalecendo os bons espaços públicos e propondo melhorias
aos espaços sem qualidade. A organização administra um site que fornece informações
e recebe comentários, sugestões e proposições para a melhoria dos espaços públicos
de propriedade privada.
Kayden (2011), um dos fundadores da APOPS, tem defendido a criação de uma
nova figura no cenário de gestão dos POPS, que passasse a funcionar como um
administrador independente ou curador responsável por promover a utilização ativa
dos espaços, para garantir que sejam criados legalmente, a partir da bonificação, e
promovam melhorias constantes e atividades educacionais.
Apesar de tantas revisões e atualizações, os projetos dos espaços públicos dos POPS
ainda não são de forma participativa, através da qual os cidadãos poderiam auxiliar
nos processos de decisões, no que diz respeito a usos, programas e equipamentos,
de forma que o projeto atendesse aos anseios e necessidades dos futuros usuários. A
introdução de algum tipo de participação traria fomentos respeitáveis para o aumento
da apropriação popular desses espaços.
OS POPS DA PARK AVENUE EM NOVA YORK
A Park Avenue é uma via do bairro Midtown, em Manhattan. Trata-se de uma das
avenidas planejadas no plano de arruamento de 1811, elaborado a partir de uma proposta de John Randel e estabelecido pela New York State Legislature. Compreende uma
grade ortogonal dividida em onze avenidas e 155 ruas, que configuram a morfologia
urbana da ilha. A área selecionada para desenvolvimento desta pesquisa é um segmento da Park Avenue onde estão localizados dois exemplos significativos de espaços
de uso coletivo em lotes privados: a praça em frente ao edifício Seagram Building e a
marquise coberta do edifício Lever House.
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O trecho em estudo da Park Avenue, entre as ruas E48th St e E59th St, possui dezoito espaços de uso coletivo, todos de propriedade privada, que compreendem: treze
espaços coletivos descobertos (praças) e cinco espaços coletivos cobertos (galeria, átrio,
passagem). A área de levantamento de dados da região compreende 260.758,27 m².
Os dezoito espaços de uso coletivo somam área de 18.606,76 m², o que corresponde
a 7,14% da área do levantamento (figura 8).

Figura 8 Mapa de áreas de espaços de uso coletivo da Park Avenue no trecho entre a E 48th St e E 59th St.
Fonte: Mapa produzido sobre imagem Google Earth, 2016, por Luciana Monzillo de Oliveira, 2016.
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Dos dezoito POPS, apenas três não usaram o sistema de bonificação: o edifício Lever
House, o Seagram Building e o 500 Park Avenue. O trecho tem 36 edifícios construídos
após a aprovação da Resolução de Zoneamento de 1961, sendo que quinze utilizaram
a bonificação, ou seja, 41%. Em cada um dos dezoito espaços coletivos existentes nesse
trecho, foram avaliados parâmetros baseados na metodologia de Gehl (2006) para as
qualidades dos espaços de uso público relacionadas aos atos de: acessar (facilidade
ou não de acesso a espaço público), ver (visibilidade entre o interior do espaço público e o exterior) e permanecer (a existência de assentos). A partir desses parâmetros,
realizaram-se o levantamento de dados e a verificação nos dezoito espaços coletivos
identificados no trecho escolhido. Foram definidas as seguintes categorias:
• acessibilidade: o espaço está em nível com a calçada e é facilmente acessado
pelo pedestre, sem barreiras físicas ou visuais;
• visibilidade: o espaço é facilmente visualizado pelo pedestre, e uma vez dentro
do espaço coletivo, é possível manter contato visual com a via pública;
• permanência: o espaço tem assentos disponíveis, de fácil e rápido acesso ao
usuário.

PA-1
PA-2
PA-3
PA-4
PA-5
PA-6
PA-7
PA-8
PA-9
PA-10
PA-11
PA-12
PA-13
PA-14
PA-15
PA-16
PA-17
PA-18

1984
1981
1969
1975
1987
1972
1986
1981
1952
1979
1958
1986
1968
1978
1980
1968
1968
1966

POPS que
atendem 3
parâmetros

Denominação dos POPS

Assentos

Ano de
inaugur.

Visibilidade

Legenda
do mapa

Fácil Acesso

Os dados observados no local para os dezoito espaços foram numerados e legendados de PA-1 até PA-18 (tabela 1):

500 Park Avenue
499 Park Avenue
110 East 59th Street
Galleria
135 East 57th Street
450 Park Avenue
Park Avenue Tower
Warburg Dillon Read
Lever House
Park Avenue Plaza
Seagram Building
40 East 52nd Street
345 Park Avenue
New York Palace Hotel
560 Lexington Avenue
437 Madison Avenue
280 Park Avenue
Westvaco

Tabela 1 Em cinza estão identificadas as categorias que foram registradas nos POPS analisados do trecho da Park Avenue; em
verde, destacados os POPS onde foram identificados e registrados os três parâmetros analisados como satisfatórios para os
espaços públicos de propriedade privada. Fonte: Elaborado pelas autoras.
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A análise dos dados indica que dos dezoitos POPS, nove espaços atendem aos três
parâmetros apontados por Gehl (2006) como boas condições para os espaços para
uso público. Todos esses espaços são praças, com acesso diretamente a partir das
calçadas, sem barreiras arquitetônicas ou visuais. Apenas a marquise do Lever House
é uma área parcialmente coberta (figura 9).
PA-3 - 110 East 59th Street

PA-5 - 135 East 57th Street

PA-7 - Park Avenue Tower

Bancos facilmente acessados no
alargamento da calçada.

Mesas e cadeiras em recuo lateral.

Bancos facilmente acessados em
praça externa.

PA-8 - Warburg Dillon Read

PA-9 - Lever House

PA-11 - Seagram Building

Mesas e assentos facilmente acessados em praça externa.

Bancos sob marquise e no pátio
central, com fácil acesso.

Bancos facilmente acessados na
praça frontal.

PA-12 - 40 East 52nd Street

PA-13 - 345 Park Avenue

PA-16 - 437 Madison Avenue

Bancos facilmente acessados no
recuo frontal.

Bancos facilmente acessados na
praça frontal.

Bancos acessados a partir das
escadas.
Boa visibilidade.

Figura 9 Nove POPS da Park Avenue, onde há boa qualidade em relação à facilidade de acesso, visibilidade e
assentos para permanência da população.
Fotos: Luciana Monzillo de Oliveira, 2013.

Cada um dos demais nove POPS não atende pelo menos um dos parâmetros
de Gehl (2006), e, portanto, não foram considerados plenamente satisfatórios como
espaços para atração e apropriação pelos usuários. Alguns não têm assentos para
permanência da população, outros possuem barreiras arquitetônicas, como escadas
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ou portas (figura 10). Os espaços internos, galerias e arcadas ou passagens internas
entre duas ruas através do edifício são áreas reconhecidas predominantemente pelos
moradores e usuários frequentes da região, tornando difícil a identificação da área
como de uso público pelos turistas ou pedestres ocasionais.
PA-1 - 500 Park Avenue

PA-2 - 499 Park Avenue

PA-4 - Galleria

Alargamento de calçada com
desnível.

Passagem coberta entre vias, com
bancos.

Passagem por galeria entre ruas,
com bancos e mesas.

PA-6 - 450 Park Avenue

PA-10 - Park Avenue Plaza

PA-14 - NY Palace Hotel

Bancos no recuo lateral do edifício
em praça elevada da calçada.

Mesas e cadeiras dispostas em
galeria de passagem coberta e com
portas de acesso.

Cadeiras e mesas isoladas da via
pública por gradil e portão.

PA-15 - 560 Lexington Av.

PA-17 - 280 Park Avenue

PA-18- Westvaco

Bancos sob marquise do edifício.

Bancos de costas para as vias públicas. Plano elevado.

Bancos de costas para a via pública.
Plano elevado.

Figura 10 Nove exemplos de POPS da Park Avenue, com carência de qualidades em relação à facilidade de
acesso, visibilidade e assentos para permanência da população.
Fotos: Luciana Monzillo de Oliveira, 2013.

Além das qualidades físicas, a análise dos espaços livres de edificações, resultantes
da utilização do sistema de incentivo para criação dos espaços públicos de propriedade
privada nos lotes do trecho analisado, apresentou diferentes configurações de paisagens.
Por exemplo, no trecho entre as ruas E57th St. e E59th St. (figura 11), onde os edifícios
foram construídos majoritariamente antes da Resolução de Zoneamento de 1961, a
ocupação do lote no embasamento dos edifícios é praticamente de toda a área do
terreno, o que não permitiu a existência de áreas livres de edificações.
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Figura 11 Vista da Park Avenue para o Norte, a partir do cruzamento com a E57th St, onde
os edifícios construídos antes da Resolução de Zoneamento de 1961 ocupam todo o lote,
não restando espaço livre no embasamento. Datas da inauguração dos edifícios a partir de
Zola (2017).
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira, 2016.

Figura 12 Vista da Park Avenue em direção
ao Sul, a partir da E54th St, onde é possível
observar o recuo frontal do edifício Seagram
Building, ao centro, e do edifício à direita
345 Park Avenue. Datas da inauguração dos
edifícios a partir de Zola (2017).
Foto: Luciana Monzillo de Oliveira, 2016.
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Em outro trecho, entre as ruas E54th St. e E51th St. (figura 12), a conjunção da
praça do Seagram Building, juntamente com a praça do edifício 345 Park Avenue, que
utilizou o sistema de bonificação, criaram uma paisagem aberta e convidativa para os
pedestres usufruírem das praças.
CONSIDER AÇÕES FINAIS
Nova York apresentou um processo de verticalização e adensamento em determinados distritos, que intensificou o agrupamento e circulação de pessoas em setores
da cidade. Como resposta à necessidade de aeração e insolação nas vias públicas
das regiões mais adensadas, juntamente com a premência de oferecer áreas para uso
público em regiões muito valorizadas, o governo municipal incentivou a criação de
espaços coletivos dentro dos lotes privados, fornecendo como contrapartida a permissão
para construção de área de edificação além do permitido pelas restrições urbanísticas.
A transferência da provisão e manutenção dos espaços para uso coletivo – do
poder público para o poder privado – induziu a proliferação de espaços públicos de
propriedade privada, os denominados POPS. Estes são resultantes da colaboração
mútua entre as duas esferas, por meio de mecanismos pelos quais os governos municipais incentivam os empreendedores, que os utilizam, sendo os resultados benéficos
para todos. Quando o investidor particular está disposto a criar espaços acessíveis ao
público dentro de seus projetos, e ao mesmo tempo obter benefícios, essas parcerias
podem suprir necessidades de regiões das cidades que nem sempre estão bem providas
de espaços públicos (YOON; SRINIVASAN, 2015).
A adoção do sistema de bonificação, no trecho analisado, por 41% dos empreendedores que construíram edifícios a partir da Resolução de Zoneamento de 1961, permite
concluir que se trata de um sistema que interessa ao investidor privado. Por outro lado,
apenas 50% dos POPS obtiveram qualidades satisfatórias, segundo os preceitos de
Gehl (2006).
Entre os outros 50% dos POPS que não obtiveram resultados adequados, a maior
parcela é composta por arcadas, galerias e passagens que são de difícil identificação
e acesso aos pedestres, o que não atende a premissa fundamental do espaço para
uso público: ser convidativo ao usuário. Os espaços de uso público fechados nos térreos dos edifícios não contribuem para a paisagem urbana, pois não geram espaços
livres de edificações, não colaborando para a insolação e aeração das vias e passeios
públicos. Por outro lado, as praças corporativas externas podem contribuir para as
qualidades visuais e de conforto ambiental e são facilmente visualizadas e acessadas
pela população.
As visitas para levantamento de dados permitiram observar diferentes atividades
desenvolvidas pelas pessoas: contemplação, leitura, conversas em pequenos grupos,
descanso, alimentação, entre outras. A apropriação desses ambientes coletivos pelos
cidadãos, que podem até desenvolver o sentimento de pertencimento, acontece quando
há facilidade de acesso, boa visibilidade entre o espaço coletivo e a calçada e moPaisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 113 - 132 - 2017
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biliários de qualidade que permitam a permanência da população nos espaços para
uso público. As cidades com espaços coletivos de qualidade convidam as pessoas a
sair de seus ambientes privados, a conviver e a compartilhar a vida pública. Devido a
tantos benefícios, a criação de mais espaços públicos tornou-se uma das premissas do
planejamento e do projeto urbanos no século XXI.
Algumas cidades brasileiras de grande e médio porte vêm apresentando uma pulverização de novas centralidades em territórios urbanos de características fragmentárias, o
que torna necessário ampliar as discussões e propor políticas públicas que fomentem a
provisão de áreas para uso coletivo que promovam as qualidades da paisagem urbana.
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Fotos do PNMLM em práticas atendidas nos indicadores do âmbito ambiental.
Fonte: Autores, 2014.

AMBIENTE

DIAGNÓSTICO DO SISTEM A DE GESTÃO DOS
PARQUES NATUR AIS MUNICIPAIS DO NORTE DO
RIO GR ANDE DO SUL
DIAGNOSIS OF THE NATURAL CITY PARKS MANAGEMENT SYSTEM
IN THE NORTH REGION OF RIO GRANDE DO SUL
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RESUMO
A grande maioria dos parques brasileiros continua irregular, mesmo depois de anos da criação
da primeira Unidade de Conservação. As novas regras e leis vigentes ainda não garantem as
melhores formas de gestão dessas áreas, que atualmente se apresentam ineficientes na administração e repassadas à população com qualidade ínfima de uso. O objetivo desta pesquisa se
baseou em avaliar o sistema de gestão das Unidades de Conservação do tipo Parques Naturais
Municipais no norte do Rio Grande do Sul, visando proporcionar um levantamento do seu atual
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gerenciamento através de um diagnóstico por meio da avaliação de quatro fatores: ambientais,
sociais, econômico--financeiros e institucionais. A metodologia de abordagem utilizou questionários aplicados aos gestores e visitas às áreas. Os pontos positivos e negativos em cada um
dos parques foram pontuados como forma de compreensão dos problemas, para que ações
futuras possam ocorrer de forma eficiente na preservação das áreas protegidas do norte do
estado do Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: Preservação. Gestão. Unidades de Conservação. Parques.
ABSTR AC T
The situation of the majority of national parks in the country remains irregular, even years after the
establishment of the first Conservation Unit. New regulations and current laws still do not guarantee the
best management system of these areas, which are inadequately offered to public use. The objective of
this research is to evaluate the management system of Conservation Units of the category “Natural City
Parks” in the north region of Rio Grande do Sul. Four factors were analyzed during the survey and diagnosis
of the current management of these parks: environmental, social, economic/financial and institutional. By
means of questionnaires given to managers and visits to the areas, some positive and negative aspects in
each of the parks were analyzed as ways of understanding the existing problems, so that future action can
be efficiently taken in order to preserve the protected areas in the north region of Rio Grande do Sul State.
Keywords: Preservation. Management. Conservation unit. Parks.

INTRODUÇÃO
De acordo com Galvão et al. (2006), o termo gestão ambiental é bastante abrangente, frequentemente usado para designar ações ambientais em determinados espaços
geográficos, como: gestão ambiental de bacias hidrográficas, gestão ambiental de
parques e reservas florestais, gestão de áreas de proteção ambiental, gestão ambiental de reservas de biosfera e outras modalidades de gestão que incluam aspectos
ambientais. Segundo o autor, a gestão ambiental pode ser vista como um conjunto
de políticas, programas, práticas administrativas e operacionais que levam em conta
a saúde e a segurança das pessoas, visando à proteção do meio ambiente através
da eliminação ou minimização de impactos e danos ambientais. Para tanto, quando
se busca uma gestão ambiental eficiente, faz-se necessário analisar todas as fases do
projeto: planejamento, implantação, operação, avaliação, ampliação, realocação ou
desativação de empreendimentos ou atividades, incluindo todas as fases do ciclo de vida
de um produto. A figura 1 apresenta o ciclo de gestão adaptativa de acordo com as
fases em que retroalimentam os ciclos naturais, objetivando preservar os ecossistemas,
incentivar a pesquisa científica, os estudos e o monitoramento ambiental, promovendo
a educação ambiental, a visitação pública e o turismo ecológico, assegurando o uso
sustentável de recursos naturais (RAMOS et al., 2012).
O manejo e a gestão adequados de uma Unidade de Conservação (UC) devem
estar embasados não só no conhecimento dos elementos que conformam o espaço
em questão, mas também na interpretação da interação desses elementos. É essencial
conhecer os ecossistemas, os processos naturais e as interferências antrópicas positivas
ou negativas que os influenciam ou os definem – considerando os usos que o homem
faz do território, analisando aspectos passados e impactos atuais ou futuros, de forma
a elaborar meios para conciliar o uso dos espaços com os objetivos de criação da
UC (ICMBio, 2013).
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Figura 1 Modelo conceitual de gestão de Unidades de Conservação.
Fonte: Adaptado de Ramos et al., 2012, por Casanova et al., 2014.

A criação de Áreas Protegidas (APs) tem sido a principal estratégia global para
a conservação da biodiversidade e dos modos de vida tradicionais no mundo
(LEVERINGTON et. al., 2010; CHAPE et. al., 2005; MEDEIROS, IRVING, GARAY,
2004; RODRIGUES et. al., 2004). O Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), criado em 2007, relatou os primeiros critérios e regras na
criação e gestão das UCs. No entanto demonstra através de relatórios, que cada vez
mais em função da conscientização da conservação tem-se criado novas unidades.
Entretanto, não existem informações e conhecimentos suficientes para um gerenciamento
adequado. Além disso, a simples delimitação territorial e legal de regimes especiais
de uso é insuficiente para a conservação da biodiversidade, se não houver a gestão
adequada desses espaços (CALANDINO, 2016). Por essa razão, analisando-se sob uma
perspectiva histórica, foram criados diferentes modelos de gestão, que potencializaram
evidentes descontinuidades nas etapas gerenciais das unidades durante a alternância
dos períodos de gestão pública e diluíram os esforços na busca dos objetivos precípuos
dessas áreas (SANTOS et al., 2012).
Oliveira (2012) descreve que, no âmbito da gestão das áreas protegidas, a efetividade de gestão seria condição de eficiência e gestão em decorrência de um impacto positivo no estado de conservação da biodiversidade e/ou nas comunidades
diretamente envolvidas na utilização sustentável dos recursos naturais. A avaliação da
efetividade de gestão mede como as UCs protegem os valores que almejam proteger
e quão eficientemente estão sendo alcançadas suas metas e objetivos (HOCKINGS et
al., 2006). Para assegurar que os esforços para conservação da biodiversidade e uso
sustentável dos recursos naturais, aliados à geração de bens e melhoria da qualidade
de vida, sejam efetivos na implementação das UCs, torna-se necessária a construção
de instrumentos de monitoramento do manejo dessas áreas, de forma a subsidiar a
tomada de decisões (RAMOS et al., 2013).
Paisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 135 - 161 - 2017
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Este estudo tem como objetivo analisar como se dá a gestão de cinco parques
municipais e como os mesmos consideram os aspectos ambientais, sociais, econômico-financeiros e institucionais em seus planos de gestão. Conforme o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), o Plano de Manejo é um documento técnico
mediante o qual estarão os fundamentos de gestão e os objetivos gerais de uma UC.
O documento estabelece o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da
área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas
necessárias à gestão da UC (BRASIL, 2000).
METODOLOGIA
O diagnóstico da gestão dos parques foi realizado em quatro etapas. Na avaliação
de cada etapa foram apresentadas as características ambientais, sociais, econômico-financeiras e institucionais, com seus indicadores e práticas. Para a pesquisa selecionaram-se cinco Parques Naturais Municipais (PNMs): 1. PNM de Sertão (Sertão); 2.
PNM Longines Malinowski (Erechim); 3. PNM da Sagrisa (Pontão); 4. PNM do Apertado
(Severiano de Almeida); 5. PNM do rio Uruguai Teixeira Soares (Marcelino Ramos).
ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ÂMBITO AMBIENTAL
         ATRAVÉS DE INDICADORES NOS PARQUES
No âmbito ambiental são avaliados os aspectos relacionados com a categoria
de manejo, biodiversidade e diversidade cultural relevantes da região, presentes na
área, e as condições da UC em relação à viabilidade ecológica (RAMOS et al., 2013).
Ervin (2003), Hockings, (2003) e Parrish, Braun, Unnasch (2003) descrevem que as
avaliações das UCs no grupo da integridade ecológica considera aspectos como:
integridade, viabilidade das espécies, processos ecológicos, ameaças e pressões às
quais a UC está submetida.
Nesta etapa realizou-se o diagnóstico e foram avaliados aspectos relacionados
com a categoria de manejo, a biodiversidade e a diversidade culturais. Considerou-se quais aspectos eram mais relevantes para a região e a existência destes na área
e nas condições da UCs em relação à viabilidade ecológica. Para tanto elaborou-se
um conjunto de questões que nortearam os indicadores, categoria de manejo e se a
área possuía condições de viabilidade ecológica (quadro 1).
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Quadro 1 Âmbito ambiental, aspectos e indicadores
I - ÂMBITO AMBIENTAL
Indicador 1

Indicador 2

Categoria de manejo
Prática 1 – serão avaliados os
objetivos de conservação e a
categoria de manejo e seus
usos.
Prática 2 – serão avaliados os
usos que se desevolvem na UC e
se estes são compatíveis com a
categoria de uso.

Prática 3 – será avaliado se a área
conserva amostras representativas
de ecossistemas.
Prática 4 – será avaliado se a
área conserva atrativos naturais
relevantes.
Prática 5 – será avaliado se a área
contribui para a conservação da
diversidade biológica.

Indicador 3
A área possui
condições de
viabilidade ecológica
Prática 6 – será avaliado
se a área possui
conectividade entre outras
UCs e ou APPs.
Prática 7 – será avaliado
se o zoneamento da UC
favorece a viabilidade
ecológica.

Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2012), por Casanova et al., 2014.

ETAPA 2: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO NO ÂMBITO SOCIAL
         ATRAVÉS DE INDICADORES NOS PARQUES
Nesta etapa fez-se a avaliação quanto ao âmbito social dos parques, através de
questionário avaliativo. A aplicação das questões foi direcionada aos gestores responsáveis por cada um dos parques. Foram avaliados aspectos relacionados aos programas
educativos ofertados nos parques, os recursos disponíveis, o tipo de sustentabilidade
para a manutenção da UC e o modo de convivência da população com a área. O
quadro 2 apresenta os indicadores sociais e as práticas selecionadas para esta etapa.
Quadro 2 Âmbito social, indicadores e práticas
ASPECTO SOCIAL
Indicador 4 – Estratégias e aplicações de integração da comunidade do entorno e população
em geral.
Prática 8 – será avaliado se o parque possui Conselho Gestor e se este facilita o manejo adequado
da área.
Prática 9 – serão avaliadas quais são as estratégias de integração entre a população e o parque.
Prática 10 – será avaliado se a população do entorno é envolvida com a implementação de estratégias
para melhoria contínua.
Prática 11 – será avaliado se o parque e a população interagem na gestão.
Prática 12 – será avaliado se a comunidade se manifesta favorável ao manejo do parque.
Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2012), por Casanova et al., 2014.
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ETAPA 3: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO NO ÂMBITO
           ECONÔMICO-FINANCEIRO ATRAVÉS DOS
           INDICADORES NOS PARQUES
A etapa 3 consistiu na identificação dos aspectos econômico-financeiros dos
parques. O quadro 3 apresenta os indicadores selecionados para essa etapa, com
base nos estudos realizados por Ramos et al., (2012).
Quadro 3 Âmbitos econômico-financeiros indicadores e práticas
ÂMBITO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Indicador 5 – O Parque influi positivamente
no desenvolvimento econômico da cidade

Indicador 6 – O parque conta com recursos financeiros
necessários à gestão adequada

Prática 13 – será avaliado se a população em geral Prática17 – será avaliado se o parque possui gastos e se conherecebe benefícios diretos em razão da existência cem os custos reais do manejo da área.
do parque.
Indicador 5 – O Parque influi positivamente
no desenvolvimento econômico da cidade
Prática 14 – será avaliado se a população do
entorno recebe benefícios diretos em razão da
existência do parque.

Indicador 6 – O parque conta com recursos financeiros
necessários à gestão adequada
Prática 18 – será avaliado se possui receitas, despesas, e
quais são.

Prática 15 – será avaliado se a infraestrutura ou Prática 19 – será avaliado se o parque conta com fontes
diversas de valores recebidos e quais são.
serviços de interesse da comunidade local são
desenvolvidos em razão do parque.
Prática 20 – será avaliado se as receitas cobrem os custos
de manutenção do parque.
Prática 21 – será avaliado se o parque possui fontes
de financiamento e se são adequadas e diversas para a
manutenção da UC em longo prazo.
Prática 22 – será avaliado se existem e quais são as
estratégias para obter recursos financeiros.
Prática 23 – será avaliado se existem e quais são as vendas
de bens e serviços aos usuários do parque.
Prática 16 – será avaliado se existem projetos
de desenvolvimento comunitário promovidos
pela administração do parque.

Prática 24 – será avaliado se existe venda de serviços
ambientais e de ecoturismo e quais são.
Prática 25 – será avaliado se existe gestão adequada e
quais os mecanismos utilizados.
Prática 26 – será avaliado se ocorre manejo financeiro
institucional e como é realizado.
Prática 27 – será avaliado se ocorre transferência de
recursos financeiros ajustados ao que é solicitado e como é
realizado.
Prática 28 – será avaliado se existem recursos gerados e se
estes são aplicados na melhoria da gestão do parque.
Prática 29 – será avaliado se o parque possui mecanismos
de controle financeiro e como são realizados.

Fonte: Adaptado de Ramos et al., (2012), por Casanova et al., 2014.
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ETAPA 4: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO NO ÂMBITO
           INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE INDICADORES
           NOS PARQUES
Nesta etapa foram avaliados os indicadores quanto ao âmbito institucional, considerando aspectos relacionados ao planejamento, à legislação e infraestrutura, aos
equipamentos, recursos humanos e outros que influenciam na gestão. O quadro 4
apresenta a relação de indicadores e práticas baseados no estudo de Ramos et al.
(2012).
Quadro 4 Âmbito institucional, aspectos e indicadores
ÂMBITO INSTITUCIONAL
INDICADORES

PRÁTICAS
Prática 30 – será avaliado se ocorre planejamento
estratégico relacionado às políticas e como é realizado.
Prática 31 – será avaliada a coerência entre projetos
necessários ao plano de manejo e sua execução.

Indicador 7 – Quanto à área possuir
as condições institucionais para seu
gerenciamento efetivo.

Prática 32 – será avaliado se ocorre monitoramento e
avaliação e como são feitas as ações corretivas.
Prática 33 – será avaliado se existe plano de manejo
e se o mesmo possui atualizações.
Prática 34 – será avaliado se existe execução dos
planos de manejo, como é feita e em que periodicidade.
Prática 35 – será avaliado se existe execução do plano
de manejo.

Indicador 8 – Quanto ao pessoal ou
humano qualificado e suficiente para
o desempenho das atividades de
gerenciamento do local.

Indicador 9 – Quanto à área oferecer
condições adequadas de trabalho.

Prática 36 – será avaliado se a quantidade de pessoal
é suficiente.
Prática 37 – será avaliado se a qualidade da demanda
pessoal é suficiente.
Prática 38 – será avaliado se existem condições de
higiene e segurança.
Prática 39 – será avaliado se os salários e benefícios
pagos aos funcionários estão de acordo.
Prática 40 – será avaliado se existe uma estrutura
que corresponda aos objetivos de criação do parque.

Indicador 10 – Quanto à estrutura
e infraestrutura satisfazerem as
necessidades do parque.

Prática 41 – será avaliado se existem características
e quais as condições desta estrutura.
Prática 42 – será avaliado se existe infraestrutura e se
esta é adequada.
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Prática 43 – será avaliado se há uma administração
e se possui apoio para a gestão do parque.
Prática 44 – será avaliado se existem equipamentos e
ferramentas para o trabalho e se estes são suficientes.
Prática 45 – será avaliado se possui status legal de
criação da área.
Indicador 11 – Quanto à legislação,
normas, técnicas e disposições
administrativas.

Prática 46 – será avaliado se possui regulamento de
uso dos recursos naturais.
Prática 47 – será avaliado se o regulamento também
prevê uma gestão financeira.
Prática 48 – será avaliado se existe regulamento
administrativo.
Prática 49 – será avaliado se existem leis relacionadas
ao planejamento, manejo e gestão do parque.

Indicador 12 – Quanto aos mecanismos
de solução, conflitos relacionados
ao domínio, posse de terras e uso de
recursos naturais serem efetivos.

Prática 50 – será avaliado se são usadas estratégias para
a resolução de conflitos relacionados com o domínio
legal das terras.
Prática 51 – será avaliado se existem estratégias, e
quais são, para a resolução de conflitos relacionados
com o domínio legal das terras.
Prática 52 – será avaliado se possui estrutura organizacional.

