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RESUMO 

A revitalização dos rios e córregos urbanos assume um papel relevante na busca pela 

sustentabilidade ambiental nas cidades. Não obstante o quadro de degradação ambiental que 

afeta seus cursos d´água, as cidades também vêm sofrendo os impactos de outro relevante 

processo que deteriora a qualidade ambiental, as mudanças climáticas. Para enfrentar as 

mudanças climáticas, além das medidas de mitigação, se faz premente a adoção de medidas 

de adaptação. Infraestrutura azul revelam-se soluções que conciliam medidas de engenharia, 

de recomposição vegetal e de manutenção da qualidade de água, que agregam serviços 

ecossistêmicos na revitalização de drenagens urbanas e podem abranger medidas de adaptação 

baseada em ecossistemas. Nesse contexto, insere-se o objetivo geral da pesquisa que consiste 

na revitalização de córregos urbanos quanto à promoção de medidas de adaptação a mudanças 

climáticas baseada em ecossistemas (AbE), a partir do caso do córrego do Sapé. Com isso 

soma-se os objetivos específicos a fim de caracterizar as atividades do processo de 

revitalização do córrego do Sapé enquanto infraestrutura verde e azul; identificar os serviços 

ecossistêmicos associados ao processo de revitalização do córrego do Sapé; analisar os 

serviços ecossistêmicos associados as melhorias urbanas e ambientais promovidas no 

processo de revitalização quanto a medidas de AbE e avaliar se as eventuais AbE atendem o 

preconizado no Plano de Adaptação à mudança do clima no Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Esta pesquisa tem caráter qualitativa e de objetivo exploratório. As fontes de 

evidências para consecução do estudo de caso referem-se a: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, levantamento de dados de campo e entrevistas semiestruturadas. Os resultados 

foram obtidos por meio da análise documental, bibliográfica e entrevistas analisadas pelo 

software IRAMUTEQ, após foi feito uma comparação da literatura com as AbE encontrada 

no local. Por fim conclui-se que o reconhecimento de que programas de revitalização de 

drenagens urbanas ensejam medidas de AbE permite contribuir para uma discussão mais 

aprofundada do alcance dos programas públicos que visam reverter o quadro de degradação 

atual dos rios urbanos. 

Palavras-chave: Adaptação baseada em ecossistemas; serviços 

ecossistêmicos; revitalização de rios; infraestrutura azul; córrego do Sapé.  



 

 
 

ABSTRACT  

 

The revitalization of urban rivers and streams plays an important role in the quest for 

environmental sustainability in cities. Notwithstanding the environmental degradation that 

affects their watercourses, cities are also suffering the impacts of another relevant process that 

deteriorates the environmental quality, climate change. To face climate change, in addition to 

mitigation measures, it is imperative to adopt adaptation measures. Green and blue 

infrastructure are solutions that reconcile engineering, plant restoration and water quality 

maintenance, which add ecosystem services to the revitalization of urban drainage, and may 

include ecosystem-based adaptation measures. In this context, the general objective of the 

research is the revitalization of urban streams in the promotion of measures to adapt to climate 

change based on ecosystems (EbA), from the case of the Sape stream.  With this, we add the 

specific objectives in order to characterize the activities of the revitalization process of Sapé 

stream as a green and blue infrastructure; To identify the ecosystem services associated with 

the revitalization process of Sapé stream; To analyze the ecosystem services associated with 

the urban and environmental improvements promoted in the revitalization process in relation 

to measures of EbA and to evaluate if the EBAs meet the recommended in the Adaptation 

Plan to climate change in the Ministry of the Environment (MMA). This research has a 

qualitative and exploratory purpose. The sources of evidence for the accomplishment of the 

case study refer to: bibliographic research, documentary research, field data collection and 

semi-structured interviews. The results were obtained through documental, bibliographic 

analysis and interviews analyzed by the software IRAMUTEQ, after a comparison of the 

literature with the EbA found in the place. Finally, it is concluded that the recognition that 

urban drainage revitalization programs lead to EbA measures can contribute to a more in-

depth discussion of the scope of public programs that aim to reverse the current degradation 

of urban rivers. 

Keywords: Ecosystem based-adaptatin; Urbana river recovery; green 

and blue infrastructure; Urban management; ecosystem services.  

  



 

 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 10 

1.1    OBJETIVOS ................................................................................................................................ 14 

1.2.   JUSTIFICATIVA ........................................................................................................................ 15 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ...................................................................................................... 17 

2.1.  Adaptação em Mudanças Climáticas ......................................................................................... 17 

2.1.2.  Mudanças climáticas .......................................................................................................... 17 

2.1.3. Medidas mitigadoras ........................................................................................................... 20 

2.1.4. Medidas de adaptação ......................................................................................................... 21 

2.2.  Serviços ecossistêmicos e cidades ................................................................................................ 24 

2.2.1 Serviços ecossistêmicos ....................................................................................................... 24 

2.2.2 Oferta de serviços ecossistêmicos em cidades .............................................................. 28 

2.2.3 Adaptação baseada em ecossistemas (AbE) .................................................................. 31 

2.3. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima ................................................................ 37 

2.4.  Infraestrutura verde e azul .......................................................................................................... 41 

3. METODOLOGIA ....................................................................................................................... 46 

3.1 Estratégias e Instrumentos da Pesquisa .................................................................................... 47 

3.2 Análise bibliográfica e documental .......................................................................................... 49 

3.3 Coleta de dados primários: questionário com moradores. ........................................................ 51 

3.3 Análise dos dados ..................................................................................................................... 54 

4. RESULTADOS ............................................................................................................................ 57 

4.1. Caracterização da infraestrutura verde e azul e dos serviços ambientais na revitalização do Córrego 

do Sapé................ ........................................................................................................................... 57 

4.2. Caracterização da percepção ambiental sobre os projetos de revitalização do Córrego do Sapé64 

4.2.1. Percepção dos moradores ..................................................................................................... 64 

4.2.2. Percepção da profissional da prefeitura envolvida com o projeto de revitalização do córrego do 

Sapé.................. .............................................................................................................................. 69 

4.2.3. Análise do Blog Micro Rede Sapé: população direta ou indiretamente interessada na revitalização 

do córrego do Sapé ......................................................................................................................... 74 

4.3.   Análise das medidas de adaptação a mudanças climáticas baseadas em ecossistemas (AbE) na 

revitalização do Córrego do Sapé ................................................................................................... 78 

5. DISCUSSÃO ................................................................................................................................ 82 

6. CONCLUSÕES ........................................................................................................................... 85 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 88 

APÊNDICE .......................................................................................................................................... 98 

Modelo de Questionário aplicado com os moradores ................................................................... 98 

Dados das entrevistas com os moradores .................................................................................... 100 

Dados do Blog ............................................................................................................................. 107 

Dados da entrevista com a Solange Sanchez 10.05.2017 ............................................................ 115



 

10 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Às mudanças climáticas e seus efeitos vêm sendo atribuídas impactos ambientais 

significativos no planeta. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015), as evidências 

observadas sobre os efeitos das mudanças do clima indicam a ocorrência de impactos 

associados que podem influenciar de forma negativa os sistemas naturais, humanos, 

produtivos e de infraestrutura, bem como a biodiversidade, zonas costeiras, recursos hídricos, 

energia, indústria, transportes, cidades, mobilidade urbana, agricultura, segurança alimentar, 

povos e comunidades vulneráveis e a gestão de riscos aos desastres naturais. 

Para tanto vêm sendo estabelecidas ações para conter os efeitos da mudanças 

climáticas relacionadas a evitar, minimizar ou se adaptar aos impactos atuais ou futuros. 

Nesse contexto, destacam-se os grandes acordos mundiais do clima como o Protocolo de 

Kyoto e o recente Acordo de Paris. Nesse contexto uma diretriz para o enfrentamento desse 

grave problema da agenda ambiental mundial refere-se à aplicação de ações governamentais 

como leis e planos para minimizar os impactos das mudanças climáticas considerando-se as 

especificadas locais e regionais.  

Para Martins & Ferreira (2010, p. 242), “cidades e áreas urbanas são vulneráveis aos 

impactos das mudanças climáticas”. De acordo com Nobre (2001), as mudanças climáticas 

causam efeitos em cidades afetando saúde, habitação, indústria, economia, ecossistemas, 

abastecimento de água dentre outros sendo imprescindível. Ainda segundo esse autor, é 

necessária a adoção de estratégias de mitigação e adaptação para enfrentamento dos impactos 

associados às mudanças climáticas nas cidades, uma vez que se constituem ecossistemas 

urbanos altamente suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas.  

As medidas de mitigação em sua maioria em áreas urbanas visa reduzir a emissão dos 

gases de efeito estufa (GEE), tendo como exemplos: incentivos à melhoria da mobilidade 

urbana por meios de transporte coletivo e bicicletas, uso de fontes de energia renováveis e 

construções verdes, dentre outros (Ribeiro, 2008). As medidas de adaptação, por sua vez, 

conforme Martins & Ferreira (2011), além da diminuição da emissão de GEE objetivam 

preparar as cidades para eventos climáticos extremos como tempestades, ondas de calor, 

enchentes, sendo mais difíceis de serem definidas se comparadas às de mitigação e podem 

depender de ações do Estado como gestão de recursos hídricos e planejamento urbano, dentre 

outras.  
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Os impactos que ocorrem em nível local nas cidades têm reflexos mundiais. Prado et 

al. (2015) destacam o importante papel da integração das políticas climáticas às políticas 

urbanas para a gestão dos impactos decorrentes de mudanças climáticas nas cidades 

brasileiras 

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (2013), o processo de implementar 

medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas pode requerer medidas distintas. 

Isso justifica-se pelo fato de que as regiões estão submetidas ou irão sofrer impactos 

diferentes em decorrência do desequilíbrio climático em seus territórios o que poderá afetar 

economias, temperatura, nível do mar, setor alimentício, transportes e a própria integridade da 

população. 

Não obstante a importância das medidas para evitar e reduzir os efeitos das mudanças 

climática, as medidas de adaptação têm recebido destaque nesse elenco das possíveis ações 

para enfrentamento das mudanças climáticas. Pode-se considerar como “adaptação” o ajuste 

em sistemas naturais ou humanos para minimizar prejuízos ou maximizar benefícios gerados 

com os impactos das mudanças climáticas, atuais ou previstas (IPCC, 2014). De acordo com 

Colombo e Byer (2014), medidas de adaptação consistem naquelas que visam ajustes no 

sistema humano ou natural como uma resposta aos efeitos imediatos das mudanças climáticas. 

Essas medidas incorporam não somente a redução dos danos em curso, mas devem maximizar 

oportunidades para incrementar benefícios nesse contexto. 

Com isso, estudos que visem desenvolver medidas ou soluções que causem menos 

impactos e sejam menos onerosas são cada vez mais demandados por órgãos governamentais 

e privados para enfrentar as mudanças climáticas. Nesse contexto, insere-se o conceito de 

serviços ecossistêmicos a fim de oferecer alternativas para enfrentar a problemática das 

mudanças climáticas com vistas a agregar ganhos de biodiversidade, cuja perda é considerada 

um dos principais problemas ambientais mundiais. 

Uma função ecossistêmica gera um determinado serviço ecossistêmico, que 

desencadeia uma série de benefícios naturais que podem ser utilizadas direta ou indiretamente 

pelo ser humano. Em outras palavras um serviço ecossistêmico ocorre quando há 

possibilidade ou potencial de utilizar as funções naturais dos ecossistemas para fins humanos 

(Hueting et al., 1997; Romeiro e Andrade, 2009). 

De acordo com Geneletti & Zardo (2015), as cidades acabam sendo vulneráveis às 

mudanças climáticas devido ao constante crescimento da população, com isso os bens de 

consumo, serviços e economia são constantemente afetados. Para promover adaptação às 
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mudanças climáticas em áreas urbanas pode-se implementar um plano de adaptação que 

valorize a geração dos serviços ecossistêmicos (Geneletti & Zardo, 2015).  

No Brasil e na América do Sul, as mudanças climáticas podem provocar um grande 

desequilíbrio à biodiversidade, à vida humana e à produção de insumos o que afeta 

diretamente toda a sociedade humana juntamente com a fauna e a flora (Painel Brasileiro de 

mudanças climáticas - PBMC, 2013). 

A partir desta problemática a adaptação à mudança de clima faz-se necessária para 

ajustar os sistemas naturais ou humanos em resposta aos efeitos das mudanças climáticas, que 

moderam danos ou exploram oportunidades benéficas (Ministério do Meio Ambiente, 2007). 

Nesse contexto, insere-se a proposição do Plano Nacional de Adaptação à mudança do Clima 

que dá base técnica para que as cidades brasileiras possam conduzir uma gestão adequada da 

mitigação e adaptação aos impactos das mudanças climáticas.  

O Plano Nacional de Adaptação à mudança do Clima (PNA) apresenta estratégias para 

11 setores e temáticas. Dentre essas medidas propostas no PNA em alguns setores destacam-

se as de baixo custo que remetem a valorizar os serviços ecossistêmicos como maneira de 

evitar os impactos das mudanças climáticas, este processo está sendo descrito como 

resiliência verde (Observatório do Clima, 2015).  

Dentre as estratégias de medidas de adaptação às mudanças climáticas destaca-se a 

denominada adaptação baseada em ecossistemas (AbE), que pode ser utilizada combinada 

com outras estratégias, considerando a avaliação custo benefício, custo-efetividade e os co-

benefícios. A AbE representa a implantação de medidas de adaptação às mudanças climáticas 

associadas à manutenção dos serviços ambientais e à conservação da biodiversidade 

(Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza & ICLEI – Governos Locais pela 

Sustentabilidade, 2015). De acordo com a International Union for Conservation of Nature 

(2009), ecossistemas bem manejados têm potencial maior de adaptação, resistindo e 

recuperando-se mais facilmente dos impactos de eventos climáticos extremos, além de 

proverem uma maior gama de benefícios, dos quais as pessoas dependem. 

No contexto de recuperação de áreas degradadas ou revitalização de áreas urbanas, 

tem-se o conceito de infraestrutura verde e azul quando aplicado ao desenho ambiental 

urbano, pode-se utilizar o sistema verde (biomassa) com a finalidade de controlar o sistema 

azul (águas urbanas) através da purificação, detenção, retenção, transporte e infiltração 

(Herzog, 2010). Antes de qualquer intervenção urbana, devem ser considerados os problemas 
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e potencialidades ambientais do local, tendo em vista a incorporação dos princípios e técnicas 

da infraestrutura verde e azul, a qual permite identificar os espaços de maior fragilidade 

(Mathey et al., 2015). 

Por meio do planejamento urbano com infraestrutura verde e azul pode-se obter a 

integração da natureza na cidade, de modo a que venha ser mais sustentável além de favorecer 

o processo de mitigação de impactos ambientais e a adaptação para enfrentar os problemas 

causados pelas alterações climáticas, como por exemplo: chuvas mais intensas e frequentes, 

aumento das temperaturas (ilhas de calor), desertificação e perda de biodiversidade, dentre 

outros problemas ambientais urbanos (Herzog, 2010). 

De acordo com Cormier & Pellegrino (2008), a promoção de infraestrutura verde e 

azul na recuperação das cidades, permite valorizar os processos naturais e culturais que 

contribuem para a qualidade da vida urbana, e refere-se a parques urbanos, corredores 

naturais, espaços naturais preservados, parques lineares e sistema de drenagem urbana dentre 

outros. 

O elevado crescimento populacional modifica drasticamente o uso e ocupação do solo, 

comprometendo a qualidade e quantidade dos recursos hídricos nas cidades. Os corpos d’água 

em áreas urbanas têm suas características alteradas principalmente devido às mudanças 

efetuadas na sua geometria natural e pela compactação e impermeabilização do solo na sua 

bacia contribuinte (Tucci, 2008).  

Além disso, segundo Silva (2015) a qualidade de suas águas é comprometida devido 

ao lançamento de cargas pontuais, como esgotos domésticos e industriais, e devido à carga 

difusa. A diminuição da qualidade destes corpos d’água traz inúmeros e incalculáveis danos 

ao meio ambiente, uma vez que todo ser vivo depende de diversas formas da água para existir 

e particularmente à nossa sociedade e as cidades dependem deste recurso para seu consumo 

direto e para viabilizar seus processos produtivos. 

Segundo Jacobi; Fracalanza & Silva-Sánchez (2015) a promoção de sustentabilidade 

ambiental nas cidades deve ser iniciada pela recuperação dos recursos hídricos urbanos. De 

acordo com Cormier & Pellegrino (2008) faz-se necessário “atender aos desafios de 

readequação da infraestrutura urbana já implantada, especialmente aqueles relacionados à 

drenagem e à qualidade da água” (Cormier & Pelegrino, 2008, p. 128). De modo a explorar os 

construtos de adaptação ás mudanças climáticas, serviços ecossistêmicos e cidades e 
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infraestrutura verde e azul no contexto de revitalização de córregos urbanos estabelece-se o 

recorte dessa pesquisa. 

Como objeto de pesquisa selecionou-se o córrego do Sapé na região oeste da cidade de 

São Paulo, primeiro projeto de parque linear implantado na cidade de São Paulo e também 

objeto do Programa Córrego Limpo, programa paulistano pioneiro na recuperação de 

qualidade de água de drenagens urbanas. Na bacia do córrego do Sapé houve a reurbanização 

da favela do Sapé, que ocupava a área de preservação permanente (APP), e a criação do 

Parque linear do Sapé, em 2005, por meio da revitalização do córrego.  Segundo Morinaga, 

Akinaga & Pellegrino (2007) as atividades de revitalização referem-se a: recuperação da 

vegetação das margens, contenção de processos erosivos e de áreas alagadas; regulação 

climática e controle ambiental das áreas do entorno imediato dos edifícios e equipamentos de 

lazer; e valorização de espécies representativas do ponto de vista cultural de educação e de 

produção. Segundo Anelli (2015), o projeto de revitalização do córrego do Sapé vem sendo 

considerado um dos mais exitosos projetos de urbanização de favela no país. 

Esta dissertação discute a problemática envolvendo o córrego Sapé, na Zona Oeste de 

São Paulo, na bacia do ribeirão do Jaguaré, quanto à revitalização da área de preservação 

permanente, de modo a identificar se os preceitos do Plano de adaptação à mudança do clima 

(PNA), na temática Estratégia em cidades, podem ser identificados. 

Assim, estabeleceu-se como questão de pesquisa: Como a revitalização do córrego do 

Sapé atende as premissas de medidas de adaptação às mudanças climáticas baseada em 

ecossistemas (AbE)? 

  

1.1    OBJETIVOS  

Essa pesquisa tem por objetivo geral analisar a revitalização de córregos urbanos 

quanto à promoção de medidas de adaptação a mudanças climáticas baseada em ecossistemas 

(AbE), a partir do caso do córrego do Sapé. 

Os objetivos específicos dessa pesquisa referem-se a: 

 Caracterizar as atividades do processo de revitalização do córrego do Sapé enquanto 

infraestrutura verde e azul; 

 Identificar os serviços ecossistêmicos associados ao processo de revitalização do 

córrego do Sapé; 
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 Analisar os serviços ecossistêmicos associados às melhorias urbanas e ambientais 

promovidas pela revitalização do córrego do Sapé enquanto medidas de adaptação 

baseada em ecossistemas (AbE); 

 Avaliar se as eventuais AbE atendem ao preconizado no Plano Nacional de Adaptação 

à Mudança do Clima (PNA).   

 

1.2.   JUSTIFICATIVA  

De modo a valorizar os serviços ecossistêmicos que são providos pelas bacias 

hidrográficas urbanas (Postel et al. 2005), a revitalização de cursos d´água urbanos é uma 

tendência mundial na promoção de qualidade ambiental, segundo Garcias & Afonso (2013). 

Como salientado por Jacobi, Fracalanza & Silva-Sánchez (2015) a sustentabilidade ambiental 

nas cidades começa com as políticas de recuperação dos recursos hídricos urbanos. 

Dentre importantes serviços ecossistêmicos (SE) urbanos encontram-se a produção de 

comida e produção e manutenção de qualidade de água (Gómez-Baggethun et al., 2013). Do 

mesmo modo, a priorização do uso da infraestrutura verde no lugar da infraestrutura cinza a 

fim de reduzir os impactos de águas fluviais na drenagem urbana, reduz o risco de enchentes, 

também ofertando importantes serviços ecossistêmicos às cidades (McPhearson et al, 2013). 

O uso do serviço ecossistêmico urbano pode ser elencado como exemplo em parques urbanos, 

telhado e parede verde na rua que contribui significativamente para minimizar os efeitos das 

ilhas de calor além de propiciar benefício a saúde física e mental (Gómez-Baggethun et al, 

2013; McPhearson et al., 2015). 

SE urbanos podem ser vulneráveis, seja por mudança de uso da terra e 

desenvolvimento ou de outras fontes de mudança, incluindo a mudança climática, eventos 

extremos ou mudança política e econômica (Seto et al., 2012).  

A infraestrutura verde urbana associada aos SE oferece benefícios ao ser humano com 

o uso do ecossistema local, para contextualizar com exemplo pode-se citar o estoque de 

carbono (serviço) realizado por meio da vegetação (Demuzere et al., 2014). 

Segundo Benedict & McMahon (2006), infraestrutura verde é uma rede interligada 

que fornece benefícios a população humana por meio de conservar valores, espaço verde e 

funções do ecossistema natural. Os planos de infraestrutura verde visam encontrar uma 
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solução que permita ao crescimento e desenvolvimento das cidades conviver junto com a 

preservação dos recursos naturais. 

Segundo Ragonha & Corrêa (2016), infraestrutura verde urbana não compreende 

somente a vegetação, mas inclui os recursos hídricos, portanto a infraestrutura verde-azul 

surge para compor uma rede de elementos para proteger a malha urbana. Usar a infraestrutura 

verde e azul pode trazer benefícios de caráter social e ambiental ao convívio humano, um 

exemplo é reativar o serviço ecossistêmico para melhorar a drenagem urbana e assim reduzir 

as enchentes. No entanto, para ativar esta infraestrutura azul é necessário recuperar os cursos 

d’água simultaneamente a restauração dos espaços verdes, a fim de fornecer espaços com 

valores sociais, paisagísticos e minimizar os efeitos climáticos (Ragonha & Corrêa, 2016). 

Sabe-se que os efeitos das mudanças climáticas têm afetado o clima, o ciclo 

hidrológico e gerado mais ocorrências de eventos extremos que impactam diretamente na 

disponibilidade de recursos hídricos no âmbito geral e global (Marengo, 2011). O termo 

adaptação pode ser definido como sendo ajustes nos sistemas naturais ou humanos em 

resposta ao atual ou esperado cenário climático com seus efeitos geradores de danos com a 

exploração de oportunidades (May & Vinha, 2012).  

Ao tratar as cidades diante dos impactos em decorrência das mudanças climáticas, as 

sociedades podem sofrer consequências na saúde, perda de bens, produção de alimentos, além 

da degradação de recursos naturais, sobretudo em áreas urbanas menos favorecidas com poder 

econômico. As consequências das mudanças climáticas sentidas em cada cidade dependerão 

dos eventos sofridos que podem ser ilhas de calor, enchentes, secas, entre outros fenômenos 

(The Word Bank, 2011). Empregar medidas de adaptação para minimizar os efeitos das 

mudanças climáticas urbanas permite um melhor ajuste nos sistemas ecológicos, sociais e 

econômicos a curto prazo com eficácia imediata e em escala local (Moser, 2012). 

Dentro de um leque de medidas de adaptação, a adaptação baseada em ecossistema 

(EbA em inglês ou AbE em português) propicia a gestão e a conservação como intervenção a 

fim de fornecer serviços para redução do riscos as mudanças climáticas. O AbE em cidades 

inclui abordagens baseadas na melhoria da infraestrutura verde e azul tornando o ecossistema 

propício a desenvolver funções para adaptação ao clima como reduzir as ilhas de calor, 

melhor o armazenamento de água subterrânea, minimizar eventos de enchentes ou escassez de 

água, entre outros. Este termo pode ser usado em cidades para se referir ao uso de 

ecossistemas urbanos para prover serviços que ajudam na adaptação das alterações climáticas. 
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O córrego do Sapé foi escolhido como área de estudo por ser o primeiro parque Linear 

de São Paulo, que surgiu com o projeto de criar 100 parques por meio da Prefeitura do 

Municipio de São Paulo. Além disso, o projeto na região propiciou a inserção no Programa 

Córrego Limpo da Prefeitura do Município de São Paulo e do Governo de São Paulo, por 

meio da SABESP, e com isso o projeto visava reverter a degradação dos córregos urbanos 

(Pizarro & Lino, 2012). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Esse referencial teórico vai abordar os seguintes temas: Adaptação em Mudanças 

Climáticas, Serviços ecossistêmicos e cidades, Plano Nacional de Adaptação à Mudança do 

Clima e Infraestrutura verde e azul. 

2.1.  Adaptação em Mudanças Climáticas 

No tema Adaptação em Mudanças Climáticas serão abordados os temas de Mudanças 

Climáticas, Medidas mitigadoras e Medidas de adaptação. 

 

2.1.2.  Mudanças climáticas 

 

Sabe-se que as alterações climáticas previstas para o clima global devem impactar 

fortemente as condições de vida no planeta, alterando os assentamentos humanos, sobretudo 

os urbanos. A assinatura da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 

Clima (UNFCCC em Inglês United Nations Framework Convention on Climate Change) na 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu em 

1992 no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Rio-92, foi o primeiro passo para enfrentar 

as questões climáticas. Um dos legados da Rio 92 refere-se à negociação e ratificação do 

Protocolo de Quioto por 55 países que juntos correspondem a 55% das emissões de gases do 

efeito estufa. (Bulkeley & Betsill, 2003). 

