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Resumo

A pesquisa  ora  apresentada  consiste  na  realização  de  um  estudo  dos  processos  de 

expansão urbana  e  de  ocupação  da  franja  ao  sul  do  Parque  Estadual  da  Cantareira 

(municípios de São Paulo e Guarulhos) entre as décadas de 1990 a 2000. Atendendo à 

lógica  de  periferização  urbana e  ao  padrão de  assentamento  da  população de  baixa 

renda,  a  dinâmica  de expansão urbana aí  verificada põe em risco a  conservação do 

Parque Estadual da Cantareira e de seus recursos, ainda que os mesmos encontrem-se 

legalmente protegidos. Complementarmente, ocorre sobre terrenos frágeis do ponto de 

vista  ambiental,  contribuindo  para  o  desencadeamento  de  problemas  ambientais  e 

urbanos, locais e regionais. Se na escala regional estes problemas atingem a população 

metropolitana,  na  escala  local  atingem principalmente  a  população  de  baixa  renda, 

relegada a habitar as favelas e os loteamentos clandestinos periféricos.

Palavras-chave:  questão  ambiental  urbana,  proteção  ambiental,  expansão  urbana, 

habitação social, metrópole. 

Abstract

The purpose of this  research is to study the urbanization of the southern fringes of the 

Cantareira State Park (municipality of Sao Paulo and Guarulhos) in the 1990 to 2000 

period.  Attending  to  the  logical  of  urban  pattern  of  settlement  of  the  low  income 

population, the dynamics of urban expansion found there threatens the survival of the 

Cantareira  State  Park  and  its  natural  resources,  in  spite  of  the  legal  protection  of 

conservation.  Furthermore, such occupation occurs on environmentally fragile terrains, 

contributing to the ensuing environmental urban problems both locally and regionally. 

If in the regional scale such problems affect the metropolitan population, in the local 

scale affect mostly the low income population that live in the favelas and in the illegal 

and irregular housings of the outlying areas.

Keywords: urban environmental issue, environmental protection, urban expansion, low 

income settlement, metropolis.
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1. A ocupação ao sul do Parque Estadual da Cantareira: um estudo empírico

2. Identificação da área ou sub-área (Tabela FAPESP)

Ciências Sociais Aplicadas (6.00.00.00), Planejamento Urbano e Regional (6.05.99.00-

6) e Métodos e Técnicas do Planejamento Urbano e Regional (6.05.02.00-2).

3. Objetivos 

O objetivo dessa pesquisa foi  qualificar a dinâmica de expansão urbana na área em 

estudo, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento em duas 

escalas de análise distintas – uma mais abrangente, envolvendo toda a porção ao sul do 

Parque, e outra em escala mais aproximada, englobando uma sub-bacia da Bacia do 

Alto Tietê. Estas áreas foram denominadas, respectivamente, de Zona de Fronteira e de 

Bacia do Alto Cabuçu de Baixo. 

4. Desenvolvimento do projeto

4.1. Introdução

A zona intermediária entre a Serra da Cantareira e a mancha urbana mais densamente 

consolidada  dos  municípios  de  São  Paulo  e  Guarulhos  apresentou  características 

diversas  no decorrer  do século XX,  essencialmente  relacionadas à  interação entre  a 

dinâmica do centro urbano em expansão e aos diferentes papéis assumidos pela Serra. 

De  forma  simplificada,  pode-se  dizer  que  três  períodos  distintos  pontuaram  as 

metamorfoses ocorridas na “Zona de Fronteira”, situada entre a área urbana consolidada 

e a floresta da Cantareira – de 1880 a 1950, de 1950 a 1980 e de 1980 a 2000.

Entre as últimas décadas do século XIX e meados do século XX, a Zona de Fronteira 

estabeleceu efetivamente  um espaço de  transição entre  a  cidade  e  a  floresta,  sendo 

recoberta por chácaras residenciais de produção frutícola e por extensas propriedades 

rurais – os então denominados cinturão de chácaras e cinturão caipira da cidade de São 

Paulo  (Langenbuch,  1971;  Vilaça,  1978;  Rolnik,  1999).  No centro  destes  cinturões 

figurava a área urbana do município de São Paulo, que apenas preparava as bases físicas 

à sua expansão (Langenbuch, 1971). Na extremidade oposta, ou seja, na periferia norte 

do cinturão caipira,  figurava a  Serra  da Cantareira,  rica em nascentes  e  distante  do 

centro  urbano,  passível  de  ser  incorporada  ao  sistema  de  abastecimento  hídrico  da 
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metrópole. Por muitos anos, o antigo Sistema Cantareira de Abastecimento atuou como 

o principal fornecedor de água à população paulistana, e a sua implementação permitiu 

que a floresta degenerada da Serra fosse aos poucos se recompondo.