Prática 53 – será avaliado se possui sistema funcional
Indicador 13 – Quanto à área contar
com estrutura organizativa adequada ao de comunicação interna.
manejo.
Prática 54 – será avaliado se possui mecanismos de
registro de ações para a informação da gestão da UC.
Fonte: Adaptado de Ramos et al. (2013), por Casanova et al., 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O estudo buscou avaliar como se dá a gestão de cinco PMNs através dos aspectos
ambientais, sociais, econômico-financeiros e institucionais – para os quais se criou um
conjunto de indicadores, conforme estudo de Ramos et. al. (2012) e de práticas que
viessem a responder os indicadores. Para tabulação dos dados atribuiu-se o valor de
dez pontos para todas as práticas atendidas e zero para nenhuma prática atendida.
A figura 2 apresenta o esquema avaliativo com os indicadores e valores atribuídos de
acordo com cada prática.
A avaliação dos indicadores se deu através dos valores atribuídos em cada prática
atendida para cada parque, gerando uma tabela de valores atendidos e não atendidos a cada prática questionada pelos gestores dos PNM (quadro 5). A coleta das
informações se deu através da aplicação de questionário e visitas in loco.
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Quadro 5 Avaliação no âmbito ambiental

Práticas

PNM
Constatação
Apertado
in loco

ÂMBITO AMBIENTAL
PNM
Constatação PNM Constatação
Sertão
in loco
Sagrisa
in loco

PNM
LM

Constatação
in loco

Indicador 1 – Categoria de manejo
P1 – Existe
coerência entre
as características
intrínsecas, os
objetivos de
conservação e
a categoria de
manejo?
P2 – Os usos que
se desevolvem
na UC são
compatíveis com
a categoria de
uso?
SUBTOTAL

1,6665

1,6665

1,6665

1,6665

1,6665

1,6665

1,6665

1,6665

1,6665

0,00

1,6665

0,00

1,6665

0,00

1,6665

1,6665

3,333

1,6665

3,333

1,6665

3,333

1,6665

3,333

3,333

Indicador 2 – Área
P3 – A área
conserva
amostras
representativas
1,111
de ecossistemas
relevantes da
região?
P4 – A área
conserva
atrativos naturais
1,111
relevantes a
região?
P5 – A área
contribui para
a conservação
1,111
da diversidade
biológica?
SUBTOTAL
3,333

total e de delimitação para a conservação da biodiversidade

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

1,111

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

Indicador 3 – Área que constitui as condições necessárias para favorecimento da viabilidade ecológica
P6 – A área
possui
conectividade
entre UC e
outras áreas
de preservação
ambiental?
P7 – O
zoneamento
da UC favore
a viabilidade
ecológica?
SUBTOTAL
Total de
pontuação nos
municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

1,6665

1,6665

0,00

0,00

0,00

1,6665

1,6665

1,6665

0,00

1,6665

1,6665

1,6665

0,00

1,6665

1,6665

1,6665

1,6665

3,333

1,6665

1,6665

6,666

6,666

8,3325

6,666

6,1105

8,3325

8,3325

8,3325

Fonte: Autores, 2014.
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Figura 2 Esquema avaliativo.
Fonte: Autores, 2014.

A figura 3 apresenta a pontuação máxima atendida para cada PNM, de acordo
com os indicadores.

Figura 3 Gráfico demonstrativo da pontuação máxima atendida para cada PNM.
Fonte: Autores, 2014.

De acordo com o quadro 5, observa-se que o Parque Natural Municipal de Sertão
(PNMS) e o Parque Natural Municipal Longines Malinowski (PNMLM) atenderam 8,33
pontos do máximo de 10,0 pontos divididos nos indicadores de Categoria de Manejo:
área total de delimitação para a conservação da biodiversidade e área que constitui
as condições necessárias para o favorecimento da viabilidade ecológica.
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Pode-se perceber o contraponto na comparação da pontuação entre os parques:
alguns se aproximaram da pontuação máxima nas categorias dos indicadores 1, 2
e 3. O Parque Natural Municipal da Sagrisa (PNMDS) atingiu 6,11 pontos, e o Parque
Natural Municipal do Apertado (PNMA), 6,66 pontos – quantificando o valor mínimo
para esses indicadores.
A maior parte da área do Parque Natural do Apertado está localizada em Área
de Preservação Permanente (APP), caracterizada como de máxima restrição, constituída legalmente e localizada em APPs, como as encostas íngremes, topos de morro,
nascentes, margens de corpos hídricos.
A análise dos indicadores no âmbito ambiental pela visita in loco foi realizada segundo o atendimento das práticas para cada indicador no âmbito ambiental. A figura
4 retrata as fotos durante a visita ao PNMLM de Erechim.

Figura 4 Fotos do PNMLM em práticas atendidas nos indicadores do âmbito ambiental.
Fonte: Autores, 2014.
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A análise consistiu em fotografar momentos ou detalhes pertinentes e verificar
documentos como o Plano de Manejo dos PNM e restrições para o uso das áreas do
entorno. Conforme observa-se na figura 4, dois parques tiveram pontuação máxima
de 8,33 pontos, o PNMDS, de Pontão, e o PNMLM de Erechim. Já o PNMS de Sertão
e o PNMA de Severiano atingiram 6,66 pontos.
De acordo com a figura 5, que apresenta o PNMLM, nota-se que estão sendo
atendidos os indicadores: categoria de manejo, área de delimitação para a conservação
da biodiversidade e área que constitui as condições necessárias para favorecimento
da viabilidade ecológica.

Figura 5 Fotos do PNMA em práticas atendidas dos indicadores do âmbito ambiental.
Fonte: Autores, 2014.

Em entrevista com o gestor responsável pelo PNMA, e através da análise documental, constatou-se que a área possui vários fragmentos de remanescentes de mata
atlântica em processo de regeneração em diversos estágios de sucessão ecológica. Na
identificação e avaliação no âmbito social dos indicadores dos parques, avaliou-se a
visão dos gestores sobre as práticas atendidas em três indicadores, com sete práticas,
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sendo cada prática uma pergunta do questionário. A figura 6 apresenta o processo
explicativo sobre a identificação do âmbito social.

Figura 6 Esquema explicativo.
Fonte: Autores, 2014.

A avaliação dos indicadores partiu dos valores atribuídos em cada prática atendida para cada um deles, gerando uma tabela de valores atendidos e não atendidos (quadro 6).
Quadro 6 Avaliação no âmbito social
ÂMBITO SOCIAL
Indicador 4 – Existem estratégias e são aplicadas para a integração da
população da cidade e das comunidades do entorno
Práticas

PNAS
Constatação
Severiano in loco

PNS
Sertão

Constatação
in loco

PNMS
Pontão

Constatação
in loco

PNM
Erechim

Constatação
in loco

P8 – O parque
possui Conselho
Gestor e se este
facilita o manejo
adequado da
área?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P9 – A UC possui
estratégias de
integração com a
população?

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

P10 – A
população
do entorno é
envolvida com a
implementação
de estratégias
para uma
melhoria
continuada?

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

P11 – A UC e as
comunidades
locais realizam
ações conjuntas?

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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P12 – A comunidade
manifesta atitudes
favoráveis ao manejo da UC e seu
entorno?

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

Pontuação total em
cada município:

6,00

2,00

4,00

0,00

6,00

2,00

8,00

8,00

Fonte: Autores, 2014.

De acordo com o quadro 6, os resultados apareceram em pontuação máxima
de 8 pontos e mínima de 4. Através da figura 7 é possível verificar os valores máximos e mínimos obtidos.
De acordo com a análise, o PNMLM estava atendendo a 8,00 pontos das
práticas perguntadas, ao passo que o PNMA e o PNMDS alcançaram 6,00 pontos. O PNMS alcançou apenas 4,00 pontos para o atendimento das práticas perguntadas sobre o indicador. As questões abordaram a existência de estratégias e
se as mesmas eram aplicadas para a integração da população da cidade e das
comunidades do entorno.

Figura 7 Gráfico demonstrativo da pontuação máxima atendida para cada PNM.
Fonte: Autores, 2014.

Na fase da avaliação social, também se constatou o atendimento das práticas
para cada indicador, conforme realizado no âmbito ambiental. A análise consistiu em
fotografar momentos ou detalhes pertinentes e verificar documentos como o Plano de
Manejo dos PNM e restrições para o uso das áreas do entorno. A figura 8 apresenta
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as fotos com o flagrante de atendimento à comunidade da prática 9 do indicador
solicitado.
Segundo o que se observa no quadro 6, apenas o PNMLM alcançou a pontuação
máxima de 8,00 pontos para as práticas perguntadas, ao passo que o PNMA e o
PNMDS alcançaram apenas 2,00 pontos – um parque não alcançou nenhum ponto
nas práticas perguntadas.
De acordo com o que se demonstra no quadro 6 e na figura 8, pode-se perceber
que o PNMS não atendeu a nenhuma prática, porque não demonstra disposição de
atendimento no âmbito social.
As fotos da figura 8 demonstram a interação da comunidade com o parque, que
se dá pelo atendimento das práticas solicitadas no indicador social do PNMLM. De
acordo com a bióloga responsável, o local se encontra em estruturação, porém,
observou-se o atendimento às práticas sociais devido ao fato de o parque localizar-se na zona urbana do município, recebendo estudantes e visitantes da cidade e da
região. Por outro lado, o PNMS não atendeu a nenhuma prática social mencionada
no indicador perguntado, pois se localiza na zona rural do município.

Figura 8 Fotos do PNMLM em práticas atendidas nos indicadores do âmbito social.
Fonte: Autores, 2014.
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Figura 9 Esquema explicativo.
Fonte: Autores, 2014.

O PNM de Pontão e o PNM do Apertado atenderam apenas à prática 11, em que
a comunidade participa das decisões do parque, mas com pouco envolvimento, por
não haver efetivo controle mensal de reuniões periódicas com a comunidade. Porém,
há um chamamento para que a comunidade escolar e os munícipes em geral se pronunciem sobre os parques e auxiliem na gestão compartilhada dos mesmos, segundo
relato de gestores e do atendimento às práticas perguntadas.
Na avaliação do âmbito econômico-financeiro foi avaliada a visão dos gestores
e a visita in loco sobre as práticas atendidas nos indicadores. A figura 9 apresenta o
esquema explicativo sobre a identificação do âmbito econômico-financeiro.
A avaliação dos indicadores foi realizada por meio dos valores atribuídos em cada
prática atendida para cada parque, gerando uma tabela de valores atendidos e não
atendidos, com respectivos pesos (quadro 7). Através da visita in loco também foi
possível verificar se os parques atendiam ou não às práticas questionadas.
O PNMS atendeu 4,13 pontos do máximo de 10,0 pontos divididos nos indicadores e nas práticas perguntadas. O PNMLM teve o segundo melhor resultado, com
2,78 pontos de atendimento para os 10,0 pontos da totalidade de práticas atendidas
nos indicadores questionados. Segundo as respostas dos gestores, foram analisados
os piores resultados que apontaram para o PNMA e o PNMS (quadro 8). A figura 10
apresenta a pontuação máxima atendida para cada PNM de acordo com os indicadores avaliados.
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Quadro 7 Avaliação no âmbito econômico-financeiro
ÂMBITO ECONÔMICO-FINANCEIRO
INDICADOR 5 – A UC influi positivamente no desenvolvimento econômico da cidade local
e das populações do entorno
Perguntas

PNAS Constatação PNS Constatação
Severiano
in loco
Sertão
in loco

PNMS
Pontão

Constatação PNM Constatação
in loco
Erechim
in loco

P13 – As populações do entorno
e populações em
geral recebem
quais benefícios
diretos ou indiretos em razão
da existência da
UC?

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

P14 – A UC
contribui para a
melhoria da renda da população
local?

0,00

1,25

0,00

1,25

0,00

1,25

0,00

1,25

P15 – A infraestrutura ou serviços de interesse
da comunidade
local são desenvolvidos em
razão da UC?

0,00

0,00

0,00

0,00

1,25

0,00

0,00

0,00

P16 – Existem
projetos de desenvolvimento
comunitário
promovidos pela
administração da
UC?

0,00

0,00

0,00

0,00

1,25

0,00

0,00

0,00

Total de pontuação por parque

1,25

2,5

1,25

2,5

3,75

2,5

1,25

2,5

INDICADOR 6 – A UC conta com recursos financeiros necessários à gestão adequada
Perguntas

PNAS Constatação PNS Constatação PNMS Constatação PNM Constatação
Severiano
in loco
Sertão
in loco
Pontão
in loco
Erechim
in loco

P17 – Há custos
reais da manutenção da UC?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P18 – Há receitas
e despesas?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3846

0,3846

P19 – Há fontes
diversas de valores recebidos?

0,00

0,3846

0,00

0,3846

0,00

0,3846

0,00

0,3846

P20 – Há receitas
e cobrem os custos de manutenção da UC?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3846

0,3846
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P21 – Há fontes
de financiamento
e são adequadas
e diversas para
a manutenção
da UC em longo
prazo?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICADOR 6 – A UC conta com recursos financeiros necessários à gestão adequada
Perguntas

PNAS Constatação PNS Constatação PNMS Constatação PNM Constatação
Severiano
in loco
Sertão
in loco
Pontão
in loco
Erechim
in loco

P22 – Possui
estratégias para
obter recursos
financeiros suficientes e diversos?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3846

0,00

0,3846

0,00

P23 – Possui
vendas de bens
e serviços aos
usuários diretos
da UC?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P24 – Possui
venda de serviços
ambientais?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3846

0,00

P25 – Ocorre
manejo financeiro institucional?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P26 – Como base
de uma gestão
adequada, quais
os mecanismos
de gestão financeira eficientes?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P27 – Ocorre
transferência de
recursos financeiros ajustados ao
que é solicitado?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P28 – Os recursos gerados são
aplicados na melhoria da gestão
ou no plano de
manejo da UC?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P29 – Quais são
os mecanismos
de controle e
auditoria à gestão financeira
adequada?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de pontuação por parque

0,00

0,3846

0,00

0,3846

0,3846

0,3846

1,1538

1,1538

Total de pontuação em cada
município

1,25

1,6346

1,25

2,8846

4,1346

2,8846

2,7884

3,6538

Fonte: Autores, 2014.
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Figura 10 Gráfico demonstrativo da pontuação máxima atendida para cada PNM.
Fonte: Autores, 2014.

As melhorias e investimentos devem e estão sendo feitas no PNMLM de Erechim,
pois se percebeu que não há acumulo de resíduos nas trilhas e há informação aos
que passam pelo parque de que ali está uma UC. O relato do gestor informou que
há previsão de R$500.000,00 para o atendimento das práticas ambientais, sociais,
econômicas e institucionais, trazidas no estudo do Plano de Manejo.
Em relação à visita, apenas um parque teve pontuação máxima de 3,65 pontos,
o PNMLM de Erechim; dois parques, o PNMDS em Sertão e o PNMS em Pontão,
tiveram 2,88 pontos (de no máximo 10,0 pontos). O PNMDS demonstrou maior cuidado com as atividades de investimentos, principalmente investindo na visualização
da área, porém, em relação ao Plano de Manejo, observa-se o abandono do local,
inclusive em relação à participação dos alunos nas atividades práticas das aulas de
educação ambiental.
A figura 11 apresenta os registros fotográficos da visita in loco ao PNMLM de Erechim. Os investimentos estão voltados para a infraestrutura e o atendimento ao público
em geral, apesar de o plano de manejo ter sido realizado há dois anos.
O PNMLM possui Plano de Manejo datado de 2011, sendo executado em 2014.
O gestor e a bióloga responsável relataram, durante a visita in loco, a retirada das
árvores exóticas e a pavimentação das trilhas, assim como o cercamento e as calçadas
para os atletas aproveitarem o espaço. Apesar de o Parque estar inserido em uma
área urbana, trata-se de local com ar puro e grandes possibilidades de tornar-se muito
visitado nos próximos anos. A gestão atual relatou que, após o investimento, o PNMLM
estará pronto para receber as pessoas, tornando-se uma referência de parques de
proteção de uso integral em Erechim e região. Na avaliação no âmbito institucional,
observou-se a visão dos gestores sobre as práticas atendidas, segundo o questionário
e a visita in loco. A figura 12 apresenta o esquema explicativo sobre a identificação
do âmbito institucional.
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Figura 11 Fotos do PNMLM em práticas atendidas nos indicadores do âmbito econômico-financeiro.
Fonte: Autores, 2014.

Segundo as respostas dos gestores (quadro 9), o PNMLM atendeu 5,11 pontos
do máximo de 10,0 pontos divididos nos indicadores das práticas perguntadas. Já o
PNMA teve o segundo melhor resultado, com 4,11 pontos de atendimento para os 10,0
pontos da totalidade de práticas questionadas. Os resultados considerados negativos
no âmbito institucional ficaram com o PNMS e o PNMDS, onde poucas das práticas
questionadas foram atendidas. O quadro 8 apresenta os indicadores e práticas avaliados no âmbito institucional.
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Figura 12 Esquema explicativo.
Fonte: Autores, 2014.

Quadro 8 Avaliação no âmbito institucional
INDICADOR INSTITUCIONAL
Indicador 7 – Quanto à área possuir as condições institucionais para seu gerenciamento efetivo
Perguntas

PNAS
Constatação PNS Constatação PNMS Constatação PNM Constatação
Severiano
in loco
Sertão
in loco
Pontão
in loco
Erechim
in loco

P30 – Ocorre um
planejamento
estratégico da
UC que está
relacionado
com as políticas
estabelecidas para
o sistema de UC?

0,2380

0,00

0,238

0,00

0,00

0,00

0,2380

0,2380

P31 – Há coerência
entre os planos
e projetos
necessários ao
plano de manejo?

0,2380

0,00

0,00

0,00

0,2380

0,00

0,2380

0,2380

P32 – Ocorrem
monitoramento
e avaliação dos
ajustes a serem
realizados ao longo
do tempo?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2380

0,2380

P33 – Existe na
atualidade plano
de manejo?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2380

0,2380

0,2380

0,2380

P34 – O plano de
manejo considera
as iniciativas de
desenvolvimento
local ou regional?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2380

0,2380

0,2380
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P35 – Existe
execução dos
programas de
manejo?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2380

0,2380

Total de pontos por
indicador

0,476

0,00

0,238

0,00

0,476

0,476

1,428

1,428

Indicador 8 – Pessoal ou humano qualificado e suficiente para o desempenho
das atividades de gerenciamento do local
Perguntas

PNAS
Constatação PNS Constatação PNMS Constatação PNM Constatação
Severiano
in loco
Sertão
in loco
Pontão
in loco
Erechim
in loco

P36 – A quantidade de
pessoal é suficiente?

0,00

0,7142

0,00

0,7142

0,00

0,7142

0,00

0,7142

P37 – A qualidade de
demanda pessoal é
suficiente?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,7142

Total de pontos por
indicador

0,00

0,7142

0,00

0,7142

0,00

0,7142

0,00

1,4284

Indicador 9 – A área oferece condições adequadas de trabalho
PNAS Constatação PNS Constatação PNMS Constatação PNM Constatação
Severiano
in loco
Sertão
in loco
Pontão
in loco
Erechim
in loco

Perguntas
P38 – Existem
condições de higiene
e segurança?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,7142

0,00

0,7142

0,00

P39 – Salários e
benefícios pagos aos
funcionários estão de
acordo?

0,00

0,00

0,00

0,7142

0,00

0,7142

0,00

0,7142

Total de pontos por
indicador

0,00

0,00

0,00

0,7142

0,7142

0,7142

0,7142

0,7142

Indicador 10 – Quanto à estrutura e infraestrutura (equipamentos existentes),
satisfazerem as necessidades de manejo da UC
P40 – Existe uma
estrutura que
corresponda aos
objetivos de criação
do parque?

0,3571

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3571

0,3571

0,3571

P41 - Existe infraestrutura e se esta é
adequada?

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3571

0,3571

0,3571

0,3571

P42 - Existem
acessos e estes são
adequados para
alcançar os objetivos
do Parque?

0,3571

0,3571

0,00

0,3571

0,00

0,3571

0,00

0,3571

Total de pontos por
indicador

0,7142

0,3571

0,00

0,3571

0,3571

1,0713

1,0713

1,0713

Indicador 11 – Quanto à legislação, normas, técnicas e disposições administrativas
P43 - A administração
possui apoio para a
gestão da UC?
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0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2040

0,2040
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P44 - Existem
equipamentos e
ferramentas para o
trabalho e estes são
suficientes?

0,2040

0,00

0,204

0,00

0,2040

0,00

0,2040

0,2040

P45 - Possui status
legal de criação da
área?

0,2040

0,2040

0,204

0,2040

0,2040

0,2040

0,2040

0,2040

P46 - Possui
regulamento de
uso dos recursos
naturais?

0,2040

0,00

0,00

0,00

0,2040

0,00

0,2040

0,2040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2040

0,2040

P48 - Existe um
regulamento
administrativo?

0,2040

0,2040

0,00

0,2040

0,00

0,2040

0,2040

0,2040

P49 - Existem leis
relacionadas ao
planejamento,
manejo e gestão do
parque?

0,2040

0,2040

0,204

0,2040

0,2040

0,2040

0,2040

0,2040

Total alcançado por
indicador

1,02

0,612

0,612

0,612

0,612

0,612

1,428

1,428

P47 - Este
regulamento também
prevê uma gestão
financeira?

Indicador 12 – Quanto aos mecanismos de solução, conflitos relacionados ao domínio, posse de terras
e uso de recursos naturais, se são efetivos
PNAS
Constatação PNS Constatação PNMS Constatação PNM Constatação
Perguntas
Severiano
in loco
Sertão
in loco
Pontão
in loco
Erechim
in loco
P50 – São
usadas
estratégias
para a
resolução
de conflitos
relacionados
com o domínio
legal das
terras?

0,7142

0,00

0,714

0,00

0,00

0,7142

0,00

0,00

P51 – São
usadas
estratégias
para resolução
de conflitos
relacionados
ao uso dos
recursos da
UC?

0,7142

0,00

0,714

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de pontos
por indicador

1,4284

0,00

1,428

0,00

0,00

0,7142

0,00

0,00

Indicador 13 – Quanto à área, se conta com estrutura organizativa adequada ao manejo
Perguntas
P52 – Possui
estrutura
organizacional?

PNAS
Constatação PNS Constatação PNMS Constatação PNM Constatação
Severiano
in loco
Sertão
in loco
Pontão
in loco
Erechim
in loco
0,4761

0,00

0,476
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P53 – Possui
sistema
funcional de
comunicação
interna?

0,4761

0,00

0,476

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P54 – Possui
mecanismos
de registro de
ações para a
informação da
gestão da UC?

0,00

0,00

0,476

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de pontos
por indicador

0,9522

0,00

1,428

0,00

0,00

0,00

0,4761

0,4761

Total de
pontuação

4,1148

1,6833

3,706

3,1117

2,3633

4,3297

5,1176

6,546

Fonte: Autores, 2014.

A figura 13 apresenta a pontuação máxima atendida para cada PNM, de acordo com os indicadores.
Após análises, observou-se que os parques PNMLM e PNMDS possuem Planos
de Manejo, mesmo que obsoletos. Ainda assim os dois apresentaram mais cumprimento em suas práticas dos indicadores perguntados no âmbito institucional. Já
o PNMA e o PNMS, ficaram empatados por não realizarem tantas práticas institucionais questionadas. Na visita verificou-se o atendimento das práticas para cada
indicador no âmbito institucional. A análise consistiu em fotografar momentos ou
detalhes pertinentes e verificar documentos e relatos dos gestores. A figura 14,
com fotos de partes específicas do parque, em sua integridade física, apresenta os
diversos aspectos naturais observados no PNMA e mostra que alguns locais apresentam regeneração natural de queimadas, no entanto, por tratar-se de um PNM,
de proteção integral, o resguardo do habitat natural deve ser o maior possível.

Figura 13 Gráfico demonstrativo da pontuação máxima atendida para cada PNM.
Fonte: Autores, 2014.
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Figura 14 Fotos do PNMA em práticas atendidas nos indicadores do âmbito institucional.
Fonte: Autores, 2014.

Constatou-se também que o parque não possui Plano de Manejo, o que o torna
vulnerável no seu gerenciamento, assim como as restrições de uso. Segundo relato do
diretor do PNMA e a realização da visita in loco, alguns lugares sofreram queimadas,
no entanto, há evidência de concentração de caça e pesca. O gestor informou que a
todo o momento acontecem problemas relacionados aos lindeiros e que a comunidade
não vê a importância da preservação do local. A avaliação dos resultados obtidos
em todos os parques, nos diferentes âmbitos avaliados, é apresentada no quadro 9.
Com relação às respostas dos gestores, os melhores resultados foram observados
no PNMS e no PNMLM, com 8,33 pontos no âmbito ambiental. No âmbito social o
melhor resultado foi no PNMLM, com 8,00 pontos para todos os indicadores avaliados.
Já no âmbito econômico-financeiro, o melhor resultado ficou para o PNMDS, com
4,13 pontos. No âmbito institucional o PNMLM de Erechim se destacou – pontuando
5,11 –, obtendo a pontuação máxima geral com 24,22 pontos. Observa-se no quadro
10 o resultado geral na pontuação obtida em observação in loco.
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Quadro 9 Pontuação geral obtida segundo respostas dos gestores
Pontuação obtida de acordo com as respostas dos gestores
ÂMBITO
Ambiental
Social
EconômicoFinanceiro
Institucional
Pontuação geral

PARQUES
PNMA Severiano
de Almeida
6,66

PNMS
Sertão
8,33 *

PNMS
Sagrisa
6,11

6,00

4,00

6,00

8,00*

1,25

4,13*

1,25

2,78

3,7

2,36

4,11

5,11*

19,28
16,60
18,02
Máximo de pontuação geral 40,00
Mínimo de pontuação geral 0,00

PNMLM
Erechim
8,33*

24,22*

Fonte: Autores, 2014.

Quadro 10 Pontuação geral obtida segundo observação in loco
Pontuação obtida segundo observação in loco
PARQUES
ÂMBITO

PNMS
Sertão

PNMDS
Sagrisa

PNMA Severiano de
Almeida

PNMLM
Erechim

Ambiental

6,66

8,33*

1,68

8,33*

Social

2,00

0,00

2,00

8,00*

EconômicoFinanceiro

2,88

2,88

1,68

3,65*

Institucional

3,11

4,32

1,68

6,54*

Pontuação geral

14,65

15,53

7,04

26,52*

Máximo de pontuação geral 40,00
Mínimo de pontuação geral 0,00
Fonte: Autores, 2014.

De acordo com verificação in loco, os melhores resultados estão definidos no
PNMDS e no PNMLM, no âmbito ambiental. O PNMLM obteve a pontuação máxima
de 26,52 pontos em todos os âmbitos avaliados.
CONCLUSÃO
Através desta pesquisa, pode-se constatar que todos os parques do norte do estado
do Rio Grande do Sul necessitam de atenção especial por parte de seus gestores e
maiores investimentos financeiros, para que possam dar suporte na melhoria contínua
da gestão. Também se observou que as UCs estudadas, que possuem Plano de Manejo,
atendem a um maior número de práticas, detendo soma positiva como resultado final
dos quatro âmbitos avaliados.
Através dos resultados obtidos, destaca-se a significância dessas áreas no âmbito
ambiental. Observou-se a necessidade de revisão no gerenciamento desses locais
160
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para viabilizar que todas as práticas apontadas na metodologia utilizada sejam contempladas nos indicadores dos âmbitos avaliados.
O estudo admite uma verificação dos âmbitos que possuem melhor ou menor
pontuação, demonstrando e permitindo o ajustamento da gestão das UCs, pois a
partir desses resultados evidenciou-se uma ponderação para as práticas avaliadas
em cada indicador.
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O SEQUESTRO DE C ARBONO EM TRECHOS
DA FLORESTA URBANA DE BELO HORIZONTE :
POR UM SISTEM A DE ESPAÇOS LIVRES M AIS
EFICIENTE NO PROVIMENTO DE SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS URBANOS
CARBON SEQUESTRATION IN STRETCHES OF BELO HORIZONTE’S URBAN FOREST:
FOR A MORE EFFICIENT OPEN SPACES SYSTEM IN THE PROVISION OF
URBAN ECOSYSTEM SERVICES
Rubens Amaral*
Staël de Alvarenga Pereira Costa**
Maria Rita Scot ti Muzzi***

RESUMO
Este artigo objetiva estudar o papel das florestas urbanas na provisão de serviços ecossistêmicos urbanos por meio da análise do sequestro de carbono em áreas diferenciadas, no sistema
de espaços livres da cidade de Belo Horizonte, procurando ofertar indicadores de qualidade
de serviços ambientais e subsidiar a proposição de diretrizes paisagísticas direcionadas à sua
implantação ou melhoria. Pela interpretação e aplicação de princípios e métodos relacionados
ao estudo da paisagem – em especial aqueles das escolas da morfologia urbana e da ecologia
da restauração –, foi possível a escolha para estudo de caso dos seguintes trechos de floresta urbana: o Parque Municipal das Mangabeiras, a praça Raul Soares e o Parque Municipal
Américo Renê Giannetti. Nessas áreas estimou-se a biomassa vegetal e do solo, assim como a
concentração de substâncias húmicas e de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio do solo.
Os resultados obtidos foram analisados criticamente em relação aos processos morfológicos e
à concepção e tratamento paisagístico de cada área. Com base nisso, delinearam-se diretrizes
paisagísticas orientadas para a introdução e melhoria da prestação de serviços ecossistêmicos
urbanos em trechos diferenciados de floresta urbana.
Palavras-chave: Floresta urbana. Sequestro de carbono. Serviços ecossistêmicos urbanos. Morfologia urbana. Ecologia da restauração. Paisagens urbanas.
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ABSTR AC T
This article seeks to study the role of urban forests in the provision of urban ecosystems through the analysis of
carbon sequestration in differentiated open spaces located in the city of Belo Horizonte. It aims to offer quality
indicators regarding environmental services and support the proposal for enhanced landscape guidelines
for new or regenerated areas. Through the interpretation and application of landscaping principles and
methods, particularly those from the schools of Urban Morphology and Restoration Ecology, the following
urban forests were selected as case studies: Parque Municipal das Mangabeiras, Praça Raul Soares and
Parque Municipal Américo Renê Giannetti. Their biomasses were estimated and soil samples were collected
and sent to a laboratory to be tested for soil fertility, concentration of humic substances and analysis of stable
isotopes. The results went through a critical analysis of both their morphological processes and their design
and landscaping. Based on that information this article outlines a few landscaping guidelines in order to
introduce and improve the provisions of urban ecosystem services in differentiated parts of the urban forest.
Keywords: Urban forest. Carbon sequestration. Urban ecosystemic services. Urban morphology. Restoration
ecology. Urban landscapes.