A 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, em Paris, teve o objetivo de 

fortalecer a resposta global sobre o clima e reforçar a capacidade dos países em lidar com os 

impactos decorrentes das mudanças climáticas. O compromisso firmado por 55 países visa o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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sentido de manter o aumento da temperatura menor de 2°C ou limitado a 1,5°C acima dos 

níveis pré-industriais. O Brasil compromete-se na COP-21 reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa, para isso será necessário se comprometer em aumentar a demanda de bioenergia 

sustentável na matriz energética brasileira, restaurar e reflorestar cerca de 12 milhões de 

hectares de florestas, além de alcançar 45% de uso em energia renovável até 2030 (Ministério 

do Meio Ambiente, 2016). 

De acordo com Marengo (2011) o clima no planeta Terra está sempre sofrendo 

mudanças em decorrência de fatores diversos como: variações de orbita, erupções vulcânicas 

e alterações na radiação solar. Este tipo de variação é natural no planeta e gera alterações 

climáticas naturais como: secas e enchentes em estações do ano diferentes e oscilantes. Ao 

longo dos anos percebe-se intervalos climáticos bem variados, mas desde o século passado os 

níveis de gases do efeito estufa aumentaram rapidamente na atmosfera.  

As mudanças climáticas revelam-se uma das principais preocupações mundiais neste 

século (IPCC, 2014). Sabe-se que as alterações climáticas irá influenciar diretamente na vida 

humana, por meio de alterações na disponibilidade de água através de uma maior evaporação 

e alterações na precipitação o que afetam diretamente os recursos hídricos e vegetação 

(Agência Europeia do Ambiente, 2013).  

No entanto as mudanças climáticas envolvem uma série de incertezas e 

imprevisibilidade, mas sabe-se que as alterações irão ocorrer ao longo dos anos e vão gerar 

inúmeros problemas nas cidades impactando diretamente nas atividades econômicas através 

das atividades agrícolas, processos industriais, produção de energia, falta de recursos hídricos 

suficientes, entre outros. Com isso a urbanização, mudanças climáticas, efeitos hipotéticos, 

vulnerabilidades e riscos fazem parte do discurso ambiental atualmente (Painel Brasileiro de 

Mudanças Climáticas – PBMC, 2014). 

Tendências climáticas estudadas demonstram aumento da temperatura do ar que pode 

ser causado por fatores naturais ou fatores antropogênicos (como exemplo: ilhas de calor 

associada ao processo de urbanização). Especialistas do Centro de ciências do Sistema 

Terrestre do INPE analisaram levantamentos de eventos extremos, e as estimativas para 

mudanças na precipitação anual e temperatura média anual até 2100, no cenário de altas 

emissões globais de gases de efeito estufa para o final deste século, indica um aumento de 2º 

C a 3º C, podendo atingir 4º C, caso o cenário não mude (Marengo, 2009). 
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Segundo Marengo (2009), nas regiões sul e sudeste do Brasil os eventos climáticos 

tem demonstrado que os extremos de temperatura implicam em um crescente aumento de 

chuvas intensas, o que propicia aumento no número de desastres naturais como deslizamentos 

de terra, enchentes, inundações, sendo responsável por um grande número de mortes e 

desabrigados nas cidades afetadas tornando-as mais vulneráveis.  

De acordo com o PMBC - Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (2014), a 

vulnerabilidade em cidades ocasionam cenários de riscos em áreas urbanas como:  

o Enchentes e inundações 

o Enchentes e inundações com alta energia de escoamento 

o Enxurradas com alto potencial de arraste 

o Alagamentos 

o Movimentos de massa em encosta 

o Eventos pluviométricos severos 

Todos esses riscos estão relacionados ao aquecimento da atmosfera que está 

demonstrado nos modelos de previsões climáticas. Com isso os eventos hidrológicos com 

secas e enchentes podem ficar mais frequentes e intensos. Além dos impactos esperados na 

hidrologia, a demanda e necessidade por diversos setores pode aumentar devido ao 

crescimento populacional (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas – PBMC, 2014). 

O futuro climático depende do ritmo das emissões climáticas, efeitos do gases estufa, 

taxas de desmatamento e das respostas dos ecossistemas a essas variaveis. Entretanto, 

negociações desde o protocolo de Quioto com estratégias para mitigar os impactos climáticos 

progridem lentamente enquanto as emissões aumentam (Carter, et al, 2015).  

De acordo com Obermaier & Rosa (2013) o Brasil com certeza desperta interesse 

mundial devido a presença da floresta amazônica ser um grande estoque de carbono, além 

disso a região amazônica possui uma grande diversidade de espécies e questões como 

desmatamento e serviços ecossistêmicos podem impactar diretamente em nível mundial, 

atraindo os interesses internacionais, além disso a produção de biocombustível pode ser uma 

estratégia de mitigação no setor de transporte rodoviário e abrange uma série de pesquisas e 

discussões nacionais e internacionais como fator para minimizar os impactos em nível 

internacional.  
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2.1.3. Medidas mitigadoras  

 

Mitigação visa combater causas das mudanças climáticas antropogênicas e traduz-se 

em ações que estabilizem a concentração atmosférica de Gases com Efeito de Estufa (GEE) 

por meio de limitação das emissões atuais e futuras e do desenvolvimento de medidas para 

diminuir a emissão e dependência do uso destes gases (Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas - PBMC, 2014). No entanto, o investimento em mitigação, está associado ao 

benefício em diminuir os efeitos das mudanças climáticas, porém o investimento atinge um 

longo prazo e assim um maior obstáculo para atingir a redução de emissões de gases do efeito 

estufa envolvendo escalas nacionais e internacionais (Luna, Góis & Verges, 2015). 

Mitigação das mudanças climáticas em cidades diz respeito às estratégias de redução 

do consumo energético principalmente devido a dinâmica e planejamento urbano das cidades, 

por meio do deslocamento de veículos, uso em calefação ou aquecimento dos edifícios 

comerciais e residenciais. Devido a estes fatores duas estratégias são fundamentais quando é 

necessário minimizar os impactos gerados, como investir em transporte alternativo (como 

viário e transporte em massa com uso de energia renovável) e investir em uma cidade cada 

vez mais sustentável que demande um menor uso de climatização artificial (Braga, 2012). 

Custos de mitigação estão associados com ações para combater as futuras alterações 

nos ecossistemas, através de qualquer equilíbrio de gases do efeito estufa (GEE) a fim de 

substituir as emissões de gases por meio combustíveis fósseis. Algumas ações podem ser 

usadas como estrategias de mitigar como o sequestro de carbono em florestas e os solos, 

impedir o desmatamento ou alterações de uso do solo,  gestão dos agroecossistemas (terra 

fértil, pastagens, gado) e florestas, água da chuva ou gestão das águas subterrâneas, e a 

promoção do uso por meio da produção de bioenergia (Labajos, 2013). 

O uso da educação e informações são áreas de investimento necessário para a adoção 

de práticas de gestão de mitigação. Custo-eficácia, competitividade e ações de baixo custo são 

os benefícios de mitigação baseada no uso de ecossistemas (Labajos,2013). 

Mitigação para as alterações climáticas inegavelmente é um problema global. No 

entanto, as consequências geram problemas locais, neste sentido as atividades geradoras 

destes problemas em determinados locais devem ser o ponto chave de ação para minimizar 

está problemática (Damso, Kjaer & Christensen, 2016). 
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As ações de mitigação podem reduzir o impacto ambiental das áreas urbanas e, 

consequentemente, transformar infraestruturas e padrões de consumo melhorando o meio 

ambiente de forma geral. Por outro lado, as medidas de adaptação, buscam aumentar a 

resiliência das cidades e sua população em relação aos impactos e aos riscos inerentes 

ocasionados por eventos climáticos. Embora essas transformações necessárias em termos de 

mitigação e adaptação em áreas urbanas possam levar décadas para acontecer e sejam 

dependentes de mudanças significativas na forma como as cidades são planejadas e 

governadas, centros urbanos apresentam interesses diretos em empreender essas ações desde 

que esses recebam as devidas assistências e apoios financeiros, técnicos e institucionais 

(Martins & Ferreira, 2010).  

Ao contrário do processo de Mitigação, a Adaptação é amplamente defendida devido 

seu aspecto mensurável, ou seja, gastos econômicos nesse processo é observável e bem 

delimitado pois as ações ocorrem de forma de acordo com as previsões de mudanças 

climáticas no ambiente, sejam relacionadas à tempestades, seca, fome, produção, etc. No 

entanto, direcionar os recursos para medidas de adaptação e não pensar em mitigação pode 

agravar a falta de controle dos problemas que resultam no aquecimento global e por 

consequência os extremos climáticos, ocasionando mais gastos econômicos com a adaptação, 

que poderá se tornará ineficiente em comunidades mais vulneráveis (Luna, Góis & Verges, 

2015). 

 

2.1.4. Medidas de adaptação 

 

De acordo com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima –

UNFCCC (2012) adaptação é considerada o ajuste nos sistemas naturais ou humanos, que são 

gerados para responder aos impactos das mudanças climáticas, atuais ou previstas, de modo a 

minimizar os prejuízos ou potencializar benefícios. Existem diversas abordagens para a 

adaptação às mudanças climáticas, como a abordagem baseada em perigos, gerenciamento de 

riscos, vulnerabilidades, resiliência e ecossistemas (Fundação Grupo Boticário de Proteção à 

Natureza & ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, 2015).  

Ao longo dos anos, a sociedade adaptou-se ao clima e a variabilidade dos seus 

extremos climáticos, no entanto obtiveram graus de sucesso distintos, percebe-se que o 

processo adaptativo exige uma maior velocidade para reduzir os riscos ao desenvolvimento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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das sociedades, ver Figura 1. Pelo lado social a adaptação em mudanças climáticas pode ser 

uma oportunidade para questionar valores como as desigualdades e  relações desarmônicas 

com o meio ambiente (Peelling & Navarrete, 2011). 

No entanto ao analisar o termo adaptação, se considerar somente fatores econômicos a 

adaptação possui um custo consideravelmente alto, mas se comparar aos agravos gerados com 

as mudanças climáticas os custos superam os investimentos com adaptação prévia (Luna, 

Góis & Verges, 2015). 

 

Figura 1- . Locais de adaptação na questão das mudanças climáticas. Fonte: Adaptado de Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climática - IPCC, 2011. 

 

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climática - IPCC (2014), as 

mudanças climáticas são um importante fator no contexto das tendências econômicas, 

demográficas e para os governos que irá moldar  futuro das áreas rurais, pois os eventos 

climáticos pode-se impactar diretamente na produção agropecuária. Com isso a 

descentralização da produção agropecuária na busca de adaptações as condições locais serão 

soluções para diversificar a oferta de alimentos e na qualidade nutricional como formas de 

adaptação na agricultura que abastece as cidades sem depender tanto das áreas rurais. 

Segunda Braga (2012), na perspectiva da adaptação aos efeitos das mudanças 

climáticas, o planejamento do espaço urbano é provavelmente ainda mais importante. As 



 

23 
 

estimativas de aumento nos eventos de extremos climáticos na ocorrência de desastres 

naturais associados, como inundações e deslizamentos de encostas. As áreas urbanas 

concentram as populações mais vulneráveis a tais acontecimentos, sobretudo nas áreas de 

expansão urbana ocupadas por populações mais pobres, que devem ser objeto de políticas 

urbanas de regularização fundiária e urbanística. A forma como são estruturadas as cidades, o 

ordenamento do uso do solo e do processo de expansão urbana interfere diretamente na 

capacidade de resiliência das cidades a desastres ambientais.  

Desde o início do uso do termo adaptação o IPCC e da UNFCCC, a discussão sobre 

adaptação à mudança climática evoluiu consideravelmente. Adaptação aos poucos aceita 

como medida imperativa e independente ao lado de mitigação. Após isso adaptação começou 

a ser analisada de uma forma mais holística com fortes vertentes dentro das ciências sociais e 

humanas, ultrapassando assim uma restrita interpretação ligada a problemas ambientais 

globais e seus impactos biofísicos (Ayers & Dodman, 2010).  

De acordo com Obermaier & Rosa (2013), os estudos iniciais sobre adaptação 

focavam na análise da magnitude ou probabilidade de impactos e os potenciais custos e 

benefícios de medidas de adaptação, assim como seus níveis realistas e/ou baseados na 

realização de certos cenários climáticos e os riscos gerados. Estudos de risco-perigo (risk-

hazard) foram criticados por causa da desconsideração social em sistemas sociais e os seus 

potenciais efeitos sobre os processos de adaptação, além de escalas inapropriadas, 

interpretações simplistas de processos de adaptação e falha em reconhecer dificuldades ou 

obstáculos na implantação. Essas abordagens interpretam vulnerabilidade à mudança 

climática no seu stricto sensu e são principalmente ligadas a adaptações técnicas, mecanismos 

de compensação ou mitigação. 

Mais recente a discussão do termo de pesquisa em adaptação a mudanças climáticas 

aborda a capacidade de sistemas socioambientais de responder e se recuperar de desastres e 

incluir as condições inerentes que permitem o processo lidar com os impactos e eventos e pós-

eventos com processos adaptativos facilitando a capacidade de reorganização, mudanças e 

aprender a lidar com ameaças (Obermaier & Rosa, 2013). 

Segundo a UNFCCC (2010) o termo resiliência enfatiza o processo de recuperação, 

inovação e capacidade de aprender e transformar, focada em eventos futuros, enquanto a 

vulnerabilidade é uma condição antes do evento. No termo vulnerabilidade elenca-se a 

suscetibilidade a alterações na resiliência socioambiental, onde uma redução de 

vulnerabilidade contribui para uma maior resiliência no sistema (Braga, 2012). 
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Além disso, vulnerabilidade é uma característica inerente a sistemas onde há perdas e 

ganhos e de acordo com a UNFCCC “é preciso a adaptação para combater os impactos da 

mudança climática que acontecem agora; para aumentar a resiliência à futuros impactos para 

populações vulneráveis, setores, comunidades e ecossistemas; e assim favorecer o 

desenvolvimento resiliente ao clima” (UNFCCC, 2010, p.13). 

 Conforme o estabelecido na CQNUMC, o termo adaptação se refere às estratégias e 

medidas, que incluem e definem as prioridades nos cronogramas e adequar as atividades 

produtivas aos impactos da mudança do clima ou seja a adaptação será necessária nos 

sistemas produtivos, visando diminuir a vulnerabilidade dos produtores, das comunidades 

rurais e dos ecossistemas, além de ampliar a resiliência dos sistemas, promovendo o uso 

sustentável da biodiversidade e dos recursos hídricos (Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento – SAA, 2016)  

 

2.2. Serviços ecossistêmicos e cidades 

Nesse tópico será abordado o tema Serviços ecossistêmicos, Oferta de serviços 

ecossistêmicos em cidades e Adaptação baseada em ecossistemas (AbE). 

 

2.2.1 Serviços ecossistêmicos 

 

A relação entre o funcionamento dos ecossistemas e o bem estar humano é um 

assunto abordado historicamente por uma ampla gama de autores desde os tempos romanos 

(Gómez-Baggethun et al., 2010). Na década de 1970 o assunto começa a ser relacionado 

com o desenvolvimento econômico e surge o questionamento sobre o valor da natureza 

como água e o ar limpo. Segundo Haines-Young & Potschin (2010) dois estudos foram 

imprescindíveis como o: "Human population and the global environment” (Holdren & 

Ehrlich, 1974), que aborda as funções do ambiente que oferecem serviços ao homem; e o 

“How much are nature’s service worth?” (Westman, 1977), que traz reflexões sobre a 

importância da valoração dessas funções ecossistêmicas para o bem estar humano por meio 

de serviços da natureza, após isso os estudos sobre esta temática aumentaram 

significativamente.  
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A abordagem ecossistêmica contempla que o ser humano obtém inúmeros 

benefícios dos ecossistemas, essenciais para o suporte à vida na Terra (Gómez-Baggethun 

et al., 2010). Esta abordagem tem por objetivo dos pesquisadores e gestores voltados a 

biodiversidade e manejo dos recursos naturais focar em políticas mais integradas em escala 

de paisagem e diretamente relacionadas com o bem estar humano (Haines-Young & 

Potschin, 2010).  

Embora o termo serviço ecossistêmico tenha surgido em meados de 1970, apenas a 

partir de 1990 foi de fato colocado em discussões que levaram a adoção do termo pela 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, na sigla em inglês) já em 2003 o termo ocupou 

nível global. A MEA foi a primeira avaliação global que de forma compreensiva abordasse 

o termo para uma ampla gama de agentes sociais a implicação das mudanças ecossistêmicas 

para o bem estar humano além de identificar bases científicas para ações dispostas a 

aumentar a conservação e uso sustentável e suas contribuições ao bem-estar humano 

(Fichino, 2014). 

Já em 2008 o termo foi reconhecido pela Convenção da Diversidade Biológica (CBD, 

2006) e encontrou oportunidades para o setor empresarial, por explicitar que o ambiente não é 

somente fonte de recursos naturais para o desenvolvimento econômico, mas também pode 

atuar como fornecedor de serviços “gratuitos” que alimentam o próprio processo de 

desenvolvimento e do qual este depende (Rosa, 2014). 

Por meio dos serviços ecossistêmicos poderá também ser possível propor medidas de 

mitigação que possam aumentar ou pelo menos manter o desempenho nos locais onde ocorra 

a implantação do termo e assim manter a qualidade de vida dos grupos humanos (Rosa & 

Sanchez, 2014).  

No contexto dos serviços ecossistêmicos pode-se classificar os benefícios como: 

tangíveis (Exemplos: recursos naturais: madeira e alimentos) e intangíveis (Exemplos: beleza 

estética e regulação do clima) provenientes do capital natural. As interações entre os 

elementos estruturais do capital natural dão origem às chamadas funções ecossistêmicas, as 

quais são conhecidas como serviços ecossistêmicos, devido a presença da ideia de valor. No 

entanto os processos (funções e serviços ecossistêmicos nem sempre geram uma relação única 

pois um único serviço ecossistêmico pode produzir mais de uma função e gerar mais que um 

serviço ecossistêmico, o que torna o processo bem complexo (Hueting et al., 1997; Andrade 

& Romeiro, 2009).  



 

26 
 

Assim conforme Andrade & Ribeiro (2009) pode-se classificar os serviços 

ecossistêmicos em quatro categorias descritas na Figura 2.  

 

Figura 2- Classificação de serviços ecossistêmicos. Fonte: Adaptado de Andrade & Romeiro (2009); 

MEA (2005) 

 

O Planeta Terra está intimamente ligado a manter a vida funcionando de acordo com a 

continua capacidade de provisão de serviços ecossistêmicos A demanda humana pelo uso dos 

ecossistemas vem crescendo rapidamente, ultrapassando em muitos casos a capacidade dos 

ecossistemas em fornecê-los. Entender como os fatores de mudança dos ecossistemas agem e 

sua capacidade de geração dos serviços ecossistêmicos, são medidas para saber os impactos 

adversos sobre bem-estar humano (MEA, 2005). 

Serviços de provisão incluem os produtos obtidos por meio dos ecossistemas, tais 

como: alimentos e fibras, madeira para combustível e outros materiais que servem como fonte 

de energia, recursos genéticos, produtos bioquímicos, medicinais e farmacêuticos, recursos 

ornamentais e água. Para analisar os serviços de provisão é necessário a quantidade e 

qualidade de produtos obtidos por período. É necessário observar os limites impostos pela 

capacidade física, química e biológica, evitando que a ação antrópica não comprometa 

irreversivelmente a integridade e o funcionamento apropriado dos processos naturais 

(Andrade & Romeiro,2009; MEA, 2005). 

Os serviços de regulação, atuam na manutenção da qualidade do ar, regulação 

climática, controle de erosão, purificação de água, tratamento de resíduos, regulação de 

doenças humanas, regulação biológica, polinização e proteção de desastres (com a mitigação 
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de danos naturais). Para avaliar o serviço de regulação deve-se analisar a capacidade dos 

ecossistemas regularem determinados serviços (Andrade & Romeiro,2009; MEA, 2005). 

Ao trata dos processos regulatórios pode-se criar incertezas no entendimento da 

dinâmica na regulação dos ecossistemas, espera-se que o futuro de alguns serviços, como a 

capacidade natural de absorção de carbono (associado com a regulação climática), que pode 

ser comprometida por mudanças no uso do solo. Outro aspecto que tende a diminuir sua 

função natural é a capacidade de mitigação de danos naturais, pois devido a mudança nos 

ecossistemas os locais ficam mais suscetíveis a propiciar acidentes naturais (como 

deslizamentos de terra, acidentes em encostas, entre outros) nos locais afetados (Andrade & 

Romeiro,2009; MEA, 2005). 

Os serviços culturais incluem a diversidade cultural, onde a diversidade dos 

ecossistemas influencia as múltiplas culturas, valores religiosos e espirituais, geração de 

conhecimento (formal e tradicional), valores educacionais e estéticos, entre outros. Serviços 

culturais estão ligados aos valores e comportamentos humanos, com padrões sociais distintos 

o que dificulta obter estimativas de duração deste serviço. (Andrade & Romeiro,2009; MEA, 

2005). 

Serviços ecossistêmicos são de extrema importância para o desenvolvimento social e 

econômico além de ser fundamental para a sobrevivência humana, com isso a perda dos 

serviços ecossistêmicos podem gerar perdas e custos significativos ao serem degradados. Os 

efeitos nocivos gerados com a perda dos serviços ecossistêmicos podem afetar de forma 

desigual os grupos mais pobres ou com mais dificuldades de acessar ou pagar por alternativas 

gerando desigualdades e diferença entre os grupos, criando um conflito social (MEA, 2005). 

Serviços ecossistêmicos quando incorporados em planejar o desenvolvimento é 

essencial para o crescimento e desenvolvimento como um todo. No entanto os serviços 

ecossistêmicos não recebem muito valor da tomada de decisões, sendo excluídos muitas vezes 

das políticas públicas, esta problemática torna os custos e benefícios associados aos serviços 

ecossistêmicos excluídos de políticas econômicas e sociais, produção e consumo, uso e gestão 

da terra e na gestão dos recursos naturais. Este processo de subestimar o uso do serviço 

ecossistêmico na tomada de cisões prejudicam metas de desenvolvimento sustentável e 

equitativo (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – 2012). 
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2.2.2 Oferta de serviços ecossistêmicos em cidades 

 

Estima-se que em 2050, cerca de 75% das pessoas no mundo viverá nas cidades. O 

processo de urbanização irá criar implicações potenciais com isso o uso dos serviços 

ecossistêmicos (SE) e a importância de produzir estrategias localmente de SE  vai contribuir 

para a saúde e bem-estar dos residentes urbanos (Ziter, 2015). 

No ano de 2001, o programa ambiental das Nações (PNUMA) reuniu cerca de 1350 

especialistas de 95 países distintos a fim de analisar o estado dos ecossistemas da Terra e as 

consequências das atividades humanas nas funções ambientais. Nesta análise os cientistas 

perceberam que nos últimos 50 anos o mundo sofreu alterações nos ecossistemas que 

ultrapassaram quaquer outro fator da história humana, nesta análise perceberam que a 

demanda por comida, limpeza dos recursos hídricos e uso de combustíveis fosseis criaram 

perdas irreversíveis ou ameçam os ecossistemas mundiais (MEA, 2005). 

Serviço ecossistêmico estuda esforços para um planejamento que referencie os 

impactos das decisões urbanas com funções ecológicas, e assim se torna um mecanismo 

para decisões de desenvolvimento e uso do solo. (Wilkinson, Saarne, Peterson, & Colding, 

2013). 

No geral, o uso do SE são baseados em inventários no uso do solo e tipos de recursos 

naturais disponíveis, que consistem em avaliar em sua maioria áreas abertas e cultivadas, 

trilha de recursos naturais ou áreas cultidadas em locais úmidos. Porém esta análise tendem a 

negligenciar a qualidade e saúde dos ecossistemas além de não fazerem distinção no tipo de 

prestação de serviços as pessoas (MEA,2005).  

Analisar os serviços ecossistêmicos em cidades requer uma série de métricas e 

indicadores de características dos ecossistemas (objetos de paisagem fisica), funções (o que é 

feito com os recursos disponíveis) e o benefícios (o que oferecem a população). Analisar as 

métricas podem indicar os relacionamentos espaciais como: local, bairro, bacias hidrográficas. 

Já alguns pesquisadores como Benedict & McMahon (2006) procuram promover conceitos de 

ecologia de paisagem, que possam ser integrados, conectados com multifunções na 

infraestrutura verde integrando as paisagens (BenDor et al.  2017). 

A definição do conceito saúde do ecossistema urbano evoluiu a partir do conceito 

saúde do ecossistema natural, que foi integrado com características urbanas. Nos ecossistemas 
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urbanos, a população vive em altas densidades e com estruturas e infraestruturas que cobrem 

grande parte da superfície da terrestre. Assim ecossistemas urbanos também podem ser 

caracterizados pelo alto consumo de material e energia, poluição alta e baixa dos recursos 

naturais, tornando as cidades vulneráveis e instáveis (Zeng, et al. 2016). 