Entre 1950 e 1980 a cidade de São Paulo vivenciou um novo processo de explosão 

demográfica,  associado à  implantação  do  parque industrial  metropolitano  (Maricato, 

1982; Costa, 1983; Grostein, 1987). A consolidação do modo periférico de expansão 

urbana foi uma das respostas encontradas ao problema de acomodação populacional no 

espaço físico da cidade, apoiada no tripé loteamento clandestino, auto-construção e casa 

própria. Enquanto o cinturão de chácaras foi rapidamente absorvido pela área urbana da 

cidade, o cinturão caipira ao seu redor foi sendo paulatinamente reorganizado ao longo 

do período, assistindo à substituição de áreas rurais por novos assentamentos urbanos.

Como  corolário  deste  mesmo  processo  o  Sistema  Cantareira  de  Abastecimento se 

tornou  obsoleto,  demandando  a  construção  de  um sistema  de  maior  porte.  O  atual 

Sistema  Produtor  Cantareira substituiu  o  antigo,  utilizando  apenas  as  nascentes  da 

vertente norte da Serra da Cantareira. Embora perdendo parcialmente a função infra-

estrutural  de  abastecimento,  a  floresta  da  Serra  da  Cantareira  passou  a  notificar-se 

dentro de um contexto urbano cada vez mais denso e carente de áreas verdes. Em 1963 

a  Reserva  Florestal  da  Cantareira  foi  elevada  à  categoria  de  Parque  Estadual, 

compreendendo uma área de 7.900 hectares sobre partes dos municípios de São Paulo, 

Caieiras, Mairiporã e Guarulhos (Mazzei, 1999). 

A partir da década de 1980, o aumento da demanda por habitação, especialmente por 

parte da população de baixa renda, estimulou a expansão da mancha urbana por todas as 

direções da cidade, atingindo áreas extremamente frágeis do ponto de vista ambiental. 

Especificamente  na  porção ao  sul  do  Parque  Estadual  da  Cantareira,  esta  expansão 

passou a se caracterizar pelo avanço paulatino da ocupação precária e irregular sobre 

terrenos  com  solos  superficiais  de  sedimentação  terciária,  propiciando  o 

desencadeamento de problemas ambientais urbanos que atingem não somente a escala 

local, mas todo o conjunto da Bacia do Alto Tietê (Herling, 2002).

Em outros  termos,  a  dinâmica  urbana predominante  a  partir  da  década de  1980 na 

periferia metropolitana e, especificamente, na zona norte dos municípios de São Paulo e 

Guarulhos, passou a incorporar em seu processo de estruturação um novo componente: 
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a desigualdade e a degradação ambiental (Grostein, 2001). Se até então a expansão da 

mancha  na  Zona  de  Fronteira  representava  uma  ameaça  efetiva  à  unidade  de 

conservação,  neste  terceiro  período  passou  a  representar  uma  ameaça  também  à 

qualidade ambiental urbana nas áreas situadas externamente ao Parque (Imagem 1). 

A observação dessa dinâmica motivou a formulação da questão que estruturou essa 

pesquisa – em que medida o processo de expansão urbana verificado na porção ao norte 

dos municípios de São Paulo e de Guarulhos põe em risco a conservação do Parque 

Estadual  da  Cantareira  e  de  seus  recursos?  Mais,  ainda,  qual  a  contribuição  desse 

processo para o desencadeamento de problemas ambientais urbanos? 

Por hipótese,  considerou-se que a  dinâmica  de expansão urbana ocorre à revelia  da 

legislação  urbana  e  de  proteção  ambiental,  apresentando  fortes  componentes  de 

insustentabilidade. Além de por em risco diversas áreas de proteção ambiental situadas 

na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), dentre as quais o Parque Estadual da 

Cantareira, tal dinâmica contribui para agravar as condições relativas ao meio ambiente 

urbano. Também por hipótese, considerou-se que a análise destas áreas não deve se 

restringir aos seus limites, abrangendo a dinâmica urbana de suas áreas circunvizinhas. 