INTRODUÇ ÃO
Pode-se entender como ‘floresta urbana’ a soma de toda vegetação arbórea a
ela associada, existente em assentamentos urbanos ou a eles circundantes. Tanto
oriunda de intervenções paisagísticas quanto dos processos de sucessão vegetal, inclui
a vegetação ao longo de ruas e em parques urbanos; em áreas abandonadas ou no
interior dos lotes; em manchas florestais remanescentes ou em áreas de reflorestamento.
Trata-se de elemento dinâmico que, conforme os critérios e fases de desenvolvimento
da paisagem urbana, apresenta significativa diversidade de espécies sob os mais
variados impactos – positivos ou negativos (NOWAK; CRANE, 2002; ALVEY, 2006;
NOWAK, 2006; McNEIL; VAVA, 2006; WU, 2008; SCHWAB, 2009; WALSH, 2012).
Em uma floresta, o sequestro de carbono (C) em biomassa aérea e pelo solo é
um dos principais serviços ecossistêmicos florestais cujo entendimento propicia
a instrumentalização do aumento de absorção biológica de carbono no planeta.
Configura-se também como indicador do grau de implantação desses serviços: o
estabelecimento do ciclo de carbono e nutrientes ao longo das florestas urbanas
equilibra a relação entre solo e vegetação, gerando quantidades maiores e mais
qualificadas de matéria orgânica. No solo, parte desta é transformada em substâncias
húmicas, que representam o estoque definitivo de carbono no solo. Estima-se que o
montante sequestrado chega a mais de quatro vezes o volume estocado em biomassa
vegetal e no solo se relacionam com a implantação de serviços ecossistêmicos no
meio ambiente. A matéria orgânica húmica aumenta a fertilidade do solo e favorece
o sequestro de carbono e o crescimento das plantas. Promove também a agregação e
equilibra a porosidade do solo, o que resulta em melhor crescimento vegetal, controle
da erosão e maior drenagem, com consequente manutenção dos aquíferos. Esse
estoque de matéria orgânica húmica no solo constitui a principal via de sequestro de
carbono no solo, que é muito superior ao sequestrado na biomassa aérea.
Esses serviços ecossistêmicos podem ser relacionados a outros, inerentes à
presença de vegetação – principalmente arbórea – nas cidades, tais como melhoria
microclimática, conservação da biodiversidade, fertilidade do solo, produção de alimentos,
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absorção de poluentes e partículas, prevenção e redução da erosão, purificação da
água e alívio da poluição sonora. Enquadrar-se-iam como serviços ecossistêmicos
urbanos – aos quais também se agregam os de natureza recreativa, educativa e
estética – relacionados ao potencial de interação cultural das florestas urbanas com as
populações das cidades (BALÉE, 1989; GILL et al., 2007; BONAM, 2008; WU, 2008;
MACEDO et al., 2009; TREVISAN et al., 2010; RONQUIN, 2010; WICK; INGRAM;
STAHL, 2010; LOVELL; TAYLOR, 2013; LAL, 2004). A figura 1 apresenta de forma
generalizada o fluxo de carbono em um ecossistema terrestre e os pontos principais de
sequestro desse elemento, relacionados com os serviços ecossistêmicos supracitados.

Figura 1 Representação generalizada dos componentes de um ecossistema terrestre – todos conectados pelo fluxo
de carbono. Em azul encontram-se relacionados os pontos em que o carbono é imobilizado no processo.
Fonte: Bonam (2008).

Objetiva-se, assim, por meio de estudo de caso ao longo da floresta urbana de
Belo Horizonte, clarificar a relação entre a configuração desse elemento na paisagem
e a prestação de serviços ecossistêmicos, relacionados com sequestro de carbono na
biomassa florestal e no solo –, fornecer indicadores de qualidade de serviços ambientais
com base em tipos contrastantes de floresta urbana e propor diretrizes paisagísticas
direcionadas à implantação ou melhoria de serviços ecossitêmicos urbanos.
Também procura-se trazer entendimento sobre o fluxo vertical de energia e matéria,
instrumentalizando a melhoria ou introdução dessas funcionalidades no padrão estrutural da paisagem urbana. Atribui-se, nesse processo, a percepção da floresta urbana
como infraestrutura verde de caráter multifuncional, instrumento para a melhoria da
qualidade de vida nos aglomerados urbanos. Através deste estudo, contribui-se para a
proposição de um design paisagístico alinhado ao paradigma da sustentabilidade e à
resiliência urbana (FORMAN; GODRON, 1986; PELLEGRINO, 2000; HOBBS, 2003;
LOVELL; TAYLOR, 2013).
Tal alinhamento pode ser subsidiado pelo enlace interdisciplinar entre os referenciais teóricos relacionados a estudos da paisagem – em especial os da Escola Inglesa
de Morfologia Urbana e da Escola da Ecologia da Paisagem, e da recente Escola da
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Ecologia da Restauração. Todas, conjugadas, propiciam abordagens integrais sobre o
processo de formação da floresta urbana.
ESTUDO DE C A SO
Belo Horizonte é o município estruturador da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) – atualmente composta por 34 cidades (RMBH, 2014) –, instituída pela Lei
Complementar do Brasil nº 14, de 8 de junho de 1973. De acordo com a figura 2,
o município é dividido em nove Regiões Administrativas: Barreiro, Centro Sul, Leste,
Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Seus limites e formas de
gestão foram estabelecidos pela Lei Municipal nº 4.158/85, e seus perímetros ajustados
pela Lei Municipal 10.231/2011 (BELO HORIZONTE, 2014; BELO HORIZONTE, 2011).

Figura 2 Limites do município de Belo Horizonte e divisão administrativa municipal.
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte (2014).
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Entre tais regiões, a área incidente sobre a Administração Regional Centro-Sul
demonstra-se propícia para a seleção de trechos de floresta urbana com diferenças
e contrastes no grau de implantação de serviços ecossistêmicos. Os aspectos geomorfológicos das áreas, atinentes ao detalhamento das grandes unidades de relevo
– Depressão de Belo Horizonte e Serras do Quadrilátero Ferrífero – apontam para o
contraste das fisionomias topográficas existentes entre elas. Essas unidades podem ser
subdivididas em compartimentos de relevo, com especificidades relacionadas a três
linhas de fixação originárias do sistema natural: 1) ribeirão Arrudas, incidente sobre o
compartimento de relevo Várzea do Arrudas; 2) falha de empurrão entre as grandes
unidades de relevo – Depressão de Belo Horizonte e Serras do Quadrilátero Ferrífero;
3) falhas de empurrão nas cotas mais altas do compartimento de relevo Cristas da
Zona Sul (FERREIRA, 1998; CARVALHO, 2001; PRODABEL, 2014).
Coerentemente, as formações vegetais, que teriam sido incidentes sobre esses
compartimentos de relevo antes da implantação do sistema antrópico, apresentam
graus de complexidade e variabilidade condizentes com a geomorfologia da área. A
paisagem teria sido composta por predominância de espécies de cerrado nas cotas
mais baixas, e de mata atlântica nas mais altas – embora todas imbricadas em um
arranjo complexo, com vegetação densa e predominância de formações florestais
(FERREIRA, 1998; CARVALHO, 2001; ARAÚJO FILHO, 2014; RIBEIRO; WALTER, 2014).
Mas, no estudo dos processos morfológicos relacionados à implantação do sistema
antrópico na área, observa-se que o plano urbano proposto por Aarão Reis apresentou
diferenças na escala dos tecidos urbanos, condicionadas pelo sistema natural. Na
área interna à avenida do Contorno – antiga zona urbana –, verifica-se apenas um
padrão predominante de parcelamento do solo, de traçado ortogonal, caracterizado
pela ignorância das especificidades do sítio. Na área externa à avenida do Contorno
– antiga zona suburbana –, os atributos do sítio teriam configurado maior diversidade
de tecidos urbanos (BARRETO, 1995; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1997; MACIEL,
1998; PEREIRA COSTA; MACIEL, 2009).
Assim, na Administração Regional Centro Sul, pela conjunção dos aspectos supracitados, apresentam-se os seguintes trechos de floresta urbana a serem analisados. Como
área de referência, ao longo da linha de fixação da falha de empurrão confrontante
com as Cristas da Zona Sul, indica-se a unidade de faixa de hiato urbano – fringe
belt1 – externa ao Parque Municipal das Mangabeiras (PMM) [(M. R. G. CONZEN,
1966; M. P. CONZEN, 2001; HOPKINS, 2003; WHITEHAND, 2013)].
Como modelo de maior contraste para comparação com o PMM, aponta-se uma
área dentro do compartimento de relevo Várzea do Arrudas: a praça Raul Soares. O

1

Zonas periféricas e sucessivas que contornavam uma urbanização medieval, cristalizando os processos expansivos da cidade com usos do solo distintos do residencial. Sempre intercalado por áreas predominantemente
residenciais, esse fenômeno é também identificado nas cidades contemporâneas, constituindo faixas mais irregulares e menos estruturadas, apresentando menor ordenamento do que o parcelamento que as circunda ou
intercala. Podem ser relacionadas com o processo de estagnação e posterior expansão da dinâmica imobiliária.
Conforme a ocorrência desses ciclos, é possível classificar as faixas de hiatos urbanos – fringe belts – como
internos, intermediários e externos.
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compartimento abrigou significativo estrato de vegetação dos tipos cerradão e mata
ciliar. Contudo, as superfícies suaves da praça aparentam grave supressão da camada
de vegetação e apagamento dos serviços ambientais anteriormente prestados pelo sítio.
Como modelo intermediário de comparação entre as duas áreas, adota-se, no
mesmo compartimento de relevo da praça Raul Soares, e ao longo da linha de
fixação do ribeirão Arrudas, a unidade e faixa de hiato urbano – fringe belt – interno
ao Parque Municipal Américo Renê Giannetti (PMARG). O parque destacou-se por
ser uma das poucas áreas, no tecido urbano interno à avenida contorno, cujo sistema
antrópico buscou certa adequação às características do compartimento de relevo em
que se encontra, além de oferecer superfícies suaves com tratamentos paisagísticos
heterogêneos.
A figura 3 apresenta a indicação das áreas selecionadas para estudo na Região
Administrativa Centro Sul, conforme os compartimentos de relevo ao qual pertencem, e
as linhas de fixação existentes na área. Destacam-se as áreas relacionadas ao PMARG
e ao PMM, que, caracterizados como unidades de faixas de hiato urbano – fringe-belts –, possuem a particularidade de se localizarem ao longo de linhas de fixação
originadas pelo sistema natural.
Verifica-se que o processo de implantação do sistema antrópico no PMM oferece
indícios de estabilidade e resiliência ambiental, características de uma área de referência
apta para estudos de recuperação ecológica. A relação da área com as formas complexas
da morfologia urbana – plano urbano, tecido urbano e uso do solo – propiciou, na
paisagem de Belo Horizonte, a manutenção de estratos da camada vegetação original.
Antes uma área de mineração, a concepção paisagística do parque, por Burle Marx,
absorve a componente ecológica e as relações ecossistêmicas – condicionantes do
projeto. Estabelece usos e uma relação entre superfícies rígidas, suaves e de água,
propícios para a preservação e a recuperação da vegetação existente, tomando o
cuidado, inclusive, de introduzir preferencialmente espécies vegetais nativas (PLAMBEL,
1977; MACIEL, 1998; MACEDO; SAKATA, 2002; HOPKINS, 2003; SÁ CARNEIRO,
2010; FARAH, 2010; LOPES et al., 2011; PBH, 2014, PRODABEL, 2014). A figura 4
apresenta a dinâmica das superfícies rígidas e suaves: desde o período anterior à
implantação do sistema antrópico, a implantação da estação de tratamento de água
do bairro da Serra, a degradação da área pela atividade de mineração a partir de
1962 e a implantação do PMM, vinte anos após, até a contemporaneidade.
Já a praça Raul Soares configura trecho de floresta urbana com indícios de degradação ambiental. A concepção paisagística, associada a outras intervenções realizadas
no local, não favorece o fluxo vertical de energia e matéria e a instalação dos serviços
ecossistêmicos correlatos. Embora a forma urbana da praça, associada ao tecido
urbano, tenha contribuído para a permanência das superfícies suaves, o mesmo não
pode ser dito do estrato arbóreo incidente sobre a área. Esta, logo no início do processo de implantação da cidade de Belo Horizonte, teve a camada vegetação original
suprimida. Esse quadro, somado à significativa supressão de árvores introduzidas ao
longo dos anos, indica um estado de degradação ambiental. Por sua vez, a concepção
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paisagística não se demonstra propícia para mitigar os danos acumulados. O modelo
neoclássico, com vegetação exótica – introduzida por questões estéticas – contrapõese ao do PMM, originário da observação dos condicionantes ecológicos. Permite o
questionamento sobre a funcionalidade ambiental de praças ajardinadas e se esse
tratamento paisagístico viabiliza a estabilidade biológica em trechos de floresta urbana
(MACIEL, 1998; ROBBA; MACEDO, 2002; HOPKINS, 2003; SÁ CARNEIRO, 2010;
SEGAWA, 2010). A figura 5 apresenta o detalhamento da variação da vegetação nas
superfícies da praça entre 1936 e a contemporaneidade.

Figura 3 Áreas selecionadas para análise comparativa no desempenho de sequestro de carbono, com a indicação
dos respectivos compartimentos de relevo e das linhas de fixação incidentes sobre a Região Administrativa
Centro Sul.
Elaboração: Rubens do Amaral.
Fonte: Ferreira (1998); Carvalho (2001); IBGE (2014); Prodabel ( 2014).
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Figura 4 Composição das superfícies da área referente ao PMM anterior à implantação do sistema antrópico,
entre 1961 e 1982 e até 2014.
Fonte: Elaborada por Rubens do Amaral e Priscila Lisboa de Paula, 2014.

Figura 5 Ilustração da variação do estrato arbóreo na praça Raul Soares entre 1936 e a contemporaneidade.
Fonte: Elaborada por Rubens do Amaral e Priscila Lisboa de Paula, 2014.
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Já o PMARG apresenta-se como uma área de atributos complexos, que requerem
estudos sistêmicos e aprofundados. A percepção da tendência de comportamento da
área demanda entendimento do grau de implantação de funcionalidades ambientais,
em seus diversos habitats, e da interação entre eles. É uma área mista, com tratamento
paisagístico que abriga áreas com atributos semelhantes aos do PMM e aos da praça
Raul Soares. Além disso, ao longo dos anos, apresentou significativa variação de
suas superfícies rígidas, suaves e de água. Nesse processo, características originais
do sítio foram apagadas, ultrapassando limiares abióticos, mas, ao mesmo tempo, a
área foi intensamente arborizada, sobretudo a partir da década de 1980. Enquanto
os corpos d’água foram remanejados, canalizados – e seus terrenos, drenados –, o
lençol freático no local permanece superficial, efeito, provavelmente, do significativo
estrato arbóreo – mais de 5 mil (COMPANHIA Vale do Rio Doce, 1992; BARRETO,
1995; MACIEL, 1998; MACEDO; SAKATA, 2002; HOPKINS, 2003; FARAH, 2010).
A figura 6 apresenta o início da implantação do sistema antrópico na área; a figura 7,
o processo de configuração da vegetação do parque entre os anos de 1938, já nos
seus limites atuais, e a contemporaneidade.

Figura 6 Ilustração da variação do estrato arbóreo até 1897 em relação ao momento anterior à implantação do
sistema antrópico na área do Parque Municipal Américo Renné Giannetti.
Fonte: Elaborada por Rubens do Amaral e Priscila Lisboa de Paula, 2014.

Figura 7 Ilustração da variação do estrato arbóreo de 1938 até a contemporaneidade no Parque Municipal
Américo Renné Giannetti.
Fonte: Elaborada por Rubens do Amaral e Priscila Lisboa de Paula, 2014.
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Assim, nas três áreas observam-se tratamentos paisagísticos diversos, claramente
indicativos de estados de preservação e de degradação ambiental. No entanto, em
partes das áreas de estudo, em função da heterogeneidade dos tipos de manejo
empreendidos, verifica-se que essa relação não é tão explícita. Abre-se, então, a
necessidade de aprofundar-se na relação entre trechos diversificados de floresta urbana
e os serviços ecossistêmicos prestados.
ANÁLISE CRÍTIC A DO ESTUDO DE C A SO
À luz do nexo entre suporte e cobertura e dos processos morfológicos afetos à
vegetação em cada trecho de floresta urbana estudado, segue-se a análise conjunta
dos processos relacionados ao fluxo vertical de energia e matéria na paisagem. O
engate entre essas duas abordagens possibilita investigar os requisitos necessários para
a introdução ou melhoria de funcionalidades ambientais na paisagem, relacionados
com os serviços ecossistêmicos, inclusive aquelas não perceptíveis, mas cujos indícios
se revelam através de indicadores bióticos e abióticos do solo (FORMAN, GODRON,
1986; PELLEGRINO, 2000).
Para analisar os serviços ambientais prestados nas áreas de estudo, foram traçados
transectos em cada trecho de floresta urbana, ao longo dos quais foram amostrados
blocos de 50 m², conforme ilustrado na figura 8.

Figura 8 Transectos e respectivos blocos de amostragem nos trechos de floresta urbana estudados. Em
sentido anti-horário: a) sítio analisado no PMM; b) transecto PMM; c) transectos PMARG Parque Municipal
Américo Renné Giannetti; d) transectos praça Raul Soares.
Elaboração: Rubens do Amaral.
Fonte: Prodabel (2014); Google Earth (2014); ESRI (2014).
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Em cada bloco foi estimada toda biomassa arbórea, de acordo com Arevalo,
Alegre e Vilcahuaman (2002). Foram medidos, para a estimativa da biomassa aérea
arbórea seca, os diâmetros na altura do peito (DAP) das árvores aptas existentes, e, em
cada bloco, amostrou-se uma parcela de 1 m², na qual foram coletadas porções de
vegetação herbácea, da serrapilheira e do solo. Utilizou-se, em cada bloco, um gabarito
de 1 m² para recolhimento de vegetação arbustiva ou herbácea, quando existente, e
de 0,25 m² de serrapilheira, desde que o tratamento paisagístico adotado permitisse
sua acumulação. Em todas elas foram recolhidas amostras de solo na profundidade
entre 0 cm e 20 cm, dentro da área demarcada pelo gabarito. A figura 9 apresenta
um esquema das parcelas amostradas nos trechos de floresta urbana estudado.

Figura 9 Esquema das parcelas para a análise dos diferentes componentes da biomassa vegetal nos trechos de
floresta urbana estudados.
Fonte: Elaborado por Rubens do Amaral, 2014.

Para o cálculo da biomassa arbórea, utilizou-se a equação alométrica estabelecida
pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2003 para estimativa de
biomassa arbórea em florestas tropicais úmidas com precipitação entre 2.000 e 4.000
milímetros ao ano.
Em relação às amostras de solo, foram realizadas as seguintes análises: fertilidade
do solo (WALKLEY; BLACK, 1934); fracionamento da matéria orgânica do solo pelo
método de Dabin (1981) e medição de isótopos estáveis de C e N (carbono e nitrogênio)
do solo, utilizando espectrômetro de massa de razão isotópica (WERNER; BRAND,
2001; COLORADO, 2014).
Do conjunto das análises realizadas foram obtidas as seguintes variáveis: carbono
em biomassa arbórea (Cba), carbono em serrapilheira (Cbs), carbono em biomassa
herbácea ou arbustiva (Cha), número de árvores (Nº arv), carbono orgânico total no
solo (Corg), percentual de carbono no solo (%C), percentual de nitrogênio no solo
(%N), carbono em ácido húmico (Cah), carbono em ácido fúlvico (Caf), relação carbono:nitrogênio (C/N), carbono isotópico 13 (d13C) e nitrogênio isotópico 15 (d15N).
Visando ao traçado de indicadores de qualidade de serviços ambientais, as variáveis
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demostraram-se hábeis para análises objetivas do grau de implantação de serviços
ecossistêmicos urbanos nas áreas de estudo.
No gráfico 1 – mapa perceptual via componentes principais – observa-se a dispersão
das áreas estudadas de acordo com as variáveis examinadas. No grupo 1 (em verde)
estão sinalizados os pontos de amostragem no PMM. Tal área, de acordo com os
resultados encontrados, dista-se do PMARG, representado pelo grupo 2 (em vermelho),
que ocupa uma posição intermediária com maior proximidade da praça Raul Soares
(PRS), por sua vez representada no grupo 3 (em azul), mais distante e separada do
grupo 1. De acordo com o mapa perceptual, via componentes principais dessas
variáveis é possível verificar a correlação entre elas e o desempenho dos trechos de
floresta urbana estudados na prestação de serviços ecossistêmicos.

Figura 10 Mapa perceptual via componentes principais para as variáveis, indicando a correlação entre as variáveis
estudadas no PMM (grupo 1), no PMARG (grupo 2) e na praça Raul Soares, PRS (grupo 3).
Execução: ABG Consultoria Estatística. Fonte: Rubens do Amaral, 2014.

Entre as variáveis qualitativas estudadas, as que se apresentam mais relacionadas
com a implantação do ciclo biológico de carbono e paralelo de nutrientes foram:
%C, Cah e %N – positivamente correlacionadas ao sequestro de carbono –, e d13C,
juntamente com C/N – negativamente correlacionadas.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Pelas análises realizadas, o PMM ratificou-se como área de referência, com os
maiores valores das variáveis %N, Cah, %C e os menores valores das variáveis d13C
e C/N. A praça Raul Soares, contrastando com o PMM, apresentou os maiores valores
das variáveis d13C e C/N, indício de ineficácia na prestação de serviços ambientais. Já
o PMARG, com características afins às duas áreas, posiciona-se intermediariamente, mas
com comportamento ainda próximo ao da praça Raul Soares. Isso se deve à influência
das áreas gramadas do parque e o uso de adubação química. Mas a quantidade de
matéria húmica existente (Cah) e a arborização intensa realizada no parque ao longo
dos anos, ofertariam indícios de uma tendência de comportamento em direção ao da
área de referência.
A análise comparativa realizada, somada às informações referentes ao processo de
configuração da paisagem em cada trecho de floresta urbana estudado, subsidiou o
delineamento de diretrizes paisagísticas baseadas no provimento de serviços ecossistêmicos
relacionados ao sequestro de carbono. Seguem diretrizes paisagísticas gerais para a
introdução ou melhoria do fluxo vertical de energia em qualquer trecho de floresta
urbana, com impactos positivos em relação aos serviços ecossistêmicos urbanos prestados:
•
•
•

•

acréscimo de árvores;
preservação de árvores mais antigas, evitando ao máximo a supressão de
exemplares;
formação de camada de serrapilheira sob as árvores (condição sine qua non
para a introdução plena do ciclo de carbono e do paralelo de nutrientes nessas
áreas);
introdução de plantas da família das leguminosas, procurando evitar a utilização
de adubos químicos (medida importante para a melhoria da fertilidade dos
trechos de floresta urbana).

Como diretrizes decorrentes da observação dos atributos paisagísticos de cada
área, destacam-se:
•

preservar unidades de faixas de hiato urbano – fringe belts – ao longo do
território;

•

expandir e qualificar as superfícies suaves ao longo dos tecidos urbanos, com
tratamento paisagístico direcionado para a melhoria dos serviços ecossistêmicos
prestados;
priorizar a preservação e recuperação de estratos da camada de vegetação
original e das relações do ecossistema em que estão inseridos;
a implantação de arborização e demais formas de vegetação deve ser balizada
pelo serviço ecossistêmico urbano desejado para a área;
em intervenções paisagísticas, priorizar a implantação de espécies arbóreas
em vez de arbustivas e utilizar com cautela o uso de forrações;

•
•
•
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•

intervenções devem considerar como sistema composto por vários habitats áreas
com tratamento paisagístico heterogêneo, com diversos graus de implantação
das funcionalidades ambientais.

Para a efetividade das diretrizes sugeridas com base nos indicadores estudados,
propõem-se também diretrizes para o monitoramento da prestação de serviços
ecossistêmicos urbanos em trechos de floresta urbana.
As metas, por sua vez, devem ser balizadas por indicadores capazes de informar
o grau de implantação dos serviços ambientais nas áreas de intervenção. Sugere-se
que sejam traçadas por meio dos seguintes indicadores qualitativos: percentual de
carbono no solo, percentual de nitrogênio no solo, carbono em ácido húmico, razão
C:N e percentual de carbono isotópico 13, todos já recomendados pelo estudo como
as melhores variáveis para aferição de serviços ecossistêmicos, imbricadas com as
diretrizes paisagísticas gerais.
CONSIDER AÇÕES FINAIS
Este estudo contribui para a pesquisa interdisciplinar, propiciando a cooperação
entre campos de estudos afetos ao urbanismo e às ciências biológicas. Isso foi possível
pela cooperação entre os preceitos e métodos apontados principalmente pelas Escolas
de Morfologia Urbana Inglesa, Ecologia da Restauração e da Ecologia da Paisagem.
A abordagem aqui utilizada clarificou formas de investigação do grau de implantação
de serviços ecossistêmicos urbanos em trechos de floresta urbana, possibilitando o
traçado e o monitoramento de intervenções paisagísticas voltadas para a melhoria do
desempenho ambiental de tais trechos, propondo diretrizes paisagísticas orientadas
para a funcionalidade ambiental da floresta urbana – e não decorrentes de uma
abordagem unicamente estética de tratamento dos espaços livres.
Assim, percebe-se uma possibilidade de manejo da vegetação nas cidades, em
especial da arbórea, não destinada apenas à criação de ambiências amenas, mas
objetivamente orientada para a implantação de serviços ecossistêmicos urbanos. Permite
trazer, para a formulação e gestão do meio urbano, planos, programa, projetos e
ações para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa e promover estratégias
de adaptação aos impactos da mudança do clima. As diretrizes traçadas, uma vez
consolidadas em instrumento normativo, poderiam orientar e avaliar modificações
na estrutura e função dos espaços livres intraurbanos. Abrem-se possibilidades para,
objetivamente, viabilizar a ampliação de sumidouros e reservatórios de gases de efeito
estufa e buscar a eficiência de tais áreas na drenagem urbana, na imobilização de
poluentes e na mitigação e ilhas de calor, entre outros serviços ecossistêmicos urbanos.
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Memorial Rosas de Villa Grimaldi.
Fonte: Acervo dos autores, 2015.

PAISAGEM URBANA

ANTROPOLOGIA DO LUGAR NA VILL A GRIM ALDI :
ESPAÇO PÚBLICO E PLUR ALIDADE DE SIMBOLISMOS
NA PAISAGEM URBANA CHILENA
PLACE ANTROPHOLOGY IN VILLA GRIMALDI: PUBLIC SPACE AND SYMBOLIC
PLURALITY IN CHILEAN URBAN LANDSCAPE
Marcos Pereira Diligenti*
Maria Alice Medeiros Dias**

RESUMO
A Villa Grimaldi, localizada na Região Metropolitana de Santiago do Chile, constitui-se numa
área de aproximadamente 10.200 m², que durante boa parte do século XX serviu de local de
encontro de artistas e intelectuais, onde se promoviam debates sobre as mais diversas áreas
da cultura chilena e mundial. Posteriormente ao Golpe Militar de 1973, esse espaço abrigou
o maior centro de detenção e tortura do regime militar chileno. Após anos de abandono, no
período da concertación democrática foi inaugurado no local o parque por la Paz Villa Grimaldi,
que em 2004 foi declarado Monumento Nacional. Esse espaço público se constitui de praça
e memorial de visitação, com o intuito de denunciar o período em que esteve sob a égide dos
militares e homenagear aqueles que resistiram ao regime ditatorial. Este artigo relaciona, a partir
dos paradoxais usos desse lugar, a conformação paisagística e os significados real e simbólico
desse espaço coletivo e sua integração no tecido urbano em cada um dos períodos históricos
investigados. Utilizou-se a metodologia de pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental,
baseada em vasto material colhido na cidade de Santiago nos anos de 2014 e 2015. Por meio
dos aportes teóricos de autores como Marc Augé, Lineu Castello e Norberg-Schulz, busca-se
estabelecer o sentido dialógico do espaço público, em seus diferentes espectros de uso, e sentidos
paisagístico e urbanístico na consolidação da sua inserção (ou não) na cidade.
Palavras-chave: Santiago do Chile. Villa Grimaldi. Espaços públicos. Lugar.
ABSTR AC T
Villa Grimaldi, located in the metropolitan area of Santiago de Chile, comprises an area of approximately

10,200 m², which, at the beginning of the 20th century, served as a meeting place for artists and intellectuals,
where discussions on the various areas of Chilean and world culture were held. After the military coup of
1973, this space housed the largest detention center of torture under the Chilean military regime. During the
democratic “Concertación” period, after years of neglect, the area was turned into Corporación Parque por
la Paz Villa Grimaldi. In 2004, the area was declared a National Monument, looking back at the period in
which the village was used by the military and paying tribute to those who resisted the Chilean dictatorship.
In view of the place’s paradoxical uses, this article seeks to establish the relations between the configuration
of this collective space, its real and symbolic meanings and its integration in the urban fabric during each or
the historical periods investigated in the research. The methodology consisted of a qualitative research of
both the literature and the documents collected in the city of Santiago in the years 2014 and 2015. Through
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the theoretical contributions of authors such as Marc Augé, Lineu Castello and Norberg-Schulz, this article
intends to establish a dialogic sense of public space in its different spectrum of use and architectural/urban
sense to consolidate its inclusion (or not) in the city.
Keywords: Santiago do Chile. Villa Grimaldi. Public spaces. Place.

INTRODUÇÃO
“Com o ser-no-mundo, o espaço se descobre, de início, nessa espacialidade.
Com base na espacialidade assim descoberta, o espaço em si torna-se acessível
ao conhecimento.” (HEIDEGGER, 2005, p. 160-161).

A Villa Grimaldi, localizada na cidade de Santiago do Chile, na comuna de La
Reina, está inserida em uma área territorial que se originou do Fundo José Arrieta1, que
cobria grande extensão da atual comuna de Peñalolén. O local abrigou, ao longo de
sua existência, diferentes usos. Foi como centro de atividade social, artística e política,
na segunda metade do século XX, que teve grande participação no cotidiano da cidade
(SALAZAR, 2013). Sobre os atributos do lugar:
Los pintores, los poetas, los músicos y los historiadores que la han visitado, han
dicho: “estos rincones son fuente de paz, de inagotable belleza, en los que la vida
no pasa” [...] Sus árboles y sus plantas son obra de más de un siglo y medio de cuidado y selección [...] Toda su exuberante vegetación, compuesta de impresionantes
ombúes, abetos, dracenas africanas, magnolias, pittosporum, jacarandás, cañas
de la India, laureles en flor, palmeras, retamas, buganvilias, camelias, mil rosales,
madreselvas, etc. [...] demuestran el permanente cuidado que sobre ellas se tiene.
Sus terrazas han sido construidas en los sítios precisos para admirar y disfrutar mejor
en todas las horas, por todas partes hay bancos, asientos de mármol de Carrara,
ladrillos revestidos de baldosas griegas, rejas de hierro fundido con delicadas figuras. Docenas de estatuas de mármol de Carrara y bronce están distribuidas por
los caminos […] cientos de focos y ampolletas especiales iluminan el follaje de los
árboles […] Recorriendo los salones de la mansión grimaldina parecen escucharse
aún acordes de piano, de violines, de arpas y toda la rica instrumentación para
conciertos […] Son trozos de historia y belleza que Chile debe cuidar y guardar con
respeto y cariño (VASSALO ROJAS, 1967 apud SALAZAR, 2013, p. 226).

