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Resumo 

 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar que a recuperação de fundos 
de vale para a promoção de uso público e revitalização ecológica pode trazer 
benefícios econômicos para as cidades por estimular a coesão social, a prática 
esportiva e a proteção dos recursos naturais. Infraestruturas verdes como os 
Parques Lineares vêm sendo utilizadas e apontadas por estudos 
contemporâneos como uma medida sustentável de uso e ocupação das áreas 
de fundo de vale urbano.  Áreas de Preservação Permanente (APPs) são 
manchas remanescentes da paisagem original e quando existentes encontram-
se degradadas, principalmente pela urbanização. Para alcançar os objetivos 
propostos, a pesquisa se utiliza de um referencial teórico que aborda conceitos 
de áreas verdes urbanas, parques urbanos, áreas de preservação permanente, 
recuperação de áreas degradadas, fundos de vale e parque linear. A 
metodologia adotada realizou a investigação das variáveis ecológicas e 
culturais do corredor, por meio de uma visão holística foram feitos uma síntese 
e diagnóstico das informações e traçadas diretrizes para a recuperação do 
fundo de vale e implantação do parque linear. O estudo de caso foi realizado no 
fundo de vale do Córrego Diamante em Maringá/Paraná. Área esta que, por 
estar totalmente inserida dentro do meio urbano, encontra-se degradada pela 
ação antrópica e por loteamento que desrespeita o que determina a legislação 
federal e municipal no que diz respeito à proteção dos recursos hídricos. Com 
os resultados obtidos, acredita-se que o Parque Linear possa assumir um papel 
como promotor do corredor ecológico para a conexão com outras áreas 
naturais, no combate às ocupações irregulares, valorização imobiliária dos 
bairros no entorno, estimular práticas saudáveis e a educação ambiental. 
 
Palavras-Chave: Fundo de vale; conservação dos recursos naturais; áreas 
verdes urbanas; parque linear; Áreas de Proteção Permanente. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

 

This research aims to demonstrate that recovery from valley bottoms to 

promote public use and ecological revitalization can bring economic benefits to 

cities by encouraging social cohesion, sports practice and protection of natural 

resources. Green infrastructure as the Linear Parks are being used and 

reported by contemporary studies as a measure of sustainable use and 

occupation of the areas of urban valley bottom. Permanent Preservation Areas 

(APPs) are spots remaining original landscape and where they exist, are 

degraded, mainly by urbanization. To achieve the proposed objectives, the 

research uses a theoretical framework that addresses concepts of urban green 

areas, urban parks, and areas of permanent preservation, reclamation, valley 

bottoms and linear park. The methodology of the research conducted ecological 

variables and cultural corridor and through a holistic vision was made a 

synthesis of information and diagnostic guidelines for tracing and recovering the 

valley bottom and deployment of the linear park. The case study was carried out 

in the bottom of Diamond Valley Stream in Maringá, Paraná. Which in this area 

is fully inserted into the urban environment is degraded by human activity and 

by blending it disrespects what determines the municipal and federal legislation 

that determines respect to protection of water resources. The results are 

believed to Linear Park can take over as promoter of ecological corridor to 

connect to other natural areas, in combating irregular occupations, real estate 

valuation in the surrounding neighborhoods, encourage healthy practices and 

environmental education. 

 

Keywords: valley bottom, conservation of natural resources; urban green 
areas; linear park; Permanent Preservation Areas.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir de meados do século XX o Brasil passou por um processo de 

urbanização, e atualmente a população urbana supera a marca de 80% da 

população brasileira (IBGE, 2010). A explosão populacional representa um dos 

problemas mais sérios das gestões urbanas atuais, pois frustra planejamentos 

e supera expectativas. 

O crescimento demográfico, o aumento da industrialização e da concentração 

populacional são preocupações constantes na sustentabilidade nos grandes 

centros, pois a construção de uma cidade causa inúmeras consequências 

sobre o equilíbrio do meio ambiente, podendo ser citados alguns desses 

problemas, como a desestruturação da topografia e da hidrologia, produção de 

sedimentos provocados pelas erosões, contaminações dos mananciais e 

deposições de entulhos. 

O Brasil expandiu sua industrialização a partir da década de 1950 e essa foi  

fator determinante para o crescimento e desenvolvimento de grandes cidades e 

centros metropolitanos, mas deixou marcas que se traduziram em problemas 

ambientais urbanos, como, por exemplo, a ocorrência de áreas degradadas. 