Tendo  como  base  a  questão  norteadora  e  as  hipóteses  traçadas,  a  dissertação  de 

mestrado que deu origem a este artigo teve como principal objetivo desenvolver um 

estudo  sobre  a  expansão  urbana  e  a  ocupação  neste  setor  específico  da  periferia 

paulistana, sob a ótica da questão ambiental urbana. Para tanto, considerou necessária a 

construção de um panorama histórico enfocando a área em estudo, desde o final do 

século XIX até os dias atuais. Em adição, também considerou importante a construção 

de  um panorama  histórico  da  legislação  incidente  na  região  em estudo,  de  grande 

interferência  para  a  sua  conformação  físico-territorial  atual.  Por  fim,  optou  pelo 

desenvolvimento de um estudo empírico, no qual a dinâmica urbana prevalecente na 

área  pudesse  ser  avaliada  através  de  técnicas  de  sensoriamento  remoto  e  de 

geoprocessamento,  inter-relacionando  dados  relativos  à  sua  base  física,  legal, 

socioeconômica  e  demográfica.  O  produto  deste  estudo  empírico  é  exatamente  o 

conteúdo a ser destacado no artigo que ora se apresenta.
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4.2. A Zona de Fronteira entre a cidade e a floresta: um estudo empírico

Para a consecução do estudo empírico realizou-se um recorte temporal e espacial, de 

forma a circunscrever a área em estudo. Em relação ao recorte temporal, optou-se por 

concentrar  o  desenvolvimento do estudo na década de 1990, visto ser  o período ao 

longo do qual o desencadeamento de problemas ambientais  decorrentes da expansão 

urbana precária e predatória se tornou especialmente agudo.

Em relação ao recorte espacial, optou-se por enfocar a região em duas escalas de análise 

distintas:  a  primeira  mais  abrangente,  envolvendo  toda  a  porção  ao  sul  do  Parque 

Estadual da Cantareira; e a segunda mais aproximada, envolvendo um trecho de uma 

sub-bacia da Bacia do Alto Tietê. Essas áreas foram respectivamente denominadas Zona 

de Fronteira e Bacia do Alto Cabuçu de Baixo (Imagem 2)1. 

Na escala da Zona de Fronteira, buscou-se examinar as tendências de expansão urbana 

mais notáveis, correlacionando-as ao processo de supressão de remanescentes vegetais. 

Em  adição,  procurou-se  relacionar  a  dinâmica  de  expansão  urbana  à  evolução  da 

ocupação  habitacional  precária,  confrontando-a  com as  condições  naturais  do  meio 

físico. Na escala da Bacia do Alto Cabuçu de Baixo, as análise efetuadas na macro-

escala foram detalhadas, acrescentando à análise físico-territorial o exame de variáveis 

socioeconômicas e infraestruturais2.  Os procedimentos metodológicos redundaram na 

elaboração de mapas temáticos que abordam a expansão urbana, o desmatamento,  a 

evolução  dos  setores  subnormais,  a  ocupação  ilegal,  a  infra-estrutura  urbana  e 

domiciliar e a renda de chefes de família, nas duas escalas de trabalho. 

4.2.1. Zona de Fronteira

Analisando  o  mapa  A  Expansão  Urbana  na  Zona  de  Fronteira  entre  1986  e  2001 

(Imagem  3),  é  possível  observar  um  processo  intenso  de  substituição  de  porções 

territoriais  vegetadas  por  áreas  urbanas  consolidadas,  extensivo  a  diversas  regiões 

contidas na Zona de Fronteira.  De fato, enquanto a imagem relativa ao ano de 1986 

apresenta uma faixa de espessura significativa de áreas vegetadas ou de baixa densidade 

de ocupação beirando todo o limite do Parque Estadual  da Cantareira, a imagem de 

2001 revela uma sensível diminuição desta faixa, na qual zonas urbanas consolidadas se 

aproximam de forma vigorosa aos limites do Parque. 
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Embora este processo seja observável na Zona de Fronteira em toda sua extensão, em 

alguns trechos específicos o mesmo se demonstra particularmente acirrado – como nos 

distritos de Jaraguá e Brasilândia, situados no extremo oeste da Zona de Fronteira, ou 

nos distritos de Tremembé e Jaçanã, situados em sua porção central. Nestes pontos, o 

processo de substituição de áreas vegetadas por urbanas se aproxima sensivelmente dos 

limites do Parque, representando uma ameaça efetiva à manta existente até 1986. 