Concorreu para esse fato a inauguração de um restaurante no local, por Emilio
Vassalo Rojas, chamado Paraíso Villa Grimaldi (figura 1), frequentado por artistas,
intelectuais e políticos progressistas chilenos. O conjunto foi batizado de Villa Grimaldi
devido ao seu aspecto de vila italiana, rodeado por belos jardins, fontes e esculturas. O
incremento das atividades do lugar deu-se de acordo com as circunstâncias que englobavam os anos 1960 no Chile – a década da vida pública, dos movimentos de massa,

1
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José Arrieta Perera (1833-1911), diplomata uruguaio que se estabeleceu no Chile. Seu nome foi dado à rua
onde se localiza a propriedade.
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da modernização e secularização da cultura, dos projetos de mudanças estruturais, do
empoderamento das ruas e dos espaços públicos (SALAZAR, 2013).

Figura 1 Paraíso Villa Grimaldi.
Fonte: Disponível em: <http://villagrimaldi.cl/wpcontent/uploads/2011/07/antigua_villa50.jpg>. Acesso em: 13
ago. 2016.

Entretanto, a dinâmica dessa funcionalidade foi interrompida com o advento do
Golpe Militar, em 1973, quando os direitos civis foram abruptamente restringidos em
todo o território nacional chileno. Em 1974, o proprietário (simpatizante da deposta
Unidade Popular) viu-se obrigado a vender o Paraíso Villa Grimaldi para a Junta Militar. O processo foi concluído em 1975, com a expropriação do terreno em uma ação
empreendida pela Corporação de Melhoramento Urbano (Cormu). A partir de então,
a propriedade ficou sob controle da DINA (Dirección Nacional de Inteligencia).
O Cuartel Terranova, nome pelo qual a Villa Grimaldi era conhecida internamente
pelos militares, funcionou como sede da Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM),
órgão máximo executivo das operações de repressão política em Santiago e no país. No
período de 1973 até 1978, o local foi usado como espaço secreto de detenção, tortura
e extermínio de opositores ao regime militar chileno: “De todos os quartéis utilizados
pela DINA, o Terranova foi o mais emblemático por conta de seu significativo tamanho
físico, por ter abrigado a BIM e por ter sido o de maior número de detidos, torturados,
assassinados e desaparecidos (SALAZAR, 2013, p. 97). Calcula-se que 4.500 pessoas
foram ali mantidas como prisioneiros políticos; 236 permanecem desaparecidas ou
foram executadas pelas Forças Armadas, que atuavam na repressão política com o
uso sistemático do terror de estado.
A atmosfera da Villa, que durante séculos se caracterizou pela paz bucólica, foi
drasticamente mudada pelo Golpe de Estado, com nuances de radicais transformações
simbólicas e reais. A apropriação do sítio como local de práticas repressivas e crimes
contra a humanidade estabeleceu rupturas com a tradição cultural do lugar, incorporada
ao imaginário da população, e neste introduziu uma carga de simbolismo relacionada
à opressão e ao cerceamento de direitos e liberdades que marcaram o período do militarismo no Chile e na América Latina. Importa considerar que nesse período, mesmo
com a intenção dos militares de esconder o local da população, era notória em toda
vizinhança a circulação de militares e o movimento de pessoas/automóveis estranhos
à região (REBOLLEDO, 2013).
Aqui é possível antecipar o que será tratado posteriormente nesta análise: a potencialidade do lugar inserido e a tentativa do não-lugar apartado da cidade. Após
Paisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 183 - 198 - 2017
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o encerramento do Cuartel Terranova, o sítio permaneceu desabitado e entregue à
deterioração. Os elementos da Villa Grimaldi que ainda restavam – jardins de rosas,
espelhos d’água, estátuas, piscina, instalações elétricas e hidráulicas –, sem a devida
manutenção passaram a compor um cenário de ruínas e abandono. No fim da década
de 1980, a mobilização de familiares dos desaparecidos e dos comitês de defesa dos
direitos humanos, os protestos nacionais e pressões internacionais fizeram com que a
propriedade da Villa fosse devolvida ao Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) em
1988 (CODEPU, 2015).
Em 1996, foi constituída a Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, com o
objetivo de preservar a memória histórica, promover e difundir uma cultura pelo respeito aos direitos humanos, inclusive com a implementação de um parque no local. A
Corporação – detentora da propriedade do terreno mediante contrato firmado com o
Ministério de Bens Nacionais (MBN) – administra o atual parque e tem desenvolvido
atividades de caráter cultural, social, político, religioso e de investigação. Em 27 de
abril de 2004, o Conselho de Monumentos Nacionais (CMN) do Chile estabeleceu o
tombamento da Villa Grimaldi como reconhecimento da singularidade e importância
histórica do lugar.
Considerando tal contexto, de mutações funcionais e simbólicas, este artigo busca
relacionar, a partir dos paradoxais usos desse lugar e de acordo com os períodos
históricos investigados, a conformação arquitetônica e paisagística e o significado de
seu desenvolvimento na integração desse espaço coletivo no tecido urbano. Para isso
utilizou-se vasto material colhido na cidade de Santiago em 2014 e 2015. Por meio
desses aportes, buscou-se estabelecer o sentido dialógico do espaço público, em seus
diferentes espectros de uso, e das formas arquitetônicas na consolidação da sua inserção (ou não) na cidade.
ME TODOLOGIA DE PESQUISA
O presente artigo originou-se de pesquisa bibliográfica e documental de cunho
qualitativo com a eleição de um “sítio” (estudo de caso). Os procedimentos incluíram
observações e registros fotográficos in loco, que, aliados a leituras e exame de documentos, municiaram as reflexões e análises desenvolvidas. Os dados foram analisados
a partir da hermenêutica dialética, através da qual, como forma de compreensão dos
fenômenos investigados, segundo Minayo (2000), combinam-se a mediação, o acordo
e a unidade de sentido com o contraste, o dissenso e a ruptura.
Nessa perspectiva considera-se que as pesquisas essencialmente quantitativas “[...]
simplificam a vida social classificando-a segundo elementos ordenados” (MINAYO,
2000, p. 31). O enfoque qualitativo, por outro lado, abre perspectivas de interpretação dos fenômenos de forma mais abrangente, complexa e, consequentemente, mais
próximas da realidade humana. Essas considerações são feitas no sentido de orientar o
fundamento das pesquisas, não significando que uma abordagem de cunho qualitativo
prescinda de aspectos quantitativos ou vice-versa.
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A escolha da Villa Grimaldi, situada na cidade de Santiago do Chile, como estudo de caso para o embasamento das reflexões propostas neste artigo, considera os
seguintes aspectos:
• o paradoxal uso do espaço público nos três períodos históricos detalhados (ver
Introdução);
• o impacto e a relevância das diferentes características na construção da identidade e do imaginário da comunidade envolvida;
• a singularidade do sítio escolhido em função do seu histórico de uso e relação
com a cidade;
• a atualidade do tema nas discussões sobre o cenário urbano e a construção
do pertencimento à cidade em Santiago do Chile.
Por meio de embasamento histórico, tendo como referência nessa área o premiado
historiador chileno Gabriel Salazar, e de aportes teóricos de autores como Augé (1994,
1998), Castello (2007) e Norberg-Schulz (2013), este artigo busca estabelecer o sentido
dialógico do espaço público em seus diferentes espectros de uso e sentido arquitetônico
e urbanístico na consolidação da sua inserção (ou não) na cidade.
FUNDA MENTAÇ ÃO TEÓRIC A
“Uma dada situação não pode ser plenamente apreendida se, a pretexto de contemplarmos sua objetividade, deixamos de considerar as relações intersubjetivas
que a caracterizam.” (SANTOS, 2006, p. 214).

A compreensão do espectro de significados do espaço público no imaginário
social/urbano requer a imersão nos processos histórico-sociais e políticos contidos
no local em questão. Além disso, é necessária a busca de entendimentos sobre as
relações espaço-tempo que perpassam as transformações sociais e espaciais nesses
processos. Nesse sentido, Salazar (2013, p. 221) sinaliza:
El espacio físico y geográfico contiene los procesos histórico-sociales y políticos, pero,
en relación con estos, permanece relativamente igual a sí mismo, moviéndose a un
ritmo menor. Más lentamente. Los acontecimientos, en cambio, tienden a ir más de
prisa, mudando sus perfiles con mayor rapidez. Sin embargo, en el tiempo largo,
el spacio termina, también, siendo cambiado y modificado por el roce y el transitar
continuo, como torrente caudaloso, de los procesos históricos que al interior de él
van, vuelven y ¿re-vuelven?

O conceito de lugar antropológico, proposto por Augé (1994), realça a intrínseca
relação entre espaço físico e espaço social. Segundo o autor, o “lugar antropológico”
é definido como uma construção concreta e simbólica do espaço que não poderia
dar conta, somente por ela, das vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual
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se referem todos aqueles a quem ela designa um lugar. Nessa perspectiva, salienta
que o lugar antropológico é simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o
habitam e princípio de inteligibilidade para aqueles que o observam. Esses lugares têm
três características comuns: “identitários”, “relacionais” e “históricos”.
Ao apontar para a impossibilidade de conter o estudo dos fenômenos urbanos
em limites disciplinares restritos, o geógrafo português Jorge Manuel Gonçalves realça a centralidade da “experiência da cidade”, individual e coletiva, como dimensão
fundamental na abordagem dos espaços públicos nas reconfigurações física, social e
simbólica da cidade. Gonçalves afirma:
Analisar e discutir urbano, no entanto, não é pertença exclusiva dessas duas esferas
– arte e ciência –, pois, pela técnica hermética ou pela subjetividade de expressão
artística, corre-se o risco de marginalizar um amplo universo de utilização cotidiana da
cidade que, no fundo, se traduz por aquilo que pode designar-se por experiência da
cidade. Esta, vivida por todos e por cada um, faz a verdadeira cidade, desmentindo
em toda a dimensão a frase em voga no discurso político e urbanístico do “fazer
cidade” como a materialização das estruturas físicas (GONÇALVES, 2006, p. 49).

A complexa relação entre as estruturas físicas e as vivências que nelas se abrigam
conduz à busca de entendimentos sobre o lugar, as percepções que estimula e os significados que assume no imaginário social. Sobre a percepção dos lugares, Castello
(2007) aponta que há lugares que possuem uma aura relacionada ao imaginário
espacial do local e, por consequência, ligada à notoriedade desse lugar. Também
chama atenção para situações onde está privilegiada a dimensão temporal, onde a
memória coletiva sobre os fenômenos estimula a percepção dos lugares – qualificando-os como “lugares da memória” – e para as situações onde o foco da percepção
está na pluralidade com a qual um lugar é construído socialmente, envolvendo sua
qualidade de coletivo e diverso.
Castello (2007) estende a discussão ao definir subgrupos geradores do lugar, que
se configuram segundo a sua urbanidade, o seu cotidiano, a sua sociabilidade, a
iconicidade entre outros aspectos, onde se enquadram os lugares virtuais, como, por
exemplo, as redes sociais (estas, lugares “aespaciais”). Ainda nesse viés, Castello (2007,
p. 15) aprofunda a reflexão sobre o conceito de lugaridade, enunciando: “[...] lugar é
um espaço qualificado, ou seja, um espaço que se torna percebido pela população
por motivar experiências humanas a partir da apreensão de estímulos ambientais. Tais
estímulos podem ser muito diversificados – tão diversificados quanto o são as relações
entre as pessoas e o ambiente”.
Com o mesmo intuito de recuperar o significado mais amplo de lugar, Norberg-Schulz
pontua o conceito de Genius Loci, onde afirma o caráter do lugar, a sua portabilidade
de espírito, a sua capacidade de possuir identidade única – noções que se interligam
diretamente com a unicidade dos indivíduos que se relacionam com o lugar. Assinala
que o lugar faz parte da existência e que, portanto, “[...] atos e acontecimentos têm
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lugar. Na verdade, não faz o menor sentido imaginar um acontecimento sem referência
a uma localização” (NORBERG-SCHULZ, 2013, p. 444). Essa relação intrínseca entre
existência e lugar faz com que este incorpore um potencial de significados e valores
relacionados aos acontecimentos que nele se passam. Por outro lado, o autor pontua:
“[...] ações diferentes exigem ambientes diferentes para que transcorram de modo satisfatório”. Para ele, a palavra lugar, para além de referir-se a uma localização abstrata,
abrange um “fenômeno qualitativo total” de natureza complexa, “[...] uma totalidade
construída de coisas concretas que possuem substância material, forma, textura e cor.
Juntas essas coisas determinam uma qualidade ambiental que é a ‘essência do lugar’”.
(NORBERG-SCHULZ, 2013, p. 445).
No percurso da Villa Grimaldi, enquanto espaço urbano, identificou-se um processo
com ampla riqueza de situações, transformações e significados. A seguir, será discutido
o seu papel como locus protagonista e testemunha da identidade social, histórica e
política da cidade de Santiago, no sentido de promover subsídios para uma discussão
mais ampla sobre como, por que e para quem é produzido o caráter espacial público
nas cidades contemporâneas.
VILL A GRIM ALDI : A TR AJE TÓRIA DE UM LUGAR URBANO
O primeiro desafio vencido pela Corporação Parque por la Paz Villa Grimaldi
foi o de impedir que o sítio abandonado do Cuartel Terranova (antiga Villa Grimaldi),
ilustrado na figura 2, fosse vendido para uma empresa privada que pretendia destiná-lo
ao comércio habitacional. A partir da obtenção da posse do terreno, estabeleceram-se
as diretrizes para a requalificação do local:
[…] hemos querido instaurar una nueva forma de paz, dialogante, reflexiva, abierta.
Que incorpore a la comunidad, brindándole espacios para su convivencia. Que le
devuelva su historia, la posibilidad de atender a las voces y proyectos que conforman
su memoria (CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI, 1996).

A proposta do espaço público Parque pela Paz Villa Grimaldi buscou criar um lugar
que, ao mesmo tempo, revelasse o percurso histórico onde estão presentes os valores
culturais, os atos violentos e as atrocidades contra a vida humana, um lugar que fosse
espaço de reflexão, consciência e liberdade, unindo-o ao ser.
Frondosas árvores centenárias, que tanto ambientaram a alegria do debate intelectual e do amistoso convívio social, foram testemunhas silenciosas de sessões de tortura
e assassinatos. Sabe-se que um antigo umbu, sobrevivente à destruição do lugar, teve
seus galhos usados como suporte para o enforcamento de prisioneiros. E é justamente
esse indivíduo vegetal um dos elementos de maior força simbólica na estruturação do
atual parque. A figura 3 mostra a sobreposição do Cuartel Terranova com o projeto
do Parque.
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Figura 2 Planta Baixa – Organização espacial do Cuartel Terranova.
Fonte: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (1996).

Figura 3 Planta Baixa – Cuartel Terranova e Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Fonte: Disponível em: <http://villagrimaldi.typefold.com/chapter/2006-part-1/>.

Situada no vértice sul do terreno, na parte mais isolada da Villa, a Torre de 11
metros de altura, que funcionava como reservatório de água nos tempos do Paraíso
Villa Grimaldi, no Cuartel Terranova, foi utilizada como lugar de confinamento, celas
empilhadas, encimadas por um mirante, para a vigilância dos aprisionados (figuras 4 e
5). No bojo da intervenção arquitetônica e paisagística, esse elemento foi reconstruído
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como lugar de enorme significação: foi esse o local onde foram vistos pela última vez
a maioria dos desaparecidos.

Figuras 4 e 5 A Torre, reconstruída no parque atual, representada em maquete.
Fonte: Acervo dos autores, 2015.

O projeto do Parque por la Paz Villa Grimaldi foi desenvolvido por uma equipe liderada pelos arquitetos Ana Cristina Torrealba, José Luis Gajardo Torres e Luis
Santibañez Ibarra. O objetivo geral da intervenção arquitetônica-paisagística foi definido
da seguinte forma:
La re significación de la Villa Grimaldi, de un lugar de detención y tortura a un lugar de
promoción de los derechos humanos expresado a través de la arquitectura simbólica
(CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI, 1996).

A proposta concretizada no parque, inaugurado em 1997, estruturou-se na definição de dois eixos diagonais que se cruzam formando um “X”, assumido na proposta
como símbolo universal, com os significados: “aquí – malo – nulo – nunca más”. A cruz
significa “calvario-muerte-y-resurrección” (CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA
GRIMALDI, 1996).
Dessa forma se estabelecem os dois eixos que estruturam o parque: 1) Eixo Simbólico (marcado com linha preta na figura 6), que remete ao passado sombrio do Cuartel
Terranova, ligando o portão por onde chegavam os prisioneiros à Torre, considerada
como o local de maior sofrimento; 2) Eixo Cordillera (marcado com linha azul na figura 6), que possui em suas extremidades opostas o acesso ao parque e o Muro de los
nombres2 (figura 7), representante de um novo caminho em busca da paz, alicerçado
na verdade, na justiça e no encontro (CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA
GRIMALDI, 1996).
2

Muro-monumento, que convida ao recolhimento e ao silêncio. Construído em pedra, possui os nomes das
vítimas do Cuartel Terranova gravados em uma placa de metal.
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Figura 6 Esquemas conceituais do Projeto do Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Fonte: Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, 1996.

Figura 7 Muro de los nombres.
Fonte: Acervo dos autores, 2015.
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O cruzamento dos eixos (figura 8) se dá em um espaço de forma circular, com fonte
de água, denominado El Patío Deseado. O ambiente pretende simbolizar, por meio
de elementos escultóricos (fonte, bebedouros e desenho de piso) em mosaico artístico
(figura 9), as contradições da existência: o fluxo da vida – representado pela água –
e, no mosaico, a fragmentação da realidade experienciada pelas pessoas detidas no
período do Cuartel Terranova.
Sobre a concepção do ambiente El Patío Deseado, o documento Proyecto Parque
Por la Paz propõe:
[...] este espacio es un lugar que en algún momento de nuestras vidas deseamos todos.
Es o fue, quizás, uno de los sueños de las personas que estuvieron aqui prisioneras.
Un lugar de encuentro con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Los que
están y los que no están. Un lugar para jugar, para vivir, para llorar, para pensar, en
fin, un lugar para ser más humanos (CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA
GRIMALDI, 1996).

Figura 8 Mapa do Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Fonte: Adaptado de <http://villagrimaldi.cl/visite-el-parque/mapa-aereo/>.
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Figura 9 Detalhe do encontro dos eixos: El Patío Deseado.
Fonte: Acervo dos autores, 2015.

Figura 10 Sinalização no gramado.
Fonte: Acervo dos autores, 2015.

Da mesma forma, a sinalização do parque é oferecida por um sistema de placas
localizado ao rés do chão (figura 10), remetendo ao olhar cabisbaixo dos prisioneiros,
que procuravam distinguir fragmentos do entorno através das frestas das vendas que
lhes impediam a visão.
Outros gestos do projeto buscam relatar o passado, estimular percepções e evocações: preservação de vestígios e elementos existentes como a piscina da antiga Villa
Grimaldi (que sobreviveu à destruição); o umbu (denominado Árbol de la Esperanza) e
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o Banco de la solidariedad o Muro en Arco3 (figura 11); a preservação e redefinição de
usos de instalações utilizadas pela DINA (como o Laboratorio Fotográfico e a Sala de la
Memoria); a reconstrução ou releitura de elementos significativos que foram destruídos,
como a Torre e o Memorial Rosas de Villa Grimaldi, este dedicado às mulheres mortas
no Cuartel e alusivo ao cheiro de rosas proveniente do antigo roseiral, que estimulava
o olfato dos prisioneiros vendados (figura 12); a criação e exposição de maquete da
estrutura do Cuartel, cuja elaboração foi baseada no testemunho de prisioneiros sobreviventes; a criação de espaços arborizados, desenhos de piso, monumentos e elementos
escultóricos representativos da memória do lugar.
A Villa Grimaldi, como visto ao longo deste artigo, constitui-se em um local singular
no que diz respeito ao uso do espaço urbano e seu espectro de significados reais e
simbólicos na produção da cidade, no caso, Santiago do Chile.
No percurso temporal da Villa Grimaldi, pode-se dizer que as atrocidades do período militar também foram cometidas contra o próprio lugar, atingindo sua atmosfera
original, transformando-o e imprimindo-lhe memórias do sofrimento humano, da dor e
do cerceamento à luta por ideais. Os elementos constituintes do lugar foram destruídos
ou transformados em instrumentos de práticas abusivas contra as pessoas.
O processo urbano do sítio, onde hoje existe o Parque por la paz Villa Grimaldi, é
um emblemático exemplo de construção, ruptura e reconstrução de um nexo identitário
entre lugar e sociedade. Se em um primeiro momento o lugar, de uma aura natural,
possuía articulações mais tênues com o cotidiano social, a partir da configuração do
que se chamou Paraiso Villa Grimaldi, incorporou uma aura cultural e passou a ter maior
significado como equipamento urbano. Por outro lado, sua transmutação para lugar de
tortura a serviço da repressão política e do cerceamento de liberdades impactou sua
conexão social, estabelecendo um ponto de clivagem e redefinindo sua significação.
Posteriormente, o resgate desse lugar, após anos de abandono, como parque e lugar
de memória, ofereceu condições para a sua reapropriação pela cidadania chilena.
Observa-se, portanto, que os caminhos percorridos pelo Lugar Villa Grimaldi convergem
de forma exemplar com as análises de Augé (1988), Castello (2007) e Norberg-Schulz
(2013).
O lugar, nesse caso intensificado pelo paroxismo de suas mutações, revela-se absolutamente imerso nas funcionalidades que adquire e nas relações com as pessoas
que por ele são impactadas.
Deixa de ser local físico e se redimensiona em sua imanente relação com a vida
– nele e por ele estabelecida. Nesse sentido, o lugar expande, abrange e transborda
vitalidade. É só com essa perspectiva que as análises superficiais do lugar podem ser
superadas para que se produza uma compreensão de sua conceituação como potência
vital, com o entendimento de seu papel fundamental na reflexão/ação sobre o mundo.
O lugar de Augé, Castello e Norberg-Schulz é o lugar de estar e relacionar-se com
a plenitude do viver, na medida em que toma partido em relação a esse ato – pela
3

Muro de pequena altura utilizado como assento pelos prisioneiros. Oferecia um lugar de encontro onde gestos
de amizade e companheirismo amenizavam o sofrimento da prisão.
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sua promoção ou mesmo (como em determinado período, visto neste artigo) pela
sua destruição. Imbuídos dessa dualidade existencial – lugar/ser – encaminhamos as
considerações finais.

Figura 11 Banco de la solidariedade o Muro em Arco.
Fonte: Acervo dos autores, 2015.

Figura 12 Memorial Rosas de Villa Grimaldi.
Fonte: Acervo dos autores, 2015.
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CONSIDER AÇÕES FINAIS
El olvido está lleno de memoria.
Mario Benedetti

A Villa Grimaldi, como visto neste artigo, constitui-se em um local singular no que
diz respeito ao uso do espaço urbano e seu espectro de significados reais e simbólicos
na produção da cidade, no caso, Santiago do Chile.
Desde a sua utilização como centro de cultura, lazer, arte, entre tantas outras atividades experimentadas a partir do início do século XX –, passando pelos períodos em
que o lugar foi utilizado como centro de detenção e extermínio pelos militares da DINA,
com o Golpe de 1973, acrescidos ao período de abandono (décadas de 1980 e 1990),
até a sua revitalização como Parque por la Paz Villa Grimaldi, pode-se constatar que se
institui como referência ímpar na investigação e aprofundamento do conceito de lugaridade (conforme já referido) para além de simplificadoras análises físico-geográficas.
Nesse complexo caminho percorrido, a Villa Grimaldi revela-se como um locus
transtemporal que conserva em sua aura aquilo que é produto e produtor das suas
contraditórias funcionalidades na relação com a cidade e com aqueles que a habitam.
Como já mencionado, uma interessante proposição de Castello (2007) ao referir-se
ao lugar, o distingue segundo a sua aura, memória e pluralidade, que contêm a sua
urbanidade, sociabilidade, iconicidade, seu cotidiano.
Importa considerar que o conceito de lugar evocado para a reflexão proposta neste
trabalho procura romper com uma categorização predeterminada e estimular aquela
que consiste no eixo basilar da transdisciplinaridade, procurando no que se encontra
entre, através e além das áreas delimitadas, a sua coerência com a multidimensionalidade inerente ao pensamento complexo4.
Nesse contexto é possível afirmar que o lugar Villa Grimaldi, ou a sua lugaridade,
como bem aponta Castello (2007), está simultaneamente em todos os eixos acima
sugeridos pelo autor e, “apenas” paradoxalmente, em nenhum.
A Villa Grimaldi pode enquadrar-se em uma dimensão de urbanidade ao relacionar-se
com o tecido urbano em uma área, hoje central em Santiago; pode ser referida como
portadora de parâmetros cotidianos e de sociabilidade pela funcionalidade apresentada
com o entorno da cidadania; pode ainda, obviamente, ser enquadrada em um patamar
icônico pela significância dos fatos dos quais foi palco e, finalmente, pode ser aespacial
pela transcendência de simbologia e significados que de sua análise emergem. A Villa
Grimaldi está no fio condutor que une essas dimensões.
Nesse escopo interpretativo, a Villa Grimaldi constitui-se como valiosa exemplificação na abordagem do lugar e sua gama de significados concretos e simbólicos
em relação à cidade e seus habitantes. Para além, essa interpretação compreende a
inexorável interdependência entre o ser e o lugar, que internaliza a sua exterioridade
e, ao mesmo tempo, exterioriza a sua interioridade. Após o exercício prospectivo aqui
4

Trabalha-se aqui com o conceito de conhecimento complexo na perspectiva de Edgar Morin (2002).
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realizado, retorna-se à origem para refletir: “O começo é agora. Ele não jaz atrás de
nós [...] mas se ergue à nossa frente.”5
Com essa premissa conclui-se que a Villa Grimaldi, quando compreendida em
relação ao entorno espacial no qual se insere e aos seres que lhe conferem diferentes
significados, é lugar atemporal (ao desprender-se de sua cronologia) e u/tópico (ao
transcender a sua própria espacialidade). É, definitivamente, lugar de porvir, porvir de
sua potência vital.
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PAISAGEM URBANA E IM AGINABILIDADE
AO LONGO DO EIXO MONUMENTAL DA
AVENIDA PRESIDENTE VARGA S, RIO DE JANEIRO 1
URBAN LANDSCAPE AND IMAGINABILITY ALONG THE MONUMENTAL AXIS
OF PRESIDENTE VARGAS AVENUE, RIO DE JANEIRO
Adilson de Souza Moreira*
Ayr ton Por tilho Bueno**
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RESUMO
Este artigo discorre sobre os espaços públicos livres e edificações representativos na paisagem
urbana consolidada ao longo do eixo viário monumental da avenida Presidente Vargas, no
Centro da cidade do Rio de Janeiro, abarcando os aspectos históricos de sua construção, os
espaços culturais relevantes e de forte impacto imagético na composição atual da paisagem
urbana. Utiliza, como cursor para a análise da paisagem, a realização de “percursos urbanos”
– como denominado por Souza e Cabral (1992). Lança um olhar sobre a paisagem, conforme
Gottdiener (2010) e Macedo (1999), associado à formação histórica e social dos espaços e
edificações e à codificação do espaço urbano estabelecida por Lynch (2010) em A imagem da
cidade. Foca na escala do bairro e na renovação urbana em sua borda, buscando identificar,
ao longo da avenida Presidente Vargas e seu entorno, os aspectos que imprimem legibilidade
à paisagem urbana.
Palavras-chave: Paisagem urbana. Legibilidade. Monumento. Imageabilidade.

ABSTR AC T
This article aims at discussing the relevant public open spaces and buildings in the urban landscape along
the monumental axis of Presidente Vargas Avenue, in the city center of Rio de Janeiro, covering historical
aspects of its construction, relevant cultural spaces with a strong image impact in composing the current
urban landscape. The research is based on the “percursos urbanos” (urban routes) concept, as defined by
Souza and Cabral (1992). It sheds a light on the landscape, according to Gottdiener (2010), and Macedo
1
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(1999), associated with the historical and social spaces and buildings formation, as well as the codification
of the urban space, as established by Kevin Lynch in “The Image of the City.” The focus of this essay falls
on the neighborhood, and the urban renewal of its fringes, identifying the aspects which provide legibility
to the urban landscape along Presidente Vargas Avenue and its surroundings.
Keywords: Urban landscape. Readability. Monument. Imageability.