Ecossistemas urbanos incluem a infraestrutura verde (biomassa) e a infraestrutura azul 

(rios, lagos, entre outros.) em áreas urbanas que incluem: parques, cemitérios, jardins, 

loteamentos urbanos, florestas urbanas, zonas úmidas, rios, lagos e lagoas. No entanto estas 

definições de áreas urbanas e seus limites variam entre países e regiões, dependem do uso do 

solo, total da população, densidade populacional, distância entre habitações e percentagem de 

emprego no setor primário (Gómez-Baggethun &. Barton, 2013). 

O conceito de serviço ecossistêmico surgiu na tentativa de tentar traçar a relação entre 

a dependência humana e a sua relação com os serviços (Gómez-Baggethum & De Groot, 

2010). Com base nisso Gómez-Baggethun &. Barton (2013) criaram indicadores de serviços 

ecossistêmicos urbanos que permitiram entender como estes fatores se relacionam entre si, ver 

Tabela 1. 

 

Tabela 1- Serviços ecossistêmicos urbanos e suas relações humanas. 

Serviço ecossistêmicos 

urbanos 
Ecossistema urbano Benefício ou maleficio 

Alimentação 

Agricultura urbana em: 

 Telhados 

 Quintais 

 Jardins 

Completam a renda 

Fonte de alimento   

Uso de hortas em geral Fornecem segurança e resistência alimentar 

Regulação de fluxo e 

mitigação do 

escoamento de água 

Cobertura vegetal Diminui enchentes 

Captação de águas pluviais Diminui enchentes 

  Aumento da área permeável 

Interceptação das chuvas por 

dosséis  
Melhora o sistema de drenagem na cidade 

Percolação da agua Melhora o sistema de drenagem na cidade 

Regulação da 

temperatura urbana 

Áreas com água Absorvem o calor no verão e liberam no inverno 

Vegetação 

Absorve o calor e produz evapotranspiração 

Diminuem ilhas de calor 

Minimizam os efeitos do gases do efeito estufa 

Árvores urbanas 

Fornecem sombra, umidade e moderam as temperaturas 

Diminuem ilhas de calor 

Minimizam os efeitos do gases do efeito estufa 

Redução de ruído Solo urbano Atenuam poluição sonora com absorção, desvio, reflexão e 
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Árvores e vegetações em geral refração das ondas sonoras 

Purificação do ar 

 

 

 

Vegetação 

Minimizam doenças respiratórias 

Minimizam doenças cardiorrespiratórias 

Melhoram a qualidade do ar com a remoção de poluentes da 

atmosfera 

 

Filtragem do ar removendo material particulado 

Moderação dos eventos 

extremos climáticos 

Manguezais 
Barreiras naturais aos eventos climáticos (tempestades, ondas, 
furações e maremotos) 

Vegetação 
Estabilizam o solo reduzindo deslizamentos de terra 

Resfriamento das cidades diminuindo as ondas de calor 

Tratamento de resíduos 

orgânicos 

Vegetação Reter, filtrar e decompor os nutrientes e resíduos orgânicos 

Lagoas 
  

Filtram os resíduos das atividades humanas  

Atuam para diminuir a poluição residual urbana 

Funcionam como filtro de poluentes ou decompositores 

Regulação do Clima 

Árvores urbanas 

  

  

Agem como sumidouros de gases do efeito estufa 

Armazenam o excesso de CO2 como biomassa no processo de 

fotossíntese 

Absorvem dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozônio 

troposferico, entre outros. 

Polinização e dispersão 

de sementes 

Árvores 

  

São heterogêneas e desiguais 

Árvores em cemitérios, bosques, praças, jardins e parques nas 
cidades promovem um aumento de insetos e aves 

Aves e insetos 
Atuam como dispersores de sementes para aumentar a 

variabilidade de espécies vegetais 

Recreação e 

desenvolvimento 

cognitivo 

Espaços verdes Exercício físico 

  Melhora na saúde mental e cognitiva 

Jardins e loteamentos Educação ambiental 

    

Observação de animais 

Aves Bem estar e lazer 

  Observação de aves 

    

Anfíbios São espécies bem sensíveis ao ambiente 

  Observação, precisam de ambientes naturais 

    

Desserviços ecos 

sistêmicos 

Árvores 
  

Algumas espécies liberam compostos orgânicos voláteis que 

podem contribuir para a poluição atmosférica 

  

Microorganismos Corrosão em edifícios, rochas e estatuas 

Animais 

  

Excrementos de pássaros 

Buracos para formar ninhos nas cidades (residências, etc.) 

Polinização Reações alérgicas 

Áreas verdes 

  

Medo no período noturno 

Doenças transmitidas por aves migratórias ou animas domésticos 
que frequentam o local 

  Bloqueio de vistas por Árvores 

  
Aumento de vetores (insetos), mamíferos (como ratos) e aves 

(pombos) 

 

Adaptado pelo autor Gómez-Baggethun &. Barton, 2013. 
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Devido à urbanização acelerada e as alterações climáticas que o planeta Terra vem 

sofrendo, os serviços ecossistêmicos podem ser o ponto chave para minimizar os impactos 

futuros e controlar os atuais que podem afetar os recursos naturais ou de bens de consumo 

básico como: a água, produção de alimentos, regulação do clima, recreação e todos os 

serviços de produção primária. No entanto sabe-se que os efeitos diretamente ligados ao uso 

do solo tem o poder de afetar a sustentabilidade dos serviços ecosssitemicos (MEA, 2005). 

O efeito de ilha de calor das áreas construídas possui um resultado significativo na 

urbanização e pode ser o fator do que irá aumentar a temperatura em áreas urbanas mais do 

que os fatores ligados somente a mudança climática (Cadenasso, Pickett, & Schwarz, 2007). 

Prever os impactos futuros das mudança climáticas e urbanização sobre as vulnerabilidades 

existentes de sociais, físicas e econômicas das áreas urbanas, especialmente no 

desenvolvimento de cidades é importante para prever cenários e melhorar a dinâmica das 

mudanças futuras em cidades (Onur & Tezer, 2015). 

Integrar planejamento urbano com serviços ecossistêmicos tem grande importância 

como forma de criar estratégias de mitigar e adaptar as cidades para as mudanças climáticas 

atuais e futuras. 

 

 

2.2.3 Adaptação baseada em ecossistemas (AbE) 

 

Adaptação baseada nos ecossistemas (AbE) considera o papel da biodiversidade e dos 

serviços ecossistêmicos (SE) como parte de uma estratégia para adaptar cidades e populações 

aos efeitos negativos das alterações climáticas, por meio de uma gestão sustentável, 

conservação e restauração de ecossistemas e seus serviços (Fundação Grupo Boticário de 

Proteção à Natureza & ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, 2015). A abordagem 

da AbE implica diretamente aos países em desenvolvimento, pois nestes países a população 

em geral depende diretamente SE para suas necessidades básicas e para o bem-estar (Roberts 

et al. 2011). 

Pode-se citar exemplos de adaptação baseada em ecossistemas como ações preventivas 

que tendem a garantir o fornecimento de produtos e serviços ecossistêmicos como: produtos 

florestais, gestão da água subterrânea paar atenuar a salinização so solo, melhorar a proteção 

costeira para evitar eventos extremos, ecologia urbana para evitar efeitos climáticos nas 
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cidades, melhorar a resiliência do ecossistema.Todos os exemplos citados tornam os 

ecossistemas mais fortes e minimizam os impactos das mudanças climáticas (Labajos, 2013). 

Planejamento para as mudanças climáticas devem compor cenários não só como os 

ecossistemas serão afetados pelo clima, mas também como os seres humanos serão afetados e 

quais opções de adaptação podem ser implementadas (Correa & Kintz, 2015). Com isso 

adaptação à mudança climática representa um enorme desafio para a sociedade e os 

tomadores de decisão. Pois a decisão para adaptar e transformar os ecossistemas é restrita a 

normas sociais que possuem regras de governança com objetivos de gestão, alem de ser 

necessario conhecimento em valores sociais para considerar útil a conservação dos 

ecossistemas (Gorddard et al. 2016). 

Geneletti e Zardo (2016) realizaram um levantamento da literatura acerca de 

classificações de medidas de AbE para áreas urbanas, principalmente as apresentadas em EEA 

(2012) que estão consolidadas no Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Adaptação baseada em Ecossistemas para áreas urbanas submetidas a impactos de 

mudanças climáticas. 

Impacto da Mudança 

Climática 
Medida de Adaptação baseada em Ecossistemas para áreas urbanas 

Aquecimento 

- Garantia de ventilação de áreas mais frescas fora da cidade para a 

cidade por meio de cursos de água e áreas verdes; 

- execução de paredes e telhados verdes 

- manter e valorizar áreas verdes urbanas (corredores ecológicos, 

árvores, jardins e outros) 

Inundação 
- evitar/reduzir superfícies impermeáveis 

- renaturalização dos sistemas fluviais 

Inundação e escassez 

de água 

- manutenção e gestão de áreas verdes para retenção de inundações e 

armazenamento de água 

Escassez de água 
- promover o uso de vegetação adequada ao clima local e às condições 

de seca e garantir a rega adequada desses espaços verdes 

Fonte: modificada de Geneletti & Zardo (2016) 

 

Segundo Gorddard et al. (2016) adaptação às alterações climáticas tende conciliar os 

benefícios que a população precisa dos ecossistemas com o que pode ser fornecido com base 

em restrições físicas. Pois os estados climáticos e o futuro dos ecosssistemas são incertos, 

sendo assim é necessario que a tomada de decisão reconsidere os valores sociais interagindo 
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com regras e os sistemas de governança disponíveis em cada local especifico. Um exemplo 

incerto sobre dicisões sobre a mudança do clima é o abastecimento de água nas bacias 

hidrográficas florestais, pois cada local deve ter uma estratégia diferente para adaptação pois 

o regime de chuvas alterna muito (Colloff et al. 2016). 

O atual cenário mundial tende a diminuir a degradação da biodiversidade e habitat, no 

entanto para adotar abordagens abrangentes para agestão das atividades humanas é necessario 

uma porcesso de adaptação baseado em ecossistemas como forma de gestão que visa atender 

as crescentes necessidades humanas de recursos naturais e que ao mesmo tempo conserve a 

biodiversidade. Com isso muitos planos de gestão baseado em adaptação incorporam a 

percepção social dos ecossistemas, em muitos casos atraves do uso dos serviços 

ecossistêmicos (SE). Porém faltam estudos para compreender como a demanda de serviços 

usados pela sociedade poderá comprometer a utilização sustentavel dos ecossistemas (Juan, et 

al. 2015). 

Dentre as 11 Estratégias de Adaptação previstas no Plano Nacional de Adaptação à 

Mudança do Clima (Ministério do Meio Ambiente, 2015) uma refere-se exclusivamente a 

Cidades e outra a Biodiversidade e Ecossistemas. Dentre as principais diretrizes para o 

desenvolvimento de resiliência e capacidade de adaptação de municípios, destacam-se três 

diretamente relacionadas a cursos d´água urbanos: 

o “Implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), com as 

respectivas metas e ações que possibilitem a adequada adaptação dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas aos fenômenos de cheias e secas, inclusive com ações de adaptação baseadas 

em abordagens ecossistêmicas, além do incentivo à produção de água de reuso para 

finalidades industriais e de agricultura urbana, dentre outras; 

o Apoio às ações de Drenagem Urbana Sustentável voltadas à redução das enchentes e 

inundações, priorizando obras e serviços que visem à implementação de reservatórios 

de amortecimento de cheias, adequação de canais para a redução da velocidade de 

escoamento, sistemas de drenagem por infiltração, implantação de parques fluviais, 

recuperação de várzeas e renaturalização de fundos de vale, além de ações de caráter 

complementa  

o Apoio à implementação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário que considere os efeitos econômico-sociais, de saúde pública, 
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ecológicos e infra estruturais das medidas adotadas, de forma a  potencializar os 

efeitos benéficos à saúde e ao meio ambiente diretamente associados a estes sistemas, 

buscando, em especial, a descontaminação de corpos  hídricos, para facilitar os 

múltiplos usos da água, estimulando a eficiência no uso de  energia, com a utilização 

do biogás resultante do tratamento dos esgotos e dos resíduos sólidos urbanos, e de 

outras energias renováveis.” (Ministério do Meio Ambiente, 2015, p. 144). 

 

Os benefícios auferidos pela AbE são destacados pela Fundação Boticário (2015) 

como: redução da vulnerabilidade aos impactos associados a eventos gradativos e extremos 

provocados pela mudança do clima, benefícios econômicos, sociais, ambientais e culturais, 

conservação de ecossistemas, manutenção ecológica da integridade ecológica dos 

ecossistemas, sequestro de carbono, segurança alimentar, gestão sustentável da água, visão 

integrada do território. Como estratégia para empregar a AbE, o plano destaca a elaboração de 

projetos pilotos de implementação de AbE para redução da vulnerabilidade humana aos 

impactos da mudança do clima, com foco em eventos extremos como inundações, 

deslizamentos, secas e estiagens. Assim, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima 

(Ministério do Meio Ambiente, 2015) estabelece como recomendações para o 

desenvolvimento e incorporação de AbE nos diversos setores, o que inclui cidades conforme 

Tabela 3: 
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Tabela 3- Recomendações AbE segundo o Plano de adaptação à mudança do clima (PNA) 

1 

“Ações e projetos de AbE e serviços ecossistêmicos devem ser integrados às 

ações, planos, estratégias e políticas públicas dos setores, especialmente os mais 

vulneráveis e os que se beneficiam de serviços ecossistêmicos; 

2 Desenvolver ferramentas de avaliação econômica e modelagem para estratégia 

de AbE para auxiliar no processo de tomada de decisão; 

3 Elaborar ou adaptar políticas públicas efetivas com incentivos econômicos para 

opções por AbE; 

4 Priorizar medidas de adaptação que geram benefícios ambientais, econômicos e 

ou sociais, independente das incertezas atreladas às previsões; 

5 

Desenvolver oportunidades de financiamento e divulgar fundos existentes. 

Revisão da legislação visando incentivos econômicos (ICMS ecológico, 

compensação ambiental entre outros). Estimular a inclusão de AbE nos editais 

de agências de fomento pesquisa, assim como em fundos governamentais” 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente, 2015, p. 112. 

 

No Estado de São Paulo, dentro do escopo da Política Estadual de Mudanças 

climáticas (PEMC – Lei 13.798/2009) foi estabelecido o Plano Participativo de adaptação às 

mudanças climáticas, que se encontra disponível na internet1 para consulta pública. Esse 

plano menciona especificamente a renaturalização de rios e córregos como medida de 

adaptação em áreas urbanas. 

Ferreti e Karam (2016) contextualizam por meio de um simples exemplo uma 

estratégia convencional de adaptação e uma AbE para o caso de estiagem de represas de 

nordeste brasileiro. Segundo os autores a estratégia tradicional vale-se de infraestrutura usual 

ou “cinza” por meio da construção de uma rede de captação e distribuição da água de outra 

bacia hidrográfica; por sua vez a AbE considera recuperar a vegetação nativa do local que está 

com pouca água, além de conservar os recursos hídricos locais por meio da ampliação da 

oferta de serviços ecossistêmicos agregando melhoria da qualidade da água, do solo e do ar, e 

regulação de microclima.  

                                                           
1 Plano Participativo de adaptação às mudanças climáticas – versão zero para consulta pública: 
(http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2013/01/PlanoAdaptacao_versaoconsulta.pdf) 

http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2013/01/PlanoAdaptacao_versaoconsulta.pdf
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Em 2015, o Grupo Boticário & ICLEI (2015) lançaram uma publicação intitulada 

“Adaptação baseada em Mudanças Climáticas” que compilou uma série de práticas de AbE 

em curso no país e no mundo. Os dados levantados para o mundo têm como fonte o 

levantamento realizado por Rizvi (2014). Essa publicação explora a comparação entre práticas 

tradicionais de adaptação, principalmente baseadas em intervenções de engenharia versus 

práticas que preconizam AbE. A Figura 3 extraída de Grupo Boticário & ICLEI (2015) ilustra 

essa comparação. 

 

Figura 3 - Comparação entre cenários de adaptação às mudanças climáticas em que o cenário 

1 apresenta estratégias baseadas em AbE e o cenário 2 apresenta estratégias convencionais de 

engenharia. Fonte: Essa ilustração foi extraída de Grupo Boticário (2015) que por sua vez adaptaram a mesma 

de Rao et al. (2012). 

 

 

Conforme a Fundação Boticário & ICLEI (2015) algumas experiências trazidas do 

Brasil e de outros países relacionadas a medidas AbE, ou relacionadas, poderá ser aplicada 

direta ou indiretamente dentro das propostas do PNA. Dentre os recortes temáticos citados no 

PNA, pode-se exemplificar oportunidades de utilização das medidas AbE. No recorte de 

cidades e água elenca-se os seguintes itens conforme tabela 4 
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Tabela 4 - Serviços ecossistêmicos urbanos e oportunidades para aplicação de AbE em 

cidades 

Exemplo de serviços ecossistêmicos 

fornecidos 

Exemplos de oportunidades de AbE 

Água:  

 

- Serviços de provisão de água e 

regulação do fluxo hídrico. 
 

 

 

- Proteção de bacias hidrográficas e 

nascentes beneficia qualidade e 

disponibilidade de água por 

reduzir o escoamento superficial e 

consequente assoreamento dos rios. 
 

- Reduzir risco de inundações 

- Recuperação e manutenção de áreas naturais no entorno de 

rios e nascentes, especialmente no entorno de mananciais de 

abastecimento humano; manutenção de corredores ecológicos 

formados pelas matas ciliares; 

-  Gestão e uso sustentável comunitário das zonas úmidas; 

- Implementação de programa de gestão integrada dos 

recursos hídricos. 

- Explorar o potencial de políticas e de medidas que ampliem 

a capacidade dos ecossistemas de estocar água. 

- Uso de tratamento de esgoto por zonas de raízes em locais 

onde não existe tratamento de esgoto convencional. 

-  Identificação de vulnerabilidade ao aumento do nível do 

mar, considerando o impacto de intrusão de água salobra/ 

salgada em mananciais de abastecimento ou sistemas de 

tratamento de água para consumo humano; 

- Monitoramento da água subterrânea em áreas sensíveis. 

Cidades:  

Alguns serviços ecossistêmicos para 

ambientes urbanos que podem 

surgir por meio da aplicação de 

medidas de AbE são: redução do 

risco de desastres naturais, 

sequestro de carbono, segurança 

alimentar, água limpa, absorção de 

água e melhora no gerenciamento 

de água pluvial, purificação do ar e 

remoção de poluentes, proteção 

costeira, criação de habitats para 

espécies importantes (ex.: 

polinizadoras), regulação 

microclimática, redução do ruído e 

prevenção da erosão do solo. 

- Reflorestamento e plantio de árvores para diminuição das 

ilhas de calor e redução do escoamento superficial da água; 

- Aumento das áreas verdes (o que pode incluir a criação de 

Unidades de Conservação Urbanas), telhados verdes, entre 

outros; 

- Aumento de áreas permeáveis, com políticas públicas de 

incentivo à manutenção e incremento das taxas de 

permeabilidade urbana; 

- Lagos como bacias de contenção, parques lineares ao longo 

da margem de rios contribuem para o controle de enchentes, 

evitando ainda danos a estruturas físicas (residências, 

estabelecimentos comerciais, pontes, calçadas, entre outras). 

Fonte: Adaptado de Fundação Boticário & ICLEI, 2015, p.32 -34. 

 

 

2.3. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima 

 

A estratégia brasileira sobre mudança climática esteve focada em dois documentos até 

o momento o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Brasil, 2008) e a Lei Nacional 

(Brasil, 2009) que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima.  O Plano Nacional 

deveria estruturar e coordenar ações do país referente aos desafios e oportunidades que as 

mudanças climáticas gerariam. O Plano Nacional estabelece medidas voluntárias e de 
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mitigação ligas ao uso do solo e a setores energéticos, estabelece diretrizes para serem 

implantadas até 2020 o termo adaptação é pouco discutido. 

A Política Nacional (2009) propôs metas de mitigação a fim de fortalecer sumidouros 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e a proteção climática. Este Plano aborda 

medidas e reconhecimento na área de adaptação (que neste caso são recomendações do Plano) 

e planos setoriais integrados de adaptação e mitigação (Casa Civil et al., 2011). 

No setor de comunicação nacional existem duas fontes brasileiras de produção de 

informações e pesquisa uma é o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) e 

também possui o Grupo de Trabalho em Mudanças Climáticas liderado pela Rede Nacional de 

Mobilização Social (COEP) que é responsável por trazer o assunto das mudanças climáticas 

nas discussões nacionais (Obermaier & Rosa, 2013).  

Em Maio de 2016 foi instituído o Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática 

(PNA), este plano foi elaborado pelo Governo Federal em parceria com a sociedade civis, 

setores privados e governos estaduais, como apresentado na figura 4. O PNA visa promover a 

redução da vulnerabilidade as mudanças climáticas através de uma gestão dos riscos 

associados a estes fenômenos. A estratégia proposta no PNA tem por objetivo identificar no 

país os impactos atuais e futuros com base nas projeções de clima e definir ações e diretrizes 

para uma adaptação voltada aos diversos setores no País (Ministério do Meio Ambiente- 

MMA, 2016). 

 

 

Figura 4 - Linha do Tempo para a criação do PNA. Fonte: Adaptado do Ministério do Meio ambiente, 

2016. 

 

 O PNA durante sua elaboração junto aos órgãos competentes estipulou os setores que 

estariam preconizados no plano, e estipulou 11 setores dentre os quais são: Recursos hídricos, 
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Agricultura, Segurança alimentar e nutricional, biodiversidade, Cidades, Gestão de riscos de 

desastres, Indústria e mineração, Infraestrutura, Povos e populações vulneráveis, Saúde e 

Zonas costeiras. Em cada setor descrito existem estratégias direcionadas para adaptação. 

Muitas cidades mundiais possuem Planos de ação climática como é o caso de 

Munique, Sydney, Portland que as cidades seguem as recomendações, no entanto 

implementar e executar a redução de gases do efeito estufa (GEEs) pode ser um desafio 

econômico e com impacto social que devem ser levados em conta no planejamento 

(Hendrickson, Nikolic & Rakas, 2016). 

De acordo com o PNA (2016), grande parte das cidades brasileiras apresentam 

problemas sociais e ambientais ligados a transformação do espaço devido à falta de 

planejamento prévio. Com isso a mudança climática tende a aumentar os riscos como 

inundações, deslizamentos de terra, ondas de calor e limitações no suprimento de agua doce. 

Estes fatores estão associado principalmente a regiões mais vulneráveis, com moradias 

precárias ou em área de risco. Com isso analisar as características geográficas e climáticas nas 

diversas regiões do Brasil é de suma importância para compreender a problemática, pois no 

mesmo país possuímos regiões que se distinguem totalmente em questão social e econômica. 

Estudos do Intergovernmental Panel for Climate Change – IPCC (2014) apontaram 

que o Brasil e a América do Sul como um todos apresentaram registros de mudança do clima 

que estavam previstos nos modelos climáticos ver tabela5: 

-  

Tabela 5 - Mudanças climática no Brasil. 

 Aumento da temperatura de até 2,5 ºC na região costeira do Brasil de 1901 a 

2012; 

 Aumento do número de dias com chuva acima de 30mm na região sudeste 

 Aumento da temperatura do mar do Atlântico Sul e mudança na salinidade 

 Aumento na influência dos fenômenos extremos continente como o El Nino 

Pacifico Leste Equatorial, La Nina e El Nino Pacifico Central 

Fonte: Adaptado pela autora (PNA, 2016). 

 

O PNA foi desenvolvido de acordo com a modelagem para os impactos previstos até 

2040, com isso ele irá contribuir para aumentar a capacidade de adaptação no país e redução 

dos riscos climáticos de forma sistêmica e abrangendo estratégias especificas para os 11 

setores estipulados no PNA, para isso é necessário perceber as peculiaridades de cada setor. 
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O PNA (2016) preconiza estratégias diferentes para enfrentar as vulnerabilidades nas 

cidades do Brasil, levando em conta quantidade de habitantes e fatores sociais, econômicos e 

ambientais. O PNA ressalta ainda a importância de elencar o desenvolvimento da resiliência 

na capacidade de adaptação dos municípios. 

Das 11 estratégias apresentadas no PNA este trabalho visa compreender e estudar a 

Estratégia de Cidades que esta preconizada no Plano com missão de melhorar as cidades, 

tornando as mesmas mais humanas, sociais, sustentáveis e economicamente capaz de se 

adaptar as mudanças climáticas. No entanto é necessário integrar políticas públicas de 

planejamento urbano, habitação, saneamento básico, mobilidade urbana, acessibilidade e 

transito de forma integrada com o governo e a sociedade através de uma abordagem sistêmica 

(PNA, 2016). 

De acordo com Oliveira & Moreira (2006) cidades se tornam resilientes aos impactos 

das mudanças climáticas quando apresentam um planejamento urbano participativo como 

gestão democrática, moradias adequadas, serviço de saneamento básico, sistema viário de 

qualidade e proteção e defesa civil eficientes. 

Além disso, o planejamento urbano com investimento em habitação, infraestrutura e 

serviços evita o risco associado com moradias inadequadas. Porém, esta não é a realidade da 

maior parte dos municípios brasileiros o que contribui para o aumento dos riscos e 

vulnerabilidades em áreas urbanas devido ao crescimento urbano acelerado que vem 

ocorrendo ao longo dos anos. Com isso os governos encontram dificuldades para promover 

uma infraestrutura adequada (UN-HABITAT, 2009). 