O mapa O Desmatamento na Zona de Fronteira entre 1986 e 2001 (Imagem 4) destaca 

as áreas que tiveram um desmatamento intenso ao longo do período. Tal como o mapa 

anterior,  também esta  imagem mostra  um desmatamento  acentuado  nos  distritos  de 

Jaraguá,  Brasilândia,  Tremembé e  Jaçanã,  além daquele  ocorrido em áreas  menores 

situadas no município de Guarulhos. A coincidência entre as áreas com urbanização 

intensa, apontadas no mapa anterior, e aquelas com perda significativa de vegetação, 

reforça a idéia de que o processo de supressão de vegetação levado a cabo na Zona de 

Fronteira ao longo da década de 1990 é, em grande medida, fruto da urbanização.

Ao comparar o mapa Evolução dos Setores Subnormais na Zona de Fronteira entre 1991 

e 2000 (Imagem 5) com os mapas de expansão urbana e de desmatamento, novamente 

atenta-se  a  uma  coincidência:  as  áreas  que  sofreram  processos  mais  intensos  de 

urbanização  e  de perda  de  vegetação  apresentam,  igualmente,  um ganho de  setores 

subnormais  entre  1991 e  2000.  Este  processo ocorre  em alguns  pontos  isolados  do 

distrito de Jaraguá e em algumas áreas  do município de Guarulhos,  e com bastante 

intensidade na já mencionada divisa dos distritos de Tremembé e Jaçanã. Nessa área, 

além do aparecimento de diversos setores subnormais, verifica-se também a existência 

de inúmeros loteamentos clandestinos.

Embora a análise dos mapas apresentados seja apenas parcial, pois não pôde considerar 

a evolução dos loteamentos clandestinos de forma paralela àquela pertinente aos setores 

subnormais, é possível alimentar a hipótese de que o processo de expansão urbana e de 

supressão de remanescentes  vegetais  na Zona de Fronteira  se  associa  ao  avanço da 

informalidade na área em estudo. Paralelamente, a ocorrência desse processo em áreas 

de topografia acentuada leva a crer que a ocupação ilegal ocorre sobre áreas frágeis do 

ponto de vista ambiental,  podendo comprometer não apenas a integridade do Parque 

Estadual da Cantareira, mas as próprias condições ambientais locais e de toda a Bacia 
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do Alto Tietê. O exame na escala da Bacia do Alto Cabuçu de Baixo, contudo, fornece 

mais insumos para a verificação desta hipótese.

4.2.2. Bacia do Alto Cabuçu de Baixo

A exemplo do que ocorre na escala da Zona de Fronteira, a interpretação do mapa A 

Expansão Urbana na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo (Imagem 6) denota a ocorrência 

de um processo intenso de urbanização interno à Bacia,  associado à  substituição de 

áreas vegetadas por áreas urbanas internas à mancha e em suas bordas. Esse processo 

implica em uma sensível diminuição da faixa vegetada que até então atuava como uma 

barreira  de  proteção  ao  Parque  Estadual  da  Cantareira,  abrindo  brechas  para  que  a 

mancha urbana efetivamente adentre em seus domínios.

De forma semelhante, a comparação do mapa anterior com o mapa O Desmatamento na 

Bacia do Alto Cabuçu de Baixo entre 1986 e 2000 (Imagem 7) evidencia, novamente, 

que  áreas  que  sofreram  processos  intensos  de  supressão  de  vegetação 

correspondem exatamente àquelas que deram suporte a um processo intenso de 

urbanização, reforçando a idéia de que um fenômeno está intimamente associado 

ao outro. 

Contudo,  esse  mesmo mapa evidencia  fenômenos  não observáveis  na  escala  da 

Zona de Fronteira – como um  intenso desmatamento ocorrido ao longo de cursos 

d’água. Enquanto a imagem de 1986 demonstra alguma mata ciliar ao longo do Córrego 

Cabuçu de Baixo e seus tributários, especialmente dos córregos do Bananal, do Bispo e 

do Guaraú, a imagem de 2000 mostra suas margens completamente urbanizadas. 