INTRODUÇ ÃO
Este trabalho objetiva discorrer sobre a construção dos espaços públicos, equipamentos
e lugares da cultura popular, elementos imagéticos na percepção da paisagem urbana2
da cidade do Rio de Janeiro. Estabelecendo como referência o eixo monumental da
avenida Presidente Vargas, destacamos os Sistemas de Espaços Livres (SELs), entre eles
os de caráter público, em suas diferentes escalas, tipos e sítios, suportes que dão sentido
ao viver urbano coletivo, às ruas, aos monumentos, às praças e aos largos.
Conduzindo à Estação Central do Brasil, a avenida Presidente Vargas consolidou-se como a principal articulação entre o fluxo urbano no sentido centro-zona oeste,
conectando-se com o eixo norte-sul. Essa via foi construída entre 1941-1944, em pleno
Estado Novo3, momento em que se caracteriza pela “[...] execução de um grande volume
de intervenções e de urbanização, favorecidas pela centralização do poder” (REZENDE,
2012, p. 87). Nesse sentido, Gottdiener (2010, p. 203) ressalta que, “[...] as forças que
moldam o espaço de assentamento são até certo ponto políticas e produzidas pela
intervenção do Estado”. Com efeito, a atuação do Estado Novo, segundo Abreu (2008,
p. 113), “[...] marcou profundamente a forma-aparência da área central da cidade”.
Neste trabalho, será adotado o referencial teórico-metodológico que compreende
a cidade a partir do relacionamento entre partes edificadas e espaços livres públicos.
Ao mesmo tempo, busca-se caracterizar tais elementos no espaço, através da expansão
da malha urbana e evolução da arquitetura na avenida Presidente Vargas e seu entorno. Objetiva-se identificar, através do processo de formação da imagem da cidade,
os principais espaços, equipamentos e marcos visuais, relacionando-os à história da
cidade e à importância de sua imagem à construção da paisagem, tão singular por
seu reconhecido encanto paisagístico urbano, natural e cultural.
Considerando o tecido urbano como um palimpsesto4, espaço onde os objetos estão
estampados, ocultos ou sobrepostos, procura-se realizar a leitura desse fragmento da
cidade do Rio de Janeiro com a contribuição de autores que estudaram e estudam o
espaço urbano sob diferentes óticas, suas análises, conceitos e métodos.
Foca-se no eixo monumental e o entorno da avenida Presidente Vargas, na área
central da cidade, onde a mescla de tempos distintos no tecido urbano consolidado
2

“Paisagem é qualquer parte do território, tal como a percebe a população, cujo caráter seja resultado da ação
e da interação de fatores naturais e/ou humanos.” (COUNCIL OF EUROPE, 2000).

3

Regime que se instala em 1937, época do Golpe de Estado, com Getúlio Vargas à frente da Presidência da
República.

4

Harvey (1992, p. 69) refere-se ao “[...] tecido urbano como algo necessariamente fragmentado, um ‘palimpsesto’ de formas passadas sobrepostas umas às outras”.
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caracteriza uma paisagem urbana singular. Procura-se, dentro de limites5 espaciais
previamente estabelecidos, realizar o estudo proposto conforme representado na figura
1, mostrando os percursos realizados e situando os espaços arquitetônicos relevantes
ao tema de estudo.

Figura 1 Distribuição dos espaços arquitetônicos relevantes à imaginabilidade da paisagem urbana.
Legenda:

Bairros portuários;

Morro da Providência;
Maracanã;
Percursos.

Candelária;

Sambódromo;

Cristo Redentor;

Estação Central do Brasil e Campo de Santana;
Praça da Bandeira e conjunto de elevados;

Av. Pres. Vargas;

Av. Rio Branco;

Fonte: Mapa produzido sobre imagem Google Earth, 2014.

Na figura 1, indicamos os percursos realizados e a localização dos espaços arquitetônicos relevantes à paisagem urbana, atribuindo-lhes valor imagético. Tendo como
referência o percurso urbano que se origina na extremidade Leste da avenida Presidente
Vargas, foram realizadas, neste estudo, incursões em uma trajetória que abarca a área de
influência desta via. Partindo da igreja da Candelária e praça do Comércio, percorreu5

“Os limites são as fronteiras entre duas fases, quebras de continuidade lineares: praias, margens de rios, lagos,
etc., ferrovias, espaços em construção, muros e paredes. São referências laterais, mais que eixos coordenados.”
(LYNCH, 2010, p. 52).
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-se a avenida até a Estação Central do Brasil, registrando os espaços e edificações
de maior impacto visual. Retornou-se pela rua da Alfândega em meio às vias antigas,
preferencialmente pedestrianizáveis. Num segundo momento, partindo do mesmo ponto
– a igreja da Candelária – seguiu-se para os bairros portuários, incursionando pelas
comunidades estabelecidas nos morros adjacentes. Através da rua Camerino, retornou-se à avenida Presidente Vargas, retomando o percurso desde a Estação Central do
Brasil e Campo de Santana até atingir a extremidade Oeste, o Sambódromo, a praça
da Bandeira, o Maracanã e o Cristo Redentor em sua abrangência visual.
Foi identificado que as transformações do espaço e as permanências sob a forma
de monumentos6 edificados trazem à tona a discussão sobre os conceitos implícitos na
transformação e composição da paisagem urbana, singularidades inerentes às condições
históricas e sociais na construção do espaço urbano e das intervenções realizadas sobre
o tecido urbano consolidado. O trajeto proposto foi percorrido, objetivando identificar
na monumentalidade do espaço e das edificações as representações social e cultural
impressas na paisagem urbana, sua imaginabilidade. Ao mesmo tempo, buscou-se
contextualizar a apropriação social dos signos edificados em distintos períodos.
O avanço da modernidade impactou o tecido urbano7, sobretudo através da implantação de largas vias e da renovação edilícia, com a especialização das atividades,
transformações de usos e seletividade de grupos sociais. A avenida Presidente Vargas,
em seu caráter monumental, revela os aspectos socioespaciais de sua formação. Relacionando morfologia urbana às mudanças na organização social, Gottdiener (2010,
p. 133) ressalta que o espaço, “[...] ao contrário de outras mercadorias, recria continuamente relações sociais ou ajuda a reproduzi-las”.
PRESSUPOSTOS TEÓRICO -ME TODOLÓGICOS
Na análise sobre a imagem da cidade, Lynch destaca uma categoria específica, a
qual define como “imaginabilidade”, condição que daria a um observador sensível e
familiarizado, em uma cidade altamente “imaginável”, a possibilidade de “[...] absorver
novos impactos sensoriais sem a ruptura de sua imagem básica, e cada novo impacto
não romperia a ligação com muitos elementos já existentes. Ele seria bem orientado e
poderia deslocar-se com facilidade” (LYNCH, 2010, p. 11). Realizaram-se os percursos
propostos, considerando o eixo monumental da avenida Presidente Vargas e seu entorno
como altamente “imaginável”, em face do patrimônio natural e construído. Aliados a

6

Neste estudo, a palavra “monumento” vale tanto para espaços públicos que contemplam historicidade quanto
para “[...] o monumento como um traço de uma cidade, como para a capacidade de evocar sentidos, vivências
e valores” (PESAVENTO, 1999, p. 16).

7

A modernidade, segundo Harvey (1992, p. 22), “[...] não apenas envolve uma implacável ruptura com todas e
quaisquer condições históricas precedentes, como é caracterizada por um interminável processo de rupturas e
fragmentações internas inerentes”. Pesavento (1999, p. 30) a define como “[...] expressão artística e intelectual
de um projeto histórico chamado ‘modernização’ e produzido pela transformação capitalista do mundo”. No
Brasil, para Macedo (1999, p. 47), “[...] modernidade é a meta que conduz os dirigentes da República Velha a
uma constante transformação dos antigos centros e à criação de novas áreas urbanas”.
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essa condição, foram resgatados os aspectos históricos, pois, “[...] como fonte inesgotável de reflexão e de ensinamentos, a história urbana interessa de modo particular à
urbanística e à arquitetura” (LAMAS, 2004, p. 133).
O Rio de Janeiro apresenta diversificados espaços distribuídos em seu tecido urbano,
que, em maior ou menor grau, estimulam a percepção, possibilitando a identificação
e orientação ao indivíduo. Em relação à condição com que a organização do espaço
urbano tem de interferir na percepção, Kohlsdorf (1996, p. 69) destaca que “[...] os
lugares possuem desempenhos cognitivos, ou seja, potencialidades específicas de serem
entendidos pelos indivíduos”. Logo, entende-se que “[...] uma clara leitura da paisagem
colabora ao propiciar orientação e identificação que facilitam a apropriação de seus
espaços por moradores e visitantes” (SILVA; OLIVEIRA, 2013, p. 313). Ou seja, as características específicas da forma urbana oferecem maiores ou menores possibilidades
de apreensão. Ao mesmo tempo, o espaço representa, segundo Gottdiener (2010, p.
133), “[...] um objeto material e um processo que envolve relações sociais”.
Como estratégia para a apreensão da forma e qualificação da paisagem urbana, foram programados e realizados percursos, registrando imagens, percepções e
observações desenvolvidas de forma empírica e racionalista8 na análise do espaço
urbano, caracterizando historicamente os lugares e as edificações, que servem como
esquema básico de compreensão de processos gerais de distribuição dos usos do solo
através da evolução urbana, permitindo a articulação de análises específicas sobre
cada processo. Utilizando esse recurso, Souza e Cabral (1992, p. 279) estabelecem
que, “[...] a partir de uma ideia orientadora, é estabelecido um trajeto dentro de uma
determinada área específica, onde melhor se caracterizam os processos de evolução
urbana a serem analisados”. Focou-se na escala do bairro, incursionando pela borda e
identificando as intervenções de renovação urbana, buscando identificar, ao longo da
avenida Presidente Vargas e seu entorno, os aspectos que proporcionam legibilidade9
e imaginabilidade à paisagem urbana.
A abordagem que se estabeleceu neste trabalho, ao relacionar elementos imagéticos,
marcos visuais com a legibilidade urbana, levando em consideração a identificação e
orientação das pessoas em relação ao espaço construído, requer, segundo Kohlsdorf
(1996, p. 72), “[...] que se examine sua forma a partir de seus elementos visualmente
relevantes na estruturação das informações”. Dessa forma, estabeleceu-se um roteiro
que objetivou realizar um mapeamento dos elementos mais significativos do espaço
ao longo da avenida Presidente Vargas e seu entorno, relacionando-os à paisagem
urbana e importância histórica, ao espaço arquitetônico e à apropriação social pelos
seus habitantes. Considerou-se, então, que “[...] todos esses problemas são percorridos
pela questão da imagem urbana, da sua arquitetura; essa imagem abrange o valor de
todo o território vivido e construído pelo homem” (ROSSI, 1995, p. 10).
8

Para tanto, apoia-se em autores neoempiricistas (LYNCH, 2010; CULLEN, 2009) e neorracionalistas (ROSSI,
1995; AYMONINO, 1984).

9

Kohlsdorf (1996, p. 27), refere-se à legibilidade como a “[...] capacidade dos lugares de serem decodificados,
em termos de identificação e localização, por seus usuários”.

Paisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 199 - 218 - 2017

203

Adil s on de S ou z a M or eir a , Ay r t on Por t ilho B ueno e A lina Gonç a lve s S a nt ia go

Buscou-se também, através do processo de transformação da cidade, representar o
imaginário vigente em cada momento histórico, num contexto onde é possível afirmar
que “[...] a cidade é lugar onde o fato e imaginação simplesmente têm de se fundir”
(HARVEY, 1992, p. 17). Seguindo essa linha de pensamento, na análise empreendida
sobre a paisagem urbana contida na área de estudo, considerou-se que “[...] uma
imagem ambiental pode ser decomposta em três componentes: identidade, estrutura
e significado” (LYNCH, 2010, p. 9).
A cidade do Rio de Janeiro, em toda a sua modernidade, apresenta traços dos
períodos colonial e imperial, um mosaico que possibilita uma leitura dos tempos distribuídos em seus espaços, através de sua arquitetura, equipamentos urbanos, largura e
movimento das ruas. Logo, neste trabalho, seguindo a assertiva de Macedo (1999, p.
11), “[...] adota-se a ideia de paisagem como a expressão morfológica das diferentes
formas de ocupação e, portanto, de transformação do ambiente em um determinado tempo”. Deve-se também considerar que na observação da paisagem urbana, as
imagens captadas e a percepção das mesmas apresentam subjetividades, condição
inerente a cada indivíduo e seu olhar sobre o objeto.
ESPAÇO PÚBLICO, FOR M A URBANA E IM AGINABILIDADE AO
LONGO DO EIXO MONUMENTAL E SEU ENTORNO
O Rio de Janeiro é reconhecido pelas edificações históricas que assumem o caráter
de monumento. Na extremidade leste da avenida Presidente Vargas, a igreja da Candelária, com sua nave estendida em um vão central que divide a via em dois braços,
caracteriza-se como um marco10 visual forte na paisagem urbana. O local apresenta
um fragmento da praça do Comércio, onde está situado o prédio da antiga Alfândega,
proporcionando, em meio ao centro financeiro e à agitação do trânsito, uma paisagem
urbana com ambiente de serenidade, um espaço aberto em meio ao centro financeiro,
formado por asfalto e concreto, onde se percebe a função social dos espaços livres
públicos dentro da cidade, a possibilidade de encontros e reuniões.
Por outro lado, existem diferentes formas de perceber o urbano, sua funcionalidade e interesses expressos. Na construção da avenida Presidente Vargas, apesar da
magnitude dos investimentos mobilizados à sua execução, percebe-se, na manutenção da igreja da Candelária – centralizada no meio da agitada via –, um indicativo
claro de que, considerando o aspecto funcional da avenida, “[...] os monumentos,
sinais da vontade coletiva, expressos através dos princípios da arquitetura, parecem
colocar-se como elementos primários, pontos de referência da dinâmica urbana”
(ROSSI, 1995, p. 4).
Em conjunto, os edifícios da igreja da Candelária e da antiga Alfândega constituem uma paisagem urbana monumental, dando sentido à afirmação de que “[...]
os monumentos servem de fundo panorâmico para as ruas modernas, as torres das
10
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“Os marcos são objetos físicos definidos de maneira muito simples: edificação, sinal, loja ou montanha.”
(LYNCH, 2010, p. 53).
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igrejas dominam ainda o perfil da cidade, em concorrência com os arranha-céus”
(BENÉVOLO, 2009, p. 68).
A igreja da Candelária, embora iniciada no final do século XVIII, só foi concluída
na segunda metade do século XIX, o que certamente influenciou na mescla de estilos
onde se inserem elementos neoclássicos ostentando a fachada, com duas magníficas
torres simétricas laterais e frontão triangular (figura 3).

Figura 2 A avenida e a centralidade da igreja da Candelária.
Fonte: Google Earth. Acesso em: 12 out. 2014.

Figura 3 A Candelária e a praça do Comércio.
Foto: Adilson de Souza Moreira, nov. 2012.
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A igreja da Candelária, ao centro na figura 2, emoldurada pela avenida Presidente Vargas, apresenta arquitetura imponente, em estilo barroco tardio, com cúpula
central em cruzeiro e colunas ao redor do tambor. Sua localização num largo central
da avenida, entre as pistas, reforça o atributo da centralidade, cumprindo o princípio
onde “[...] numa igreja deste tipo cruciforme, o cruzeiro central é geralmente coberto
por uma cúpula” (GIEDION, 2004, p. 156). A cúpula em sua projeção não apenas
se autossustenta, mas exerce uma força que “[...] se eleva para cima, cujas nervuras
convergem para um ponto representativo do infinito” (ARGAN, 2005, p. 97).
À frente da igreja da Candelária, a Via Perimetral Elevada, construída entre 1953
e 1978, produzia uma barreira visual sobre o conjunto arquitetônico, comprometendo
a visão harmônica da histórica e monumental orla que compõe a paisagem urbana,
marcada pelo patrimônio arquitetônico preservado. A paisagem urbana – composta
pela igreja da Candelária e o prédio da antiga Alfândega –, obstruída e desobstruída
com a retirada da Via Perimetral Elevada, pode ser observada nas figuras 4 e 5.
O impacto que a Via Perimetral Elevada tinha sobre a paisagem urbana do Centro
Histórico (figura 4), compreendendo a igreja da Candelária e a praça do Comércio,
onde está situado o prédio da antiga Alfândega, na extremidade leste da avenida
Presidente Vargas, pode ser percebido na comparação entre as imagens. A simulação
de retirada da Via Perimetral (figura 5), realizada pelo Jornal O Globo, demonstra a
magnitude de tal impacto. Entrecortadas pela avenida Presidente Vargas, duas pequenas praças remanescentes da antiga praça do Comércio, em frente a cada uma das
edificações, proporcionam, em meio ao centro financeiro e à agitação do trânsito, uma
paisagem urbana com ambiente de serenidade, um espaço aberto em pleno centro
financeiro formado por asfalto e concreto, onde se percebe que “[...] a função social
dos espaços livres dentro da cidade consiste em permitir que os indivíduos se reúnam”
(CHOAY, 1979, p. 290).
Os elevados, exclusivamente motorizados, estão ali somente para ligar um lugar ao
outro, podendo ser identificados como não lugares, ou seja, somente um meio para
chegar a outro lugar. Corroborando com a exclusão dessas vias, Mumford (2008, p. 210)
destaca que “[...] o meio mais popular e eficaz de destruir uma cidade é a introdução de
autoestradas expressas de muitas pistas, especialmente as elevadas, no núcleo central”.
A demolição da Via Perimetral, junto aos bairros portuários tradicionais, compreende
4.790 metros. Foi removida para integrar o plano de revitalização da zona portuária
do Rio de Janeiro, promovido pela Concessionária Porto Novo. A demolição do trecho,
entre outros objetivos, visa permitir o avanço das obras de uma via expressa, liberando
a vista panorâmica da Baía de Guanabara e prédios históricos na região, abrigando
passeio público e Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), entre outros equipamentos.
O Rio de Janeiro ostenta uma imagem que afirma a representação do poder e a
ideologia do estado. Ao longo da avenida Presidente Vargas, o conjunto arquitetônico
é fator facilmente distinguível, pois representa a modernização das edificações e equipamentos urbanos, proporcionando uma leitura singular da paisagem, num reflexo
à construção da modernidade estampada no espaço público, no complexo sistema
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viário e nos arranha-céus que “[...] situam-se no âmago das circulações urbanas.
Local de contatos múltiplos, os escritórios precisam ficar próximos uns dos outros”
(LE CORBUSIER, 2011, p. 77).

Figura 4 Candelária, Alfândega e Via Elevada.
Fonte: Jornal O Globo, 27 nov. 2011.

Figura 5 Simulação de retirada da Via Elevada
Fonte: Jornal O Globo, 27 nov. 2011.

O centro do Rio de Janeiro apresenta edifícios de distintos períodos impressos no
conjunto urbano-arquitetônico, refletindo a expansão do estado e das atividades comerciais. Conforme ressalta Gottdiener (2010, p. 203), “[...] as forças que moldam o
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espaço de assentamento são até certo ponto políticas e produzidas pela intervenção do
Estado”. Na evolução urbana da avenida Presidente Vargas e seu entorno, podem-se
observar as exigências do espaço enquanto representação da necessidade do capital.
A figura 6 ilustra o cenário contemporâneo.

Figura 6 Edifícios comerciais de elevado gabarito na avenida Presidente Vargas.
Foto: Adilson de Souza Moreira, nov. 2011.

Ao longo da avenida Presidente Vargas, observando-se o conjunto de edifícios,
identifica-se certa homogeneidade tipológica, conjuntos que formam uma monotonia
arquitetônica. Diferenciando-se dessa homogeneidade, alguns edifícios mais recentes,
com gabaritos maiores e fachadas com painéis envidraçados, quebram a linha horizontal
do “paredão”. As torres mais altas, marcos na paisagem, resultaram da demolição de
prédios construídos ao longo do século XX, claro reflexo do máximo aproveitamento
do solo em função da altíssima valorização imobiliária promovida pelos investimentos
em infraestrutura urbana, equipando a avenida, fornecendo diretriz ao centro urbano,
atraindo a construção de arranha-céus que “[...] fornecem uma função espetacular ao
edifício para escritórios, protagonista do cenário urbano, tornando-se sede de bancos,
seguros, sociedades comerciais e financeiras” (ZUCCONI, 2009, p. 151). Refletindo
sobre os processos de urbanização diante da realidade do final do século XX, Rykwert
(2004, p. 330) destaca “[...] a cidade da eficiência, conduzindo ao lucro”. Com efeito,
sua crítica incide sobre a questão do lucro ou o retorno financeiro como objetivo de
qualquer atuação no tecido urbano.
Por outro lado, nas proximidades, o núcleo urbano resultante do longo processo
de formação da cidade, tendo no porto o seu elemento formador, expandiu-se pela
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orla, caracterizando-se como território de muitas vivências, registros do passado – em
meio à cidade do presente – impressos nos bairros11 Saúde, Gamboa e Santo Cristo,
delimitados pelo triângulo formado pelas avenidas Presidente Vargas, Rodrigues Alves
e Francisco Bicalho, representando o antigo núcleo portuário.

Figura 7 Av. Pres. Vargas e o porto ao fundo.
Legenda:

Av. Presidente Vargas;

Estação Central do Brasil e Comando Geral do Exército;

Morro da Providência.
Foto: Adilson de Souza Moreira, abr. 2014.

Figura 8 Bairro portuário, rua da Gamboa.
Foto: Adilson de Souza Moreira, abr. 2014.
11

“Os bairros são as regiões médias ou grandes de uma cidade, concebidos como dotados de extensão bidimensional. O observador neles ‘penetra’ mentalmente, e eles são reconhecíveis por possuírem características
comuns que os identificam.” (LYNCH, 2010, p. 52).
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A imagem registrada durante sobrevoo na área de estudo (figura 7) contempla em
primeiro plano e em diagonal linear a avenida Presidente Vargas, a Estação Central
do Brasil e o Comando Geral do Exército, em destaque à direita. Edifícios que, por sua
arquitetura, demonstram uma implantação claramente voltada para se distinguirem na
paisagem, quebrando a homogeneidade tipológica.
O edifício da Estação Central do Brasil, construído concomitantemente à avenida
entre 1936 e 1945, com sua torre marcando o compasso do tempo e o predomínio do
estilo de arquitetura art déco, juntamente com o prédio do Comando Geral do Exército, inaugurado em 1941, apresentam torres que se sobressaem na paisagem urbana,
absorvendo impacto visual semelhante aos picos mais elevados, típicos na paisagem
natural do Rio de Janeiro. Esse tipo de edificação representa para a imagem da cidade o que Lynch (2010, p. 39) qualifica como “marcos fáceis de lembrar”. No edifício
da Estação Central do Brasil, essa característica se acentua por seu corpo central em
torre na esquina.
Na figura 7, acima em destaque, vê-se o morro da Providência; ao fundo, os bairros
portuários da Saúde e Gamboa. As ruas antigas, remanescentes aos aterros na área
portuária, como a Barão da Gamboa, principal via do bairro homônimo, apresentam
traçado curvo, acompanhando o arco da antiga enseada junto à orla que ali havia
(figura 8), remetendo ao cenário urbano da segunda metade do século XIX e início
do século XX. Uma imagem que imprime na paisagem urbana o registro do passado
em meio à modernidade presente, onde o desenho da malha urbana e as edificações
confirmam que a cidade do Rio de Janeiro tem uma imagem singular, percebendo-se
que: “[...] sim, as ruas têm alma” (RIO, 2008, p. 34).
A área portuária, em face do mau estado de conservação geral, apresenta situação
de degradação urbana, motivando um processo de revitalização12, denominado Projeto
Porto Maravilha, cujo objetivo propagado é restaurar as edificações e revitalizar o espaço público, destinando-se, entre outros usos, a abrigar centros comerciais e uma Vila
Olímpica, devido às Olimpíadas de 2016. Tais políticas de intervenção promovem um
processo de gentrificação, “[...] cujo resultado mais viável é a alteração da paisagem
urbana, com a transformação de degradados sítios históricos em áreas de entretenimento
urbano e consumo cultural” (LEITE, 2007, p. 19). Ao mesmo tempo, observa-se, nesses
projetos de revitalização, alterações nas atividades econômicas, surgindo um novo “[...]
núcleo da especulação imobiliária e do assim denominado processo de renovação
urbana” (RYKWERT, 2004, p. 330).
O morro da Providência destaca-se, entre a avenida Presidente Vargas e a área
portuária, pela proximidade com a área central – que atribui uma identidade ainda
maior a tal forma de ocupação, por ser a primeira registrada com o nome de favela13.
12

Para Harvey (1992, p. 46) “[...] a ‘revitalização urbana’ substituiu a vilificada ‘renovação urbana’ como a palavra chave do léxico dos planejadores”.

13

Antigos combatentes da Guerra de Canudos se estabeleceram no Morro da Providência, a partir daí denominado morro da favela. Apresentam-se duas razões para esse nome: 1ª) a planta favella, que dera nome ao Morro
da Favella – situado no município de Monte Santo no estado da Bahia – ser também encontrada na vegetação
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Esse espaço adquiriu condição de forte imaginabilidade pelo caráter simbólico, refletindo a imagem de local de moradia e de abrigo dos mais pobres. Segundo Lynch
(2010, p. 51), “[...] existem outras influências atuantes sobre a imaginabilidade, como o
significado social de uma área, sua função, sua história ou mesmo seu nome”. Nesse
espaço podemos destacar a qualidade estética por “[...] apresentar valores com características puramente sociais, atribuída pelas comunidades humanas a algum lugar, em
um momento do tempo” (MACEDO, 1999, p. 13).
O processo histórico-social em que a cidade se formou estabelece a consolidação
de espaços diferenciados pela complexidade das relações sociais. As favelas configuram-se como redutos da cultura popular. Nas comunidades de morros do Rio de Janeiro,
alguns rituais apresentam-se como elementos característicos, enclaves que imprimem
identidades próprias às comunidades, algumas até pela presença de sincretismo religioso, rituais tradicionais como a roda de samba na Pedra do Sal, predominância de
uma determinada escola de samba ou time de futebol, elementos culturais formadores
da paisagem urbana singular. Segundo Gottdiener (2010, p. 133), “[...] o espaço tem
a propriedade de ser materializado por um processo social específico que reage a si
mesmo e a esse processo”.
A avenida Presidente Vargas abriga o Sambódromo da Marquês de Sapucaí e
conduz ao estádio do Maracanã, templos do samba e do futebol, dois monumentos da
arquitetura consagrados à cultura popular, verdadeiras paixões nacionais, estrategicamente localizados no caminho do povo. Percebe-se aí o espetáculo das multidões. Tais
espaços populares marcam claramente a paisagem urbana, onde é perceptível uma
relação intrínseca entre eles, impregnados de tradição, próximo às largas avenidas,
estações de metrô e trem, facilitando a mobilidade e acessibilidade.
A avenida Presidente Vargas caracteriza-se pelo intenso movimento urbano, contendo
a Central do Brasil, trens e metrôs, verdadeiros pontos nodais14, além de corredores
de ônibus e a proximidade com outros equipamentos viários. Contrastando com esse
movimento, tem-se o Campo de Santana, um imenso passeio público arborizado, “[...]
símbolo da modernidade e europeização do Rio de Janeiro, [...] projeto paisagístico, que
caracteriza e direciona a concepção dos espaços livres para lazer, dentro do ecletismo
brasileiro” (MACEDO, 1999, p. 50). Situado frontalmente à margem oposta à Estação
Central do Brasil, esse espaço pode ser observado em sua relação com a cidade, nas
figuras 9 e 10.

que recobria o Morro da Providência; e 2ª) A feroz resistência dos combatentes entrincheirados nesse morro
baiano da Favella (VALLADARES, 2005, p. 29).
14

Referindo-se às estações, Lynch (2010, p. 82) ressalta: “[...] são quase sempre importantes pontos nodais
urbanos. Alinhadas ao longo de seus sistemas viários invisíveis, as estações do metrô são pontos nodais importantes”.
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Figura 9 Mapa do Campo de Santana, Central do Brasil e as ruas remanescentes.
Fonte: Mapa produzido sobre imagem Google Earth, 2014.

Figura 10 Campo de Santana.
Fonte: Macedo (1999, p. 29).

212

Paisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 199 - 218 - 2017

Pai s a gem Ur ba na e Ima gina bilid ade ao Longo do Ei xo M onument a l
d a Avenid a Pr e sident e Var ga s , R io de J a neir o

O Campo de Santana, compondo a praça da República, constitui-se como elemento marcante na paisagem. Originalmente afastado do centro urbano, a construção
da avenida Presidente Vargas o colocou estrategicamente em meio à urbe agitada,
caracterizando-o como elemento de transição e conexão entre a moderna avenida e
as ruas antigas, remanescentes às modernas intervenções, preferencialmente pedestrianizáveis, onde “[...] os caminhos para peões, insinuantes e ágeis, conferem à cidade
a sua dimensão humana” (CULLEN, 2009, p. 56).
O Campo de Santana compõe um amplo ambiente, de natureza abundante e exuberante, em seus jardins ornamentados por diversidade de plantas e animais, local de
relaxamento e contemplação em meio ao movimento frenético da urbe. Esse espaço,
altamente elaborado, segundo Macedo (1999, p. 44), “[...] traz ao Rio de Janeiro de então
a imagem idealizada do parque da grande metrópole moderna”. Elemento marcante
na paisagem urbana, representa um espaço amplo, em contraposição à cidade antiga,
fiel representação da cidade e sua historicidade com ruas estreitas, casario geminado e
assobradado, que deve ser “[...] adaptada à nova realidade socioeconômica e também
urbana” (MACEDO, 1999, p. 50).
Tais vias15, por todo o seu valor simbólico, representam o espaço urbano que, pela
imagem simbólica, torna-se um dos suportes para a compreensão da histórica paisagem urbana e da memória social da cidade, testemunho de uma época anterior que
se adaptou às exigências da modernidade, pois o [...] “centro antigo é cada vez mais
uma parte da cidade contemporânea” (AYMONINO, 1984, p. 23). Um cenário onde
a arquitetura desperta diversos olhares que projetam as maneiras como a sociedade
se vê, através da forma, dos signos expressos na arquitetura e nos espaços da cidade
onde, por muitas vezes, esse patrimônio se encontra “[...] em condições difíceis de ser
percebido e valorizado pelo transeunte. Os valores são encobertos e a memória empobrecida” (SOUZA, 1997, p. 121). Via de amplas conexões, a Presidente Vargas termina
em sua extremidade oeste em um complexo sistema de elevados (figuras 11 e 12).
Ao fim da avenida Presidente Vargas, junto à praça da Bandeira, o elemento marcante na paisagem é formado por um conjunto de vias elevadas, cujas denominações
homenageiam categorias das Forças Armadas (pracinhas, marinheiros, aviadores e
fuzileiros). Nesses complexos encontros de vias transpostas sobre elevados, segundo
Lynch (2010, p. 26), “[...] há uma transição desorientada a ser feita em cada trevo”. Tais
equipamentos, por sua vez, permitem que as vias passem sem interromper o tráfego.
Sem interferir na continuidade do fluxo, a cidade convive com um elemento estranho,
que não interage, mas é funcional. Referindo-se à falta de interação das vias elevadas
no meio urbano, Lynch (2010, p. 26) coloca que “[...] são percebidas como ‘extrínsecas’
à cidade, muito pouco associadas a ela, ainda que a penetrem”.
A identidade da cidade do Rio de Janeiro, moderna por suas intervenções urbanas
e marcada pela sua feição geográfica, está principalmente associada aos seus signos
imagéticos, verdadeiros marcos, destacando-se os picos elevados (Corcovado, Pão de
15

Canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de modo habitual, ocasional
ou potencial (LYNCH, 2010, p. 52).
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Açúcar, Urca, Cara de Cão, Dois Irmãos, Pedra da Gávea etc.), emoldurados pelos
contornos da orla e sua arquitetura histórica.