A estratégia de cidades está dividida em duas áreas, a primeira está relacionada com o 

planejamento urbano a fim de implementar o Estatuto das cidades e poio nos processos de 

elaboração e implementação de Planos diretores Municipais e participativos. O Plano diretor 

(PD) é uma Lei municipal (Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001), que possui 

obrigatoriedade para os municípios com população superior a 50 mil habitantes. O Plano 

consiste em estratégias para direcionar a cidade em um plano de ação (PNA, 2016). 

A segunda área está relacionada a habitação social, nesta área o Brasil já possui três 

instrumentos para contribuir a vulnerabilidade climática como: ações de urbanizações em 

assentamento precários, produção de habitação social e regularização fundiária de interesse 

social (PNA, 2016). 

No Plano de Adaptação à mudança do Clima (PNA, 2016) na estratégia em Cidades 

possui princípios que tem por objetivo aumentar a resiliência e adaptação dos municípios para 
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criar adaptação visando o processo de desenvolvimento urbano para contribuir para a 

diminuição da vulnerabilidade Climática. Este trabalho abordará com foco na Estratégia de 

Cidades – desenvolvimento urbano. 

De acordo com os principais objetivos do PNA vamos aprofundar o nosso estudo na 

diretriz que aborda Fortalecer as ações de Drenagem Urbana Sustentável, está diretriz  está 

voltada a reduzir enchentes e inundações, visando obras e serviços que implementem 

reservatórios, adequação de canais para reduzir a velocidade do escoamento da agua, investir 

em drenagem por infiltração, implementar parques pluviais, recuperar várzeas e renaturalizar 

fundos de vales, além de utilizar sempre que possível os princípios de adaptação baseada em 

ecossistemas (AbE). 

 

2.4. Infraestrutura verde e azul 

 

Segundo Sanches (2011), infraestrutura verde urbana pode ser definida como espaços 

naturais ou recuperados que se relacionam e preservam valores e funções ecossistêmicas e que 

oferece serviços as cidades. O uso da infraestrutura verde está atrelado a contribuição 

estrutural integrado as áreas urbanas, ao estruturar a qualidade de vida, saneamento básico, 

saúde pública e habitação para agregar ganho social, econômico e ambiental de modo a 

contribuir com a funcionalidade da cidade. 

Infraestrutura verde é frequentemente relatada como uma abordagem capaz de 

contribuir decisivamente para a sustentabilidade urbana da gestão da água (Maes et al., 2014). 

De acordo com Nascimento et al., (2016), infraestrutura verde e azul é o termo 

adequado para usar em cidades, aplica-se o termo para citar uma grande quantidade de solo, 

terras agrícolas e industriais, parques naturais, reservas ambientas, reservatórios de água. O 

uso da infraestrutura verde e azul pode desempenhar papel fundamental na proteção de cursos 

de água, além de mitigar os impactos ambientais com causa na urbanização, atividades 

industriais e agrícolas, entre outros. 

Em cidades o uso da infraestrutura verde e azul (Nascimento et al.,2016) pode criar 

estratégias que propiciem uma melhora adaptação aos eventos climáticos como: 

o Proteção das bacias hidrográficas, propiciando a melhor produção de água potável; 
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o Reduzir riscos com inundações e deslizamentos de terra; 

o Diminuir as ilhas de calor devido a urbanização sem planejamento 

o Promover a conectividade, integração urbana e proteção de areas urbanas 

No entanto a maior problemática refere-se ao uso de infraestrutura verde e azul em 

áreas urbanas densamente povoadas e construídas. Pois a cidade pode ser vista como uma 

descontinuidade territorial, onde cria-se uma rede que conecta áreas protegidas com áreas de 

grande interesse (Romnée et al, 2015; Baek et al., 2015). Em países em desenvolvimento a 

infraestrutura de água foi construida com abordagem convencional, o que torna o sistema com 

capacidade limitada de adaptação ao crescimento populacional, com isso é necessario que o 

investimento em infraestrutura verde e azul tenha uma abordagem que envolva adaptação no 

planejamento urbano com os recursos hídricos. 

Segundo Cormier & Pellegrino (2008, p. 127) são denominadas infraestrutura verde e 

azul “um movimento de criação de paisagens urbanas que mimetizam funções ecológicas e 

hidrológicas dos ambientes naturais”. Ainda segundo esses autores, a infraestrutura verde 

pode ser entendida como uma rede de espaço interconectado na escala de planejamento 

urbano e regional integrando áreas naturais e outros tipos de espaços abertos que consorciam 

as funções dos ecossistemas naturais com as dos mananciais provendo benefícios às 

sociedades. Esses benefícios são os denominados serviços ecossistêmicos (Constanza et al. 

1997; Souza et al. 2016). 

Ainda de acordo com Cormier & Pellegrino (2008) constituem espaços em escala de 

projeto que compõem a infraestrutura verde e azul: 

o “Jardins de chuva: são depressões topográficas, existentes ou reafeiçoadas 

especialmente para receberem o escoamento da água pluvial proveniente de telhados e 

demais áreas impermeabilizadas; 

o Canteiros pluviais: são basicamente jardins de chuva que foram compactados em 

pequenos espaços urbanos. Um canteiro pode contar, além de sua capacidade de 

infiltração, com um extravasador, ou, em exemplos sem infiltração, contar só com a 

evaporação, evapotranspiração e transbordamento; 

o Biovaletas: ou valetas de biorretenção vegetadas, são semelhantes aos jardins de 

chuva, mas geralmente se referem a depressões lineares preenchidas com vegetação, 

solo e demais elementos filtrantes, que processam uma limpeza da água da chuva, ao 
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mesmo tempo em que aumentam seu tempo de escoamento, dirigindo este para os 

jardins de chuva ou sistemas convencionais de retenção e detenção das águas;  

o Lagoas pluviais: funcionam como bacias de retenção e recebem o escoamento 

superficial por drenagens naturais ou tradicionais. Uma característica dessas estruturas 

é que uma parte da água pluvial captada permanece retida entre os eventos de 

precipitação das chuvas. Caracteriza-se como um alagado construído, mas que não 

está destinado a receber efluentes de esgotos domésticos ou industriais; 

o Teto verde: apresentam uma cobertura de vegetação plantada em cima do solo tratado 

com compostos orgânicos e areia, espalhado sobre uma base composta por uma 

barreira contra raízes, um reservatório de drenagem e uma membrana à prova de água; 

o Cisternas: cisternas foram feitas desde barris pequenos a grandes tanques, sempre com 

o propósito de coletar a água das chuvas para posterior reuso, para consumo humano 

ou das criações, irrigação de culturas, no uso para limpeza ou fins sanitários; 

o Grade verde: Consistem na combinação das diversas tipologias anteriores, em arranjos 

múltiplos, que acabam por conformar uma rede de intervenções para setores urbanos 

inteiros” (Cormier & Pellegrino, 2008).  

Garcias & Afonso (2013) destacam a urgente necessidade para a revitalização de rios 

urbanos, destacando que historicamente a formação e expansão das cidades não se pautam por 

princípios de conservação dos rios urbanos; os rios são utilizados para abastecimento de água 

ou lançamento das águas residuárias e quando os rios se configuram em obstáculo ao 

desenvolvimento ou por estão contaminados são simplesmente canalizados, alguns exemplos 

estão sintetizados na tabela 6. Esses autores enfatizam que a recuperação dos rios urbanos 

com consequente ampliação dos serviços ecossistêmicos associados é uma tendência mundial. 

Para tanto fizeram um levantamento das principais experiências no mundo com 

renaturalização – que consiste na recuperação dos rios, evitando usos humanos de forma a 

regenerar o ecossistema hídrico – e revitalização – que consiste na preservação, conservação e 

recuperação ambiental dos rios por meio de ações que garantam melhoria da qualidade da 

água e das condições ambientais em geral dessa ecossistema (Garcias & Afonso, 2013). 
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Tabela 6 - Síntese de experiências mundiais com renaturalização e revitalização de rios 

urbanos. 

Rio Principais problemas Principais ações 

Isar (Alemanha) 

Poluição difusa de áreas 

agrícolas; mudanças morfológicas 

por canalizações. 

A retirada dos diques de concreto amentando a 

capacidade de retenção e reduzindo enchentes a jusante. 

O concreto removido criou novos hábitats para melhorias 

das funções ecológicas do rio. 

Tâmisa (Inglaterra) 
Cheias e crises sanitárias, baixa 

diversidade biológica aquática. 

Construção de duas grandes estações de tratamento de 

esgotos, com incinerador para destinação final do lodo 

das estações com geração de energia. 

Socolowka (Polônia) 
Situação crítica de 

disponibilidade hídrica 

Reavaliação dos usos da água e estímulo à promoção de 

processos autossustentáveis naturais nas bacias 

hidrográficas, incluindo revitalização. 

Warta (Polônia) Não apresentada. 

Estações de tratamento de esgoto, conservação das 

margens e substratos do rio e destinação correta de 

resíduos. 

Reno (Europa) 
3º maior rio europeu, convive 

com várias fontes de poluição, 

Plano de recuperação estabelecido em 1987 incluiu luta 

contra a poluição, retorno do salmão ao rio em 2000, a 

redução de 50 a 70% das emissões mais fortes em 1995, 

monitoramento da qualidade da água e prevenção de 

acidentes. 

Danúbio 

(Europa) 

2º maior rio europeu, possui usos 

múltiplos, 

Conservação e uso racional da água, a redução do aporte 

de nutrientes, controle de enchentes e diminuição de 

impactos em geral. 

Sena (França) 

Atividades industriais e forte 

pressão urbana e carga difusa da 

produção agrícola, 

Revitalização visando não apenas os aspectos de 

qualidade de água, mas também a qualidade dos hábitats 

da bacia, com implantação de várias medidas de caráter 

técnico e ambiental. 

Cheonggyencheon (Seul) 
Rio canalizado e tamponado 

transformado em autoestrada. 

Restauração histórica e cultural doo centro de Seul, 

demolição das estruturas de concreto e criação de uma 

estação de água, de tratamento de efluentes, projetos de 

paisagismo e iluminação, obras de controle de cheias, 

além do retorno do rio ao convívio da cidade. 

Anacostia (EUA) 

Concentração urbana, grande 

poluição por carga difusa e 

poluição térmica das águas. 

Eliminação da poluição difusa pelo aprimoramento do 

sistema de limpeza pública reduzindo os resíduos sólidos 

no rio e instalação de trash-traps no final dos sistemas de 

drenagens urbanas. 

Cuyahoga (EUA) 

Contaminação por metano e 

outras substâncias tóxicas das 

indústrias petrolíferas e 

siderúrgicas, em 1969, o rio foi 

coberto por chamas. 

Originou a importante Clean Water Act de 1972, as 

medidas incluem combate à poluição industrial e 

orgânica por estações de tratamento de esgotos. 

Mapocho (Chile) 

Poluição orgânica por falta de 

saneamento, lançamento de 

chorume e ausência de 

conservação do leito com 

alteração da biota e falta de água 

de boa qualidade. 

Foi proposto por urbanistas na década de 1960 a 

formação de um corredor ecológico para integrar o rio à 

paisagem da cidade, não executada, mas que vem sendo 

sistematicamente resgatada nos planos diretores 

sucessivos. 

Das Velhas (MG – Não apresentado. Projeto Manuelzão: reconstrução de hábitats para a 
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Brasil) biodiversidade, plantio de espécies nativas para 

recomposição de margens e construção de várias 

estações de tratamento de esgoto. 

Mosquito (MG – Brasil) 

Graves problemas de saneamento 

e histórico de veiculação hídrica 

de doenças. 

Ações de educação ambiental e implementação de 

soluções para os problemas de esgotamento sanitário. 

Tietê (SP/PR – Brasil) 

Processos de urbanização 

comprometeram a qualidade da 

água. 

Projeto Pró-Tietê: mancha de poluição do rio recuou 120 

km e redução do lançamento de 1 bilhão de L de 

esgoto/dia, promovendo a volta da pesca em alguns dos 

seus trechos. 

São Francisco (Brasil) 
Rio que atravessa 7 estados 

brasileiros, usos múltiplos. 

Programa de revitalização do São Francisco em 2001 fez 

recomposição das funções ambientais dos ecossistemas e 

mobilização da sociedade, com práticas de educação 

ambiental. Atendeu ainda demandas de esgotamento 

sanitário controle de processos erosivos, resíduos sólidos 

e pequenas obras. 

Tijuco Preto (São Carlos 

– SP/BR) 

Fontes pontuais de poluição de 

esgoto doméstico e fontes difusas. 

Projeto de recuperação que incluiu aspectos funcionais 

do sistema lótico, com soluções sistêmicas integrando 

drenagem urbana, paisagismo e funcionalidade 

ecológica. 

 

Fonte: dados compilados de Garcias & Afonso (2013). 

 

Segundo Demuzere et al. (2014), a infraestrutura verde e azul cumpre um importante 

espaço no planejamento para promover áreas urbanas resilientes, sendo considerada benéfica 

para o equilíbrio dos fluxos de água e promoção de conforto térmico. Nesse contexto, esses 

autores propõem que a avaliação da contribuição da infraestrutura verde e azul enquanto 

medidas de adaptação às mudanças climáticas seja realizada a partir dos serviços 

ecossistêmicos urbanos, conforme ilustrado na Figura 5. 

 



 

46 
 

 

Figura 5- Articulação entre infraestrutura urbana verde, os serviços ecossistêmicos associados 

e consequentemente os benefícios auferidos entendidos como medidas de adaptação baseada 

em ecossistemas (AbE).Fonte: Traduzido de Demuzere et al. (2014) 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A definição da metodologia pode ser determinada de acordo com o objetivo que a 

pesquisa deseja alcançar. Com isso, são várias as formas de classificar as pesquisas, de acordo 

com a metodologia escolhida. De acordo com Silva & Menezes (2000), a pesquisa pode ser 

dividida em quatro classificações conforme: à natureza, à abordagem do problema, quantos 

aos objetivos e aos procedimentos técnicos para desenvolvê-la. 

Desse modo, para satisfazer ao objetivo estabelecido optou-se pelo delineamento de 

uma pesquisa qualitativa de percepção e de objetivo exploratório que se desenvolve a partir de 

um estudo de caso. De acordo com Yin (2015), o estudo de caso pode ser classificado: 

descritivo, explanatório e exploratório; ou quanto às características do estudo, que podem ser: 

especificidade, pluralidade, contemporaneidade e análise intensiva. Outra característica do 

estudo de caso é a variação de análise que pode vir a existir na pesquisa, sendo que o 

pesquisador poderá optar pela análise de um caso único ou múltiplo. Ainda de acordo com 
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Yin (2015) são seis as modalidades de evidências para desenvolvimento de um estudo de 

caso, sendo necessário pelo menos três para sua apropriada consecução. 

Nesta pesquisa, foram obtidas como fontes de evidências: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, levantamento de dados de campo e entrevistas semiestruturadas. 

 

3.1 Estratégias e Instrumentos da Pesquisa 

A tabela 7 apresenta as principais estratégias da pesquisa e as atividades para atingir os 

objetivos propostos. 

 

Tabela 7 - Principais atividades e estratégias da pesquisa para atingir os objetivos 

Objetivos Principais atividades técnicas Estratégias de 

pesquisa 

1
 -

 C
ar
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r 
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ti

v
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 d
o

 p
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o
 d

e 
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có
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o
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a
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q
u

an
to
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n

fr
ae

st
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tu
ra

 v
er

d
e 

e 
az

u
l 

1. Levantamento do histórico de degradação do 

córrego do Sapé; 

 

2. Análise das atividades e medidas propostas e 

realizadas na revitalização do córrego do 

Sapé; 

 

3.  Caracterização da infraestrutura verde e azul 

como medidas de revitalização de córregos 

urbanos em geral; 

 

 

4. Análise da infraestrutura verde e azul como 

medidas de revitalização do córrego do Sapé; 

 

5. Identificação em campo das medidas de 

revitalização e sua associação como 

infraestrutura verde e azul; 

 

 Pesquisa 

bibliográfica 

 

 Pesquisa 

documental 

 Levantamento de 

dados de campo 
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2
 -

 I
d

en
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s 
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o
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 d
e 
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o
 

có
rr

eg
o

 d
o

 S
ap

é 

1. Levantamento bibliográfico de serviços 

ecossistêmicos urbanos associados a 

revitalização de rios urbanos. 

 

2. Identificação de potenciais serviços 

ecossistêmicos provenientes do processo de 

revitalização do córrego do Sapé, como 

preconizado por Demuzere et al. (2014); 

 

 Pesquisa 

bibliográfica 

 Levantamento de 

dados de campo 
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e 
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o
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as
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d
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ss
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m
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 (
A

b
E

) 

1. Levantamento e análise do referencial 

bibliográfico referente a medidas de 

adaptação baseada em ecossistemas (AbE) 

em casos empregados no mundo; 

 

2. Análise dos serviços ecossistêmicos enquanto 

medidas de medidas de adaptação baseada 

em ecossistemas a partir da associação entre 

o referencial bibliográfico obtido e o 

levantamento de campo realizado; a partir do 

referencial preconizado por Ahern, J.; 

Cilliers, S. & Niemelä. (2014). 

 

 

3. Análise dos serviços ecossistêmicos enquanto 

medidas de medidas de adaptação baseada 

em ecossistemas a partir da associação dos 

resultados de entrevistas semiestruturadas. 

 Pesquisa 

bibliográfica 

 Pesquisa 

documental 

 

 Entrevistas 

semiestruturada

s (análise de 

conteúdo no 

IRAMUTEQ) 

4
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n
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A
d
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e 

M
u

d
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C
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m
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4. Análise da abrangência das medidas de 

adaptação estabelecidas no Plano 

Nacional de Adaptação às Mudanças 

climáticas no contexto de estudo – 

revitalização de rios urbanos; 

 

5. Análise da associação se a revitalização 

do córrego do Sapé atende ao 

preconizado pelo Plano Nacional de 

Adaptação; 

 Pesquisa 

documental 

 Análise do 

Estudo caso 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Como os instrumentos da pesquisa foram utilizados: 

 Levantamento de campo: foram realizadas vistorias técnicas ao longo das obras de 

revitalização do córrego do Sapé em 3 fases. 1ª fase de reconhecimento foi realizada 

em outubro de 2016; 2ª fase durante as atividades para obtenção do objetivo 1 e a 3ª 

fase ao término durante as atividades para obtenção do objetivo 2. E uma 4ª etapa de 

campo para realização das atividades referentes ao objetivo 4; 

 Na análise bibliográfica que dá suporte às etapas 1 a 3 foram usados referenciais 

teóricos para construir o estudo com base em estudos do seguintes autores, de acordo 

com a tabela 8; 

 Estudo documental: foram utilizados como principais documentos para análise 

documental os dados e relatórios correlatos referentes à revitalização do córrego do 

Sapé e ao Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas; 

 Entrevistas semiestruturadas: foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

moradores da região, uma entrevista com uma funcionária da prefeitura de São Paulo 

no período do projeto; 

 Análise do blog do local: analisou-se as postagens, comentários e entrevistas do blog 

Micro Rede Sapé. 

 

3.2 Análise bibliográfica e documental 

 

A tabela 8 apresenta os principais referenciais teóricos e as fontes documentais usadas 

nesta pesquisa. 

 

Tabela 8- Referencial teórico abordado 

Títulos e subtítulos Referencial teórico 

Adaptação em 

Mudanças 

Climáticas 

Mudanças Climáticas 

 Marengo, 2009 

 Marengo, 2011 

 IPCC 2014 

 PBMC, 2014 

 Carter et, al., 2015 

 Obermaier & Rosa, 2013 

Medidas mitigadoras 

 

 PBMC, 2014 

 Luna, Góis & Verges, 2015 

 Braga, 2012 
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 Labajos, 2013 

 Damso, Kjaer & Christensen, 2016 

 Martins & Ferreira, 2010 

Medidas de adaptação 

 Fundação Boticario & ICLEI, 2015 

 Peeling & Navarrete, 2011 

 Luna, Lóis & Verges, 2015 

 IPCC, 2014 

 Braga, 2012 

 Ayers & Dodman, 2010 

 Obermaier & Rosa, 2013 

 UNFCCC, 2010 

 SAA, 2016 

Serviços 

ecossistêmicos e 

cidades 

Serviços ecossistêmicos 

 Gómez-Baggethun et al., 2010. 

 Haines-Young & Potschin , 2010 

 Fichino, 2014). 

 Rosa, 2014 

 Rosa & Sanchez, 2014 

 Hueting et al., 1997). 

 Andrade & Romeiro (2009); MEA 

(2005) 

 Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH, 2012. 

 

 

Oferta de serviços 

ecossistêmicos em 

cidades 

 Ziter, 2015. 

 MEA, 2005 

 Wilkinson, Saarne, Peterson, & 

Colding, 2013 

 Benedict & McMahon, 2006 

 Zeng, et al. ,2016 

 Gómez-Baggethun &. Barton, 2013 

 Gómez-Baggethum & De Groot, 2010 

 Cadenasso, Pickett, & Schwarz, 2007 

 Onur & Tezer, 2015 

 Juan, et al., 2015 

 Ministério do Meio Ambiente, 2015 

 Ferreti e Karam, 2016 

Adaptação baseada em ecossistemas (AbE) 

 Roberts et al., 2011. 

 Labajos, 2013. 

 Correa & Kintz, 2015 

 Gorddard et al. 2016 

 Colloff et al., 2016 

 Ministério do Meio Ambiente, 2015 

 Gorddard et al. ,2016 

 Grupo Boticário & ICLEI, 2015 

 Juan, et al., 2015 

 Geneletti & Zardo ,2016 

 Rizvi, 2014 

 Ahern, J.; Cilliers, S. & Niemelä. 

(2014). 

Plano de adaptação 
 Casa Civil et al., 2011 

 Obermaier & Rosa, 2013 
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 Ministério do Meio Ambiente, 2016 

 Hendrickson, Nikolic & Rakas, 2016 

 Intergovernmental Panel for Climate 

Change – IPCC, 2014 

 Oliveira & Moreira, 2006 

 UN-HABITAT, 2009 

 PNA, 2016 

Infraestrutura verde e azul 

 Sanches, 2011 

 Maes et al., 2014 

 Nascimento et al., 2016 

 Romnée et al, 2015; Baek et al., 2015 

 Demuzere et al.,2014 

 Cormier e Pellegrino, 2008 

 Constanza et al. 1997; Souza et al. 

2016 

 Garcias & Afonso, 2013 

 Demuzere et al. ,2014 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

3.3 Coleta de dados primários: questionário com moradores. 

 

As entrevistas foram realizadas com 16 moradores da região em 22 de Abril e 24 de 

Maio de 2017. Foram efetuadas 16 entrevistas pois após isso as amostras se tornaram 

repetitivas pois tornaria inviável para análise demonstrando homogeneização das respostas. 

As entrevistas semiestruturadas foram conduzidas por meio de um questionário de modo a 

identificar junto aos moradores a percepção desses acerca da revitalização, o que de fato foi 

alterado com as obras e o quanto isso pode ter melhorado ou deflagrado mudança na atitude 

dos moradores com a região onde moram.  

Foi ainda realizada entrevista com uma funcionária da Prefeitura de São Paulo que 

acompanhou o processo de implantação do Parque Linear e o projeto de revitalização do 

córrego do Sapé desde sua concepção. Também foi analisado um Blog de notícias da região 

que acompanha, desde o início do projeto, e informa os moradores e outros interessados. No 

Blog Micro Rede Sapé (http://microredesape.blogspot.com.br/) foram coletadas informações 

referentes ao local – antes e após as intervenções – para serem analisadas. 

Para o roteiro semiestruturado foi utilizado um modelo de questionário testado para 

analisar a percepção e a atitude dos entrevistados em relação ao objeto de estudo (entrevistas e 

http://microredesape.blogspot.com.br/
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questionário constam no Apêndice). Foram utilizadas 10 questões modificadas para aplicação 

junto aos moradores da comunidade do Sapé. 

Na questão 1 aplicada foi analisada a Atitude em relação ao objeto (Afetivo) com a 

questão: Ao observar o processo de revitalização do córrego do Sapé como você se sente? 

A. É deprimente / é entusiasmante 

B. Fiquei triste / fiquei feliz  

C. Criou um humor negativo / criou um clima positivo 

 

Na escala de atitude em relação ao objeto (Afetivo), os itens misturam aspectos de 

descrever a reação ao objeto. A semelhança dos itens é afeto, tal que a escala parece medir a 

extensão a que uma pessoa acredita que o objeto tem a capacidade de evocar o sentimento 

positivo. A confiabilidade desta análise, a partir desta escala, foi garantida por meio do uso de 

três dos quatro experimentos descritos por Cohen & Andrade (2004). 

Na questão 2 foi analisada a reação afetiva para analisar algum objeto neste caso a 

questão foi: Em relação ao seu bairro antes do processo de intervenção como você o 

considera? E após o processo de intervenção? 

A. Desagradável / atraente 

B. Nojento / não nojento  

C. Desagradável / de bom gosto  

D. Revoltante / não revoltante  

Está escala para análise de um objeto quanto sua relação afetiva descrita por Shimpi e 

Stuart (2004) que identificaram que os próprios itens foram usados anteriormente em um par 

de escalas semelhantes (Bhat, Leigh e Wardlow 1998; Izard 1977). A diferença entre essas 

escalas é que, como mencionado acima, a escala de Shimpi & Stuart (2004)  descreve 

qualquer objeto enquanto os outros tentam capturar uma resposta afetiva da própria pessoa a 

respeito de um objeto.  