O processo brasileiro de urbanização e expansão urbana, 

condicionado pelo modelo urbano-industrial característico 

de sociedades capitalistas ocidentais em expansão, 

resultou na formação de centros de alta concentração 

populacional e na ocupação do espaço de modo 

polarizado e desigual (GÜNTHER, 2006, p. 107). 

Nessa expansão urbana, além do forte adensamento populacional, 

impulsionado pela intensa migração campo-cidade, e a verticalização das 

metrópoles, privilegiaram as classes sociais mais favorecidas economicamente 

e relegou a população mais pobre à periferia. 

A expansão urbana rumo às áreas periféricas caracterizou-se pela ocupação 

desordenada e irregular de várzeas, morros, alagados e pela invasão de áreas 

vulneráveis e de proteção ambiental, gerando desmatamento, supressão de 
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matas ciliares, erosão, ocupações irregulares em áreas de risco, poluição 

ambiental, além da alteração do curso e canalizações de rios. As áreas 

ocupadas, carentes de infraestrutura, passaram a demandar a expansão dos 

sistemas de saneamento: abastecimento de água, coleta de esgotos sanitários 

e de resíduos sólidos, os quais não acompanharam o ritmo do crescimento. 

São inegáveis os benefícios diretos e indiretos de áreas vegetadas dentro de 

um centro urbano, e essas áreas podem ser representadas monetariamente 

em maior ou menor grau, visto que isso depende do ponto a ser observado. 

Para as gestões públicas, são setores que necessitam de manutenção e 

dividem o orçamento público com setores como saúde, educação, saneamento 

e infraestruturas. Mas, para a maioria da população que vive em ambientes 

extremamente urbanizados, impermeabilizados, poluídos, a possibilidade de 

contato com o verde passa a representar um bem de valor inestimável, prova 

disso são os recentes e crescentes investimentos imobiliários que vêm sendo 

implantados nas cidades, os chamados condomínios fechados, cujo foco 

principal de suas mídias é voltado para a qualidade de vida e áreas verdes. 

Com a dinâmica de desenvolvimento populacional cada vez mais acelerada, as 

alterações de usos de solo e das bacias hidrográficas urbanas passam a 

apresentar sinais nítidos de colapso. 

Nos últimos anos do século XX, a questão das áreas degradadas vem sendo 

mais intensamente pensada e o tema de revitalização urbana, cujo objetivo é 

conferir o uso sustentável a essas áreas e integrá-las ao tecido urbano, 

estimulando a requalificação urbana, vem sendo trabalhado pelas pesquisas. 

Pode-se comprovar isso através da introdução desse tema em pesquisas de 

programas de pós-graduação em instituições amplamente renomadas em todo 

país. 

Essa noção de sustentabilidade propõe a resolução das contradições e dos 

conflitos ambientais por meio da ação de todos para a preservação do 

ambiente para as gerações presente e futura, ou seja, baseia-se na igualdade 

de direitos para inferir que todos são igualmente responsáveis pela degradação 

e esgotamento dos recursos naturais. 
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Com o advento da aceleração do crescimento urbano, Maringá também sofreu 

com a degradação do meio ambiente. Nos últimos anos a cidade vem 

crescendo vertiginosamente e consequentemente vivenciando as alterações da 

paisagem e das características ambientas, inclusive no que se refere à 

qualidade de vida dos seus cidadãos. 

Portanto, sente-se a imediata necessidade de recuperação dessas áreas 

urbanas, visando adaptá-las a novo uso e função configurados pelo momento 

atual, na promoção do desenvolvimento urbano local. Esse é o objetivo da 

recuperação da área degradada, para que possa ser considerada como um 

instrumento do desenvolvimento urbano sustentável. 

Entende-se que a recuperação de áreas degradadas deve ser vista como um 

conjunto de procedimentos resultante de trabalho integrado, multi e 

interdisciplinar, a fim de identificar e indicar opções de solução de problemas 

que alteram os sistemas ambientais, visando sanar problemas como a 

deterioração dos recursos naturais e dos sistemas produtivos. 

A requalificação do meio urbano degradado é um instrumento muito importante 

para a reintegração das áreas degradadas no tecido urbano. 

Áreas degradadas devem ser revitalizadas e reintegradas 

ao tecido urbano, de modo que sua reutilização possa se 

caracterizar como instrumento de requalificação urbana 

(GÜNTHER, 2006, p. 110). 