O mapa Evolução dos Setores Subnormais na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo entre 

1991 e 2000  (Imagem 8) revela uma presença maciça dessa modalidade habitacional 

dentro da Bacia, especialmente em áreas lindeiras aos tributários do Córrego Cabuçu de 

Baixo. Enquanto na porção oeste da Bacia não foi registrado um aumento significativo 

de  setores  subnormais  ao  longo  da  década  de  1990,  denotando  uma  ocupação  por 

favelas mais antiga, na porção leste esse aumento foi notável. Ao comparar esse mapa 

com o mapa de desmatamento,  nota-se que o crescimento de setores subnormais na 

porção leste da Bacia foi indubitavelmente acompanhado pelo desmatamento de matas 

ciliares.
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A leitura do mapa A Ocupação Ilegal na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo e a Hidrografia 

(Imagem 9) denota que a porção oeste da Bacia, além de concentrar muitos setores 

subnormais, também concentra uma quantidade expressiva de loteamentos clandestinos. 

Embora não existam dados que possibilitem a construção da evolução histórica dessa 

modalidade habitacional, a coincidência entre as áreas mais intensamente desmatadas ao 

longo da década de 1990 e as áreas ocupadas por loteamentos clandestinos neste ano 

mostra  que  estas  ocupações  são  relativamente  recentes.  E,  mais  uma  vez,  que  a 

urbanização na área em estudo se associa de forma inequívova à escalada da ilegalidade.

Ainda na porção oeste da Bacia estão assentados inúmeros conjuntos habitacionais 

produzidos pelo poder público ao longo da década de 1990 –  como a Cohab de 

Taipas e o Conjunto Habitacional Vila Brasilândia B, promovido pela CDHU. De certa 

forma,  a  proliferação  destes  conjuntos  associada  a  um  intenso  processo  de 

desmatamento  corrobora  a  idéia  de  que  a  atuação  do  poder  público  nestas  áreas 

reproduz padrões de insustentabilidade semelhantes àqueles verificados na produção de 

loteamentos clandestinos e de favelas. 

Por  fim,  a  leitura  desse  mapa  evidencia  a  proliferação  da  modalidade  habitacional 

precária  sobre  terrenos  extremamente  frágeis  do  ponto  de  vista  ambiental.  Mais 

especificamente, demonstra uma concentração de favelas ao longo de cursos d’água e 

de loteamentos  clandestinos  em áreas  pertencentes  aos  baixos esporões  da Serra  da 

Cantareira  ou  na  Pré-Serra  da  Cantareira,  onde  prevalecem  setores  extremamente 

íngremes. Além de representar um grau agudo de violação às leis de proteção ao meio 

ambiente, esse tipo de ocupação representa riscos ambientais de todas as ordens.

A análise do mapa Infra-estrutura Urbana e Domiciliar na Bacia do Alto Cabuçu de 

Baixo  (Imagem 10) revela uma cobertura bastante extensa dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de coleta de lixo, tanto em 1991 quanto em 2000. As áreas que 

apontam um porcentual  baixo de  domicílios  atendidos  pelos  serviços  correspondem 

àquelas com densidade de ocupação muito baixa, quando não inteiramente recobertas 

por  vegetação,  ou  setores  restritos  de  urbanização  ilegal  e  recente,  situados  nas 

proximidades do Parque. Já em relação à cobertura da rede pública de esgotos, embora 

tenha havido uma sensível melhora na cobertura do serviço ao longo da década de 1990, 

ainda permanecem setores onde o mesmo encontra-se bastante deficiente, especialmente 
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nas áreas ocupadas por loteamentos clandestinos e por favelas localizadas ao longo do 

Rio Cabuçu de Baixo e de seus afluentes. 

O mapa Renda dos Chefes de Família na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo (Imagem 11) 

demonstra que as diferenças socioeconômicas internas à área em estudo se acentuaram 

ao longo da década de 1990: ao mesmo tempo em que aumentou o percentual relativo 

aos chefes de família que recebem até dois salários mínimos, também aumentou aquele 

relativo aos chefes que ganham acima de 15 salários mínimos. Grosso modo, as áreas 

que apontaram um incremento da população pobre correspondem aos setores censitários 

onde estão assentadas as favelas e os loteamentos clandestinos, ao passo aquelas que 

apontaram um enriquecimento da população se assentam na porção sul do distrito de 

Cachoeirinha, situada dentro dos limites da Bacia.