Na questão 3 foi analisada com a escala nome a atitude em relação ao objeto 

(diversão), a questão proposta foi: Se você fosse definir seu bairro em poucas palavras como 

você definiria? E em uma palavra? 

A. Divertido 

B. Excitante 

C. Agradável 

D. Alegre 

E. Tranquilo  
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F. Perigoso 

G. Não gosto do meu bairro 

  

Esta análise de Atitude em direção ao objeto (diversão), Nysveen, Thorbjornsen & 

Pederson (2005) denominaram como escala de apreciação.  

Nas questões 4 e 5 foi abordada a identificação social, para este tipo de análise foram 

propostas duas questões:  

o (Questão 4) Como você recomendaria este bairro para outra pessoa morar? Por quê 

(caso negativo)?  

o (Questão 5) O quanto este bairro significa para você e o quanto ele desperta algum 

sentimento em você? Qual sentimento? 

 

A. ___ é algo que eu raramente penso.  

B. Eu realmente não tenho nenhum sentimento claro sobre _____ 

C. _____ é uma parte importante de quem eu sou.  

D. .. . . Significa mais para mim do que apenas __________. 

 

Este modelo de identificação social é uma escala para medir a importância de um 

estímulo especificado para uma identidade social proposta por Laverie, Kleine & Kleine 

(2002).  

Para as questões 6, 7 ,8 ,9 e 10 foi usada a análise de percepção explorando os 

aspectos da intervenção / positivos negativos/benefícios/etc - antes e depois do processo de 

revitalização do córrego do Sapé: 

o (Questão 6) Houve incidência de enchentes na região após a revitalização do 

córrego do Sapé? Com que frequência (resposta sim/positiva)? 

o (Questão 7) O que você diria do projeto de revitalização do córrego e da 

construção de moradias ao redor (reurbanização da Favela do Sapé, assentamentos, 

moradias)? 

o (Questão 8) A região ficou mais quente ou mais fresca (microclima) após a 

revitalização? 

o (Questão 9) Houve aumento/diminuição de insetos e/ou roedores após a 

revitalização do córrego do Sapé? 
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o (Questão 10) O que você diria sobre o aproveitamento das áreas de lazer 

criadas no projeto de revitalização e reurbanização (ciclo faixa, quadras de futebol e 

vegetação)? Quem mais aproveita os espaços de lazer? E quem menos/não aproveita? 

 

3.3 Análise dos dados  

A análises das entrevistas e dos textos do blog foram feitas por meio de análise de 

conteúdo usando-se o software IRAMUTEQ. O software IRAMUTEQ (Interface de R pour 

lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) é um programa livre que 

se ancora no software R, o mesmo que permite processar e analisar estatísticas de textos 

produzidos. O software IRAMUTEQ possibilita os seguintes tipos de análises: pesquisa de 

especificidades de grupos, classificação hierárquica descendente (dendograma), análise de 

similitude e nuvem de palavras (Camargo & Justo, 2013). 

 Os conteúdos textuais identificados nas entrevistas semiestruturadas passaram no 

software e utilizou-se as técnicas de classificação por meio da análise com formas de 

dendograma, similitude e nuvem de palavras, que agrupam e organizam graficamente de 

acordo com sua frequência que as palavras são mencionadas. Um arquivo único é suficiente 

para fazer esta técnica de análise desde que o mesmo esteja configurado em formato texto 

(.txt) e denominado Rapport ou corpus e segmentos de texto, que correspondem aos textos 

originais da entrevista semiestruturada (Camargo, 2013). Após os dados digitados e preparados 

os mesmos foram processados pelo IRAMUTEQ e geraram vários dados com análises distintas. 

Foram realizadas análises denominadas: 

Dendograma: Esta análise é conhecida como classificação hierárquica descendente e 

indica uma convergência das características empíricas em torno de classes de palavras que 

formam um dendograma (Camargo & Justo, 2013).  

Similitude: Para analisar as entrevistas a partir da análise de similitudes, utiliza-se a 

teoria dos grafos, o que possibilita a identificação das ocorrências entre as palavras e seu 

resultado nas indicações da conexidade entre as mesmas, auxiliando na identificação da 

estrutura da representação (Marchand & Ratinaud, 2012). O caminho que as palavras fazem 

ao se repetir e quanto mais vezes foram mencionadas dentro da mesma classe a fonte da letra 

fica maior e forma um entroncamento de palavras. Nesta análise por similitudes fica mais 
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fácil compreender a ligação das palavras e os significados pois a análise forma um caminho 

de palavras que orienta um raciocínio. 

Nuvem de palavras: Na análise por nuvem de palavras ocorre o agrupamento e 

organização gráfica das palavras por meio da frequência que foi mencionada no material 

analisado, possibilita uma rápida identificação das palavras chave do texto com análise lexical 

(Moura et al., 2014). 

Para análise dos resultados obtidos nas entrevistas e no blog por meio do software 

IRAMUTEQ, construiu-se um modelo analítico que compõe categorias de classes de palavras 

mais citadas na leitura do material gerado no software. Estas categorias podem ser criadas 

antes ou após a análise do material, nesta pesquisa optou-se por utilizar as categorias 

analíticas pós-coleta e análise no IRAMUTEQ por serem assim dados mais específicos, 

concretos e por abordar um critério mais minucioso (Minayo, 2010). 

Na análise de percepção, os dados pressupostos na pesquisa foram integrados e 

analisados conjuntamente, também com o apoio do referencial bibliográfico, de modo a 

responder o objetivo geral da pesquisa associando as oportunidades AbE, serviços 

ecossistêmicos e as questões especificas aplicadas com os moradores da região, conforme 

apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Análise de percepção com os objetivos específicos da pesquisa com a aplicação do 

questionário. 

Objetivos SE ou desserviços Oportunidade AbE Questões de percepção 

1. Caracterizar as atividades do 

processo de revitalização do 

córrego do Sapé enquanto 

infraestrutura verde e azul; 

 

 

 

2. Identificar os serviços 

ecossistêmicos associados ao 

processo de revitalização do 

córrego do Sapé; 

 

 

 

3. Analisar os serviços 

ecossistêmicos associados às 

melhorias urbanas e ambientais 

promovidas pela revitalização do 

córrego do Sapé enquanto 

medidas de adaptação baseada 

em ecossistemas (AbE); 

 
 

 

4. Avaliar se as eventuais AbE 

atendem ao preconizado no Plano 

Nacional de Adaptação à 

Mudança do Clima (PNA). 

 

Infraestrutura verde 

atuam direta e 

indiretamente sobre a 

saúde com controle de 

pragas. 

- O acesso à água e ao 

tratamento de esgotos, controle 

de vetores e pragas. 

Houve aumento/diminuição de 

insetos e/ou roedores após a 

revitalização do córrego do 

Sapé? 

Reduzir risco de 

inundações 

 

- Aumento de áreas 
permeáveis, com políticas 

públicas de incentivo à 
manutenção e incremento das 

taxas de permeabilidade 

urbana; 
 

- Aumento de áreas 

permeáveis, 
 

-  Parques lineares ao longo da 

margem de rios contribuem 
para o controle de enchentes, 

evitando ainda danos a 

estruturas físicas (residências, 
estabelecimentos comerciais, 

pontes, calçadas, entre outras). 

 
 

Houve incidência de enchentes 

na região após a revitalização 

do córrego do Sapé? Com que 

frequência (resposta 

sim/positiva)? 

 

Regulação da 

temperatura urbana 

 

 

 

Regulação 

microclimática, 

 

 

-  Reflorestamento e plantio de 

árvores para diminuição das 

ilhas de calor e redução do 
escoamento superficial da água; 

A região ficou mais quente ou 

mais fresca (microclima) após 

a revitalização? 

Recreação e 

desenvolvimento 

cognitivo 

 

O que você diria sobre o 

aproveitamento das áreas de 

lazer criadas no projeto de 

revitalização e reurbanização 

(ciclo faixa, quadras de futebol 

e vegetação)? Quem mais 

aproveita os espaços de lazer? 

E quem menos/não aproveita? 

O que você diria do projeto de 

revitalização do córrego e da 

construção de moradias ao 

redor (reurbanização da Favela 

do Sapé, assentamentos, 

moradias)? 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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4. RESULTADOS  

 

Nos resultados serão analisados a caracterização da infraestrutura verde e azul e dos 

serviços ambientais na revitalização do córrego do Sapé,  a caracterização da percepção 

ambiental sobre os projetos de revitalização do Córrego do Sapé com a percepção dos 

moradores, com a percepção da profissional da prefeitura envolvida com o projeto de 

revitalização do córrego do Sapé, Análise do Blog Micro Rede Sapé: população direta ou 

indiretamente interessada na revitalização do córrego do Sapé e a  Análise das medidas de 

adaptação a mudanças climáticas baseadas em ecossistemas (AbE) na revitalização do córrego 

do Sapé. 

 

4.1. Caracterização da infraestrutura verde e azul e dos serviços ambientais na 

revitalização do Córrego do Sapé 

 

De acordo com Travassos & Schult (2013), há uma série de políticas de recuperação 

socioambiental de fundo de vales em São Paulo, dentre as quais destacam-se: “Programa 100 

Parques para São Paulo”, encabeçado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o 

programa de urbanização de favelas, denominado “Programa de Microbacias Prioritárias e 

Favelas Complementares”, da Secretaria Municipal de Habitação, e o “Programa Córrego 

Limpo”, da Sabesp em convênio com o município. 

Segundo dados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo2, o 

Programa 100 Parques para São Paulo foi lançado em 2008 com meta de alcançar esse 

número de parques em 2012. Além dos parques tradicionais, os parques lineares foi um 

conceito introduzido pelo Programa de Recuperação Ambiental de Cursos de água e fundos 

de vale do Plano Diretor Estratégico. O parque linear assume funções de promover 

saneamento, combate a enchentes, reurbanização e lazer desempenhando uma diretriz infra 

estrutural pela definição de faixas de utilidade pública ao longo de cursos de água com a 

finalidade de implantação de infraestrutura verde e azul. 

O Programa de Microbacias prioritárias e favelas complementares enquadra-se em um 

modelo de gestão pública quanto a assentamentos informais que visam sua regularização e a 

                                                           
2 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/programa_100_parques/ 
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promoção de saneamento ambiental nos trechos urbanos. Segundo Travassos (2010), esse 

estabelece bacias prioritárias, de modo a requalificar as microbacias ou trechos das bacias, 

bem como assentamentos precários, de modo a urbanizá-los, implementando infraestrutura 

viária e redes de saneamento básico. 

Segundo Ramires Jr. (2014), o Programa Córrego Limpo foi lançado em 2007, pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a prefeitura municipal 

com o objetivo de reverter a degradação de córregos urbanos, com ações do programa que 

incluem o monitoramento da qualidade da água e implementação de programas, 

principalmente de educação ambiental, que preveem o envolvimento da comunidade visando 

à disseminação de ações preventivas e conscientização para manutenção das obras instaladas.  

Os corpos d’água nas áreas urbanas em geral possuem suas características alteradas 

devido às mudanças efetuadas na sua geometria natural, compactação e impermeabilização do 

solo. Além disso lançamento de cargas de esgotos domésticos e industrias de cargas difusas 

diminui a qualidade dos recursos hídricos nas áreas urbanas. No Brasil há diversos programas 

que visam a recuperação de recursos hídricos em áreas urbanas (Silva, 2014). 

Nesse contexto cita-se como exemplo a reurbanização da Favela do Sapé contígua ao 

córrego do Sapé no distrito do Rio Pequeno na zona sudoeste de São Paulo que se enquadra 

no contexto desses três programas de revitalização de rios urbanos. A Favela do Sapé estava 

assentada longitudinalmente ao córrego do Sapé em uma faixa de cerca de 1 km de extensão, 

em cerca de 120 mil m2, num conglomerado de alta densidade horizontal de ocupação, falta 

de infraestrutura, de serviços e espaços livres e sofrendo as repercussões negativas de 

enchentes sazonais. 

A urbanização da Favela do Sapé3 compreendeu uma série de melhorias para 

recuperação das águas e das margens do córrego do Sapé (Programa Córrego Limpo), com 

canalização e implantação de faixa de mobilidade e lazer no entorno do curso d´água 

(Programa Parques Lineares), bem como instalação de redes de infraestrutura como 

saneamento e esgoto e construção de novas moradias para famílias reassentadas (Programa 

Microbacias Prioritárias e favelas complementares). 

                                                           
3 Segundo informações apresentadas em http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/30/favela-
do-sape-recuperacao-das-margens-de-corrego-ocupadas-294289-1.aspx 
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O Córrego do Sapé fica localizado na zona oeste de São Paulo no Bairro do Butantã e 

pertence a bacia do Jaguaré na subprefeitura do Butantã, especificamente na Avenida 

Waldemar Roberto travessa da Avenida Rio Pequeno conforme figura 6. Em faixa contígua 

ao córrego localiza-se a favela do Sapé, que ocupa uma área de 121 mil m² (Silva, 2014). 

 

 

Figura 6 - localização geográfica do Córrego do Sapé. Fonte Google Maps 

 

De acordo com a Prefeitura de São Paulo em outubro de 2006, foi iniciada a obra de 

canalização do Córrego do Sapé, segundo a Prefeitura de São Paulo as melhorias na região 

vão evitar que cerca de 10 mil moradores da favela que moram as margens do curso d´água 

sofram efeitos das enchentes. Na obra pretende-se após a canalização do córrego transformar 

o entorno em um parque Linear, com isso os terrenos sem uso serão usados para recreação da 

comunidade impedindo novas invasões e despejo clandestino de lixo e esgoto. 

A nascente do córrego do Sapé fez parte da primeira etapa do programa córrego 

Limpo no ano de 2009. Nesta etapa foram implantadas obras referentes a 132 metros de redes 

coletoras e 119 metros de travessia da Rodovia Raposo Tavares que beneficiou cerca de 16 

mil habitantes conforme ilustrado na figura 7. Na segunda etapa, o objeto de intervenção foi 

as margens da favela do Sapé que possui cerce de 10 mil moradores esta etapa está 
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contemplada na terceira etapa do programa que teve início em 2012, o todo o projeto terá 218 

metros de córrego canalizado desde a nascente até o deságue no rio Jaguaré e o desemboque 

final no rio Pinheiros (Silva, 2014). 

 
Figura 7- Vista aérea da área de reurbanização da Favela do Sapé. Fonte: 

http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/30/favela-do-sape-recuperacao-das-margens-de-

corrego-ocupadas-294289-1.aspx) 

 

Na primeira etapa do levantamento de campo realizada em outubro de 2016, 

conseguiu-se observar que o projeto de revitalização do córrego estava concluído.  No 

entanto, as obras no entorno de reurbanização, com novos assentamentos, estavam em 

andamento, como apresentado na figura 8. Os últimos assentamentos urbanos foram 

entreguem em Maio de 2017. 
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Figura 8- Córrego do Sapé após a intervenção do Programa Córrego limpo. Fonte: Autora, 2016. 

 

 

Figura 9 - Córrego do Sapé. Fonte: Autora, 2016. 

 

Considera-se que as melhorias nas condições do curso de água ( limpeza, canalização, 

etc) e entorno visam garantir melhor condições de habitação aos moradores (ver figura 10), 

redução de riscos a alagamentos e deslizamentos de encostas, redução de proliferação de 
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doenças de veiculação hídrica e manejo adequado de resíduos sólidos. Essas melhorias 

agregam diversos serviços ecossistêmicos urbanos como infiltração de águas pluviais; 

qualidade da água; aprovisionamento de hábitat; qualidade do ar; clima urbano; sequestro e 

estoque de carbono; recreação pública; segurança alimentar; serviços culturais provisionados 

por herança cultural e serviço potencial de educação, como sintetizadas por Ahern et al. 

(2014), podendo ser consideradas como medidas de adaptação baseada em ecossistemas como 

vem sendo preconizado na literatura no contexto idealizado por Demuzere et al. (2014). 

 

 

Figura 10 - Moradias precárias na Favela do Sapé e projeto em construção de novas unidades 

habitacionais. Fonte: Autora, 2016. 

 

Ao analisar os dados das atividades desenvolvidas no parque linear do Sapé e no 

projeto de revitalização do córrego do Sapé, podem ser caracterizadas as atividades como 

infraestrutura verde ou azul, bem como associados serviços ambientais prestados, com 

subsídios da literatura, conforme apresentado na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Atividades desenvolvidas na região e os autores que relacionam com 

infraestrutura verde e azul e serviços ambientais 

Atividades do parque 

linear e no córrego do 

Sapé: 

Enquadramento dessas medidas 

e/ou atividades como 

infraestrutura verde e azul: 

Identificação de serviços ecossistêmicos 

observados: 

Redes de saneamento 

básico 

Sanches (2011); 

Nascimento et al.,2016. 

Programa Córrego Limpo da Prefeitura de SP. 

Redução de proliferação de doenças de veiculação 

hídrica e manejo adequado de resíduos sólidos 

Travassos & Schult (2013), Ahern et al. (2014), 

Novas moradias. 

Habitação 

Sanches (2011), 

“Programa de Microbacias Prioritárias e Favelas 

Complementares”, da Secretaria Municipal de 

Habitação; 

Travassos (2010). 

Revitalização do Córrego Garcias & Afonso (2013) 

Qualidade da água  

Travassos (2010); Ramires Jr. (2014). 

Diminuir ilhas de calor 

(Nascimento et al.,2016) 

Demuzere et al. (2014), 

Clima urbano. 

Ahern et al. (2014). 

Reduzir riscos com 

inundações ou 

deslizamentos de terra 

(Nascimento et al.,2016) pode 

 

Infiltração de águas pluviais;  

Urbanização local 

Travassos (2010); Ramires Jr. (2014). 

Áreas de lazer (ciclovias e 

quadras de esporte) 
Ahern et al. (2014) 

Recreação pública e lazer 

Ahern et al. (2014) 

 

Fonte: Elaboração própria (2017). 
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4.2. Caracterização da percepção ambiental sobre os projetos de revitalização do 

Córrego do Sapé 

 

Os resultados da percepção ambiental da população afetada diretamente e da 

população direta e indiretamente interessada (blog do córrego do Sapé) e do agente do poder 

público diretamente envolvido com o projeto de revitalização do córrego do Sapé.  

 

4.2.1. Percepção dos moradores 

 

Nesta análise observou a relevância das palavras dentro do contexto pesquisado na 

entrevista de percepção e atitude dos moradores com a região, as classes correspondentes nas 

figuras correspondem as palavras mais ditas dentro de um mesmo momento, as classes que se 

relacionam entre si diretamente são palavras que estão mencionadas no mesmo contexto ou 

com significância que tem relevância dentro da situação estudada com palavras que se 

interligam em alguns momentos, já as ligações ocorridas entre as classes ligadas 

posteriormente são palavras mencionadas, porém sem tanta interligação. 

A análise dos dados obtidos a partir das entrevistas com os moradores da região da 

comunidade do Sapé foi realizada por meio de Análise de Conteúdo, com uso do software 

IRAMUTEQ. Esta análise indicou uma convergência das características empíricas em torno 

de cinco classes de palavras que formam um dendograma, as classes de palavras foram: a) 

não, enchentes e insetos; b) relação com o local e expectativas; c) recomendação do bairro; d) 

afetividade com o bairro; e) o que acham do local.  

A partir da análise da figura 11, observou-se que ocorreu um leque semântico de 

palavras mais frequentes que formaram 5 classes distintas que se interligam como: 

Na classe 1, com 21.8% a palavra “não” foi mencionada mais vezes, sendo associada 

com a palavra “enchente” logo na sequência. De acordo com as respostas dos moradores para 

a questão 6, os entrevistados, em sua maioria, não identificaram mais ocorrência de enchentes 

no córrego do Sapé. Por outro lado, quando a pergunta faz referência ao “aumento ou 

diminuição de insetos”, pela análise percebe-se que o “não” se sobressaiu para demonstrar 

que os insetos não diminuíram e continuam na região. 
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Figura 11- Dendograma da análise das entrevistas com os moradores da comunidade do Sapé 
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Na classe 2, com 22.7%, identifica-se as expectativas e a relação com o local que os 

moradores possuem. A palavra “melhorar” foi a mais mencionada e analisando o contexto das 

entrevistas percebe-se que os moradores acham que o local ficou melhor após as intervenções 

efetuadas no local, consideram que está mais agradável e que melhorou muito a região se 

comparar como era antes. 

Estas duas primeiras classes estão diretamente relacionadas ao analisar a figura 11. 

Embora algumas palavras como córrego e enchente pertencem a classes distintas na análise, 

no entanto, as mesmas se relacionam diretamente pela compreensão do contexto das 

entrevistas. 

A classe 3, com 22.7% da análise, aborda a relação dos moradores com o local. Os 

moradores ao serem indagados sobre o que achavam do bairro, forneciam uma palavra para 

representar esse sentimento. Obteve-se como resultado as palavras: “gostar”, “família”, 

“alegre”, “tranquilo”. Estas palavras fornecem outras que se ligam aquelas desta mesma 

classe citadas. 

A classe 4, com 16,4%, indica as palavras mais usadas inclusive palavras de ligação 

para formar frases. Nesta classe ficou abordada a afetividade dos moradores com o bairro. 

Dentre as palavras citadas, “nascer” faz menção ao fato que o entrevistado mora no local a 

vida inteira, que o local é “tranquilo” e que a palavra “novo” está relacionada com aqueles 

que habitam as novas moradias. A classe 3 e a classe 4 se relacionam diretamente, pois 

segundo a análise as palavras foram citadas com proximidade. 

A classe 5, com 16,4%, da análise aborda a recomendação do bairro para outras 

pessoas. Nesta questão, a maioria dos entrevistados disse “sim”, ou seja, que recomendaria, 

pois o bairro é seguro, que eles possuem amigos no local e que os entrevistados eram todos 

moradores. 
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Figura 12- Análise de similitudes das entrevistas com os moradores da comunidade do Sapé. 

 

Ao analisar as entrevistas dos moradores com a análise de similitudes (Figura 12), 

percebe-se o caminho que as palavras fizeram ao se repetir e quanto mais vezes elas foram 

mencionadas dentro da mesma classe a fonte da letra fica maior e forma um entroncamento de 

palavras. Nesta análise por similitudes fica mais fácil compreender a ligação das palavras e os 

significados pois a análise forma um caminho de palavras que orienta um raciocínio. Isso 

torna a compreensão e a formação de frases mais precisa e de fácil identificação dentro do 

contexto completo da entrevista. 

Os dados coletados com os moradores da comunidade do Sapé, pelo método de nuvem 

de palavras, verificou-se que as palavras que obtiveram frequência podem ser observadas na 

figura 13. As palavras “não”, “muito”, “gosto”, “morar”, “enchente”, “melhorar” ficaram bem 
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evidentes nesta análise. Se analisarmos o contexto da entrevista percebe-se que as palavras 

estão próximas formando o contexto muito próximo ao abordado nas análises anteriores.  

 

 

Figura 13- Nuvem de palavras das entrevistas com os moradores da comunidade do Sapé. 

 

Entretanto, está análise tem uma abordagem maior de palavras e mesmo as palavras 

pouco mencionadas aparecem na análise, como exemplo temos a palavra “criança” que foi 

citada na entrevista na questão 10, do uso das áreas de lazer criadas com o processo de 

implantação do parque linear no local. Segundo os entrevistados as crianças são os que mais 

utilizam os locais de lazer tanto as quadras de esporte quanto a ciclovia. Muitos moradores 

também citaram a palavra “abandonado” pois segundo eles a região sofre com a falta de um 
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processo de educação ambiental, conscientização e medidas mais incisivas para conter o 

tráfico de drogas; porém a palavra aparece bem menos citada e por isso não apresenta grande 

destaque na análise. 

Outra palavra importante é “quente”, segundo os entrevistados sua maioria não 

percebeu diferença no microclima da região, devido isso a palavra aparece bem menos 

mencionada e com menos relevância. 

Outra palavra apresentada é a “roedor”, “insetos” e “diminuir” na questão 9 da 

entrevista com os moradores foram mencionadas estas palavras, segundo os moradores 

entrevistados os roedores diminuíram muito, porém os “insetos” continuam na análise pelo 

IRAMUTEQ as palavras “insetos” e “roedor” aparecem do mesmo tamanho, ou seja, ao 

analisar as entrevistas percebeu-se a relação da pergunta tanto com os insetos, quanto os 

roedores, porém a palavra “diminuir” aparece na mesma proporção de tamanho o que 

demonstra que foi falada na mesma quantidade pelos moradores. 

A análise conjunta das figuras 11, 12 e 13 demonstra que nas três análises possuem 

relações distintas para analisar os mesmos dados, porém em cada análise, os dados são 

representados de uma maneira. Na figura 11 percebe-se como as classes de palavras se 

relacionam diretamente ou indiretamente por meio de ligações ou palavras que são repetidas 

nas classes distintas. Na figura 12, a análise demonstra a junção das palavras e o caminho que 

elas se relacionam e quanto mais vezes elas são repetidas a fonte aumenta, porém nesta 

análise é demonstrado somente as palavras mais citadas. Na figura 13 por meio da análise por 

nuvem de palavras todas as palavras citadas no documento analisado são demonstradas, desde 

as mais citadas as menos citadas com diferenças no tamanho da fonte. Conjuntamente as três 

análises fornecem dados necessários para facilitar a compreensão do material analisado. 