Embora a recuperação dessas áreas nunca venha a poder ser implementada 

por meio de fórmulas universais, não resta dúvida de que se faz extremamente 

necessário desenvolver modelos alternativos e individuais que visem conter o 

processo de degradação, caso a caso.   

Porém, uma técnica que vem sendo empregada em anos recentes e que 

ganhou unanimidade de opiniões consiste no manejo integrado dessas áreas 

degradadas, onde se garante a manutenção dos processos ecológicos no 

contexto da paisagem, saúde da microbacia e dos recursos hídricos e sendo 

permitida a utilização dessas áreas pela sociedade. 
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Portanto, este trabalho norteia-se por efetuar a restauração da área degradada, 

optando-se primeiro pelo trabalho de recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente, devido à sua maior importância na proteção do recurso hídrico do 

Córrego Diamante. Devido à sua função de corredor ecológico interligado ao 

Córrego Mandacarú, esse fragmento remanescentes da floresta nativa 

aumenta a possibilidade de restauração e manutenção dos processos 

ecológicos. 

Nesse sentido prioriza-se apresentar as características ambientais do fundo de 

vale, a importância da sua manutenção para a qualidade do espaço das 

cidades, os problemas advindos de sua ocupação indevida, para que se 

consiga estabelecer a importância da manutenção das várzeas no espaço 

urbano. 

Uma vez que a área analisada é urbana e suas características estritamente 

naturais já se encontram bastante alteradas, o córrego e sua várzea são como 

um único sistema, denominado de fundo de vale. É preferível utilizar o termo 

“fundo de vale”, especialmente porque em grande parte dos casos não se 

encontra vegetação nativa nas áreas ripárias ou ciliares. 

O conceito de recuperação torna-se importante, uma vez que as alterações 

antrópicas deixadas pela urbanização nas bacias hidrográficas inviabilizam a 

preservação de todas as características naturais das várzeas e córregos. 

A pesquisa sobre o Córrego Diamante justifica-se, por sua nascente e todo seu 

trajeto estar localizado dentro de uma região com uma ocupação urbana que 

apresenta um alto potencial de concentração populacional devido à 

verticalização, ocasionando uma maior impermeabilização da área, provocando 

impactos mais significativos ao meio natural. 

Como objetivo geral desta pesquisa procurou-se demonstrar os benefícios 

potenciais que a recuperação de áreas de fundo de vale pode trazer nos 

âmbitos ecológico, social e cultural, utilizando a implantação do parque linear 

adotando concepções possíveis de serem mantidas, a fim de melhorar a 

qualidade de vida da população promovendo o uso público, para que, como 

medida alternativa, a recuperação do fundo de vale do Córrego Diamante deixe 
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de ser um passivo ambiental, passando a ser tornar um atrativo paisagístico 

para o Município de Maringá, na tentativa de harmonizar a convivência entre o 

homem e a natureza. 

Como objetivos específicos: 

 Caracterizaram-se através de diagnóstico na área de estudo, os 

principais impactos que comprometem a qualidade da vegetação ciliar e 

a qualidade das águas fluviais do curso do Córrego Diamante e na área 

de proteção ambiental (fundo de vale); 

 Identificou-se a necessidade de um sistema integrado da mata ciliar que 

enfatize a importância do corredor ecológico para a flora e fauna nos 

limites do Córrego Diamante até o Córrego Mandacaru; 

 Propusemos diretrizes para revitalização da Área de Preservação 

Permanente e incorporação dessa área ao processo de urbanização 

com a inclusão da função recreativo-contemplativa. 

A urgência de cumprimento da Agenda 21 no que compreende os aspectos 

necessários de requalificação física, ambiental e funcional das áreas urbanas 

degradadas, faz necessária a revisão do planejamento, projeto e gestão urbana 

de itens como: correta disposição de resíduos sólidos; uso e ocupação do solo; 

drenagem urbana; preservação de áreas verdes públicas, em busca de um 

equilíbrio entre estrutura ecológica e tecido edificado. 

A escolha deste tema se mostrou relevante pela significativa necessidade de  

crescimento do número de planos e projetos municipais de implantação de 

parque linear como alternativa de uso das áreas de fundo de vale urbanas, por 

suas dificuldades de implantação, manutenção e gestão desta proposta, 

relacionada principalmente ao estado de degradação dessas áreas, à pressão 

imobiliária, às ocupações irregulares, à falta de fiscalização, à falta de 

educação ambiental da população, devido à complexidade de planejamento 

multi e interdisciplinar que a proposta exige. 
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2 ÁREAS VERDES URBANAS 

 

O meio urbano abriga, segundo o IBGE (2010), 84% da população brasileira. O 

grande desafio é proporcionar o crescimento e desenvolvimento urbano, na 

medida em que esse fenômeno se desenvolva em prol de novos parâmetros 

tecnológicos que levem à geração de novas riquezas, qualidade de vida e 

qualidade ambiental para seus habitantes (SHAMS et al., 2009). 