Figura 11 Complexo de elevados (visão de cima).
Fonte: Google Earth, panorâmico. Acesso em: 16 nov. 2014.

Figura 12 Complexo de elevados (vista do solo).
Fonte: Google Earth, panorâmico. Acesso em: 16 nov. 2014.

Entretanto, o Cristo Redentor, inaugurado em 1931, estrategicamente erguido sobre
o Corcovado e observado em ampla perspectiva visual ao longo da avenida Presidente
Vargas, apresenta um diferencial, enquanto obra de arte e imagem em destaque, por
sua centralidade e valor histórico, devido ao significado de sua realização, atribuição
de valor e uso da paisagem16. O Cristo Redentor se constitui em marco referencial,
que se distingue na paisagem urbana, ressaltando a condição de que “[...] toda a ação
16

214

“O Rio de Janeiro, com a colocação do Cristo Redentor no elevado pico do Corcovado (1931), em
meio à floresta urbana da Tijuca, equiparava-se a outras urbes do mundo moderno: Nova Iorque,
com a Estátua da Liberdade (1886) e, principalmente Paris, com a Torre Eiffel (1889)”. (MOREIRA,
2013, p. 163).
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que humaniza a paisagem pode conter objetivos e valores estéticos que se comunicam
através dos sentidos ou da percepção” (LAMAS, 2004, p. 61).
O alcance visual do monumento, enquanto objeto único e estrategicamente situado,
e sua capacidade de promover legibilidade à cidade, possibilita a identificação dos
pontos da cidade em relação ao mesmo. Muito mais do que uma imagem em forma
de cruz, o Cristo Redentor apresenta pontos distintos e identificáveis (frente e costas,
lateral direita e esquerda), que remetem aos quatro pontos cardeais, distinguindo-se
em meio à paisagem urbana, criando um sistema de orientação no que diz respeito
“[...] a noções de acima/abaixo, esquerda/direita, horizontal/vertical, alto/baixo, longe/
perto, etc., que permitem ao homem orientar-se na cidade” (LAMAS, 2004, p. 58).
A imagem e visibilidade do monumento em relação aos espaços da cidade pode ser
observada nas figuras 13 e 14.
O Cristo sobre o Corcovado possibilita a quem está no espaço da cidade a localização em relação a um marco referencial, nitidamente visível pela sua forma e situação
geográfica. Lynch (2010, p. 53) destaca que “[...] alguns marcos são distantes, tipicamente
vistos de muitos ângulos e distâncias, acima do ponto mais alto de elementos menores e
usados como referências radiais”. A relação desse principal marco visual com a cidade
compõe a sua identidade, sua importância na composição do imaginário, estabelecendo
uma relação espacial com o observador e outros elementos da paisagem.
A condição de imaginabilidade possibilita a construção de um mapa capaz de criar
uma simbiose mnemônica, situando cada espaço em relação a esse objeto facilmente
identificável, onde “[...] um cenário físico, vivo e integrado, capaz de produzir uma
imagem bem definida, desempenha também um papel social” (LYNCH, 2010, p. 5).
No Rio de Janeiro, para além da variedade de estilos de arquitetura expressa nas
edificações, a transformação do espaço urbano revela a construção de uma paisagem
urbana espetacular, resultado da preservação do patrimônio construído em meio à
evolução urbana. Tal transformação é apreendida na percepção da paisagem urbana,
composta pelas múltiplas imagens singulares que compõem a cidade.
A modernidade, em suas diversas espacialidades, imprime seus registros no tecido
urbano da cidade do Rio de Janeiro no decorrer do tempo. A Comissão de Saneamento
e Embelezamento (1875), ainda no Império, resultou no projeto de renovação para o
Campo de Santana como um símbolo da modernidade e europeização. A Reforma
Passos teve seu glamour na avenida Central (1905) e no Concurso de Fachadas. A centralização do poder e as intervenções viárias no período do Estado Novo (1937-1945)
têm na avenida Presidente Vargas o seu exemplar paradigmático. No plano urbano,
as aberturas viárias são modernas, mas no ecletismo das arquiteturas há uma revisão
de estilos preexistentes sob uma ótica moderna. Reconhecendo o que os antecedeu, os
edifícios e as vias remanescentes ainda refletem os laços com o passado.
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Figura 13 Panorâmica do Cristo sobre o Corcovado.
Fonte: Google imagens. Acesso em: 5 mar. 2014

Figura 14 A cidade e o Cristo.
Foto: Adilson de Souza Moreira, nov. 2011.
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CONSIDER AÇÕES FINAIS
O conjunto de marcos visuais composto por elementos arquitetônicos situados na
área de estudo permite uma leitura da cidade em sua totalidade, possibilitando clara
legibilidade aos espaços nela contidos. Sua grande singularidade está no significado e
na beleza do conjunto que se apresenta aos olhos do observador com imensa clareza
e a reveste de importância especial na composição da paisagem urbana, em ampla
dimensão pelo espaço público, e arquitetura, desvendando tempo e historicidade no
espaço urbano. A importância da atividade portuária manteve o centro histórico em
sua condição de centralidade, aliando cidade e natureza em meio ao conjunto urbano-arquitetônico, proporcionando a nítida sensação de estar diante de um “[...] centro
ativo e ecologicamente ordenado de uma grande metrópole” (LYNCH, 2010, p. 38).
As transformações urbanas contidas neste estudo carregam intrinsecamente os
conflitos e as contradições em sua execução. O espaço renovado, modernizado, representativo do processo civilizatório, contrasta com o seu entorno, um cenário emblemático
da modernidade. Nesse processo, os espaços públicos livres consolidados mantêm o
seu princípio aglutinador, acessível a todos, a priori garantindo o usufruto coletivo. Elementos intrínsecos à expansão da cidade constituem signos implícitos e historicamente
instituídos, marcando a paisagem urbana.
A cidade do Rio de Janeiro possui o atributo que Lynch chama de “imaginabilidade”, ou seja, sua característica enquanto objeto físico que “[...] lhe confere uma alta
probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado” (LYNCH,
2010, p. 11). A nova forma de ver a cidade, a partir de uma dimensão estética, fez com
que contemplação da paisagem urbana, tanto em seu aspecto cultural quanto natural,
adquirisse importância cultural. A dimensão da integração entre cidade e natureza,
abarcando o alcance visual em ampla perspectiva, faz com que a imagem da cidade
e dos monumentos se confundam.
Na área de estudo, o contorno litorâneo da baía da Guanabara, o relevo montanhoso,
o Cristo Redentor em perspectiva visual, os equipamentos urbanos, vias, terminais de
transportes, largos e praças são lugares que se destacam em suas especificidades. O
conjunto de vias por onde a cidade flui e a arquitetura das edificações e dos espaços
livres públicos formam o espelho das distintas épocas que compõem esta paisagem
urbana singular, ao mesmo tempo, uma imagem em constante construção enquanto
espaço arquitetônico. Esses elementos imagéticos, peculiares a cada cidade em seu
arranjo, provocam a inserção do indivíduo em um cenário vivo e único pelas características intrínsecas ao sítio onde estão situados, evocando, de maneira geral, uma
imagem única e forte em qualquer observador atento a formas tão singulares. Nesse
contexto, cada cidade é única pela sua imagem.
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Figura 1 Croqui com os estratos variados das plantas.
Autor: M atheus M aramaldo Andrade Silva, 2014.

Croqui com os estratos variados das plantas.
Autor: Matheus Maramaldo, 2014.

PLANEJAMENTO
DA PAISAGEM

O NEM SEMPRE CONVENIENTE VERDE :
ESTUDOS PRELIMINARES DE CONCEITUAÇ ÃO
E TIPIFIC AÇ ÃO DE FITOPATOLOGIA S URBANA S
EM ESPAÇOS PÚBLICOS
THE NOT ALWAYS CONVENIENT GREEN: PRELIMINARY STUDIES ON
URBAN PHYTOPATHOLOGY CONCEPTION AND TYPIFICATION IN OPEN SPACES
Matheus Maramaldo Andrade Silva*
Flaviana Barreto Lira**
Glauco de Paula Cocozza***

RESUMO
Por meio da leitura da História percebe-se que as plantas têm ocupado importante papel na
evolução do planeta e da vida – cada vez mais urbanizada. Como foco atual para a “sustentabilidade” têm se firmado como solução primeira de muitas problemáticas globais. Porém
cabe perguntar: os elementos vegetais só trazem benefícios às urbes? O incorreto plantio e o
crescimento natural da vegetação também podem dispor prejuízos ao cotidiano, fato que se
pode denominar de fitopatologias urbanas. A partir dessas variáveis, procurou-se neste trabalho
esboçar esse conceito, criar tipos de análise e produzir uma ferramenta preliminar de identificação
de problemas relacionados à vegetação urbana, levantando uma Superquadra de Brasília (DF,
Brasil). Isso reafirmou a necessidade de bons projetos paisagísticos e a conscientização popular,
além de ter disposto o esboço de mais uma ferramenta de prevenção e diagnóstico.
Palavras-chave: Fitopatologias urbanas. Paisagismo. Espaços livres. Vegetação.
ABSTR AC T
By reading History, we recognize that plants occupy an important role in planet evolution and, by this reason,
urbanized life growth and the actual focus for “sustainability”, vegetation has been establishing itself as the first
solution for many global problems. However, we should ask: Vegetation elements really bring only benefits to
cities? The incorrect planting and sometimes the own natural growth of vegetation may also afford damage to
the quotidian, a fact that can be called urban phytopathologys. Now, based in this variable, this paper seeks
to sketch its concept, builds types of analysis and produces a primary tool of identification of these problems
related with urban vegetation, studying one Super Quarter of Brasilia, Brazil. It reaffirmed the need of good
landscape projects, the public awareness, as showed a sketch of another tool for prevention and diagnosis.
Keywords: Urban phytopathologys. Landscape. Open spaces. Flora.
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INTRODUÇÃO
Quando se fala de vegetação, é comum associá-la à natureza bucólica iluminista,
embora não se possa expressar isso como uma verdade absoluta, pois nem todos
gostam de árvores. Esse pensamento, muito presente na sociedade atual, pode ser
interpretado como herança da razão rousseauniana e da projetação que sucedeu
a Idade Média, principalmente a partir do século XVIII, quando a urbanização se
desenvolveu rumo a uma realidade opressora (conforme essa linha de raciocínio) e
se começou de fato a projetar com as plantas em função da melhoria das cidades
(MACEDO, 1992; DOURADO, 2011). Segundo Fulgeri (2003, p. 6) [...] a civilização
e a sociedade corrompem o homem, é necessário recorrer ao sentimento, voltar à
natureza que é boa”. Para Berque (1994, p. 18, tradução do autor): “O imaginário
da paisagem arcádica tende a impor o espetáculo de imutável felicidade. Conforme
Dourado (2011, p. 29, 31):
[...] havia uma mentalidade que considerava a difusão dos jardins públicos capaz de
civilizar a massa de trabalhadores [...] O reconhecimento das árvores como um recurso
a serviço da salubridade urbana também foi um motivo que pesou para que [...] levasse
adiante [...] (DOURADO, 2011, p. 29, 31).

Partilhando dessa interpretação filosófica e social, continua-se evoluindo, agregando
em cada nova teoria e no desenvolvimento das artes e ciências mais valores à imagem
que se tem da vegetação. Noções estéticas, informações medicinais e nutricionais
comprovadas, um boom em torno da ‘sustentabilidade’ e da ecologia, tudo isso incluiu
de vez o verde na mente das pessoas junto com os sistemas econômico, alimentar e de
paisagem panorâmica extraurbana com pontos positivos (MASCARÓ, J.; MASCARÓ,
L., 2015):
A ideia de arborização urbana vem, portanto, passando ao longo do tempo por uma
evolução. De uma abordagem inicial voltada apenas para o aspecto estético e de
estrutura formal entre árvore e paisagem, foram incorporados outros enfoques que
consideram também os benefícios psicológicos e os valores e significados simbólicos
[...] (FARAH, 2004, p. 102).

Nas cidades, seguindo o descrito por Dourado (2009), as plantas são esboçadas
como elementos fundamentais para a melhora da vida urbana, e isso é constantemente
reforçado por ecologistas, biólogos e paisagistas, que descrevem inúmeros aspectos
benéficos da vegetação:
As plantas nos dão conforto nas mais diversas formas [...] As árvores nos proporcionam
sombra, barram os ventos fortes, limpam o ar poluído, amenizam as temperaturas e
enquadram vistas [...] podem ser usadas para proteger o solo da erosão, absorver o
excesso de água que escoa durante as tempestades ou retirar contaminantes do solo
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poluído, entre tantos outros atributos positivos (WATERMAN, 2009, p. 75).

O que se percebe em leituras variadas é a tendência de o verde ser uma solução
geral para muitos dos problemas urbanos, principalmente ambientais e estéticos. São
necessários mais parques servindo de pulmões para as cidades, calçadas mais bem
sombreadas ou criar mais embates entre o concreto e o natural, tornando as visuais
mais coloridas, por exemplo, o que as árvores, consorciadas com os outros estratos
(arbustos, herbáceas, forrações e palmeiras), possibilitam (figura 1). O verde acaba
por revelar-se uma necessidade.

Figura 1 Croqui com os estratos variados das plantas.
Autor:
M aramaldo
2014.das plantas.
FiguraM1atheus
Croqui
com os Andrade
estratosSilva,
variados

Autor: Matheus Maramaldo, 2014.

Também cabe discutir como estamos inserindo a vegetação nas cidades e quais
são os ocasos desse processo, principalmente nos espaços livres públicos. Toda e
qualquer intervenção vegetal é 100% benéfica ao meio urbano, como normalmente se
imagina? Olhando minuciosamente para os percursos diariamente transcorridos, notase que não, ou pelo menos não totalmente: o translado vegetado nem sempre é tão
agradável; há relevos ocasionados por raízes, chegando por vezes a gerar percepção
de perigo a partir de matagais e sombras. Quando não há um projeto qualificado, ou
mínimos cuidados de implantação e manutenção, o natural pode ameaçar a saúde, a
segurança e até mesmo a cadeia social das cidades. Espaços vegetados são produzidos
muitas vezes sem levar em consideração a dinâmica real da vegetação, o que pode
ser bastante adverso, mesmo sendo necessária sua presença.
Sabendo da extensa galeria de trabalhos acerca do objeto ‘vegetação urbana’, e
como esta colabora no sentido de qualificação das urbes, percebeu-se a existência de
uma brecha pouco discutida: a existência de problemas nos espaços livres das cidades
ocasionada pela má implantação vegetal. Este texto continuará explorando tal objeto
no sentido de avaliar certos processos que também ocorrem quando plantamos, os
Paisag. ambiente: ensaios - n. 39 - São Paulo - p. 221 - 237 - 2017
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aspectos insatisfatórios, buscando agregar à literatura mais bases de questionamento
sobre a nossa produção espacial, como um exercício de prudência. Em que medida
o verde se torna problemático à paisagem urbana? O que é problemático, por que é
problemático e como se pode desmontar esses problemas?
Essa discussão foi construída a partir de revisão da literatura, definição do tipo de
área de estudo e elaboração de tipologias de análise, culminando num levantamento
campal com fichamento diagnóstico, tendo como recorte espacial um espaço livre
público planejado – uma Superquadra de Brasília (DF, Brasil) – para exemplificar que
até mesmo em áreas ditas ‘qualificadas’ é possível enxergar problemas relacionados
ao verde. Espera-se que este estudo e a ferramenta por ele proposta sirvam de reflexão
sobre como se está atuando na paisagem urbana, que possam contribuir com novas
tomadas de decisão projetuais e de intervenção e diminuir os erros acompanhados
pelos empirismos de plantio.
VEGE TAÇ ÃO E CIDADE ( O ESPER ADO )
Apesar de a vegetação ter a singela descrição “conjunto de plantas que povoam
uma área determinada”, no dicionário Michaelis, apresenta-se de forma muito mais
ampla quando se avança além da etimologia da palavra. As plantas são epidêmicas,
com diversas cores, formas, tamanhos, e encantam as pessoas com suas combinações
variadas não inertes (FARAH, 2004; MASCARÓ, J., MASCARÓ L., 2015). Hoje não são
mais tratadas como meros exemplares do quintal, estando no centro de quase todas
as discussões, principalmente acerca da ‘sustentabilidade’. Ao estudá-las, é possível
utilizar várias óticas, como a botânica ou a paisagística, que revelarão variantes da
evolução, da taxonomia, do habitat, dos estratos, entre outras características.
Quando se agrega o qualitativo urbano à vegetação, não somente se fala das
plantas habitando as cidades, como se exercita um novo olhar e uma nova relação
entre os seres humanos e tais elementos (FARAH, 2004; LAMAS, 2014). A paisagem
urbana, que se desenvolve permeada também por árvores, arbustos e forrações,
evolui com linguagens totalmente diferentes a partir da entrada desses componentes
(figura 2): uma rua com prédios altos tem uma profusão visual x e possivelmente
menor acolhimento dos usuários, que podem se sentir diminutos diante de espaço tão
vertical; a mesma rua, dotada de árvores em sequência regular, já transita para uma
profusão visual x/2 ou menos e certamente os transeuntes se sentem melhor com teto
mais baixo e espacialidade virtualmente menos antrópica – as copas regularizam as
perspectivas e amenizam temperaturas. São combinações e situações que tornam a
vegetação nas cidades peça importante, que modifica a paisagem – não como na
natureza pura, mas como elemento de hierarquia semelhante aos ditos “ingredientes
tectônicos” (fachadas, passeios etc.) (LAMAS, 2014; MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L.,
2015).
Do canteiro à árvore, ao jardim de bairro ou ao grande parque urbano, as estruturas
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verdes constituem também elementos identificáveis na estrutura urbana. Caracterizam
a imagem da cidade; têm individualidade própria; desempenham funções precisas;
são elementos de composição e do desenho urbano; servem para organizar, definir
e conter espaços. Certamente que a estrutura verde não tem a mesma “dureza” ou
permanência que as partes edificadas da cidade. Mas situa-se ao mesmo nível da
hierarquia morfológica e visual. [...] Um traçado pode ser definido tanto por um alinhamento de árvores como por um alinhamento de edifícios (LAMAS, 2014, p. 106).

Figura 2 Croqui mostrando a construção da vegetação no
espaço. Praça Tubal Vilela, Uberlândia, M G.
Autor:
M atheus M aramaldo, 2016.
Assim, nas nossas cidades, trata-se de elemento compositivo de muitos espaços livres,
Figura 2 Croqui mostrando a construção da vegetação no espaço. Praça Tubal Vilela, Uberlândia, MG.
Autor: Matheus Maramaldo, 2016.

distribuído em espaços verdes e vegetados, privados e públicos, cujos usos implicarão
percepções e questões diferenciadas (MACEDO, 1995). Mais especificamente nos livres
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e públicos, como ruas, praças e parques, as plantas orquestram relações fortemente
interativas com o contexto geral urbano, não se restringindo a lotes, demonstrando
dinâmicas que afetam todos os usuários, moldando a forma urbana e a qualidade
da caminhabilidade, criando jogos de sombras, pontos focais e marcos, coberturas
e direcionamentos1. Nesses espaços, de fato, a vegetação urbana pode recriar a
vocação espacial, produzindo ambientes que funcionam como barreiras ecológicas,
ou permitindo a livre circulação e o estar com extensões gramadas, avançando dos
aspectos ambientais para outros, contemplativos e de lazer (MALAMUT, 2014):
A presença da vegetação, dependendo de seu porte em relação à edificação, pode
criar planos que organizem e dominem o espaço urbano através da unificação, ou
simplesmente formar uma cobertura vegetal aconchegante para quem passa por baixo
de suas copas sem modificar o perfil da edificação [...] ajudam a minimizar o aspecto
edificado da paisagem (MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L., 2015, p. 32-33).

Trata-se de recorrente esforço de desantropização paisagística no qual o verde é
fundamental.
VEGE TAÇ ÃO E CIDADE 2 ( FITOPATOLOGIA S )
Apesar da mística e da extensão da literatura contida nos manuais acerca das
necessidades de profusão do verde nas cidades, com a obviedade das qualidades que
a vegetação agrega ao urbano, o que se vê como realidade é uma produção espacial
que muitas vezes desperdiça as reais potencialidades das plantas. Mais: omite riscos
e traz gravidade ao contexto das cidades, comumente sem a anuência dos próprios
difusores – os planejadores e a população (SILVA, 2014; MASCARÓ, J.; MASCARÓ,
L., 2015).
As plantas, embora não pareçam, são exigentes e nas urbes cobram os mesmos
direitos que na natureza – melhor espaçamento entre os indivíduos, quantidade ideal
de luz, fartura de nutrientes e facilidades para reprodução (SALVIATI, 1993). Nessa
busca ininterrupta por vida, com ou sem ação antrópica, criam-se contextos pouco
cogitados (até mesmo pelos manuais) aos quais se deveria prestar mais atenção: são
eles os problemas fitopatológicos urbanos. Mas o que viria a ser isso?
Uma definição resumida diria que fitopatologias urbanas são todas as problemáticas
nocivas que se apresentam na cidade e que tenham a vegetação como fator-fim ou
fator-meio de causa. Para exemplificar: após sair do carro, um usuário sobe uma calçada
e começa a caminhar; em pouco tempo ele se depara com um desnível rachado no
piso, do qual logo se nota a origem: as raízes de uma árvore próxima. Eventos como
esse são justamente o que se quer descrever aqui.
1

Claro, muitos outros processos que extrapolam o visual, despertando todos os sentidos e alterando as esferas
psicológica, física e ambiental (MALAMUT, 2014).

2

A anáfora é proposital.
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Gravidades como essa podem acompanhar diversos tipos de implantação vegetal
nos meios urbanos, traduzindo-se em perturbações paisagísticas culturais, de desconforto
ou de riscos (potenciais, com data marcada e/ou inerentes), por exemplo (figura 3).
Para maior entendimento, foram tipificados tais ocasos3 com raciocínio conjunto de
análise espacial4, verde urbano e morfologia vegetal5, estruturando três grandes grupos
fitopatológicos nas cidades: ambientais-sanitários, físicos e psicossociológicos, cada
um com particularidades e graus de afetação.

Figura 3 Croqui com exemplo de implantação de viés somente estético, expondo
os usuários ao sol intenso.
Autor: Matheus Maramaldo, 2014.

3

4

5

Seguindo o processo metodológico de análise urbana de Panerai (2006), tipológico, e adaptando ao objeto
estudado, vegetação urbana, tendo bastantes referências em NORIE / UFRGS (2003) e Mascaró, J. e Mascaró,
L. (2015) para realizar esta interface.
Jacobs (2010); Kohlsdorf (1996); Lamas (2014), Lynch (2005), Malamut (2014), Sandeville Junior (2004).
AMMA (2008), Basso e Côrrea (2014), CEMIG (2011), Lima (2009), Gonçalves e Lorenzi (2011), Mascaró, J.
e Mascaró, L. (2015), Salviati, (1993), SMVMA (20-?).
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Quanto ao primeiro grupo, embora seja aconselhável ter plantas em espaços
livres, com o intuito de sombreamento, ornamentação e diminuição dos corpos de
concreto e asfalto, as intervenções vegetais impostas à cidade também podem ocasionar
problemáticas ambientais e sanitárias durante o processo. Esses problemas, que aparecem
parelhos a muitos plantios, estão relacionados ao conforto ambiental, intoxicações e
sanidade vegetal, o qual o desconhecimento e uso incorreto dispõem de contratempos
que, caso negligenciados, comprometem o cotidiano e aumentam a mortalidade nas
urbes (MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L., 2015).
Conexas aos aspectos de conforto, as características das plantas interferem
diretamente na qualidade ambiental. Uma mesma árvore de copa densa e média
altura pode ser ótima numa cidade quente, ensolarada e seca, assim como pode
aumentar o fluxo de vento e escurecer a área numa cidade fria, nublada e úmida
(SILVA, 2009; ROMERO, 2013; MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L., 2015). O que é certo?
Tratando das toxidades, a falta de cuidado na escolha das paletas expõe os usuários
a plantas com conteúdo venenoso, entorpecente, alergênico, urticante ou corrosivo.
Até elementos extremamente ornamentais podem ser altamente deletérios6 (LINK, 1988
apud MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L., 2015, p. 113).
A fauna também permeia a caracterização da fitopatologia no momento em que
certas plantas acabam por servir de abrigo e alimento para animais peçonhentos
ou transmissores de doenças; algumas são especializadas na atração desses tipos
zoológicos (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 1992). Outras vezes há situações de trânsito
entre as próprias espécies vegetais usadas, relações tróficas competitivas nas quais as
plantas podem comprometer toda uma cadeia, parasitando ou inibindo o crescimento
de outras, matando jardins e causando graves acidentes com a morte das hospedeiras
(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 1992). São levados em conta esses qualitativos no
transcurso de plantios7?
Outros imbróglios – com características ainda mais empíricas – são os de origem
física, relacionados à matéria. Podendo atingir de forma direta (deterioração física de
matéria ocasionada diretamente pelo crescimento da vegetação) ou de forma indireta
(elevação dos riscos de incidentes), as fitopatologias físicas afetam as infraestruturas
urbanas tátil e/ou visualmente (SILVA, 2014). Numa rua a paisagem formada pela
arborização pode, ao mesmo tempo, trazer referências oníricas e agradáveis, com as
floradas no sentido ótico, assim como presenteá-la com o hesitante pêndulo da caída
dos frutos pesados, que acabam por fulminar transeuntes e automóveis.
No plano do piso, observa-se destacamentos de material por ervas daninhas ou
raízes superficiais e bases caulinares de árvores, por exemplo (AMMA, 2008). Em
alturas maiores, galhadas e folhas podem prejudicar as estruturas ou quebrar outros
elementos (CEMIG, 2011; SMVMA, s/d) (figura 4). Em deslocamento ágil, frutos, ou
6

Às vezes as pessoas são expostas a crenças e superstições simbolizadas por certas plantas. Não sabendo se é
certo ou errado, algumas espécies são muito venenosas, mas têm um propósito de estarem ali.

7

A mesma árvore pode não ocasionar nenhum risco quando está no meio de um jardim, mas insiste-se em
apresentá-la rente a calçadas.
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até a planta inteira, estão propensos a caírem, podendo causar acidentes (AMMA,
2008; SMVMA, s/d). A insistência na utilização de elementos cortantes nas cidades,
figurados nos espinhos, acúleos e folhas navalhadas de certas plantas demonstram
formas de agressão na busca obsessiva por segurança e afastamento (ou desconhecimento) (MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L., 2015).
Um planejamento ineficaz ou a espontaneidade do crescimento do verde também
potencializam acidentes, visto o encobrimento das sinalizações, postes, visuais e
janelas (MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L., 2015). Certos eventos nem partem da lógica
da vegetação, de terceiros (pragas e eventos naturais), trazendo prejuízos sérios à
cidade, principalmente materiais (danificando edificações e automóveis, por exemplo)
(MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L., 2015). Guapuruvus se mostram os mais belos semblantes
das áreas em que estão, mas, ao lado das edificações, instigam o alerta de que uma
ventania pode desvanecer tudo. Assim, as escolhas tornam a cidade um quebra-cabeças
de fantasias estéticas e diálogos com a realidade da natureza, que morre, nasce e se
transforma – inevitavelmente.
Entre os grupos levantados não podemos desconsiderar o terceiro, o que menos
permeia o pensamento dos técnicos8, mas o que mais influencia as pessoas e as
conexões nas urbes (FARAH, 2004) – o campo psicossociológico. Essa área está
relacionada às percepções/sensações das pessoas em referência aos espaços e ciclos
de atividades da cidade, associadas à multidisciplinar vegetação. Há um estreitamento
entre a inteligibilidade espacial e as perturbações que certos elementos vegetais podem
provocar a depender da implantação.
Apesar de normalmente existir a sensação de acolhimento pelas flores e do semblante
suave que os estratos variados têm, a vegetação também está propensa a potencializar
sensações avessas ao que usualmente se espera. Assim como os muramentos de alvenaria,
cerceia-se a coletividade com ‘tapumes verdes’ – tornando as ruas habitats cegos, com
sensação desconfortante de imprevisibilidade – ou afasta-se os usuários do caminho
mais lógico ao criar tais barramentos (KOHLSDORF, 1996; TELES, 2005; JACOBS,
2010) (figura 5). De que adianta tanto verde se a sustentabilidade não penetra os seios
da sociabilidade? O excesso não planejado, como a falta de trabalho paisagístico de
áreas verdes, produz espaços também imprevisíveis, escuros, que a luz não penetra
(MASCARÓ, L., MASCARÓ, L., 2015). Novamente, de que adianta ter ‘pulmões’ nas
cidades se eles ocupam o lugar do ‘coração’ (a conectividade entre os bairros)?
Outra impressão frente a certos ambientes vegetados é a de hostilidade, que avança
do simples emparedamento para um nível de agressão – os espinheiros denotam, não
conotam, o afastamento. A inatividade provocada pelo desejo das extensões inacessíveis
gramadas é outra forma de dissolver o potencial de usos e atividades em tais áreas
para prover uma contemplação ineficaz de exigente manutenção (TELES, 2005).

8

Normalmente não arquitetos, em resposta a soluções de infraestrutura urbana – não à paisagem como um
todo.
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Figura 4 Croqui das interferências em altura.
Onde está o poste?
Autor: Matheus Maramaldo, 2014.