 

4.2.2. Percepção da profissional da prefeitura envolvida com o projeto de revitalização 

do córrego do Sapé 

Para analisar os dados da entrevista com a profissional da prefeitura envolvida com o 

projeto também utilizou-se o software IRAMUTEQ, com a mesma finalidade de evidenciar as 

palavras mais citadas na entrevista. Na primeira análise das respostas em forma de 

Dendograma (Figura 14), pode-se analisar 4 classes distintas porém relacionadas diretamente. 
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Nesta entrevista o intuito foi entender o processo de uma maneira mais abrangente e 

especifica da implantação da revitalização do córrego do Sapé, do parque Linear implantado e 

de como este processo ocorreu. 

 

Figura 14 - Dendograma com a análise dos dados da entrevista coletados com a especialista 
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Percebe-se que diferentemente da análise dos moradores, esta análise das palavras 

proferidas pela profissional da prefeitura envolvida com o projeto revelaram palavras mais 

especificas, técnicas, por isso a análise resultou mais objetiva e de fácil identificação e 

interpretação das relações evidenciadas pelos arranjos de palavras. Com isso foram identificas 

4 classes: Classe 1 com 20%, relaciona com a palavra “não”, Classe 2 com 28%, relaciona-se 

com os departamentos responsáveis, Classe 3 com 28%, está direcionada ao parque linear e ao 

local e a Classe 4 com 24%, são as questões especificas do local e da pesquisa.   

Na primeira classe temos as dificuldades encontradas com as palavras: “não”, “área”, 

“recurso” e discussão”, estas palavras dentro do contexto da entrevista foram relacionada no 

processo de implantação do projeto. Segundo a profissional da prefeitura envolvida com o 

projeto o local escolhido tinha uma área plana e sem moradias para implantação do primeiro 

parque linear em São Paulo o que caracterizava um local ideal, porém houve muita discussão 

na distribuição de recursos financeiros para concepção da obra e definição de 

responsabilidades, pois seria o primeiro parque a implantar. 

A Classe 2 está relacionada com os departamentos responsáveis pela projeto e pela 

obra, as palavras mais citadas na entrevista foram: “Subprefeitura”, “secretaria”, “técnico”, 

“discussão”, “processo”, “bem” e “obra”. A classe 2 se relaciona diretamente com a classe 1, 

pois as palavras pautam a discussão comentada para a classe 1, porém aborda também a 

questão dos envolvidos no projeto e na obra. 

Na Classe 3 está relacionada com o parque linear e a obra, com isso as palavras mais 

citadas foram: “Implantar”, “Parque linear”, “Sapé”, “existir”, “forma”, “limpo”. Esta classe 

aborda especificamente a implantação do parque linear no local e começa o intuito de resolver 

a questão do córrego com a palavra “limpo Porém, após a implantação em parceria com a 

SABESP e o programa “Córrego limpo” o córrego começou a ser revitalizado e atualmente 

encontra-se limpo no local. 

Na classe 4 está mais especifica com o local e com os dados que foram abordados com 

os moradores, as palavras mais mencionadas foram: “roedor”, “inseto”, “dentro”, “morador”, 

“córrego”, “então”, “projeto”, “entorno” e “programa”. Ao final da entrevista eu abordei o 

questão dos insetos, roedores, microclimas e áreas de lazer. Segundo a profissional da 

prefeitura envolvida com o projeto ao criar o projeto na região estes assuntos não entravam 

em contexto pois eles pertenciam ao programa do parque linear que auxilia na diminuição das 

enchentes e automaticamente segundo ela entende-se que diminuir roedores e insetos, 



 

72 
 

melhorar o microclima entram como resultados esperados após a implantação. O grande 

entrave foi que os moradores queriam que o córrego do Sapé fosse totalmente canalizado e 

fechado pois eles acreditavam que somente assim os roedores, insetos e odor iriam 

desaparecer, por isso houve alguns encontros com os moradores para explicar o que era um 

parque linear e qual sua função. 

Na análise com nuvem de palavras figura 15 as palavras mencionadas no Dendograma 

aparecem bem definidas em tamanho de fonte maior, estas mencionam as palavras mais 

usadas na entrevista e quando analisadas no software IRAMUTEQ apresentaram maior 

destaque as palavras: “Parque”, “projeto”, “linear”, “não”, “secretaria”, “processo”, 

“córrego”, “área”, “discussão”, como explicado na análise de dendograma estas palavras 

possuem grande pertinência no contexto da entrevista, no entanto nesta análise as palavras 

menos mencionadas também aparecem.  
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Figura 15- Nuvem de palavras com os dados da entrevista com a profissional da prefeitura de 

São Paulo 

 

Nesta análise por meio de nuvem de palavras a figura 15 demonstrou um papel bem 

informativo ao tratar os dados coletados na entrevista com a profissional da prefeitura, pois 

neste caso os dados foram bem precisos no aspecto de gestão e implantação do projeto o que 

demonstra o processo de implantação do projeto, os órgãos e funcionários envolvidos e 

processos que englobaram este processo de revitalização do córrego do Sapé e parque Linear. 
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4.2.3. Análise do Blog Micro Rede Sapé: população direta ou indiretamente interessada 

na revitalização do córrego do Sapé 

 

Analisou-se o conteúdo do blog dos moradores conhecido como Micro Rede Sapé 

(http://microredesape.blogspot.com.br/) Neste blog existem reportagens do local, entrevistas 

com moradores, programas de conscientização, informativos, novidades, entre outros 

assuntos. Nesta análise foi feito um levantamento de dados de postagens realizadas deste o 

início do projeto com informações relevantes do local, a fim de analisar por meio do software 

IRAMUTEQ as palavras mais citadas.  

Pelos dados observados no dendograma (Figura 16), percebe-se a identificação de 6 

classes de palavras. Na classe 1 com 21% a principal palavra é “lixo” e as outras estão 

relacionadas a esse contexto; na classe 2, com 12,9% das citações, tem-se a palavra 

“explicar”, “educador”; a classe 3 com 14,5% aborda “SOS mata atlântica”, “observar”; a 

classe 4 com 19,4% aborda “organização”, “participação”; a classe 5 com 14,5% as palavras 

principais foram “região”, “morador”; e a classe 6, com 17,7%, tem incidência maior da 

palavras: “córrego”, “cristalino” e “sabesp”. 

http://microredesape.blogspot.com.br/
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Figura 16-  Dendograma de análise do Blog Micro Rede Sapé 
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Na classe 1 a primeira palavra mais citada foi a palavra “lixo”, aparecem na sequência 

as palavras “precisar”, “perceber”, “cheiro”, “qualidade”, “rio”. Ao analisar este contexto, 

percebe-se a relevância para a problemática do gerenciamento dos resíduos, visto que alguns 

entrevistados moradores citam o fato de ainda ter muito lixo espalhado no local e próximo do 

córrego. Porém, alguns dados relatam informações do início do projeto quando o odor no 

local e a qualidade do rio eram muito ruim, segundo os moradores entrevistados. 

Na classe 2 as palavras “explicar” e “educador ambiental” ganham destaque, porém 

outras palavras como: “saneamento básico”, “público”, “análise”, também aparecem neste 

contexto. A área é submetida a monitoramento, dos próprios moradores, que recebem 

orientações de educação ambiental, como manter o local limpo. Sendo assim, esta classe 

demonstra todas as palavras ligadas neste contexto. 

Na classe 3 as palavras: “SOS mata atlântica”, “observar”, “qualidade” juntamente 

com outras na sequência criam uma ligação direta com a classe 2, pois o monitoramento, 

observação do córrego, coleta de água para averiguar a qualidade e as intervenções feitas na 

comunidade foram feitas com auxílio da ONG SOS Mata Atlântica. 

Na classe 4 as palavras “organização” e “participação” aparecem como destaque assim 

como essas outras: “serviço”, “Butantã”, “sapé”, “social”, “população”, “morador”, 

“comunidade”. Esta classe aborda um tema mais abrangente ligado a todas as outras classes 

pois fala sobre a organização do local, aborda a comunidade do Sapé, moradores e a região. 

Na classe 5 as principais palavras citadas foram: “região”, “morador”, “mutirão”, 

“promover”, “acompanhar”, está classe está diretamente relacionada à classe 1. Nesta classe 

percebe-se a importância de promover a participação dos moradores com mutirões na 

comunidade para monitoramento da região para evitar o lixo e esgoto. 

Na classe 6 as palavras mais citadas foram: “córrego”, “cristalino”, “Sabesp”, “peixe” 

estas palavras aparecem com outras dentro desta classe. Esta classe reúne as palavras 

direcionadas para a limpeza do córrego do Sapé. 

Pela análise geral das classes, percebe-se que a classe 4 está ligada a todas as classes, 

ou seja as palavras analisadas compõem cenários em outras classes, já a classe 1 está ligada 

diretamente a classe 5 que estão ligadas na classe 6 ou seja as palavras nesta classe se 

relacionam diretamente formando sequências diretas. E a classe 2 está ligada diretamente a 

classe 3 que se relaciona com as demais classes. 
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Ao analisar com nuvem de palavras as palavras: “Sapé”, “rio”, “água”, “qualidade” 

aparecem como destaque, no entanto todas as outras palavras aparecem de maneira menos 

evidente o que significa que não foram tão abordadas quanto. Com isso percebe-se que a 

análise do Blog Micro Rede Sapé possui um papel informativo muito relacionado com a 

qualidade da água no local por meio de coletas de água no córrego com auxílio dos 

moradores, fiscalização, mutirões de limpeza e assim propicia ao projeto de revitalização do 

córrego do Sapé um maior cuidado por parte dos moradores (ver figura 17). 

 

 

Figura 17- Nuvem de palavras com a análise do Blog Micro Rede Sapé 
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4.3. Análise das medidas de adaptação a mudanças climáticas baseadas em 

ecossistemas (AbE) na revitalização do Córrego do Sapé 

 

As atividades realizadas dentro da Revitalização do Córrego do Sapé e do Programa 

Córrego Limpo foram, a partir da literatura, associadas a infraestrutura verde e azul e a 

potenciais serviços ecossistêmicos. Entende-se que os serviços ecossistêmicos são os 

benefícios auferidos pela população, como evidenciado pela análise dos dados primários 

(entrevistas) e secundários (blog). Sob essa perspectiva, de modo a demonstrar que a 

implantação da infraestrutura verde e azul oferta serviços ecossistêmicos cuja população local 

aufere benefícios, é apresentada a análise dos dados. A figura 18 construída com o apoio de 

referencial da literatura (Demuzere et al., 2014) ilustra a análise pretendida. 

 

Figura 18 - Articulação entre infraestrutura urbana verde, os serviços ecossistêmicos 

associados e consequentemente os benefícios auferidos nas análises efetuadas. Fonte: Adaptado 

de Demuzere et al. (2014) a partir de dados primários coletados pela autora. 

 

A infraestrutura verde e azul corresponde a ações e processos que foram observadas na 

análise do córrego do Sapé como: Saneamento básico, habitação, revitalização do córrego, 

ilhas de calor, inundações e áreas de lazer. Esses dados foram mencionados nas entrevistas 
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com os moradores e, na pesquisa documental e permitiram identificar os benefícios 

provenientes dos serviços ecossistêmicos pelas atividades do processo de revitalização do 

córrego do Sapé enquanto infraestrutura verde e azul, 

Comprovada por meio da análise com os moradores e literatura a oferta de serviços 

ecossistêmicos pela revitalização do córrego do Sapé, buscou-se identificar se esse contexto 

pode ser caracterizado como medidas de adaptação baseada em ecossistemas (AbE). A tabela 

11 apresenta a análise realizada. 

 

Tabela 11 -Adaptação baseada em Ecossistemas para áreas urbanas submetidas a impactos de 

mudanças climáticas com os dados do córrego do Sapé. 

Impacto da 

Mudança Climática 

Medida de Adaptação baseada em 

Ecossistemas para áreas urbanas 
Referência 

Inundação 

Evitar/reduzir superfícies impermeáveis, 

Parque Linear 

Renaturalização dos sistemas fluviais; 

Infiltração de águas pluviais; 

PNA, 2016. 

Inundação e 

escassez de água 

Manutenção e gestão de áreas verdes para 

retenção de inundações e armazenamento de 

água 

PNA, 2016. 

Habitações 

Ações de urbanizações em assentamento 

precários, produção de habitação social e 

regularização fundiária de interesse social  

PNA, 2016. 

 

Saneamento básico 

 

Melhoria nas condições de vida 

 

Oliveira & Moreira (2006) 

 

Fonte: modificada de Geneletti & Zardo (2016) a partir dos dados coletados pela autora.  

  

Um dos impactos associados a mudança do clima é a “inundação” que no caso 

estudado tem como medida de adaptação no contexto de AbE para áreas urbanas a criação do 

Parque Linear. Isso foi comprado com a revitalização do córrego do Sapé em que o parque 

linear auxiliou no processo de interromper as inundações que ocorriam na região pois com 

isso a infiltração das águas fluviais tornou-se favorecida. Outro fator determinante foi o 

investimento em novas habitações e saneamento básico no local, com isso as novas moradias 
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atenderam os moradores das áreas de risco e melhoraram as condições de vida, além de 

diminuir vetores e roedores no local. 

A fim de analisar se os dados coletados atendem as medidas de AbE, conforme 

descritas no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), apresenta-se a tabela 

12. Esta tabela demonstra que os serviços ecossistêmicos atingidos no local pelas atividades 

de revitalização do córrego do Sapé constitui-se como a oportunidades AbE conforme 

preconizado no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. 

 

Tabela 12 - Serviços ecossistêmicos urbanos e oportunidades para aplicação de AbE em 

cidades para adaptação à Mudança Climática. 

Serviços 

ecossistêmicos  

Exemplos de oportunidades de AbE Adaptação à Mudança Climática 

Água  

 

- Serviços de provisão 

de água e regulação do 

fluxo hídrico. 

 

 

 

- Reduzir risco de 

inundações 

 

- Recuperação e manutenção de áreas 

naturais no entorno de rios e nascentes,  

-   

- Implementação de programa de gestão 

integrada dos recursos hídricos. 

 

- Uso de tratamento de esgoto por zonas 

de raízes em locais onde não existe 

tratamento de esgoto convencional. 

 

-Sistemas de tratamento de água para 

consumo humano; 

 

 

 

Evitar as Inundações e enchentes; 

 

Manutenção e gestão de áreas verdes 

para retenção de inundações e 

armazenamento de água 

Cidades:  

 

Redução do risco de 

desastres naturais; 

 

Água limpa, absorção 

de água e melhora no 

gerenciamento de água 

pluvial; 

 

Regulação 

microclimática,  

 

- Reflorestamento e plantio de árvores 

para diminuição das ilhas de calor e 

redução do escoamento superficial da 

água; 

 

- Aumento de áreas permeáveis, com 

políticas públicas de incentivo à 

manutenção e incremento das taxas de 

permeabilidade urbana; 

 

- Parques lineares ao longo da margem 

de rios contribuem para o controle de 

enchentes, evitando ainda danos a 

estruturas físicas (residências, 

estabelecimentos comerciais, pontes, 

calçadas, entre outras). 

 

 

Melhoria nas condições de vida; 

 

Ações de urbanizações em 

assentamento precários, produção de 

habitação social e regularização 

fundiária de interesse social 

 

Evitar/reduzir superfícies 

impermeáveis, Parque Linear; 

 

Renaturalização dos sistemas fluviais; 

Infiltração de águas pluviais; 

Fonte: Adaptado de Fundação Boticário & ICLEI, 2015, p.32 -34 e PNA (2016) a partir dos dados 

coletados e analisados pela autora. 
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Ao analisar os recursos hídricos na região do córrego do Sapé, percebe-se que os 

serviços de provisão de água a fim de regularizar e reduzir as inundações, abrangem algumas 

oportunidades de AbE conforme tabela 12. Com relação a essas oportunidades, citam-se a 

recuperação e manutenção de áreas naturais no entorno de rios e nascentes, implementação de 

programa de gestão integrada dos recursos hídricos, uso de tratamento de esgoto por zonas de 

raízes em locais onde não existe tratamento de esgoto convencional, sistemas de tratamento 

de água para consumo humano, a partir destes exemplos AbE pode-se citar as adaptações a 

mudança do clima para os recursos hídricos: evitar as inundações e enchentes; manutenção e 

gestão de áreas verdes para retenção de inundações e o armazenamento de água pluvial. 

Ao tratar de cidades os serviços ecossistêmicos elencados são: redução do risco de 

desastres naturais; água limpa, absorção de água e melhora no gerenciamento de água pluvial 

e a regulação microclimática. Com isso para cidades as oportunidades AbE que se relacionam 

com os serviços ecossistêmicos são: reflorestamento e plantio de árvores para diminuição das 

ilhas de calor e redução do escoamento superficial da água; aumento de áreas permeáveis, 

com políticas públicas de incentivo à manutenção e incremento das taxas de permeabilidade 

urbana; Parques Lineares ao longo da margem de rios que contribuem para o controle de 

enchentes. Para estes fatores citados pode-se enumerar como medidas de adaptação à 

mudança do clima: melhoria nas condições de vida; ações de urbanizações em assentamento 

precários, produção de habitação social e regularização fundiária de interesse social; 

evitar/reduzir superfícies impermeáveis, Parque Linear; renaturalização dos sistemas fluviais 

e a infiltração de águas pluviais. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O cotejamento dos preceitos apresentados no referencial levantado da literatura acerca 

da valorização dos serviços ecossistêmicos urbanos, por meio da implantação de 

infraestrutura verde e azul, como indutores de medidas de adaptação às mudanças climáticas 

baseada em ecossistemas, aos programas de revitalização de cursos de água na cidade de São 

Paulo permite identificar alguns entraves e oportunidades, do ponto de vista técnico e do 

ponto de vista de gestão. Nesse contexto, considera-se que as potencialidades advêm da 

discussão dos aspectos técnicos da revitalização dos cursos da água e os entraves estão 

relacionados aos aspectos de gestão, seja no tocante à integração do planejamento urbano e 

ambiental na cidade, seja pela realização do monitoramento adequado desses programas que 

contemple a reavaliação dos resultados atingidos e a retroalimentação do mesmo para análise 

da eficácia da sua concepção. 

Do ponto de vista técnico, observa-se que não obstante às medidas de implementação 

de infraestrutura verde e azul, como os programas realizados pela prefeitura de São Paulo, há 

uma série de outras medidas como as destacadas por Cormier & Pellegrino (2008), por 

Iablonovski (2014) e Ferreira & Machado (2010) que podem ser consideradas nesses projetos, 

de modo a ampliar os resultados em torno de medidas de AbE. Em escala de projetos Cormier 

& Pellegrino (2008) detalham uma série de medidas que, se implementadas, têm grande 

potencial para desempenhar as funções já promovidas pelas soluções adotadas nesses projetos 

como também contribuir para um controle mais efetivo das cargas poluidoras difusas que 

tanto degradam os recursos hídricos urbanos. Iablonovski (2014) e Ferreira & Machado 

(2010) por sua vez preconizam aspectos da inserção dessas medidas em escala de 

planejamento que extrapola as intervenções localizadas, buscando promover por essas 

medidas a conectividade da paisagem criando-se corredores verdes que ampliam ainda mais a 

oferta de serviços ecossistêmicos para a cidade. 

Também do ponto de vista técnico, há que se considerar como uma oportunidade de 

promoção de AbE nos projetos de revitalização dos rios urbanos a discussão ampla de 

medidas propriamente ditas como de infraestrutura verde e azul como preconizado no Plano 

Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas e discutido no estudo realizado pelo Grupo 
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Boticário (2015), maximizando sempre que possível a adoção de medidas não-estruturais em 

detrimento das estruturais. 

Enquanto entraves de gestão Carbone et al. (2015) relatam que a revitalização dos 

risos urbanos deve ocorrer concomitantemente com a recuperação paisagística local 

demandando articulação entre os programas e principalmente entre diferentes órgãos 

municipais e estaduais, como a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo - SVMA, 

a Secretaria de Habitação - SEHAB e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – SABESP. Entretanto essa articulação revela-se ineficiente segundo Travassos (2010). 

Travassos & Schult (2013) colocam as políticas de urbanização de assentamentos 

precários e de habitação de interesse social no mesmo nível que as de drenagem, saneamento 

e criação de áreas verdes. As autoras reforçam que a integração dessas políticas perpassa 

necessariamente por interação institucional em que a articulação de instrumentos de 

planejamento urbano e ambiental como planos de bacia hidrográfica, planos regionais e 

zoneamento ecológico-econômico na bacia hidrográfica de intervenção assumisse esse papel. 

Ainda segundo as autoras o Plano Diretor Estratégico estabeleceu as bases enquanto programa 

para cumprir esse papel por meio do Plano de Recuperação Ambiental de cursos de água e 

fundos de vale, mas não estabeleceu a concepção do plano, os stakeholders envolvidos e os 

procedimentos para sua implementação. 

Outro aspecto importante refere-se a auferir os resultados dos programas em termos de 

benefícios ou de serviços ecossistêmicos. Travassos (2010) relata que por vezes os parques 

lineares são executados em locais onde não existem habitações precárias não promovendo 

diretamente ações de saneamento ambiental remetendo a parques lineares caracterizados por 

corpos hídricos poluídos. Ramires Jr. (2015) revelaram uma série de conflitos ambientais em 

córregos cobertos pelo Programa Córrego Limpo como: i) reocupação irregular às margens 

dos córregos, ii) reincidência da poluição (descarte inadequado de lixo e entulho, lançamento 

irregular de esgoto in natura) em virtude da baixa percepção dos resultados positivos quanto à 

manutenção da qualidade ambiental dos cursos d’águas urbanos e iii) não engajamento da 

população em torno da questão. Ademais, os autores destacaram que apenas 53% dos 

córregos após incluídos no Programa Córrego Limpo vêm se mantendo despoluídos, 

demonstrando resultados limitados. Carbone et al. (2015) ainda destacam que no caso de 

reassentamentos as famílias removidas são indenizadas com valores incompatíveis aos de 
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mercado, praticamente impulsionando a migração dessas famílias para outros locais de risco 

em áreas frágeis do ponto de vista ambiental. 

Nesse contexto, devem ser incluídos os serviços ecossistêmicos. Segundo Rosa & 

Sánchez (2015), os serviços ecossistêmicos vêm sendo considerados como um conceito 

inovador e integrador que revela um melhor entendimento da relação entre ecossistemas e 

meio ambiente, podendo ser aplicado em diversos contextos de tomada de decisão, como 

monitoramento de planos e programas. Desse modo, a avaliação dos serviços ecossistêmicos, 

por meio de indicadores, além de enfatizar os benefícios auferidos pela população por meio 

desses projetos, também poderia avaliar se a infraestrutura verde e azul está cumprindo papel 

de medidas de adaptação baseada em ecossistemas, como discutido por Demuzere et al. 

(2014). 

O quadro levantado por Garcias & Afonso (2013) sobre alguns dos principais projetos 

de revitalização de rios no mundo e no Brasil apontam soluções diversificadas, com 

predomínio das obras de saneamento. Entretanto, alguns casos mostram a preocupação em 

não apenas recuperar a qualidade da água, mas também recuperar a qualidade do ecossistema 

do rio, o que sem dúvida agrega um potencial maior de geração de serviços ecossistêmicos. 

Uma outra oportunidade nos projetos de revitalização de cursos de água urbanos refere-se à 

priorização das medidas de AbE que possam aumentar a oferta de serviços ecossistêmicos e 

consequentemente os benefícios ao ambiente e à população, quando comparados às medidas 

de adaptação convencionais.  
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6. CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu demonstrar a partir da análise do córrego do 

Sapé que a revitalização de rios urbanos abrange medidas de adaptação às mudanças 

climáticas baseada em ecossistemas. A análise de programas públicos vigentes na cidade de 

São Paulo, como o de criação de parques lineares e de despoluição de córregos urbanos, que 

atuam nesse contexto evidencia o potencial que as atividades relacionadas à revitalização dos 

cursos d´água urbanos ensejam em ampliar a gama de serviços ecossistêmicos urbanos por 

meio da adoção de medidas de infraestrutura verde e azul. Essas melhorias urbanas e 

ambientais promovidas na revitalização do córrego do Sapé podem, dessa forma, serem 

consideradas medidas de adaptação às mudanças climáticas, até mesmo configurar-se em 

adaptação baseada em ecossistemas. 

O próprio marco maior nacional nesse sentido, o Plano Nacional de Adaptação às 

Mudanças Climáticas analisado neste trabalho, coloca como um dos pilares a revitalização 

dos cursos de água por meio de ações de saneamento e de drenagem sustentável. Nesse 

contexto, a implantação da infraestrutura verde azul, pautada na valorização de serviços 

ecossistêmicos, revela-se como importante indutor de medidas de adaptação baseada em 

ecossistemas. 

O processo de revitalização do córrego do Sapé empreendido como atividades de 

infraestrutura verde e azul permitiu ampliar a oferta de serviços ecossistêmicos como 

regularização da vazão em cursos de água, melhoria da qualidade da água, regulação do 

microclima, redução de riscos de inundação e outros desastres induzidos. Os benefícios 

auferidos pela população por esses serviços comprovam o provimento de melhorias urbanas 

na região como AbE, atendendo ao preconizado no Plano Nacional de Adaptação à Mudança 

do Clima (PNA). Desse modo, mesmo o PNA sendo posterior ao processo de revitalização do 

córrego do Sapé, é importante destacar que projetos existentes na cidade de São Paulo visam 

melhorias para minimizar as vulnerabilidades urbanas. Ao mesmo tempo esse projeto anterior 

ao marco dessa política pode ampliar seu escopo na tentativa de abranger outros aspectos que 

podem ensejar uma maior efetividade das práticas de AbE. 
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Pode-se perceber que as entrevistas com os moradores obtiveram resultados positivos 

frente o projeto de revitalização do córrego do Sapé, porém nem todos os moradores 

entrevistados entenderam todos os benefícios que o projeto agregou na comunidade. Porém 

percebe-se que simplesmente fazer o projeto e não fiscalizar ou assegurar que as medidas 

implantadas no local funcionem, nem sempre é a solução mais eficiente, pois a região ainda 

sofre muito com a problemática do lixo e falta de conscientização dos moradores perante o 

parque linear, ciclovia, áreas de lazer e novas moradias. 