4.3. A Zona de Fronteira como unidade de intervenção

A Zona de Fronteira e a Bacia do Alto Cabuçu de Baixo sofreram um processo vigoroso 

de expansão e de adensamento urbano ao longo de toda a década de 1990, tanto interno 

à mancha quanto em suas bordas. Grosso modo, essa dinâmica está associada a um 

processo de supressão de remanescentes vegetais, os quais ainda atuavam como uma 

barreira de proteção ao Parque Estadual da Cantareira até o final da década de 1990. 

Embora a expansão da mancha ainda não tenha ultrapassado as bordas do Parque, se 

aproxima de forma cada vez mais vigorosa de seus limites. Caso persista a dinâmica de 

expansão observada no período em estudo, pode-se considerar iminente a sua invasão.

A análise pertinente ao uso e ocupação do solo nas duas escalas revelou que a expansão 

urbana  e  a  supressão  de  vegetação  estão  intimamente  associadas  à  proliferação  de 

assentamentos  habitacionais  precários,  caracterizados  por  loteamentos  clandestinos  e 

favelas.  Em adição,  também se associa  à  implementação de  conjuntos  habitacionais 

produzidos  pelo  poder  público,  que  reproduzem  padrões  de  insustentabilidade 

semelhantes  àqueles  que  caracterizam a  produção  habitacional  informal.  Em outros 

termos, o processo de substituição de áreas florestadas ou de antigas propriedades rurais 

por glebas urbanas precárias tem relação com a baixa provisão habitacional voltada à 

população de baixa renda, assim como com as alternativas habitacionais de interesse 

social promovidas pelo poder público.
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A relação entre a expansão urbana e a base física revelou que as áreas mais frágeis do 

ponto  de  vista  ambiental,  situadas  internamente  à  área  em  estudo,  vêm  sendo 

paulatinamente ocupadas, especialmente pelas modalidades habitacionais representadas 

pelas  favelas  e  pelos  loteamentos  clandestinos.  Nesse  sentido,  verifica-se  uma 

intensificação  da  ocupação  ao  longo  de  cursos  d’água  por  favelas,  bem  como  a 

proliferação de loteamentos clandestinos diversos em áreas de topografia acidentada e 

desfavoráveis ao assentamento urbano. Especificamente na Bacia do Alto Cabuçu de 

Baixo,  estas  ocupações se  processam em áreas  pertencentes  aos  baixos esporões  da 

Serra da Cantareira, ou nas margens do Córrego Cabuçu de Baixo e de seus tributários. 

Os dados de infra-estrutura urbana e domiciliar e socioeconômicos apenas ilustram os 

processos  em curso na  área  em estudo acima descritos.  As áreas  mais  precárias  de 

acordo com os parâmetros  mencionados correspondem exatamente àquelas ocupadas 

por habitações precárias e ilegais, as quais dão abrigo à população de menores recursos. 

Além de  disseminadas  por  todo  o  território  da  Bacia,  algumas  áreas  especialmente 

próximas ao Parque Estadual da Cantareira possuem índices preocupantes no que tange 

à infra-estrutura urbana e domiciliar e aos aspectos socioeconômicos. 

Vale destacar que, sob todos os aspectos, a dinâmica urbana prevalecente na região em 

estudo  ao  longo  da  década  de  1990  revelou-se  absolutamente  incongruente  ao  que 

estipula o conjunto normativo incidente, seja ele urbano ou ambiental, federal, estadual 

ou municipal. Em linhas gerais, tem como conseqüência o desencadeamento de uma 

série  de  problemas  ambientais  que  se  resumem  no  desmatamento  intensivo,  no 

desencadeamento de processos erosivos, na instabilização de encostas, no assoreamento 

e impermeabilização de linhas de drenagem, no aumento da velocidade de escoamento 

das águas superficiais, na diminuição da capacidade dos leitos, no comprometimento da 

qualidade das águas e no aumento da vazão dos rios. Conjuntamente, têm como efeitos 

a elevação da temperatura  urbana, a  ocorrência de deslizamentos  e desabamentos,  a 

proliferação de doenças e o agravamento das enchentes. 

Se na escala regional  estes problemas atingem a população metropolitana como um 

todo, na escala local atingem principalmente a população de baixa renda, relegada a 

habitar nas favelas e nos loteamentos clandestinos periféricos. Além de arcar com o 

ônus  da  dificuldade  de  acesso  à  habitação,  ao  saneamento  básico,  à  educação,  ao 
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transporte e à saúde, entre outros itens necessários à reprodução social, esta população 

também se encontra mais exposta e vulnerável aos riscos ambientais (Torres, 1997).