Figura 5 Croqui do cercamento vivo como
paliativo aos muros de concreto. Mas é o
único caminho?
Autor: Matheus Maramaldo, 2014.
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Há também situações em que a inteligibilidade espacial difere das qualidades sociais
e entra com maior intensidade no campo percepcional e topoceptivo. Uma linguagem
com espécies pouco variadas pode ser monótona. Criar labirintos semelhantes às
quadrículas urbanas sem marcos ou a existência de elementos vegetais isolados e de
pouca expressão somente reforçam a configuração de apêndice daquele objeto no
espaço (KOHLSDORF, 1996; LYNCH, 2005). A produção espacial tem se pautado
em trazer as qualidades ambientais da vegetação para a cidade, mas não prevendo
os impactos sociais nos quais esta pode incorrer, como uma linguagem propositiva
(não passiva).
ME TODOLOGIA DE ANÁLISE
Conhecendo essa abrangência de possibilidades fitopatológicas, cabe pensar na
problemática introduzida no começo deste texto, no qual talvez não se deveria achar que
o verde é bom pelo simples fato de ser verde. Partindo desse princípio, qual ferramenta
metodológica se prestaria a analisar os impactos negativos do mau planejamento da
vegetação na urbe?
Considerando as reduzidas referências obtidas sobre o tema, adotou-se como
recurso metodológico a analogia de textos de análise urbana e paisagística (PANERAI,
2006; SANDEVILLE JUNIOR, 2004) com outros, de vegetação urbana (FEDRIZZI;
TOMASINI; CARDOSO, 2003; MASCARÓ, J.; MASCARÓ, L., 2015), e graficação de
danos (TINOCO, 2009). A partir dessas leituras, foram traçados os pontos fundamentais
do processo, principalmente da divisão de etapas e do olhar que se deveria ter perante
o problema. As etapas são:
–– Definição de tipo de área de estudo e do local propriamente: espaços
livres ou fechados? Espaços públicos ou privados? Qualquer espaço livre ou um
tipo em especial (rua, praça, quadra etc.). Neste trabalho, preferiu-se abordar
o espaço livre público Superquadra;
–– Tipologias a serem analisadas: fitopatologias ambiental-sanitárias, físicas
e psicossociológicas (pode-se optar por um só parâmetro, mas aqui optou-se
pelos três);
–– Levantamento campal: pontuar em mapas e tabelas a vegetação existente9
em todos os seus estratos (ou não), os elementos construídos e fluxos e o que
cada um desses elementos vegetais influencia – de modo positivo e negativo
(caso ocorra);
–– Resultados e análise: apresentar tais estudos de forma parametrizada (textos,
mapas, fotos, gráficos e/ou tabelas) e discuti-los – pode-se pensar nas origens,
no que implica a existência dos mesmos, o que é de fato importante para ser
revisto, pontuar o que é positivo e rascunhar alternativas.
9

Para a identificação botânica teve-se o auxílio de Gonçalves e Lorenzi (2011) e Souza e Lorenzi (2012).
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O exercício foi feito na Superquadra 308 Sul do Plano Piloto de Brasília (DF, Brasil).
Escolheu-se tal local devido à quantidade de vegetação existente e à qualidade atrelada
ao projeto paisagístico de Burle Marx. Será que a presença de um paisagismo tornou
esse espaço livre público um ambiente de plena satisfação relacionada à vegetação?
As interferências humanas posteriores provocaram o quê?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da definição das etapas acima, realizou-se o estudo no recorte físicoespacial definido – árvore por árvore, arbusto por arbusto, interpretando as sensações
em cada ambiente e as relações que se estabelecem entre o usuário e o verde. Foram
anotadas as impressões e os fatos explícitos que se buscavam no espaço e nas plantas.
A Superquadra SQS 308 do Plano Piloto de Brasília, inaugurada em 1962, representa
os conceitos fundamentais da cidade, trazendo uma espacialidade modernista em que
o solo é quase por completo público e livre, as ruas são transfiguradas em vias de
acesso coligadas às estruturas dos pilotis, as edificações seguem uma ordem definida
pelo plano maior da cidade e quase tudo é permeado pelas áreas verdes (mapa 1).
Os prédios com seis pavimentos, que pousam suaves no chão, são partes de uma das
primeiras quadras construídas em Brasília, contando com o paisagismo de Roberto
Burle Marx (mapa 2). Esse espaço, projetado a partir da lógica dos anos 1960, possui
quantidade de vegetação elevada (mapa 3), principalmente árvores e arbustos bem
desenvolvidos, criando um ambiente de tetos elevados – as perspectivas associadas à
cidade, de visualização livre do céu, perdem-se nas visuais das folhagens em grande
parte do lugar (difícil saber se há prejuízo). Há um sentido formal similarmente forte,
visto a arquitetura paisagística, onde os pisos e os plantios seguem um ordenamento
visualmente notável.

Mapa 1 Mapa de situação, SQS 308, revelando edificações em pilotis, outros equipamentos, vegetação e ruas.
Um espaço bastante permeável e típico da cidade. Escala 1:4000.
Fonte: Imagens e Mapa de base SICAD-GDF produzidos por Matheus Maramaldo, 2014.
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Mapa 2 Mapa de pisos, SQS 308, demonstrando passeios e desenho paisagístico de Burle Marx. Os hachurados
mostram as áreas gramadas; pintados por completo, as edificações – que em sua maioria têm livre trânsito. Escala
1:4000.
Fonte: Imagens e Mapa de base SICAD-GDF produzidos por Matheus Maramaldo, 2014.

Contudo, percebe-se que as intervenções posteriores, certas escolhas de espécies
e a idade avançada das plantas – mais de cinquenta anos – já trouxeram problemas
ao local do estudo de caso (mapa 4). Há muitas plantas tóxicas próximo dos usuários
(coroas-de-cristo, jasmins-manga, aráceas e poinsétias), outras com espinhos e folhas
cortantes pouco protegidas (coroas-de-cristo, primaveras, agaves, palmeiras), paineiras
e abacateiros em zonas de circulação com frutos podendo cair em carros e pessoas de
alturas vertiginosas – como as próprias plantas em si, visto a fragilidade que a idade
revela – ou o destacamento do piso após a pulsão de raízes e troncos pela estabilidade
e nutrientes das plantas (paineiras, figueiras).

Mapa 3 Mapa de vegetação, SQS 308, contendo principalmente árvores e arbustos que se espalham
homogeneamente pela quadra. Escala 1:4000.
Fonte: Imagens e Mapa de base SICAD-GDF produzidos por Matheus Maramaldo, 2014.
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Mapa 4 Mapa de fitopatologias, SQS 308, dividido em quatro glebas. Notam-se problemas relacionados à
vegetação principalmente nas bordas – teoricamente menos projetadas – e grande profusão de problemáticas
físicas. Escala 1:4000.
Fonte: Imagens e Mapa de base SICAD-GDF produzidos por Matheus Maramaldo, 2014.

As plantas mais altas já apresentam sinais de idade avançada, o que nem sempre
é positivo em meio urbano. Foram encontradas 288 ocorrências dos três tipos de
fitopatologias urbanas, com destaque para os problemas de origem física (ver gráfico).

Gráfico demonstrando as quantidades aferidas de fitopatologias urbanas na quadra (preto) e as principais
ocorrências (cinza). Fonte: Produzido por Matheus Maramaldo, 2016.

Entende-se que as problemáticas graves, como plantas tóxicas e cortantes próximo
dos passeios e desprotegidas, devem ser revistas, preferencialmente eliminadas. A
reposição paulatina da arborização visando à prevenção também deveria ser pensada.
Não sabendo ao certo o que é elevado e o que é um número baixo, fica a impressão
que os ocasos vistos são diminutos perto dos benefícios da vegetação incorporados pela
população e pela paisagem. Embora criando riscos ou danificando obras materiais,
234
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as árvores configuram alamedas impensáveis em grande parte do Brasil, ditando uma
cultura unicamente brasiliense. Onde mais se perceberia um playground de figueiras
com seus troncos deformados? O piso desgastado é um problema menor em face do
que se cresceu ali.
CONCLUSÃO
Esta pesquisa atingiu o objetivo de discutir a vegetação urbana além do que
geralmente se discute, apresentando as fitopatologias urbanas e introduzindo uma
forma de análise que agrega essa perspectiva, que se mostrou um instrumento capaz
de corroborar a correta utilização do verde nas cidades, diagnosticando problemas.
Como descrito, o verde está em quase toda a parte, desde as calçadas até os
grandes parques urbanos, e, por isso, é bastante provável que em algum momento aja
de forma contrária ao desejo das pessoas. Assim, para implantá-lo e evitar/diminuir
degenerações, é necessário compreender suas características e ponderar acerca de
várias dimensões que vão muito além da estética.
A ferramenta proposta foca nas problemáticas que se pretendia avaliar, contudo, a
análise de fato acompanha arcabouços teórico e prático que não necessariamente estão
exemplificados nesta ficha. Para entender a vegetação urbana, seus lados positivos e
negativos, e propor algo, deve-se, à semelhança do roteiro proposto por Sandeville Jr.
(2004), conhecer uma ampla gama de características da área estudada, isto é, realizar
uma análise paisagística que leve em conta os campos cultural, social, ambiental, físico
etc. que nortearão a pesquisa.
Será que a problemática ambiental provocada por uma árvore é ruim a ponto de
ofuscar suas qualidades estéticas? Será que o problema real é a figueira? Ou a calçada
estreita? O que de fato importa nessa “balança” deve ser ponderado.
Embora este trabalho possa parecer, inicialmente, uma análise rápida, um trabalho
que refuta o uso da vegetação, os resultados aqui alcançados apontam para a direção
contrária, consolidando-se como mais um instrumento de aporte e promoção do verde
em nossas cidades.
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Local de encontro dos córregos.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.

PESQUISA

CÓRREGOS OCULTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO :
CÓRREGO TIBURTINO NA L APA
HIDDEN STREAMS IN THE CITY OF SÃO PAULO: TIBURTINO STREAM IN LAPA
Murillo Aggio Piazzi*

RESUMO
Este artigo trata dos córregos ocultos em São Paulo, com ênfase em um caso particular: o córrego
Tiburtino. Pretende-se fazer emergir à consciência a existência de cursos d’água naturais vivos,
embora ocultos. Para isso, empregaram-se como métodos investigativos: pesquisa cartográfica,
visita a campo, consulta de jornais e crônicas de viagens, entre outras fontes, visando ao reconhecimento de algum curso d’água suprimido da paisagem paulistana. Aplicando-se o método
mencionado, delimita-se o distrito da Lapa como recorte geográfico, região onde há grande
probabilidade de localizar nascentes e córregos. Posteriormente, uma vertente é identificada no
bairro conhecido como Vila Ipojuca. A investigação dessa nascente leva à detecção de uma
rede de córregos pertencentes a uma bacia hidrográfica que se encontra totalmente velada – a
bacia do córrego Tiburtino. Durante a investigação histórica, constata-se que o aproveitamento
dos córregos na paisagem foi suprimido em decorrência de processos que deterioraram os cursos
d´água, como a ineficiência do estado em estabelecer uma rede eficaz de coleta e tratamento
de esgotos. Isto é um problema atual: os córregos estudados exalam forte odor, que denuncia
o despejo de esgoto em suas águas. Os trajetos descritos neste artigo remontam o curso que as
águas seguiam. Presenciam-se as marcas deixadas pelo córrego no ambiente urbano: vielas,
bueiros, odores e até o som do córrego fluindo podem ser notados. No entanto, em raros momentos é possível observar as águas, que continuam correndo anônimas nas entranhas da cidade.
Palavras-chave: Córregos. Memória. Paisagismo.

ABSTR AC T
This scientific paper studies hidden streams in the city of São Paulo, emphasizing one specific case: the
Tiburtino stream. It intends to reveal the existence of natural, living watercourses in the city, even though
hidden. The cartographic research, in situ exploration, and investigation of newspaper clippings and travel
chronicles used to this end aim at acknowledging some streams, hidden from the landscape. The district of
Lapa, a region where it is more likely to spot springs and streams, is used as the geographical portion for
this study. The identification of a spring in a neighbourhood known as Villa Ipojuca comes as a result of this
research. The investigation of this spring led to the detection of a drainage system belonging to a completely
hidden watershed – called Tiburtino. The historical investigation established that the integration between
the streams and the landscape has been supressed due to processes which deteriorate the watercourses,
such as the State’s inefficiency to build a robust drainage system. This is a current issue, where the studied
streams were found to release severely unpleasant odors, which means wastewater is still disposed of in the
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water. The paths presented in this paper date back to the old course the water used to take. The signs these
streams left still remain in the urban landscape: narrow streets, manholes, odors, and even the sound of the
flowing streams can be noticed. However, rare moments still allow us to observe as water continues to flow,
hidden beneath the city.
Keywords: Streams. Memory. Landscape

INTRODUÇÃO
O apagamento da memória em relação às formas naturais do sítio de uma cidade,
ou seja, a não cidade que existe antes da ocupação urbana, é um fenômeno que tem
se intensificado na cidade de São Paulo. Esse processo tem se estabelecido devido ao
encobrimento e/ou transformação dos elementos naturais que existem nesse sítio por
sucessivas camadas de urbanização. Uma das consequências da não preservação desses traços naturais é a dificuldade de as gerações futuras identificarem a base natural
sobre a qual sua cidade foi construída.
O nível atual de urbanização de São Paulo impede que parte da vasta rede de
córregos responsável por esculpir o relevo de seu sítio urbano seja visível. Apenas um
grupo restrito e cada vez menor de pessoas pôde ter contato com córregos quando
ainda não estavam canalizados. Esse grupo ainda possui na memória os signos que
representam os córregos, sejam eles diretos, quando o curso d’água ainda fazia parte
da paisagem cotidiana, ou ainda indiretos, quando se utilizavam de bicas ou tanques.
Atualmente, os elementos a partir dos quais é possível presenciar a manifestação de
um córrego são signos que passam despercebidos para a maior parte das pessoas –
bueiros, escadarias, vielas, dutos.
A preservação de nossos corpos hídricos e, sobretudo, de seu valor paisagístico
foi normalmente negligenciada. Nascentes foram mudadas de lugar, trajetos naturais
foram retificados, brejos foram aterrados, córregos foram canalizados e, por cima
da canalização, construíram-se avenidas. Desse modo é cada vez mais difícil que os
córregos permaneçam na memória coletiva da população. Existe a possibilidade que
essa memória seja totalmente apagada no futuro.
Por esse motivo, a intenção deste estudo é trazer à superfície os elementos que
provam a existência desses córregos e registrá-los, para que as gerações do presente
e do futuro possam construir a própria memória desses cursos d’água, antes que as
sucessivas camadas de urbanização apaguem totalmente os últimos vestígios da existência da vasta rede hidrográfica de São Paulo. Assim, cria-se a possibilidade de que
os córregos ocultos, uma vez identificados, possam receber futuras intervenções, que
os reabilitem e qualifiquem, para que sejam reintegrados aos espaços livres públicos
e, consequentemente, à apropriação coletiva.
Será apresentado como estudo de caso o córrego Tiburtino, que corre confinado
nas galerias subterrâneas do bairro da Lapa. O processo de ocultação desse córrego
é bastante representativo do modo como os cursos d’água foram aos poucos sendo
degradados e suprimidos da paisagem. No entanto, antes mesmo da escolha desse
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córrego como estudo de caso, foi necessário investigar o relevo do território paulistano,
identificando como se formam e onde estão localizados os córregos da cidade.
EM BUSC A DA S NA SCENTES
A paisagem urbana de São Paulo, formada por diversas camadas de urbanização
que se sobrepuseram ao longo do tempo, cria uma espécie de ‘segunda natureza’. As
linhas primitivas do sítio onde a cidade se instalou foram drasticamente modificadas,
de modo que se torna difícil, até mesmo para um especialista, distinguir certos aspectos
topográficos originais.
Devido a essa dificuldade, torna-se ainda mais complicado o trabalho de localização de um córrego canalizado. É necessário recorrer a uma bibliografia específica
da geografia para chegar à delimitação de uma área onde há grandes possibilidades
de encontrar nascentes. Os termos usados nos livros que investigam a geomorfologia
(ciência que estuda os relevos) são muitas vezes incompreensíveis para não especialistas.
No entanto, alguns autores desse campo de pesquisa relacionam a ocupação urbana
com o tipo de relevo estudado, o que torna sua leitura muito mais atrativa e inteligível
para arquitetos e urbanistas. Nesse sentido, a leitura geomorfológica que Ab’Sáber
(2007) faz sobre o sítio urbano de São Paulo permite a caracterização de áreas onde
nascentes podem ocorrer com maior frequência.
A cidade de São Paulo possui dois grandes rios, Tietê e Pinheiros, que confluem
para um ponto em comum, formando assim um ângulo. O ângulo interno formado
pela confluência abriga a porção da cidade que se desenvolveu majoritariamente até
meados dos anos 1970, e que hoje corresponde aproximadamente à área interna do
minianel viário denominado ‘centro expandido’ (figura 1). Essa área abriga elementos
topográficos que marcam a paisagem paulistana, como o Espigão Central, onde está
situada a avenida Paulista. Segundo Ab’Sáber, os córregos situados no ângulo central
caracterizam a topografia do seu entorno da seguinte maneira:
A erosão das vertentes nos altos rebordos do Espigão Central criou uma série de
pequenos acidentes de relevo devido ao festonamento excessivo das encostas superiores. [...] as minúsculas e bem marcadas bacias de recepção de águas dos afluentes
do Tietê conseguiram retalhar os rebordos do espigão esculpindo diversos tipos de
esporões laterais e altas colinas, em processo inicial de isolamento em relação aos
estreitos esporões que as vinculam ao divisor principal (AB’SÁBER, 2007, p. 117).

As nascentes, ao longo de milhares de anos, esculpiram bacias de recepção de
águas onde o solo era composto por arenitos e argilas, materiais menos resistentes.
Onde existiam camadas de solos mais sólidos, de “arenito ou rochas limoníticas”,
formaram-se os “esporões laterais”, que são “[...] pequenos espigões secundários, de
topo plano ou ondulado, com rebordos e encostas abruptas”. (AB’SÁBER, 2007, p. 117).
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O relevo descrito pelo autor pode ser melhor compreendido através da figura 1. A
ilustração contém um mapa topográfico da região da Lapa, situada dentro do centro
expandido. O recorte escolhido é uma aproximação da área descrita por Ab’Sáber
(2017) e abrange a planície fluvial do rio Tietê e uma porção do espigão central. No
mapa topográfico, é possível localizar onde os ‘esporões laterais’ ocorrem com maior
frequência. Com base na identificação e caracterização desse relevo, é possível delimitar uma área que, a partir de uma análise mais detalhada, pode fornecer evidências
da existência de córregos ocultos, já que segundo a passagem citada anteriormente,
são nesses esporões laterais que se encontram as nascentes da maioria dos córregos
da região.
Alguns casos de córregos ocultos, como os córregos Água Branca, Sapateiro,
Aclimação, entre outros, já foram explorados por outros pesquisadores, como Vladimir Bartalini. Porém, as pesquisas ainda não cobriram o subdistrito da Lapa. Como
verificado anteriormente nos mapas, a região possui as bacias receptoras e os espigões secundários mencionados por Ab’Saber (2007). Além disso, é uma área de
urbanização consolidada, que oferece um bom desafio na missão de desvelamento
dos cursos d’água, pois exige o exame de várias camadas de urbanização. A figura 2
exibe o subdistrito da Lapa em São Paulo, área escolhida para esta investigação em
busca dos córregos ocultos.
Antes de visitar a área delimitada, é possível ampliar ainda mais a escala dos mapas
em busca dos córregos ocultos da região. Uma breve pesquisa cartográfica, identificando as principais vias do subdistrito, pode ser útil para identificar algum curso d’água
escondido, pois, como é de conhecimento, muitas avenidas de São Paulo apossaram-se das áreas que pertenciam aos córregos. Alguns mapas são particularmente úteis
nessa missão, registrando ao longo de décadas a evolução da ocupação do território
paulistano. Os mapas mais representativos utilizados nesta investigação foram: mappa
topographico do município de São Paulo (1930), realizado pela empresa Sara Brasil; mapa
do Município de São Paulo, realizado a partir do levantamento aerofotogramétrico da
empresa Viação Aérea São Paulo (VASP) Brasil (1954); levantamento aerofotogramétrico
disponibilizado online pela empresa Multispectral (1958); mapa do munícipio de São
Paulo, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura
(SMDU) do município de São Paulo (2004); levantamento fotogramétrico disponibilizado
online pelo Google Maps (2012). Próximo à avenida Ricardo Medina Filho, atualmente
uma das mais movimentadas da região, encontra-se registrada a presença de alguns
córregos que não estão claramente evidenciados nos mapas mais recentes. Entre eles,
observa-se um pequeno braço do córrego Tiburtino, localizado no bairro Vila Ipojuca,
vizinhança pertencente ao subdistrito da Lapa.
Nas figuras 3, 4 e 5, retiradas das bases mencionadas, é possível observar a presença desse curso d’água que corre para o córrego Tiburtino, mas que atualmente
flui escondido pelas calmas ruas no interior do bairro. Assim, a investigação pôde ser
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direcionada a um local específico, onde provavelmente seria possível a identificação de
elementos que evidenciam a presença de um curso d’água oculto. Como se verificou
posteriormente em pesquisa de campo, a ocultação desse afluente de fato deixou marcas
na paisagem, evidenciando sua presença para os olhares mais apurados. Porém, antes
da verificação desses signos in loco, é necessário compreender como se formaram, isto
é, como se deu o processo que levou à ocultação desse córrego.

Figura 1 Mapa indicando o minianel viário que delimita a área do centro expandido e um recorte ampliado que
exibe as curvas de nível da região da Lapa.
Fonte: Elaborado por Murillo Aggio Piazzi, 2014, com base em levantamento topográfico oferecido pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, 2005/2006, e base retirada de levantamento fornecido pelo Google Maps,
2012.

Figura 2 Subdistrito da Lapa, área delimitada para a investigação dos córregos ocultos.
Fonte: Elaborada por Murillo Aggio Piazzi, 2014, com base retirada de levantamento fornecido pelo
Google Maps, 2012.
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Figura 3 Córrego afluente do córrego Tiburtino em 1930.
Fonte: Mappa topographico do município de São Paulo. Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
PaginasPublicas/_SBC.aspx>. Acesso em: 25 ago. 2017.

Figura 4 Córrego afluente do córrego Tiburtino em 1958.
Fonte: Fotos aerofotogramétricas do município de São Paulo – Geosampa. Disponível em: <http://www.geoportal.
com.br/memoriapaulista/>. Acesso em: 25 ago. 2017.

Figura 5 Córrego afluente do córrego Tiburtino em 2012.
Fonte: Google Maps, 2012. Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-23.5298352,46.7067546,697m/data=!3m1!1e3>. Acesso em: 25 ago. 2017.
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O ENTERRO DE UM CÓRREGO, UM A TRISTE HISTÓRIA
Por vezes, em busca de um sinônimo para a palavra córrego, utiliza-se o epíteto
‘corpo d’água’. Se um córrego também pode ser entendido como um corpo, o corpo
do córrego descoberto nas pesquisas cartográficas está inteiramente enterrado na Vila
Ipojuca. Seu caixão são as antigas galerias que conduzem suas águas por debaixo
das ruas, praças e vielas do bairro. A história desse enterro se desenrolou na primeira
metade do século XX, período de expansão da área urbana de São Paulo. É nesse
período que a área de relevo irregular, ocupada pelo córrego estudado, começa a ser
urbanizada (PRADO JR., 1998).
A ocupação da região da Lapa começou a mostrar-se expressiva em meados da
década de 1920. Até então, o bairro era conhecido por suas várias chácaras, que
passaram por diferentes proprietários desde a época colonial (SANTOS, 1980). O
aumento do número de loteamentos nesse distrito, sobretudo aqueles destinados às
classes populares, está intimamente ligado à valorização dos terrenos em São Paulo.
Com o aumento dos preços dos terrenos melhor localizados, isto é, próximos à infraestrutura e ao transporte, os loteadores se viram forçados a procurar terrenos baratos,
que geralmente se encontravam em áreas acidentadas, sem infraestrutura e cada vez
mais distantes do centro da cidade (KAWAI, 2001).
A situação topográfica dos terrenos mais baratos exigia grande habilidade por parte
dos loteadores. Em geral, as glebas ainda livres possuíam áreas com grande declividade.
Essa característica foi bem aproveitada pelos bairros-jardins produzidos pela Companhia
City, que soube utilizar essa topografia singular para construir loteamentos de alto padrão a baixos custos nessas áreas ainda desocupadas. A estratégia de projeto utilizada
pelos projetistas da companhia resultou no traçado de ruas sinuosas, acompanhando as
curvas de nível das colinas a fim de obter rampas de inclinação suave (KAWAI, 2001).
O sucesso desses loteamentos fez com que, em pouco tempo, seus traços gerais
fossem replicados para loteamentos destinados às classes populares. Em poucas palavras, esses traços podem ser resumidos como: a apropriação orgânica e racional
do espaço natural; a concepção do espaço público das ruas e praças como o lugar
da vida social; a presença da natureza na cidade, valorizando sua dimensão lúdica e
estética (KAWAI, 2001).
O córrego afluente do Tiburtino, identificado anteriormente nos mapas, fica na
fronteira de dois loteamentos distintos, ambos classificáveis como bairro-jardim – um de
alto padrão e outro de padrão médio. O primeiro, conhecido como Alto da Lapa, foi
feito pela Cia. City, com projeto do famoso arquiteto e urbanista Barry Parker, lançado
em 1927. Já o segundo, conhecido como Vila Ipojuca, data do início da década de
1920, e foi ocupado principalmente por imigrantes, sendo que o autor do projeto não
está identificado (PONCIANO, 2001, p. 228). Tudo o que se sabe é que o responsável
pelo empreendimento foi Luís Pereira de Queirós, que contratou um topógrafo para
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realizar o desenho do arruamento, o que era permitido na época. Interessantemente,
esse topógrafo provinha de Pernambuco, e em sua terra natal havia um rio chamado
Ipojuca, que cedeu nome ao loteamento. Esse nome tem raízes no tupi, yapó-yuca, que
significa riacho ou brejo (PONCIANO, 2001). É provável que tal conexão de nomes
seja uma menção à presença de um córrego na gleba loteada.
Córregos, valos e elementos topográficos marcantes eram, e ainda são, utilizados
como demarcadores de propriedades. As fichas do Arquivo Aguirra fornecem provas
de que na Lapa as glebas também eram demarcadas dessa maneira. Neste excerto,
registra-se a demarcação das posses de dois proprietários da região para a realização
de uma negociação de compra e venda: “[...] um sítio que parte com terras dele vendido, de outro lado com córrego Pereira e segue pelo ribeirão Mandeí [atual Tiburtino,
canalizado] até o Rio Tietê e junto a estrada e caminho de baixo que vai para o pasto
do Coronel Anastácio”. (ARQUIVO Aguirra, 1980).
Os córregos da região aparecem várias vezes nas notas do Diário Oficial do Estado de São Paulo, sendo utilizados com a mesma finalidade. Neste excerto, os corpos
d’água servem como divisas que delimitam a área das subdelegacias da capital:
Décima Subdelegacia
(Vila Ipojuca)
Começam na rua Marcelina, junto ao córrego da Água Preta, e seguem pela referida
rua (exclusive) até encontrar o córrego do Tiburtino ou do Mandy. Continuam por
este córrego (exclusive), até alcançar suas cabeceiras e destas, em linha reta (exclusive), até encontrar a estrada do Araçá, ao Alto da Lapa, seguindo por esta estrada
(exclusive), até a estrada que da Avenida Municipal vai ter ao Reservatório do Araçá
(tudo exclusive), seguindo deste ponto, em linha reta até encontrar o córrego Água
Preta e por este (exclusive), até o ponto onde tiveram começo. (DIÁRIO Oficial do
Estado de São Paulo, 1934, p. 5)

Ao serem caracterizados como divisa de propriedades, gera-se um dilema acerca
da responsabilidade de conservação dos córregos. Sem deveres bem definidos, em
um jogo de empurrar o problema para o vizinho, os corpos d’água foram geralmente
tratados com descaso. A falta de infraestrutura nos loteamentos populares, sobretudo a
falta de saneamento, fez com que se tornassem poluídos – e suas várzeas, degradadas,
criando assim um problema às áreas adjacentes. Em discurso proferido em 1948, na
Câmara dos Vereadores, o vereador Jânio Quadros já deixava claro qual era a situação
dos córregos da Lapa:
O Sr. Cunha Mattos – V. Excla. permite um aparte? Na Lapa existe mais além um
córrego sobre cujo nome há um equívoco: não é Tiberino, é Tiburtino.
O Sr. Jânio Quadros – Excelência, morador algum pode dar-me o nome exato desse
córrego, mas tiveram a gentileza de fornecer-me fotografias do mesmo.
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O Sr. José de Moura – Darei o nome, se V. Excita. me permitir: é o córrego Pestilento.
O Sr. Jânio Quadros – É a denominação exata: é um córrego doentio.
O Sr. Cunha Mattos – Aliás, na Lapa, há mais dois córregos nas mesmas condições,
correndo entre áreas edificadas nesta mesma situação anti-higiênica.
O Sr. José de Moura – Igualmente pestilentos.
O Sr. Jânio Quadros – Córregos propriamente, não encontrei mais. Encontrei apenas
as casas das adjacências deste Tiburtino...
O Sr. Sebastião Casetti – É Tiberino...
O Sr. Jânio Quadros – Tibutino [sic], ou Tiberino, de qualquer forma ele está fotografado. Encontrei apenas as casas das adjacências deste córrego, com amuradas...
com amuradas como deveriam ter as casas lacustres, para defesa contra enchentes,
e estas enchentes verificam-se rigorosamente a cada ano (DIÁRIO Oficial do Estado
de São Paulo, 1948, p. 37).

No entanto, a existência de um corpo d’água poluído nos arredores das residências
vinha se tornando um problema sério e intolerável para os moradores da cidade, pois:
[...] a higiene se aliou intimamente aos ideais de construção de uma nação vigorosa, salubre e em franco progresso. A justificativa da salubridade se tornou uma
constante em discursos favoráveis ao desenvolvimento comercial e moral da cidade,
mas também uma ótima justificativa para ações especulativas de compra e vendas
de terrenos (SANT’ANNA, 2007, p. 33).