A entrevista com a funcionária da prefeitura no período da implantação do projeto foi 

fundamental para entender melhor a problemática da região e entender como foi o processo de 

implantação pela visão dos órgãos envolvidos e como os moradores foram envolvidos neste 

contexto. Percebeu-se que para um projeto desta complexidade todas as esferas devem estar 

envolvidas porém os moradores tem um papel fundamental no diálogo do projeto. No entanto 

sabe-se que a questão política está envolvida diretamente na execução da obra e devido todos 

os entraves do projeto as gestões governamentais alteraram prazos e por muitas vezes 

atrapalharam o andamento das obras. 

O blog Micro Rede Sapé teve uma papel fundamental pois pode-se perceber as ações 

de caráter informativo a população sobre o local onde moram e as ações para manter a 

limpeza e conservação da comunidade. No entanto boa parte das informações estão voltadas 

para a qualidade da água. 

Como estudos futuros recomenda-se que os serviços ecossistêmicos identificados 

nessa pesquisa sejam melhor estabelecidos e sejam monitorados por meio de indicadores. 

Recomenda-se ainda que outras práticas de infraestrutura verde sejam adotadas de modo a 

ampliar a oferta de serviços ecossistêmicos fornecidos e, consequentemente, as medidas de 

adaptação baseada em ecossistemas. 

Não obstante essas oportunidades de melhorias das condições de qualidade ambiental 

das cidades norteadas pela recuperação dos elementos chave na estruturação urbana, os cursos 

de água urbanos, há entraves relevantes que devem ser equacionados, tanto para a obtenção de 

resultados positivos desses programas no âmbito das cidades, quanto para atingir as 

expectativas dos grandes marcos nacionais e estaduais da Política Nacional do Clima, da qual 

os planos de adaptação são partes constituintes e fundamentais. Notadamente, as fragilidades 

verificadas na integração de planos são consideradas obstáculo que afeta não apenas a gestão 
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municipal, mas nesse contexto, também se configura como o principal fator limitante para que 

resultados mais efetivos de revitalização de cursos d´água e adaptação, baseada em 

ecossistemas, sejam alcançados. 

Por fim, o reconhecimento de que programas de revitalização de drenagens urbanas 

ensejam medidas de AbE permite contribuir para uma discussão mais aprofundada do alcance 

dos programas públicos que visam reverter o quadro de degradação atual dos rios urbanos. 

Esse é, um cenário grave, urgente e recorrente em que as cidades, que se encontram 

submetidas aos impactos das mudanças climáticas, devem buscar caminhos para se adaptarem 

às suas vulnerabilidades, em busca de se tornarem cidades resilientes ou cidades sustentáveis. 
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APÊNDICE 

 

Modelo de Questionário aplicado com os moradores 

 

Questionário de Percepção e Atitude em relação ao processo de Revitalização do 

Córrego do Sapé 

Atitude em relação ao objeto (Afetivo) 

1- Ao observar o processo de revitalização do córrego do Sapé como você se sente? 

_____________________________________________________________________ 

A. É deprimente / é entusiasmante 

B. Fiquei triste / fiquei feliz  

C. Criou um humor negativo / criou um clima positivo 

 

ESCALA NOME - Atitude em direção ao objeto (repugnante) 

2- Em relação ao seu bairro antes do processo de intervenção como você o considera? 

E após o processo de intervenção? 

______________________________________________________________ 

 

A. Desagradável / atraente 

B. Nojento / não nojento  

C. Desagradável / de bom gosto  

D. Revoltante / não revoltante  

 

ESCALA NOME:  Atitude em direção ao objeto (diversão)  

3- Se você fosse definir seu bairro em poucas palavras como você definiria? E em 

uma palavra? 

___________________________________________________________________ 

A. Divertido  

B. Excitante 

C. Agradável 

D. Alegre 

E. Tranquilo  

F. Perigoso 

G. Não gosto do meu bairro 

Identificação social 

4- Como você recomendaria este bairro para outra pessoa morar? Por quê (caso 

negativo)? 

__________________________________________________________ 
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5- O quanto este bairro significa para você e o quanto ele desperta algum sentimento 

em você? Qual sentimento? 

______________________________________________________________ 

 

E. ___ é algo que eu raramente penso.  

F. Eu realmente não tenho nenhum sentimento claro sobre _____ 

G. _____ é uma parte importante de quem eu sou.  

H. .. . . Significa mais para mim do que apenas __________. 

 

Percepção- Explorando os aspectos da intervenção / positivos negativos/benefícios/etc - antes 

e depois 

6- Houve incidência de enchentes na região após a revitalização do córrego do Sapé? 

Com que frequência (resposta sim/positiva)? 

_____________________________________________________________________ 

7- O que você diria do projeto de revitalização do córrego e da construção de 

moradias ao redor (reurbanização da Favela do Sapé, assentamentos, moradias)? 

______________________________________________________________ 

8- A região ficou mais quente ou mais fresca (microclima) após a revitalização? 

______________________________________________________________ 

9- Houve aumento/diminuição de insetos e/ou roedores após a revitalização do 

córrego do Sapé? 

______________________________________________________________ 

 

10- O que você diria sobre o aproveitamento das áreas de lazer criadas no projeto de 

revitalização e reurbanização (ciclo faixa, quadras de futebol e vegetação)? Quem 

mais aproveita os espaços de lazer? E quem menos/não aproveita? 
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Dados das entrevistas com os moradores 

Dia 22.04 

 

Entrevistado 1 

Questões Respostas 

Q1 Fiquei muito feliz ao saber do projeto, será bom para todo mundo, só 

tem a crescer para os moradores.  

Melhorou muito. 

 

Entusiasmante 

Q2 Melhorou o córrego enchentes, problema para todos, prejudicava 

principalmente quem morava em volta.  

Agradável. 

Q3 Tranquilo mas não favorável para os moradores 

Q4 Sim recomendaria o bairro pois é seguro, mas não pretende morar pra 

vida toda 

 

Q5 Moram desde que nasceram 

Q6 Qualquer chuva antes transbordava, atualmente não houve mais 

enchentes 

Q7 Gostou, mas deveria atender a todos os moradores.  

Em relação as casa, melhorou bastante, mas depende muito das 

pessoas, no entanto nem todos foram atendidos, depende muito das 

pessoas que vão morar devido a civilização e educação dos indivíduos 

Q8 Não percebeu diferença 

Q9 Melhorou muito, diminuiu roedores e insetos. 

Q10 Sim, os moradores usam e até fazem fogueiras. 

Comentários 22 anos, Homem, área de casas. 

  

 

 

Entrevistado 2 

Questões Respostas 

Q1 Como eu não tinha acesso a planta, esperava que a canalização fosse 

coberta e duplicasse a avenida. 

Ficou agradável aos olhos o processo de intervenção. 

Q2 Gostei, melhorou e valorizou  

Q3 Largado, fizeram construíram e foram embora.  

Córrego cheio de lixo;  

Falta um projeto de conscientização e fiscalização; 

Falta educação ambiental 

Q4 Indicaria sim, gosto do bairro. 

Q5 Desde que casou mora aqui então desperta um sentimento de 

lembranças boas. 

Q6 Continua tendo enchentes no período de chuvas fortes, mas só inundou 

a avenida, sem inundar as casas. 

Q7 Foi positiva, agradável aos olhos. Apesar das dificuldades como 
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abandono de carros, obstrução do hidrante com carros, lixo espalhado. 

Q8 Ficou mais frio, fresco. 

Q9 Inseto aumentou, roedores diminuiu 

Q10 Utilizam mas depredaram muito, destruíram boa parte das quadras, 

quem mais usa são crianças e adolescentes 

Comentários Mora a Mais de 30 anos; A derrubada das casas foi bem difícil e 

terrível parecia a Síria. 

Homem, idade mais de 50 anos 

 

Entrevistado 3 

Questões Respostas 

Q1 Melhor 

Q2 Não mudou não 

Q3 Divertido 

Q4 Sim 

Q5 Gosto do lugar e das pessoas. 

Q6 Não houve mais enchentes 

Q7 Bom, muito bom 

Q8 Não perceberam mudança 

Q9 Aumentou os insetos, os roedores não perceberam mais 

Q10 Mais ou menos, usam pouco. As crianças usam mais. 

Comentários Mulher, idade mais de 40, moram nas casas a direita em frente ao 

córrego 

 

 

Entrevistado 4 

Questões Respostas 

Q1 Melhor 

Q2 Continua a mesma coisa, não mudou 

Q3 Excitante 

Q4 Sim, recomendaria 

Q5 Gosto do lugar e das pessoas 

Q6 Não houve mais enchentes 

Q7 Bom, muito bom 

Q8 Não perceberam mudança 

Q9 Aumentou os insetos, os roedores não perceberam mais 

Q10 Mais ou menos, usam pouco. As crianças usam mais. 

Comentários Mulher, idade mais de 35, moram nas casas a direita em frente ao 

córrego. 

 

 

Entrevistado 5 

Questões Respostas 

Q1 Me sinto melhor 

Q2 Antes era bem castigado, hoje já mudou o modo de pensar dos 
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moradores.  

Melhoria, gosto do que aconteceu 

Q3 Legal 

Q4 Sim recomendaria o bairro 

Q5 Sentimento de melhoria atual, antes não gostava 

Q6 Não teve mais enchentes após o processo de intervenção 

Q7 Sim gostei, a prefeitura tinha avisado que seria assim 

Q8 Ficou mais arejado 

Q9 Continua na mesma 

Q10 Ciclovia tem uso, quem mais usa as quadras e as áreas de lazer são os 

(noias, drogados) 

Comentários 42 anos como morador, Homem, cerca de 50 anos 

 

 

Entrevistado 6 

Questões Respostas 

Q1 Melhorou muito 

Q2 Foi agradável 

Q3 Agradável 

Q4 Sim 

Q5 Me sinto feliz 

Q6 Teve melhoria, não teve mais enchente 

Q7 Sim, gostou 

Q8 Está mais arejado 

Q9 Diminuiu bastante, mas ainda tem 

Q10 Faz uso e gosta, possui bastante movimento 

Comentários Mora desde que nasceu 18 anos, Mulher 

 

 

 

Entrevistado 7 

Questões Respostas 

Q1 Normal, todos merecem ter seu canto 

Q2 Melhorou 

Q3 Não gosta do bairro, foi criada em outro local e preferiria morar lá 

Q4 Recomendaria o bairro 

Q5 Não desperta nenhum sentimento 

Q6 Melhorou as enchentes  

Q7 Deveriam ter cumprido o que prometeram, a promessa era ter alocar 

todos nos prédios; 

Q8 Não mudou em nada 

Q9 Não mudou em nada, continua tendo ratos e roedores 

Q10 As áreas deveriam ter sido feito para os moradores de todas as regiões, 

atualmente junta lixo e drogados.  

Fizeram de maneira desigual para todos os moradores. 
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Comentários A mãe morava a muito tempo, e ela está a 6 anos novamente. 

Mulher, mais de 40 anos 

 

 

Entrevistado 8 

Questões Respostas 

Q1 Gostei 

Q2 Continua a mesma porcaria, do mesmo jeito 

Q3 Péssimo, não gosto do bairro 

Q4 Não recomendaria 

Q5 Lembranças ruins 

Q6 Não teve mais enchentes 

Q7 Foi bom 

Q8 Mesmo jeito, quente 

Q9 Continua, possui muitos ratos 

Q10 Ciclovia colocam carros, usam skates. Não tem uso. 

Comentários Mulher, quase 40 anos. Morava nas áreas irregulares e foi contemplada 

nas novas moradias. 

 

 

Entrevistado 9 

Questões Respostas 

Q1 O que fizeram foi mal feito, mas está melhor, colocaram umas pedras 

dentro de uma gaiola, era melhor se fosse de alvenaria, falta limpeza 

para ajudar a agua passar 

Q2 Melhorou um pouco, valorizou. 

 Tinha barracos na frente da minha casa anteriormente, era um 

absurdo. 

Q3 Gosto 

Q4 Sim recomendaria, é bom de morar, se tem pessoas ruins de vida 

errada não mexem com os moradores, é um bairro tranquilo, seguro. 

Q5 Alegre, gosto bastante, fazem muitos anos que moro aqui 

Q6 Melhorou, pois antes invadia agua nas casas 

Q7 Gostei e inclusive estou pagando um para minha esposa que morava 

antes na favela. 

Q8 Não mudou não, continua quente. 

Q9 Para evitar deveria ter uma dedetização, mas diminuiu. 

Q10 Má conservação, gostei da ciclovia, mas as pessoas não respeitam. 

Comentários Mora a mais de 37 anos, Homem, mais de 60 anos. 

  O que quer dizer revitalização? (Não sabia) 

 

Dados das entrevistas do dia 24.05.2017 
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Entrevistado 10  
Questões Respostas 

Q1 Eu gostei do que foi feito, fiquei feliz 

Q2 Antes era muito ruim, muita bagunça, hoje está muito melhor, ficou 

mais agradável 

Q3 Eu gosto daqui, agradável 

Q4 Sim é seguro 

Q5 Moro aqui a 18 anos, gosto, fiz minha família aqui. 

Q6 Não houve mais enchentes 

Q7 Eu gostei mas acho que faltou informação para os moradores de como 

seria, a quem iria atender as moradias 

Q8 Não senti diferença 

Q9 Insetos continuam ou até aumentaram, roedores diminuíram. 

Q10 As crianças que mais aproveitam 

Comentários Mulher cerca de 40 anos, moradora da área sem reurbanização 

  

 

 

Entrevistado 11 

Questões Respostas 

Q1 Eu gostei, mas acho que poderia ser melhor pensado, mas achei 

positivo 

Q2 Eu já gostava, mas hoje está muito mais organizado as coisas aqui, 

gostei. 

Q3 È alegre e tranquilo 

Q4 Sim gosto daqui, minha família quase toda mora aqui 

Q5 Sentimento de casa, gosto daqui, desde minha adolescência moro aqui, 

fiz minha família 

Q6 Não houve mais enchentes, só a rua que alaga se a chuva for muito 

forte 

Q7 Eu gostei do que foi feito, mas achei que todas as pessoas teriam casas 

novas 

Q8 Não percebi mudança 

Q9 Insetos tem muito, roedores de como era hoje melhorou 

Q10 As crianças, adolescentes e o tráfico uso o local 

Comentários Mulher, cerca de 36 anos, 3 filhos, moradora das moradias novas 

  

 

 

Entrevistado 12 

Questões Respostas 

Q1 Eu gostei, mas fico triste pois parece que não está terminado 

Q2 Está muito melhor hoje sem dúvidas, antes tinha ainda mais cara de 

favela, o projeto ficou bonito. 

Q3 Não conheço outro lugar para morar, gosto muito daqui é tranquilo e 
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alegre 

Q4 Sim recomendaria, tenho muitos amigos e familiares aqui. 

Q5 Desperta muitos, lembranças de infância alegres e tristes. 

Q6 Não houve mais enchentes 

Q7 Eu gostei, mas acho que ainda não está terminado, falta mais 

moradias, projeto de educação ambiental, trabalho social mais ativo. 

Q8 Não me lembro, mas acho que não mudou não 

Q9 Insetos tem muito, roedores diminuiu 

Q10 As crianças usam muito as quadras, o parque linear está abandonado, 

grama grande. 

Comentários Homem, cerca de 26 anos, mora desde que nasceu, mora na área ainda 

sem intervenção 

  

 

 

Entrevistado 13 

Questões Respostas 

Q1 Eu gostei muito 

Q2 Ficou melhor aos olhos, visualmente está bem bonito, mas tem 

defeitos 

Q3 Gosto daqui, acho tranquilo e divertido 

Q4 Eu recomendo sim 

Q5 Não moro a muito tempo, mas o tempo que eu moro já fiz amigos 

Q6 Não houve mais enchentes 

Q7 Eu gostei, mas acho que deveria ter atendido mais famílias, pois não 

foi isso que foi dito para os moradores no inicio 

Q8 Não percebi não, está igual 

Q9 Roedores diminuíram mas tem muitos, insetos tem bastante, mas o 

problema também é devido os moradores que jogam lixo nos lugares 

errado 

Q10 As crianças usam, mas houve muito vandalismo, o parque linear faz 

tempo que está abandonado 

Comentários Morador homem com cerca de 30 anos, mora fazem 12 anos. 

  

 

 

Entrevistado 14 

Questões Respostas 

Q1 Eu me admirei, achei que não ficaria tão bonito 

Q2 Gostei bastante, ficou diferente do que era 

Q3 Gosto daqui, agradável 

Q4 Sim recomendaria 

Q5 O bairro que eu nasci, gosto daqui 

Q6 Não houve mais enchentes, mas eu já sofri muito com enchentes, 

minha casa ficava no caminho do córrego 

Q7 Ficou muito bom 
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Q8 Minha casa é fresca, como antes morava em uma de madeira era bem 

quente 

Q9 Insetos tem bastante, roedores ainda vejo na rua sim 

Q10 As crianças usam bastante, mas tem gente que destrói, vandalismo 

Comentários Mulher, cerca de 40 anos, 4 filhos, viúva, mora nos novos 

assentamentos 

  

 

 

Entrevistado 15 

Questões Respostas 

Q1 Me sinto feliz, eu gostei muito, nem esperava que minha região fosse 

ficar tão diferente 

Q2 Hoje está mais agradável 

Q3 Aqui é tranquilo de morara e um bairro alegre apesar dos problemas e 

trafico 

Q4 Recomendaria sim, gosto daqui 

Q5 Moro aqui desde que nasci, tenho família, amigos, conheço muita 

gente. 

Q6 Não teve mais enchentes 

Q7 Eu gostei do que fizeram no córrego, antes era muito sujo, cheio de 

casas. As casas novas ficaram muito boas, mas infelizmente só 

levaram quem estava em área de riscos e nem todos que mereciam 

receberam ajuda. 

Q8 Acho que não mudou nada 

Q9 Roedores diminuiu, mas insetos tem muito ainda 

Q10 As crianças e os adolescentes usam mais as quadras, o parque 

atualmente está abandonado não dá para usar, a ciclo faixa usam como 

estacionamento e deposito de entulho. Nem todos sabem para que 

servem as coisas aqui 

Comentários Morador, Homem, 22 anos, mora desde que nasceu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

Dados obtidos do Blog 

 

Blog :  Micro rede Sape 

http://microredesape.blogspot.com.br/ 

 

 

http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/voluntarios-vigiam-a-qualidade-da-

agua-dos-rios-de-sao-paulo/ 

1 

Voluntários vigiam a qualidade da água dos rios de São Paulo 

Ao todo, 125 grupos de observadores de rios, sob orientação da SOS Mata Atlântica, atuam 

em 90 corpos d’água que formam as bacias do Alto e Médio Tietê 

Olha só, a água está cristalina, agora tem até peixinho”, contava empolgada, na última 

segunda-feira, a pequena Isabelle Aguiar Coelhas, de 8 anos, diante do Córrego do Sapé, no 

bairro do Rio Pequeno (zona oeste da capital). Mas uma coisa preocupava o grupo de adultos 

que estava ao lado dela. No final de semana anterior, tinha começado a jorrar esgoto de uma 

galeria pluvial que deságua no córrego. A suspeita é que se tratava de alguma ligação 

clandestina. 

Logo a Sabesp foi acionada, e técnicos começaram a investigar o origem daquele esgoto, 

enquanto o grupo voltava a seus afazeres. Eles estavam ali cumprindo uma programação que 

já vem de quase dois anos. Todo mês, munidos de luvas, pequenos frascos e reagentes 

químicos, avaliam a qualidade da água do córrego. 

São um dos 125 grupos que atuam em 98 corpos d’água das bacias do Alto e Médio Tietê e 

que fazem parte do projeto “Observando os Rios”, da SOS Mata Atlântica. São os dados que 

eles coletam que ajudam a traçar o perfil da qualidade do principal rio paulistano. O 

levantamento mais recente, lançado nesta quinta-feira, mostrou que 137 km do Tietê ainda 

http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/morto-em-137-km-rio-tiete-tem-leve-melhora/
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tem qualidade ruim ou péssima. O Sapé deságua no Jaguaré, que vai para o Pinheiros e 

termina no Tietê. 

Isabelle e a avó, Maria Ilza, faziam ginástica em uma praça à beira do córrego quando 

começaram a ver uma movimentação no ano passado. “Pedi para vir experimentar e minha 

avó deixou”, conta a menina, que não se contentou em olhar. Logo quis pular na beira da água 

para ajudar. É ela e Cesar Pegoraro, educador ambiental da SOS, que mensalmente pulam a 

mureta que canalizou o córrego e descem até o seu leito para coletar um pouco de água. 

Maria Ilza lembra que isso há até bem pouco tempo isso não era possível. O córrego era 

praticamente coberto por uma favela. Barracos de palafita ficavam por cima dele e o esgoto 

corria solto, atingindo até 1,5 metro de altura. 

A partir de 2009 começou um processo de urbanização e a partir de 2011 teve início a 

construção de rede para a coleta de esgoto, pronta no começo de 2014. Hoje os dejetos não 

chegam mais, peixinhos voltaram, e a comunidade, que só via ali um grande lixão, começou a 

olhar de novo para o córrego e a cuidar dele. Além do monitoramento da água, fazem 

mutirões para a limpeza de lixo que ainda tem gente que insiste em jogar no rio. E justamente 

por terem abraçado o Sapé que foram capazes de identificar a nova ameaça. 

Foi mais ou menos na mesma época que a rede de esgoto começou a funcionar que a SOS 

convidou os moradores a participarem do monitoramento. Juntos analisam se tem cheiro e 

lixo ou peixes e outros organismos. Medem temperatura e os níveis de oxigênio, de 

coliformes fecais, de fosfato, nitrato, o nível de acidez da água e de turbidez. 

Todo mundo participa, verificando as cores que mudam nos frasquinhos quando se mistura a 

água do córrego com algum dos reagentes. Pegoraro aproveita cada análise para explicar o 

que os dados significam. “Hoje encontramos vários bichinhos vermelhinhos”, fala enquanto 

passa o pote com água na mão de um a um. “São uns verminhos, que funcionam como 

bioindicadores. A gente nunca tinha visto tantos aqui. Eles inspiram atenção, porque podem 

indicar alguma contaminação da água com matéria orgânica”, explica, já levantando suspeita 

sobre o vazamento que eles tinham acabado de detectar. 

Na sequência eles medem a temperatura: 22°C. Bom, mas poderia ser melhor. “Quanto mais 

quente, menos oxigênio”, explica o educador. “O ideal é estar fresco, mas como não temos 

mata ciliar, acaba esquentando mesmo.” 

Na primeira medição do local, feita há mais de dois anos, a análise indicou qualidade péssima. 

Na segunda-feira, mesmo com o vazamento, a nota do Sapé ficou no limite entre o regular e o 

bom. A comunidade ficou orgulhosa. 

O “Observando os Rios” conta com grupos em vários pontos da cidade, das mais diversas 

condições sociais e ambientais, a fim de mapear as bacias como um todo. “Para trabalhar com 

gestão de água, de saneamento, é preciso ir além do rio principal e olhar os córregos, o solo. 

Tem de entender as condições do micro para poder atuar no macro. Precisamos de todos os 

riozinhos limpos para ter o Tietê limpo”, explica Gustavo Veronesi, coordenador do projeto. 

 

 

http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/morto-em-137-km-rio-tiete-tem-leve-melhora/
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2 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=219043 

14/06/2016 12h00 

 

Mutirão de limpeza do riacho do Sapé é sucesso no Rio Pequeno 

O mutirão que recolheu grande número de resíduos foi promovido em comemoração ao Dia 

Internacional do Meio Ambiente 

O riacho do Sapé, que deu nome a uma comunidade carente do Rio Pequeno - na zona Oeste 

da capital -, é motivo de orgulho para os moradores do bairro. O Sapé é um caso raro para 

todo o município, pois há cerca de dois anos não passava de um canal de esgoto da região. 

Após a Sabesp, com o projeto “Córrego Limpo”, requalificar o rio em 2014, ele passou a ter 

águas limpas e cristalinas. 

Desde então, a população do bairro junto à Micro Rede do Sapé, formada pela Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Malta Cardoso, a SOS Mata Atlântica e outros órgãos públicos, vem 

buscando cuidar e preservar as águas do riacho. Mensalmente, ideias são discutidas para a 

melhoria do Sapé e amostras da água são recolhidas para o acompanhamento de sua 

qualidade. 

Na quinta-feira (02/06), como forma de comemoração ao Dia Internacional do Meio 

Ambiente, a Micro Rede atendeu ao pedido dos moradores do Sapé e promoveu um mutirão 

de limpeza no riacho, que apesar de estar limpo, ainda sofre com a falta de conscientização de 

pessoas que descartam seus resíduos no local. 