Em suma,  a investigação pertinente  à  expansão urbana na porção ao sul  do Parque 

Estadual  da  Cantareira  demonstrou  que  é  responsável  pelo  desencadeamento  de 

problemas  urbanos  e  ambientais  diversos  que  transcendem  a  simples  ameaça  aos 

recursos naturais contidos na unidade de conservação. Embora a iminência de ocupação 

das áreas contidas no Parque seja de fato preocupante, dada a importância ambiental 

associada à Serra da Cantareira, os problemas ambientais e urbanos já estão em curso na 

região em estudo e devem, com urgência, ser revertidos.  

5. Alcance dos resultados em termos de contribuição para a sustentabilidade da 

Bacia do Alto Tietê

Ao qualificar a dinâmica de expansão urbana prevalecente na área em estudo, acredita-

se que os resultados da pesquisa possam contribuir para o alcance da sustentabilidade 

deste trecho específico da Bacia do Alto Tietê nos parâmetros conceituais especificados. 

Revelando a  incongruência  entre  essa  dinâmica e  a  base física  e social  da área em 

estudo,  a  pesquisa  aponta  para  a  necessidade  de  revisão  dos  instrumentos  legais 

existentes  e  de  sua  forma  de  gestão,  pressionando  para  a  formulação  de  políticas 

públicas mais adequadas à realidade local, que possam reverter o quadro de degradação 

socioambiental verificado.

6.  Potencial  de difusão da metodologia e  da experiência  para comitês  de bacia 

hidrográfica em São Paulo e no Brasil, prefeituras municipais e órgãos estaduais 

com atuação regional na área metropolitana de São Paulo

A  metodologia  pode  ser  replicada  em  outras  sub-bacias  da  Bacia  do  Alto  Tietê, 

evidenciando  questões  específicas  que  apontem  possíveis  redirecionamentos  na 

formulação de instrumentos legais e políticas de implementação e de gestão urbana e 

ambiental.

7. Principais dificuldades na realização do projeto

Escassez de dados que melhor qualifiquem o problema ambiental urbano da Bacia do 

Alto Tietê e de suas micro-bacias, apoiando a formulação de políticas públicas e de 

instrumentos de gestão adequados à sua realidade. 
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Imagem 1 – Inserção do Parque Estadual da Cantareira no contexto da RMSP

Imagem 2 – Zona de Fronteira e Bacia do Alto Cabuçu de Baixo
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Imagem 3 – A expansão urbana na Zona de Fronteira entre 1986 e 2001

Imagem 4 – O desmatamento na Zona de Fronteira entre 1986 e 2001
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Imagem 5 – Evolução dos setores subnormais na Zona de Fronteira (1991 e 2000)

Imagem 6 – A expansão urbana na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo
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Imagem 7 – O desmatamento na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo entre 1986 e 2001

Imagem 8 – A evolução dos setores subnormais na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo 

(1991 e 2000)
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Imagem 9 – A ocupação ilegal na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo e a hidrografia

Imagem 10 – Infra-estrutura urbana e domiciliar na Bacia do Alto Cabuçu de 

Baixo
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Imagem 11 – Renda dos chefes de família na Bacia do Alto Cabuçu de Baixo
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1 O recorte do objeto de estudo nas duas escalas de análise baseou-se no inter-relacionamento de dados relativos à base 
física do território com dados atinentes à ocupação urbana, conforme o conceito de Zona de Fronteira desenvolvido por 
Herling (2002). As áreas que apresentam, simultaneamente,  sérias restrições ao assentamento urbano e uma grande 
concentração de setores subnormais,  deram origem às denominadas Zona de Fronteira e Bacia do Alto Cabuçu de 
Baixo. Para maiores detalhes, consultar a dissertação de mestrado que deu origem a este artigo (Silva, 2005).

2 A verificação das principais tendências de expansão urbana e de supressão de remanescentes vegetais se apoiou no 
processamento de imagens de satélite referentes aos anos de 1986 e 2001. Já as análises pertinentes ao uso e ocupação 
do solo se apoiou em um SIG (Sistema de Informações Georreferenciadas), cruzando dados dos setores censitários de 
1991 e 2000 produzidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística), dados de favelas produzidos pelo 
CEM (Centro de Estudos da Metrópole), e dados sobre loteamentos clandestinos produzidos pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (SMMA).