A higiene ocupou lugar de destaque nas discussões públicas nas primeiras
décadas do século XX, pois estava ligada diretamente à prevenção de epidemias. No
início do século, o medo do surto de doenças contagiosas era crescente. Quadros
alarmantes eram registrados em cidades próximas, como Campinas, na qual se estima
que o número de mortos por febre amarela tenha chegado a 1.200 em 1899 (SANTOS
FILHO, 1996, p. 137-43).
O temor de epidemias se intensificava, ao passo que a ciência avançava e começava a desvendar os mistérios das patologias. Os avanços pasteurianos na área da
microbiologia começaram a ser difundidos no Brasil na década de 1890, principalmente
pelo trabalho pioneiro de Oswaldo Cruz. Após a divulgação dos avanços científicos,
a noção de que os micróbios estavam em todos os lugares se difundiu rapidamente
entre a população (SANT’ANNA, 2007). Doenças eram transmitidas por micróbios que
poderiam estar presentes nas águas. Contudo, a população ainda não havia entendido
muito claramente o que eram esses seres. Por vezes, os micróbios eram combinados
com os antigos miasmas como fonte das doenças. Logo, “[...] miasmas e micróbios
começaram a ser, indistintamente e cada vez mais intensamente, um problema típico
das águas impuras”. (SANT’ANNA, 2007, p. 225-226). Águas de chafarizes, tanques
e córregos passam a ser suspeitas.
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Em 1904, o secretário de águas de São Paulo já alertava sobre o perigo de lançar
os esgotos sem tratamento no rio Tietê, o que, segundo o conhecimento da época,
gerava miasmas de onde provinham as doenças. Para ele “[...] a única solução será o
tratamento das matérias dos esgotos, para purificá-los antes de lançar no rio” (CORREIO
Paulistano, 1903, p. 3). Se mesmo no início do século XX já se sabia da importância da
coleta e tratamento dos esgotos, no período em que se lançaram os loteamentos na
Lapa, na década de 1920, ainda não havia rede de coleta e tratamento que cumprisse
plenamente esse papel na cidade.
O problema da poluição dos corpos d’água passou a ser combatido ainda no século XIX, a partir da criação da Companhia Cantareira de Águas e Esgotos, em 1877.
No entanto, após sua criação a companhia restringiu a construção da infraestrutura
de esgoto nas áreas mais nobres e centrais da cidade. Enquanto isso, por décadas, os
bairros populares e os distritos afastados continuaram a tratar seu lixo da mesma forma
que se fazia tradicionalmente. A maior parte dos resíduos gerados nas edificações desses bairros era armazenada em fossas sépticas ou despejadas nos rios, ruas e terrenos
baldios (JORGE, 2006). Assim, os dejetos dependiam do volume dos rios para serem
dissolvidos e do ritmo da natureza para serem decompostos, que não dava conta da
crescente quantidade de detritos gerados pela população.
Assim, de fato, os córregos traziam problemas sanitários para aqueles que residiam
próximo das suas margens. A ação mais frequentemente tomada pelo poder público
nesses casos foi a simples canalização dos corpos d’água, dando continuidade a uma
tradição sanitarista que se estabelecia desde o início do século XX. O córrego localizado
na Vila Ipojuca não fugiu dessa tendência. Diversas vezes são os próprios moradores
do bairro que exigem a canalização:
Requerimento N. 1650-56
Requeiro à Mesa, oficie ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as informações
seguintes:
Sabe S. Exa. que existe um riacho perigoso chamado Córrego Tiburtino no bairro
de Vila Ipojuca, entre a rua Tito e a rua Camilo, que vem corroendo os muros das
residências, chegando mesmo a abalar os alicerces de algumas delas?
Sabe S. Exa. que o ex-prefeito Sr. Lino de Matos, teve oportunidade de verificar no
local a grave irregularidade, constatando a necessidade urgente da construção de
galerias, que, apesar de iniciadas, não foram, inexplicavelmente, concluídas?
Quais os planos existentes para o local e quando espera o executivo terminar as
obras iniciadas? – Sala das Sessões, 17 de setembro de 1956. – Jacob Zveibvil –
“Oficie-se” (DIÁRIO Oficial do Estado de São Paulo, 1956, p. 67).

Não se obteve registros sobre o ano exato de canalização desse córrego em particular. Porém, a canalização do córrego Tiburtino foi aprovada em 1947 (DIÁRIO Oficial
do Estado de São Paulo, 1951, p. 41). Com base em entrevistas com moradores da
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região e posterior comprovação nas bases cartográficas, sua porção inicial, onde está
a nascente, já se encontrava em galerias em meados da década de 1950, assim como
o seu encontro com o córrego Tiburtino. Sua porção central, onde hoje se encontra a
praça Dr. Octávio Perez Velasco, foi canalizada na década seguinte.
DESVEL ANDO O CÓRREGO
Embora o córrego da Vila Ipojuca tenha sido canalizado e soterrado pela cidade
em desenvolvimento, ainda hoje suas águas correm naquele bairro. Apesar de não ser
possível observá-las fluindo a céu aberto, ainda se pode notar os signos deixados por
esse curso d’água na paisagem. Assim, em uma visita ao local identificado anteriormente
nos mapas, é possível observar os elementos que denunciam sutilmente a presença do
córrego oculto. A exploração do curso d’água foi dividida em dois trechos, exibidos
na figura 6. Ambos se iniciam em uma praça, onde se localiza um marco paisagístico
que evidencia a presença do córrego. A escolha desse marco como ponto inicial dos
percursos tem como finalidade facilitar a exploração por aqueles que possuam algum
interesse em reproduzir o trajeto futuramente. O primeiro trajeto segue a montante, até
a região da nascente; o segundo cobre o restante do curso do córrego até a sua foz
no principal corpo d’água da região, o córrego Tiburtino.

Figura 6 Trajetos percorridos na pesquisa de campo.
Fonte: Elaborada por Murillo Aggio Piazzi, 2014, com base retirada de levantamento fornecido pelo
Google Maps 2012.
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O C A MINHO ATÉ A NA SCENTE ( TRECHO 1)
A primeira impressão ao chegar na zona de estudo delimitada, na Vila Ipojuca, é a
de uma geografia que se faz sentir (figuras 7a e 7b). Situados na porção ocidental do
espigão central, os bairros têm ruas íngremes e sinuosas.

Figura 7a Exemplo da topografia acidentada da Lapa em São Paulo.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.

Figura 7b Exemplo da topografia acidentada da Lapa em São Paulo.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.
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Na parte mais baixa da rua Ponta Porã, que liga a parte mais alta do bairro (avenida
Cerro Corá) à sua porção menos elevada, encontra-se forte evidência de um córrego
que foi oculto (figura 8). Esse é o ponto inicial do trajeto que será feito até a nascente
do córrego.
Na praça São Crispim, de caráter mais ligado ao trânsito local, encontra-se um
beco que corta ao meio o quarteirão delimitado pelas ruas Araçatuba, Tito, Pio XI e
Piraí. Adentrando esse beco, formado pelos muros dos fundos das casas do quarteirão, segue-se para uma cota mais elevada. Sua característica mais marcante é a de
aparentar ser um local abandonado onde poucos moradores se arriscariam a cortar
caminho. Há muito lixo e a vegetação está por ser cortada. Ao longo do trajeto pode-se observar a presença de grades sobre o chão do beco (figura 9), onde é possível
visualizar e escutar o córrego fluindo – a primeira evidência concreta da existência de
um córrego oculto naquele local.

Figura 8 Entrada para o beco que segue o curso do córrego.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.

À medida que se alcança cotas mais elevadas, outros elementos, como tampas de
bueiros, tubulações e escadarias, se revelam. Do mesmo modo que se inicia, o percurso
do beco termina em uma praça (praça Dr. Octávio Perez Velasco) de caráter mais local,
situada no interior do bairro residencial. O caminho que conecta essas duas praças
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poderia ser melhor aproveitado, oferecendo um percurso agradável, longe do barulho
dos carros. O fluir das águas guiaria os pedestres de uma praça à outra. No entanto,
tal possibilidade dá lugar à viela suja, à qual até mesmo as casas dão às costas, onde
o córrego malcheiroso segue confinado, correndo por debaixo das grades.

Figura 9 Grade por onde se pode enxergar o córrego fluindo.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.

Prosseguindo o percurso, nota-se que o córrego canalizado passa sob a praça Dr.
Octávio Perez Velasco. Nela há uma biblioteca municipal onde ocorrem alguns eventos
da comunidade do bairro, como o encontro semanal de senhoras costureiras. Esses
encontros foram fonte de relatos sobre a memória do córrego ainda viva nos moradores
mais antigos da região, como o ato cotidiano de abastecer-se da água daquele córrego.
A dificuldade para encontrar o local exato da sua nascente torna-se maior nesse
ponto. Nenhuma característica topográfica marca sua presença no local. Uma pesquisa com moradores antigos do bairro revelou que, um pouco mais acima da praça
Dr. Octávio Perez Velasco, já houve um tanque, onde nos primórdios do loteamento se
costumava pegar água pura (figura 10). Tal informação é essencial para confirmar a
proximidade que se está da nascente, já que é comum que bicas e tanques se localizem
próximo aos olhos d’água, devido à pureza das águas nas proximidades de nascentes.
De fato, um pouco mais acima, há outra viela onde se pode ver mais uma vez o córrego
fluindo sob a boca de um bueiro (figura 11).
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Figura 10 Final da segunda viela encontrada, local onde provavelmente se encontrava o tanque.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.

Figura 11 Bueiro por onde pode se ver mais uma vez o córrego.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.
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A partir desse ponto, é possível perceber uma série regular de bueiros com a inscrição ‘Águas Pluviais’ da Prefeitura de São Paulo. Esses bueiros dão acesso a uma antiga
galeria por onde passa o córrego. Seguindo tal traçado até o final da canalização,
descobre-se, porém, que o final da galeria não coincide com a nascente do córrego
estudado – que se encontra em um ponto mais a jusante (figura 12). Uma hipótese para
esse fato é que a ocupação do entorno da nascente por edifícios fez com que aquela
se deslocasse para um nível inferior. Esse fenômeno ocorre pela compactação do solo
gerada pelas edificações próximas ao afloramento d’água.
Nada indica o local da nascente para as pessoas que passam por ali. Apesar de
possuir uma característica singular, essa rua aparenta ser apenas mais uma como tantas
outras em São Paulo. Ruas onde se observam mais carros em trânsito do que pedestres,
e mais asfalto e concreto do que áreas verdes com jardins.

Figura 12 Local da nascente do córrego.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.

O PERCUR SO ATÉ A FOZ ( TRECHO 2 )
Descoberta a nascente, faz-se agora o caminho inverso, para revelar onde o córrego
deságua. Próximo à praça São Crispim (ponto de partida por onde se entra no primeiro
beco), descobre-se uma continuação da galeria sob uma viela (figura 13).
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Figura 13 Continuação da viela após a praça São Crispim.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.

Esse beco, que se iguala aos demais pelo estado de abandono, conduz à rua
Bartolomeu Belli, construída sobre o córrego canalizado. É interessante notar como as
edificações que se encontram nessa rua estão particularmente degradadas em relação
às do entorno. Tradicionalmente, as várzeas foram locais degradados no território paulistano, sujeitas a frequentes inundações, focos de doenças e abrigo da população que
não possuía renda suficiente para instalar-se em locais de maior prestígio. Nesse caso,
pelo fato de o córrego estar totalmente oculto, é quase impossível identificar uma área
de várzea. No entanto, a tendência parece não ter sido abandonada: aquelas casas
são, de fato, as mais degradadas da região.
Um pouco mais adiante pode-se localizar a intersecção dessa galeria com outra,
maior. Trata-se do encontro do ‘córrego afluente’ da Vila Ipojuca com o maior córrego da região (também totalmente oculto) – o córrego Tiburtino. Atualmente, a foz do
córrego dá lugar a um movimentado cruzamento (figura 14). Ao invés das águas, são
os carros que correm nos leitos desses corpos d’água.
O córrego Tiburtino, por sua vez, é facilmente identificável, pois quase a totalidade
de sua extensão é acompanhada por uma única via, a rua Francisco Alves. Sua foz está
isolada por dez pistas de trânsito expresso no rio Tietê. Não fosse o fato de seu nome
estar discretamente escrito na parede da saída da galeria (figura 15), terminaria tão
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anônimo quanto começou ao aflorar em uma de suas nascentes – sem nenhum impacto
expressivo na paisagem que faça alguém notar que há um córrego sob os seus pés.

Figura 14 Local de encontro dos córregos.
Foto: Murillo Aggio Piazzi, abr. 2014.

Figura 15 Foz do córrego Tiburtino.
Fonte: Google Street View. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-23.5088185,46.7011788,3a,75y,55.11h,79.49t/data=!3m7!1e1!3m5!1sDykbtqqYtdzK3Yq9hrwi-g!2e0!5s20141101T000000
!7i13312!8i6656?hl=pt-BR&authuser=0>. Acesso em: 28 ago. 2017.
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Ao final da pesquisa de campo, descobre-se que não há apenas um córrego oculto
na região, mas sim uma bacia hidrográfica inteira, totalmente encoberta sob os diversos
níveis de urbanização que se acumularam ao longo dos anos. Os córregos identificados
na bacia do Tiburtino estão representados na figura 16, assim como a localização dos
elementos exibidos nas fotos tiradas durante os percursos realizados.

Figura 16 Córregos que compõem a bacia hidrográfica do Tiburtino.
Fonte: Elaborada por Murillo Aggio Piazzi, 2014, com base em levantamento topográfico oferecido pela Prefeitura
de São Paulo, 2005/2006, e Google Maps, 2012.

CONSIDER AÇÕES FINAIS
É comum, em São Paulo, encontrarmos casos semelhantes ao relatado. De fato,
hoje, praticamente toda a rede hídrica capilar da cidade encontra-se ocultada. Trazer
os córregos novamente à tona é uma proposta ainda possível de ser concretizada em
nossa realidade urbana. Não se defende aqui a volta do córrego ao seu estado natural; tal proposta seria praticamente irrealizável. No entanto, intervenções sutis, que
pontuem o local da nascente de um córrego, sua foz ou alguns acidentes particulares
do seu trajeto, não parecem requerer grandes esforços para serem implementadas.
Porém, tal raciocínio parece ir contra uma cultura que, como visto, sempre encarou os cursos d’água como barreiras à urbanização. Os córregos, desde o início
do século XX, foram associados com a insalubridade. Os projetos urbanos frequentemente os colocaram em locais isolados, utilizando-os nos serviços de saneamento,
quando não na rede de esgoto. Assim, foram ocultos, desaparecendo gradualmente
da paisagem.
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A perpetuação dessa cultura significa, para os cidadãos, o desaparecimento de uma
memória ligada aos córregos, de modo que as gerações futuras podem até mesmo
não saber da existência da vasta rede hídrica que São Paulo possui.
Em última instância, a descrição do córrego e a recuperação da história de sua
ocultação, pode trazer novamente à superfície aquilo que hoje só pode ser encontrado
nas profundezas da cidade.
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conter de 21.600 a 43.200 caracteres, incluindo Resumo, Abstract e Introdução.
1 Título do trabalho em português e inglês com espaçamento 1,0 entre linhas, letras
maiúsculas/negrito (inglês/itálico) – assim como o subtítulo, se houver.
1

O Digital Object Identifier do documento é a garantia de permanência deste na internet. Mais informações em:
<http://www.doi.org/>.

2 Nome completo do autor.
3 A apresentação do autor deve ser colocada no rodapé da página de abertura do
texto, indicada por asterisco (colocado anteriormente ao lado do nome do autor).
Deve conter o nome do curso e da faculdade/universidade em que se graduou.
O mesmo vale para titulações de mestre, doutor etc., acrescentando área de
conhecimento. Exemplo: Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O autor deve informar
o link de acesso para o seu Currículo Lattes.
4 Resumos em português e inglês, contendo 100 a 250 palavras e apresentando:
proposta geral da pesquisa, quadro teórico, objetivos e metodologias. Somados,
Resumo e Abstract não devem ultrapassar 2.500 caracteres.
5 Palavras-chave em português e inglês: devem constar de 3 a 6 palavras-chave,
inseridas abaixo de seus respectivos resumos e separadas por pontos. Devem
ser incluídos um ou dois termos de indexação do Vocabulário Controlado USP.
Disponível em: <http://143.107.154.62/Vocab/Sibix652.dll/Assuntos>.
6 Em caso de agradecimentos, devem constar na última página do artigo, após
as referências bibliográficas.

IMAGENS
1 A revista considera que, em um artigo ligado a área de Paisagismo, é desejável
a existência de ilustrações que esclareçam o leitor sobre os espaços e lugares em
pauta. O material, em formato JPG, deverá estar acompanhado de legendas de
identificação com resolução de 300 dpi e tamanho de 725X500 pixels.
2 Ao salvar a imagem, o autor deve certificar-se da boa qualidade da mesma
em função do seu tamanho, e, no caso de mapas, enviar legendas em arquivo
separado – para que, em eventuais reduções dos mesmos, possam ser incluídos
em tamanho maior, facilitando a leitura. Ainda no caso de mapas, lembrar que,
em papel, nem sempre serão publicados em cores – sendo imprescindível que
possam ser lidos em branco e preto.
3 Será permitida a inclusão de ilustrações que poderão ser impressas em cores
dependendo da disponibilidade de recursos para a impressão. As ilustrações
(fotos, desenhos, esquemas, croquis) poderão ocupar um número equivalente
de páginas daquelas ocupadas pelo texto. Todas precisam, necessariamente, estar referidas no texto, devendo ser numeradas pela ordem de citação
no mesmo.
4 Caso as imagens não estejam em condições mínimas de editoração, deverão ser
substituídas imediatamente ou não serão publicadas, sendo que sua ausência
poderá inviabilizar a publicação do artigo. Na medida do possível, na edição
online, todas as imagens serão publicadas em cores.

5 Não é permitido o uso de reprodução de imagens publicadas em livros, revistas
ou periódicos sem a expressa autorização do(s) autor(es) das mesmas.

LEGENDAS
Todas as imagens – desenhos, croquis, mapas, gráficos, tabelas, fotos, esquemas –
devem possuir legendas explicativas, mostrando sua relação com o texto e autoria
conforme exemplos abaixo:

DESENHOS E CROQUIS
Autor e data. Caso sejam reproduções, devem ser indicadas as fontes de origem.
– Desenho. Ciclovia padrão na cidade de Utinga. Autor: João da Silva, 1995.
– Croqui de parque eclético. Fonte: Macedo (1999, p. 214).
– Desenho mostrando uma reprodução dos afrescos da vila de Cornelius Rufus em
Pompeia. Disponível em: <https://sites.google.com/site/ad79eruption/pompeii/
regio-viii/reg-viii-ins-4/house-of-cornelius-rufus>. Acesso em: 12 dez. 2014.

MAPAS
– Mapa da verticalização em São Paulo, representada em azul. Em seu centro, uma
grande mancha se estende de norte a sul, sendo possível perceber sua presença
por toda a cidade, como mostram as centenas de pontos espalhados. Fonte:
Mapa produzido em 2016 por Mateus de Oliveira e Tiago Regueira sobre imagens
Google Earth, 2016, e sobre mapa de uso de solo da Emplasa.
– Mapa de parques em Itu, indicando a concentração dos mesmos ao longo do rio
Tietê, enquanto no restante da cidade praticamente não há parques, a não ser
a oeste, onde se encontram dois pequenos exemplares. Fonte: Mapa produzido
sobre imagem Google Earth, 2014, por João da Silva, 2015.
– O mapa da cidade de São Paulo, datado de 1887, mostra claramente o
envolvimento da cidade por um cinturão de chácara, destacando ao centro as
chácaras de dona Veridiana Prado no bairro de Higienópolis e a do conselheiro
Antônio Prado nos Campos Elíseos, ambas destacadas em amarelo. Fonte: Mapa
extraído da Coleção São Paulo IV Centenário, PMSP, 1954, e processado por João
da Silva.

GRÁFICOS, TABELAS E QUADROS
– Gráfico mostrando o crescimento do número de domicílios em São Paulo entre
2006 e 2016. Fonte: Produzido por João Fernando Meyer sobre dados dos Censos
2000, 2010, estimativas de domicílios para 2016 e dados da Embraesp, 2006.

– Tabela indicando o crescimento da frota de veículos em Araras, mostrando na
coluna 3 o predomínio do número de automóveis sobre o de ônibus e motos. Fonte:
Produzida por Silvio Macedo sobre dados do Denatran, 2011, e da Secretaria
Municipal de Transportes de Araras, 2012.

FOTOS
– Vista do alto do morro da Cruz, mostrando a área central de Florianópolis.
Foto: Sonia Afonso, 1998.
– Vista aérea de Macapá, mostrando a orla ainda bastante protegida por matas
ciliares.
Foto: Acervo Quapá, 2015.
– Recifes de coral no mar Vermelho, mostrando a diversidade de vida animal
encontrada, especialmente a grande quantidade de peixes-papagaio. Disponível
em: <http://pt.freeimages.com/premium/coral-reef-and-parrot-fish-at-the-redsea-763731>. Acesso em: 12 dez. 2015.

NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 Serão aceitas desde que imprescindíveis e breves e devem ser colocadas, necessariamente, no rodapé (e não ao final do texto).
2 Devem ser numeradas com algarismos arábicos, fonte Times New Roman, tamanho 10, digitadas com espaçamento 1,0 entre linhas.
3 As referências bibliográficas devem ser colocadas no final do artigo e em ordem
alfabética – relacionada com o sobrenome do autor. Títulos das obras em negrito
(subtítulos sem negrito). Caso o documento citado possua DOI, seu registro é
obrigatório no final dos dados da referência.
4 Ambas devem estar de acordo com as normas NBR 6023 e NBR 10520 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em vigor no ato da entrega
do trabalho.

OBRA NO TODO
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título da obra: subtítulo (se houver).
Número da edição (sendo 1 ed., não necessário). Cidade da publicação: Nome da
editora, data da publicação. Número total de páginas utilizando a abreviaturas p. Se
utilizada apenas parte da obra, colocar páginas de início e fim da mesma.
ABREU, Caio Fernando. A vida gritando nos cantos: crônicas inéditas em livro
(1986/1996). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. 245 p.
Quando houver editor, organizador, coordenador, compilador, indicar após os nomes
dos mesmos: (Ed.), (Org.), (Coord.), (Comp.).

ROSS, Alex. Escuta só: do clássico ao pop. Tradução de Pedro Maia Soares. Revisão
técnica: João Marcos Coelho. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 442 p.
TABACOW, José (Org.). Roberto Burle Marx: arte e paisagem - conferências escolhidas. 2 ed. São Paulo: Studio Nobel, 2004.

CAPÍTULO
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título do capítulo: subtítulo (se houver)
seguido da expressão “In:” Referência completa da obra (título da mesma em negrito),
páginas de início e fim.
RIBEIRO, Renato Janine. A glória. In: CARDOSO, Sérgio et al. Os sentidos da paixão.
São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 107-116.
Observação: a expressão “et al.” deve ser utilizada quando a obra ou o capítulo
apresentarem mais de três autores. Nesse caso, coloca-se apenas o nome do primeiro
exibido na obra.

DISSERTAÇÃO, TESE E DEMAIS TRABALHOS ACADÊMICOS
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título do trabalho: subtítulo (se houver).
Ano do depósito. Número de folhas. Categoria (grau) – Instituição, Cidade, Ano da defesa.
SAKATA, Francine Gramacho. O projeto paisagístico como instrumento de requalificação urbana. 2004. 282 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
MACEDO, Silvio Soares. São Paulo, paisagem e habitação verticalizada: os espaços livres como elementos de desenho urbano. 1988. 207 f. Tese (Doutorado em
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo, São Paulo, 1988.

PERIÓDICO NO TODO
TÍTULO. Local de publicação: Editora, Periodicidade, Ano do primeiro fascículo.
PAISAGEM E AMBIENTE: ENSAIOS. São Paulo: FAUUSP, Semestral,1986-

ARTIGO PUBLICADO EM PERIÓDICO
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título do artigo: subtítulo do artigo
(se houver). Título do periódico. Cidade da publicação: Nome da editora, volume,
número, mês, ano, páginas de início e fim.
PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. Pode-se planejar a paisagem? Paisagem e
Ambiente: ensaios. São Paulo: FAUUSP, n. 13, 2000, p. 159-179.

ARTIGO E/OU MATÉRIA PUBLICADA EM REVISTA
SOBRENOME DO AUTOR, Nome por extenso. Título do artigo. Título da publicação,
cidade da publicação, numeração (volume e/ou ano, fascículo ou número, páginas de
início e fim.
SEKEFF, Gisela. O emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 1.344,
fev/2002, p. 30-36.

ARTIGO E/OU MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL
SOBRENOME, Nome do autor por extenso (se houver autor). Título do artigo. Título
do jornal, local de publicação, data, seção, caderno ou parte e paginação.
PAIVA, Anabela. Trincheira musical: músico dá lições de cidadania em forma de samba
para crianças e adolescentes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 jan. 2002, Educação, p. 2.

EVENTO COMO UM TODO
NOME DO EVENTO, numeração (se houver), ano e local (cidade) de realização. Título
do documento (atas, anais, resultados), dados de local da publicação: Editora, data.
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 20, 1997, Poços de
Caldas. Livro de resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1997.

TEXTO APRESENTADO EM EVENTO
SOBRENOME do autor, Nome por extenso. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, numeração do evento (se houver), ano e local de realização, título do documento
(anais, atas, tópico temático), local, editora, data de publicação, páginas inicial e final.
SOUZA, Luiz Roberto; BORGES, Antônio; REZENDE, José Otávio. Influência da correção e do preparo do solo sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com
bananeiras. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE
PLANTAS, 21, 1994, Petrolina. Anais... Petrolina: EMBRAPA, CPATSA, 1994, p. 3-4.

OBRA ACESSADA EM MEIO ELETRÔNICO
Seguir o formato de referência da obra, acrescentando, no final, informação relativa à
descrição física do meio eletrônico.
KOOGAN, André Breikmam; HOUAISS, Antonio (Ed.). Enciclopédia e dicionário
digital 98. Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão,
1998. 5 CD-ROMs.

OBRA CONSULTADA ONLINE
Não é recomendável utilizar material eletrônico de curta duração nas redes. Referenciar
a obra de acordo com exemplos já citados, acrescentando as informações: Disponível
em: < link >. Acesso em: dia, mês, ano. Se houver, registrar o DOI.
ALVES, Castro. Navio negreiro. Disponível em: <http://www.terra.com.br/virtualbooks/
freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm>. Acesso em: 10 jan. 2002.

LEGISLAÇÃO
JURISDIÇÃO. Título, numeração, data. Descrição. Título e dados da publicação.
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre
a desativação de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das
autarquias do Estado e dá providências correlatas. Lex: coletânea de legislação e
jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998.
BRASIL. Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. Estabelece multa
em operações de importação, e dá outras providências. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997. Seção 1, p. 29514.

NORMAS PARA CITAÇÕES
1 Quando um trecho da obra é citado literalmente, deve aparecer entre aspas,
constando o sobrenome do autor e, entre parênteses, após o mesmo, a data da
publicação utilizada e página onde o trecho se encontra. Toda citação literal com
mais de três linhas deve ser destacada com recuo de 4 centímetros da margem
esquerda, não devendo estar entre aspas.
Segundo George (1985, p. 44), “[...] Oswald manipula a linguagem do amor [...]”.
Oliveira e Leonardos (1943, p. 146) dizem que a “[...] relação da série São Roque
com os granitos porfiroides pequenos é muito clara”.
2 Quando o sobrenome do autor estiver entre parênteses, deve ser grafado em
letras maiúsculas.
“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise
da filosofia [...]” (DERRIDA, 1967, p. 293).
“Não se mova, faça de conta que está morta.” (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72).
3 Se um trecho do artigo for baseado na obra do autor consultado, mas não
literalmente retirado da mesma, devem constar o sobrenome do autor e a data
da obra consultada.
A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade, conforme a classificação proposta por Authier-Reiriz (1982).
Merriam e Caffarella (1991) observam que a localização de recursos tem um
papel crucial no processo de aprendizagem autodirigida.

Para efeito de estudo, as unidades podem ser subdivididas em subunidades, de
modo a permitir um detalhamento em outra escala. (MACEDO, 1997).
Diversos autores salientam a importância do “acontecimento desencadeador”
no início de um processo de aprendizagem. (CROSS, 1984; KONX, 1986; MEZIROW, 1991).
4 Existindo dois e/ou três autores, colocar sobrenomes em ordem alfabética.
5 Se um autor for citado por outro, utilizar a expressão “apud” (citado por), informar
a data da publicação de ambos e página.
No modelo serial de Gough (1972 apud NARDI, 1993, p. 30), o ato de ler
envolve um processo serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto,
prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear.
Ressaltando as diversidades culturais das paisagens que se apropriam de sua
obra, Oiticica desdenha as ideias nacionalistas e reacionárias incutidas “[...]
de maior floresta do mundo, o maior rio do mundo, o maior não-sei-o-quê do
mundo [...]” (OITICICA, 1977 apud AMARAL, 2006, p. 124).

OBSERVAÇÕES FINAIS
O Conselho Editorial da revista Paisagem e Ambiente: ensaios é responsável por decidir
quais artigos, ensaios, conferências, debates, resenhas, relatos de experiências e notas
técnicas serão publicados, levando em conta a pertinência do tema em relação à linha
editorial da revista e a consistência teórica do trabalho2. Seguem as principais normas
a serem utilizadas na elaboração do mesmo3:
As condições dos originais são analisadas criteriosamente. Os trabalhos em desacordo
com as normas aqui descritas serão devolvidos para que se providencie sua regularização.
Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores e não haverá alteração
de conteúdo sem prévia autorização. Os autores receberão três exemplares da edição
da revista na qual constar o seu artigo publicado.

2

Após a avaliação do conselho editorial, os artigos aceitos passam por revisão de texto (Português e Inglês)
realizada por profissional da revista, que entra em contato com os autores sempre que necessário. A revista
Paisagem e Ambiente: ensaios adota a grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

3

Segundo a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Coletânea de normas técnicas: elaboração
de artigos em publicações periódicas. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.
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