O Dia Internacional do Meio Ambiente é comemorado todo dia 5 de junho. A celebração 

surgiu após uma conferência das Nações Unidas neste mesmo dia, em 1972. A conferência 

teve como pauta o meio ambiente, discutiu mudanças no modo de ver e tratar as questões 

ambientais e instaurou princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta.  

“Falta sensibilidade das pessoas para perceber que o menor lixinho que esteja no local errado 

é um grande desafio para nossa saúde e bem-estar. O lixo em rios e esgotos são causadores de 

doenças e mortes. Muitas vezes, acabamos sendo vítimas de nossos atos insensíveis”, relatou 

o educador ambiental do projeto “Observando Rios”, da SOS Mata Atlântica, Cesar Pegoraro. 

O mutirão foi um verdadeiro sucesso e contou com a presença da população, da Micro Rede, 

de técnicos das secretarias da Habitação e da Saúde, da Subprefeitura do Butantã, da Sabesp, 

entre outros. Juntos, coletaram desde madeiras, garrafas e roupas até mesmo uma bicicleta de 

dentro do leito do riacho. Ao todo, diversos caminhões saíram do local com suas caçambas 

cheias. 

“Esse mutirão foi um chamado para uma nova condição ambiental na comunidade e na região. 

Ele foi um marco, um diálogo com a cidade sobre novas situações em que podemos viver. A 

sujeira e o lixo não combinam com nosso local de moradia, trabalho ou lazer. Se todos sabem 

que rios limpos são bons, que lazer é importante, que saúde é fundamental, por que não 

praticamos isso todos os dias? É mais do que sentir ou falar, é fazer”, afirmou Pegoraro. 
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A SOS Mata Atlântica recolheu uma amostra da água durante o mutirão e o resultado foi 

positivo. A condição do Sapé está regular, faltando apenas um ponto para chegar em boa 

qualidade.  

“É preciso que exemplos de políticas públicas como este estejam mais presentes na cidade e 

na vontade dos cidadãos. Podemos viver em outro ambiente, com mais qualidade de vida, 

saúde e cidadania, depende apenas de fazer esta escolha e se engajar por ela”, relatou o 

educador ambiental. 

3 

 

Quinta-feira, 24 de março de 2016 

Riacho do Sapé renascendo 

Passados 2 anos da entrega do projeto Córrego Limpo (Sabesp), o riacho do Sapé tem muito a 

comemorar! 

Com suas águas cristalinas, peixinhos, girinos, moluscos e libélubas, ele está com uma 

condição de qualidade de água considerada regular, quase boa. Este resultado foi obtido na 

última análise da qualidade da água realizada em 17/03/16, por membros da Micro Rede 

Sapé. 

A Micro Rede participa do projeto Observando os Rios da SOS Mata Atlântica, que busca 

estimular os Cidadãos a acompanharem a vida do rios e suas transformações. 

O caso do Sapé é tão emblemático que a ONG publicou um texto sobre ele. Temos que cuidar 

desta conquista! Temos que inspirar outras Comunidades e localidades a terem este mesmo 

tipo de tratamento e respeito! 

Uma Comunidade se reconhece pela qualidade do rio que corta o seu território. O esgoto foi 

retirado, agora precisamos cuidar de nosso lixo! 

Sapé, um rio renascendo! 

Postado por Micro Rede Sapé às 06:36  

 

https://www.sosma.org.br/blog/um-rio-renascendo/ 

 

Um rio renascendo  - 23/03/2016 

Moro muito perto do Sapé, no Butantã, em São Paulo. A região do Sapé leva o mesmo nome 

do rio, que foi assim chamado pelos dos indígenas que ali habitaram. Sapé significa “local de 

muito capim”. 

Uma enorme comunidade se instalou no fundo do vale, em uma ocupação desordenada sobre 

o leito do riacho, que acabou perdendo a qualidade de suas águas e até “sumindo”, pois as 

pessoas desconheciam sua existência no local. 

http://microredesape.blogspot.com.br/2016/03/riacho-do-sape-esta-llimpo.html
https://www.blogger.com/profile/15989022588769069071
http://microredesape.blogspot.com.br/2016/03/riacho-do-sape-esta-llimpo.html
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Em 2010, foi retomado o programa de urbanização desta comunidade pela Secretaria de 

Habitação da Prefeitura de São Paulo. Na época viviam cerca de 2.500 famílias e as condições 

de saneamento eram muito precárias. Mas então: 

O projeto de urbanização promoveu a transferência de várias famílias para os condomínios 

que foram construídos no local onde antes estava a comunidade. 

O programa Córrego Limpo, da Sabesp, promoveu a construção do coletor tronco de esgoto e 

fez as ligações. 

E há ainda intervenções de um Parque Linear que estão sendo implementadas, a fim de 

requalificar o fundo do vale e a região. 

 

Fotos: Antes – Micro Rede Sapé. Depois – Camila Firer. 

https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2016/03/sape-antes_depois.jpg
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O resultado de tudo isso é que em fevereiro de 2014, quando foram terminadas as ligações de 

esgoto, o riacho começou lentamente o seu processo de auto depuração. Foram necessários 

alguns meses para que o riacho, até então com qualidade de água ruim, voltasse a respirar e 

mudasse de aspecto. O mau cheiro, a água cinzenta e aspecto asqueroso, deram lugar a um rio 

translúcido, com peixes, moluscos e uma nova vocação. 

Os dados das medições feitas no Sapé no âmbito do Programa Observando os Rios mostram 

a sua evolução. De qualidade RUIM (até 2014), chegamos em 2015 à qualidade 

REGULAR (26 pontos). Em 2014, participei da articulação com a Micro Rede Sapé (junção 

de entidades que atuam no local), e com representantes de órgãos públicos e cidadãos, para a 

formação de um grupo na comunidade a fim de acompanhar o ressurgimento deste corpo 

d’água. E na última análise realizada (17/03/16), tivemos a nota parcial de 34 pontos (se fosse 

35 pontos seria considerado BOM). 

Ou seja, desde o começo da coleta de esgoto, em fevereiro de 2014, este rio apenas aumenta a 

sua vontade de mostrar para a população que quando o homem dá uma mãozinha e a natureza 

começa a se recuperar! O exemplo do Sapé revela como é simples ter saúde, como é 

importante manter os rios abertos e limpos, e que os rios urbanos podem – e devem – ter outra 

relação com as pessoas e o espaço. 

Sim, muita coisa ainda precisa melhorar. Apesar desta nova condição da qualidade da água do 

Sapé, ele ainda enfrenta uma resistência cultural. Durante muitos anos ele foi o destino dos 

resíduos e muitas pessoas ainda depositam lixo em seu leito. Mas este comportamento tem 

diminuído e a Micro Rede Sapé e parceiros estão empenhados em promover diálogos, 

campanhas e mutirões para mostrar que a água mais limpa merece ser acompanhada de novos 

hábitos. 

O saneamento básico, além de ser um direito de todos, é condição para que as pessoas, os rios 

e o ambiente de maneira geral sejam saudáveis. E o Brasil ainda precisa avançar bastante 

neste sentido.  

 

4 

 

quinta-feira, 1 de março de 2012 

Micro Rede Sapé! 

 

A Micro Rede Sapé foi instituída em abril de 2011 e vem funcionando regularmente a cada 

mês, integrando as diferentes instituições que prestam serviços de natureza social, educacional 

e de saúde com o fim de refletir, discutir e encaminhar as problemáticas e necessidades dos 

moradores da comunidade Sapé. 

Trata-se de um espaço plural e de organização democrática que vem se constituindo 

gradualmente com a união e a participação ativa de representantes dos diferentes serviços que 

absorvem e atendem a população do Sapé. 

https://www.sosma.org.br/projeto/rede-das-aguas/observando-os-rios/
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2015/03/SOSMA_Agua2015_DadosCidadeSampa.pdf
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2015/03/SOSMA_Agua2015_DadosCidadeSampa.pdf
http://microredesape.blogspot.com.br/2012/03/leia-um-pouco-sobre-nos.html
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A organização da sociedade civil na região tem papel significado; há 11 anos em pleno 

funcionamento a Rede Butantã é referência. Baseada nos princípios da organização em rede, 

funciona como espaço aberto a todos os interessados, em que todos têm igual direito a 

participar. 

Constituída a partir das demandas apresentadas na rede Butantã, no início do projeto de 

urbanização da Favela do Sapé pela Sehab, a proposta da Micro Rede foi inicialmente 

concentrar os esforços de todos os serviços para assim garantir uma maior cobertura da 

população remanejadas e remanescentes. 

 

Dentro desta perspectiva vimos construindo a cada encontro a Micro Rede Sapé, que mesmo 

mantendo um elo de ligação com a Rede Butantã foi simultaneamente construindo sua 

autonomia, incorporando significativo sentido ao processo de participação    

Superamos muitos desafios, alimentamos muitas das expectativas dos participantes e 

avançamos na direção de algumas conquistas que reverberam em resultados exitosos para o 

trabalho da área.   

Valorizando e considerando a importância do exercício da participação e da relevância em 

compartilhar saberes e fazeres distintos mantemos de forma sistemática os encontros da Micro 

Rede Sapé para alcançar melhor compreensão da realidade local. Pois, embora observadas as 

características desta região que conta com uma rede de serviços disponíveis e 

articulados, revela por outro lado um grande contraste, os moradores do Sapé, mesmo 

morando no centro do Rio Pequeno, não usufruem de todo seu potencial.  

Dessa vivência muitas conquistas positivas têm se desencadeado; o projeto Sapé integrou-se a 

região e passou a fazer parte do calendário dos espaços de discussões. 

A Micro Rede Sapé com o fim essencialmente de congregar e articular os distintos serviços 

para benefícios dos moradores foi gradualmente ampliando suas intenções e se fortalecendo, 

criando sua própria identidade. 

 

 

5 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/cai-qualidade-da-agua-nos-corregos-de-sao-

paulo-aponta-estudo.html 

 

Terça-feira, 15 de março de 2016 

Rio novo e cultura velha 

O riacho do Sapé passou há mais de dois anos pela sua requalificação, ou seja, as obras de 

coleta de esgoto foram feitas e sua água ficou cristalina. 

Quem olha para o riacho percebe facilmente esta diferença. Peixinhos, girinos e ausência de 

cheiro. O Sapé está vivo de novo! 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/cai-qualidade-da-agua-nos-corregos-de-sao-paulo-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/cai-qualidade-da-agua-nos-corregos-de-sao-paulo-aponta-estudo.html
http://microredesape.blogspot.com.br/2016/03/rio-novo-e-cultura-velha.html
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O que precisamos agora e mudar a velha cultura de jogarmos o lixo nas ruas, ou diretamente 

nas suas águas. O lixo que fica acumulado ao longo do riacho ainda dá a impressão de que ele 

"é" sujo. 

Fizemos a comparação das águas do riacho Água Podre e do Sapé, ambos no Rio Pequeno. É 

impressionante perceber a diferença entre os dois. Cuidemos desta conquista, pois poucos são 

os rios de São Paulo que ressurgiram e voltaram à vida, como o Sapé! 

 

6 

Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 

A Micro Rede Sapé e o rio do Território 

O riacho do Sapé, que deu nome à Comunidade, por muitos anos passou a impressão de ser 

apenas um canal do esgoto de toda a região. Desde 2014, algumas pessoas perceberam a 

mudança na qualidade da água deste rio. O esgoto, quase todo, foi coletado e enviado para 

tratamento. O resultado foi que o mal cheiro e a cor acinzentada sumiram, voltando a ficar 

com as águas cristalinas e ter peixinhos. O riacho do sapé voltou a ser limpo!! 

Esta transformação foi notado pelos participantes de Micro Rede Sapé e pelos alunos das 

EMEFs Roberto Mange e Brasil-Japão. Em várias ocasiões, foram visitar o riacho e realizar o 

monitoramento mensal da qualidade da sua água. 

A Micro Rede é um dos grupos de monitoramento do projeto Observando os Rios, organizado 

pela Fundação SOS Mata Atlântica, com o objetivo de aproximar as pessoas dos rios do seu 

bairro e estimula as ações de melhoria, como saneamento básico, plantio de árvores nas 

margens dos rios, campanhas de educação ambiental etc. Tudo o que acontece na região é 

imediatamente percebido na qualidade da água do rio, portanto, se entendemos o que acontece 

com o rio, podemos entender e atuar melhor no seu entorno. 
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https://projetoscobrape.wordpress.com/2014/08/25/equipe-social-do-projeto-do-sape-realiza-

evento-em-comemoracao-ao-dia-do-meio-ambiente-sape-sustentavel/ 

Equipe Social do Projeto do Sapé realiza evento em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, 

“Sapé Sustentável” 

Publicado em 25 de agosto de 2014   

 

No sábado (09/08/14), a Equipe Social do Projeto do Sapé, moradores da comunidade e 

outros integrantes da Micro Rede, realizaram no Parque Linear a atividade denominada “Sapé 

Sustentável”, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. 

O evento é resultado da articulação da Equipe Social do Sapé com as organizações que atuam 

no bairro sobre estratégias de se trabalhar na comunidade, a educação ambiental.   

http://microredesape.blogspot.com.br/2016/02/a-micro-rede-sape-e-o-rio-do-territorio.html
https://projetoscobrape.wordpress.com/2014/08/25/equipe-social-do-projeto-do-sape-realiza-evento-em-comemoracao-ao-dia-do-meio-ambiente-sape-sustentavel/
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O planejamento do evento teve origem durante as reuniões da Micro Rede do Sapé, na qual 

foram realizadas discussões e reflexões de estratégias de sensibilização da população para as 

problemáticas ambientais, como por exemplo, o acúmulo de lixo. 

O principal motivo da atividade ter acontecido no Parque Linear do Sapé, foi o de provocar 

uma maior integração do Sapé com a comunidade do entorno, numa perspectiva de inclusão 

territorial. 

A Equipe Social do Sapé, contou para a organização do “Sapé Sustentável” com funcionários 

da UBS Malta, ETEC Cepam, Credipaz, Associação dos Butequeiros do Butantã, e os outros 

parceiros que de forma direta ou não, contribuíram para a realização do evento, que foi 

muito elogiado pelos participantes, parceiros e colaboradores. 

 

 

 

Dados da entrevista com a Solange Sanchez 10.05.2017 

 

O Parque Linear do Sapé é o primeiro Parque que foi implantado após o conceito de Parque 

Linear estar delimitado, existe um outro Parque Linear que foi o primeiro que é o Parque 

Linear Tiquatira em 2002 mas ele foi implantado antes do conceito de Parque Linear, pois no 

conceito aborda que ele deve ser implantado no curso d’água surgiu a ideia como um 

programa de recuperação de fundo de Vale. 

Sendo assim o Parque do Sapé foi o primeiro a ser implantado após o plano diretor ter 

incorporado os Parques Lineares, e a ideia de criar na região do Sapé foi pois lá já era algo de 

discussões e a pratica ocorreu como forma de compensação ambiental com recursos de uma 

construção na região da Avenida Faria Lima que foi construída no local de um casarão antigo. 

A origem do processo ocorreu na secretaria do verde no departamento de planejamento 

ambiental, um técnico analisando o plano diretor e o plano regional do Butantã identificou a 

área e entrou em contato com a subprefeitura do Butantã na área de planejamento urbano, 

onde os técnicos da subprefeitura e começaram a discussão para a criação do Parque. 

Inicialmente era um trecho somente a montante do Parque no início da Rodovia Raposo 

Tavares até o início das ocupações da comunidade pois era uma área mais livre e aberta com 

as margens disponíveis, com isso seria fácil implantar o Parque Linear ali ou relativamente 

fácil, pois não existia tantas construções irregulares, área pública, fatores que propiciavam que 

a implantação do Parque fosse favorecida.  

Sendo o primeiro Parque Linear da cidade a ser implantado, ainda estavam testando algumas 

ações e formas de recuperar o entorno do córrego, o que coincidiu com o início do programa 

córrego limpo e com isso o programa foi associado ao projeto do Parque Linear do Sapé, não 

logo no início, mas a SABESP acabou fazendo a despoluição das nascentes. 

Mas ai a história não é tão Linear como o Parque...... teve uma longa discussão para saber o 

que era um Parque Linear entre os técnicos das secretarias, SABESP, subprefeituras, etc.; e 

eventualmente convidávamos um técnico de outra subprefeitura para discutir ou acrescentar 
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conhecimento ao projeto, com isso formou um grupo de trabalho que se encontrava 

periodicamente para discutir como seriam as ações, como por exemplo: a canalização será em 

concreto, ou em gabião, vai  destamponar o trecho que já está canalizado? Pois existe um 

trecho que está canalizado e tamponado na região do Parque Linear.  

Gostaríamos de reabrir o córrego, porém existia a questão de custo do projeto e no final das 

discussões do ponto de vista arquitetônico ou paisagístico não foi a melhor solução tomada, e 

sim a possível entre os recursos destacados para a obra e o entendimento que poderia ser algo 

diferente. 

Ali no início foi usado gabião hoje temos critica pois retém lixo, uma série de problemas. 

Mas foi muito rico o início das discussões, pois os técnicos estavam tentando propor algo 

diferente do padrão das prefeituras, porém não conseguimos fazer nada inovador com técnicas 

de bioengenharia. Mas de qualquer forma mobilizou uma grande discussão na pauta da 

administração principal. 

Inicialmente o projeto foi feito com os recursos da compensação ambiental, com contrato da 

secretaria do verde coordenava, e no final do projeto passou para a subprefeitura do Butantã 

teve que fazer um processo licitatório para terminar a obra, este processo foi bem delicado e 

gerou muita discussão. 

 

Inclusive uma delas era a pergunta como vamos implantar uma infraestrutura em uma área de 

APP e estamos impermeabilizando também, como ponderar? Por um lado estamos 

requalificando uma área que estava totalmente degradada, largada, vulnerável a ocupações 

irregulares, pois a favela estava muito próxima a este trecho do Parque, então tínhamos está 

situação e porém usando recursos que não eram os mais adequados para uma área de APP, o 

que geriu uma discussão bem interessante. 

De qualquer forma a área foi requalificada e concluída a obra do Parque Linear, onde o 

Parque terminava começava um outro problema que era uma favela em cima do córrego com 

auto risco avaliado pelo IPT com riscos de inundação, enchentes, desmoronamentos, barracos 

indo embora na agua nas chuvas fortes. 

O Parque Linear foi o motivador para a secretaria de habitação perceber a região, pois a área 

não era considerada prioridade pela secretaria de habitação até então. 

Eu: A ideia então era a implantação do Parque inicial e não mencionava a reurbanização do 

entorno? 

Isso não estava em questão, foi em uma das reuniões que na época eu era supervisora do 

planejamento urbano e começamos a levar a questão que o Parque Linear terminava onde 

começava a favela, o Parque foi indutor do processo de reurbanização já havia um trabalho na 

secretaria de habitação para regularizar alguns lotes por meio do termo de posse aos 

moradores, mas houve toda uma mobilização da equipe para tornar a área como prioritária. 

O projeto começou em 2004/ 2005 e até hoje a área não está concluída, porém houve uma 

grande transformação da região, o problema é que uma parcela da população que não foi 
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identificada em área de risco permaneceu nas construções irregulares, e vai permanecer sem 

prazo para resolver. 

 

EU: Então o critério para remoção das famílias era quem estava na área de risco? 

Sim principalmente quem estava na área de risco foi contemplado no programa de habitação. 

E isso foi um grande problema pois saiu uma parte e a outra permaneceu vai permanecer, e 

mesmo assim não foram todas as moradias entregues. E isso foi todo o governo Kassab, 

Haddad e neste outro governo ainda vai continuar, pois é um processo bem moroso. 

A obra ficou parada dois anos 

Além de toda a discussão foi feito um levantamento com os moradores para saber a percepção 

deles na região. 

Nas pesquisas as pessoas perguntavam porque queriam um córrego na frente de casa com mal 

cheiro, insetos e roedores, então eles preferiam que tamponasse o rio. 

Mas alguns moradores tentavam entender e gostavam do projeto. 

Após esta implantação outros Parques foram implantados outros Parques como o Parque 

nascentes e o Água podre, o Sapé foi um aprendizado para a criação dos outros Parques 

Lineares. 

Todos os processos da obra houve mobilização da comunidade, e foi criado um conselho dos 

moradores pois dentro do programa de reurbanização é necessário criar um conselho gestor 

que está previsto na legislação com eleição para acompanhar toda a discussão do projeto e foi 

assim que surgiu o blog Micro Rede Sapé para discutir questões do bairro e do entorno do 

córrego. 

EU: Pensando na questão de roedores e insetos era uma preocupação do projeto diminuir? 

Os moradores queriam que sumisse com o córrego para evitar a proliferação de insetos e 

roedores, e para eles a solução era tampar o córrego do Sapé.  

Mas dentro do projeto de reurbanização e Parque Linear tem estes objetivos de melhorar a 

qualidade inserida, então seria uma das estratégias para minimizar os insetos e roedores. Com 

a ação da SABESP no programa córrego limpo espera-se que teria uma melhoria na 

qualidade. No entanto nem sempre a população atende como o esperado para ajudar na 

limpeza só entorno o que contribui para continuar insetos e roedores. 

Num certo momento do projeto acharam que deveriam fazer um Ecoponto ao final do Parque 

Linear, pois sabe-se que é cultural as pessoas descartarem lixos, resíduos e rejeitos no entorno 

do rio (Sofá e televisão principalmente, já faz parte da característica dos córregos) no entanto 

o projeto não vingou pois não havia coleta periódica e o local ficou com excesso de resíduos e 

rejeito. Com isso o rejeito e lixo começou a transbordar para dentro do córrego 

Existe coleta porta a porta, mas a coleta seletiva ainda não deu certo, possui uma parceria com 

a Loga para distribuir folhetos e intervenções com os moradores sobre a coleta de lixo. 
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Implantara um posto de coleta seletiva, já houve tentativas, mas devido a mudança de gestão 

os projetos não dão continuidade e a população fica sem referência. 

EU: O conceito de Serviços ecossistêmicos (SE) ou AbE era abordado no projeto? Ou não, se 

era pensado em usar os recursos naturais para auxiliar no projeto, o uso do conceito era usado 

mesmo não usando a nomenclatura correta de SE ou AbE? 

Eram situações consideradas sim, o conceito de SE nesta época não era um conceito muito 

usual ou disseminado, mas atualmente ele faz parte inclusive do plano diretor. Não estava 

nomeado a nomenclatura mas estava nos pressupostos do projeto como criar área permeável, 

ampliar espaços de áreas verdes. 

EU: Na sua perspectiva o projeto atendeu as expectativas iniciais e foi suficiente? Na sua 

opinião o que poderia melhorar? 

Não é um projeto da forma desejável ou como gostaríamos que fosse, mas foi um projeto que 

constituiu o conceito de Parque Linear, ele mostrou que era possível fazer um córrego a céu 

aberto e tornar ele limpo e constituir um ambiente de convivência saudável, ele ensinou como 

deveríamos fazer a questão de interação com a população, pois na implantação do córrego 

Agua podre, foi muito mais fácil e dinâmico. Aprendemos que a população precisa ser 

envolvida no projeto. 

EU: E este córrego do Água podre os conflitos e problemas são semelhantes ao do Sapé? 

São semelhantes mas em menor escala no setor de habitação, na questão do Parque são 

problemas parecidos, no entanto esta articulação de diversas áreas atribuiu benefícios ao local, 

pois isso é o mais difícil.  

Estas relações intersetoriais agregam muito a troca de experiências nas diversas áreas, no 

entanto cria uma dificuldade para o processo do projeto aconteceu, quando ocorre este 

processo multidisciplinar, no entanto isso é extremamente fragmentado historicamente e 

tradicionalmente funciona fragmentado, ai quando você precisa de uma articulação 

intersetorial e secretarial para poder implantar um projeto cria uma dificuldade enorme. 

Aprender a trabalhar fragmentado é impossível e para isso a prefeitura regional tem poder 

fundamental, pois ele é o articulador do local e cumprir o papel de cada agente na situação 

para discutir junto sobre o mesmo processo. 

Uma questão interessante que vocês poderiam considerar é o manejo sustentável na margem 

ou no córrego, pois inicialmente não se considerava como Parque Linear devido ao tamanho 

da área exposta no entorno do córrego e isso ocorreu devido ter que comportar o projeto do 

Parque Linear e o projeto habitacional e gerou uma discussão de quem cuida e tem 

responsabilidade e gerou um jogo de empurra e empurra na região pois a AEAB jogava para a 

secretaria do verde e a secretaria do verde par a SEAB alegando que a área das construções 

não faziam parte do Parque Linear. Atualmente quem cuida da parte com habitações é a 

secretaria de habitação (SEAB) e quem cuida da área do Parque Linear e a secretaria do 

verde. 

O que eu quero dizer é que com o processo de requalificação da área, despoluição do córrego 

você cria um outra dinâmica no local e o local vai criando um novo ambiente.  
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Com isso vai ocorrendo o aparecimento de vegetações no entorno do córrego e dentro do 

córrego, porém o manejo é feito com máquina ou com os funcionários contratados, ocorre a 

destruição desta nova vegetação aquática criada no local. E agora nesta nova etapa é 

necessário discutir o manejo do local para evitar assoreamento no entorno e destruição das 

novas vegetações, será necessário rever contrato, treinamento, etc. 

Outro problema social é a questão do tráfico de drogas no local, inclusive quando a obra foi 

interrompida por questões burocráticas os traficantes construíram barracos dentro do córrego 

e para retirar custou um tempo é um processo desgastante dos envolvidos no local 

 

 

 

 

 

 