Silva (2003) afirma que vivemos no século mais urbanizado da história da 

humanidade. Isso nos faz ver que o aumento da população humana, o 

surgimento da industrialização em larga escala e intenso fluxo de pessoas do 

campo para as cidades fizeram com que as cidades sem planejamento, 

alterando de forma significativa a atmosfera desses locais, provocando, como 

uma de suas diversas consequências, mudanças nas características climáticas 

do meio, afetando a qualidade de vida de seus habitantes e distanciando os 

mesmos de uma relação harmoniosa com o ambiente natural (SHAMS et al., 

2009). 

As cidades ficaram responsáveis por receber e abrigar todos esses habitantes, 

como forma de melhorar a sua condição de vida. Contudo, não são nesses 

locais que necessariamente encontram-se as melhores condições, 

principalmente, no que se refere ao meio ambiente (JESUS; BRAGA, 2005). 

Pois, tanto pela concentração populacional, quanto pela forma de crescimento 

e organização, tornam-se os extremos da ação humana nos sistemas naturais 

(SILVA FILHO, 2003). 

Cavalheiro; Del Picchia (1992) afirmam que é possível compartimentar o 

espaço urbano, conforme os elementos do meio físico, em três sistemas 

integrados, a saber: 

• sistema de espaços com construções; 

• sistemas de espaços de integração viária; 

• sistema de espaços livres de construção. 
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Como espaço livre entende-se qualquer espaço urbano fora das edificações e 

ao ar livre, de caráter aberto e, independentemente do uso, é destinado ao 

pedestre e ao público no geral. Os espaços livres de construção, como 

elementos integradores da paisagem urbana, são normalmente associados à 

função de lazer para as categorias como praças, jardins ou parques, e devem 

ser entendidos de acordo com as atividades e necessidades do homem 

urbano. Cavalheiro (1982) destaca ainda os usos dos espaços livres, que 

podem ser: particular; potencialmente coletivo (como terrenos baldios não 

cercados; pátios de escolas, de clubes e de indústrias); e os públicos, 

acessíveis livremente ao público em geral (nas praças, parques, cemitérios...). 

Para Leite (2011) tais sistemas de espaços livres constituem um complexo de 

inter-relação com outros sistemas existentes no urbano – de drenagem, 

transporte, proteção – cujas funções podem coincidir-se ou justapor-se, tendo 

relações de conectividade e/ou complementaridade com a preservação, 

conservação e requalificação ambiental. Inseridos no contexto das cidades e 

integrado ao entorno, seus elementos constituem-se em ruas, praças, parques, 

quintais, pátios, estacionamentos descobertos, lotes vagos, glebas, rios e 

represas, áreas cultivadas ou remanescentes da cobertura vegetal original. 

Tudo isso preservando suas proporções de entendimento e intervenção, 

relacionados com aos processos urbanos e econômicos e à intensa 

convivência social. 

Segundo Silva (2003), os espaços verdes minimizam os problemas ambientais, 

pois são espaços responsáveis pela manutenção de nascentes, assim como da 

flora e fauna, importantes componentes para o funcionamento dos 

ecossistemas locais. 

De acordo com Macedo e Sakata (2003), cidades com espaços públicos e 

áreas de recreação para a população propiciam uma qualidade de vida mais 

agradável, pois, as pessoas sentem necessidades desses espaços, onde 

possam encontrar um cenário tranquilo para reverter a ação das pressões e 

tensões da vida cotidiana e do trabalho. 
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Para Hardt (2000) o sistema de áreas verdes urbanas compreende um 

conjunto organizado de áreas selecionadas, e são enquadradas nas 

categorias: 

a) públicas: dependentes exclusivamente da administração municipal, que 

compreendem os espaços verdes com funções relacionadas ao lazer e à 

recreação (parques, praças), à conservação ambiental (áreas de preservação 

permanente, unidades de conservação), ou especial (cemitérios-parque), 

quanto à arborização de ruas; 

b) privadas: dependentes de um enfoque político e legal (por serem 

inacessíveis ao público e de fácil supressão de acordo com a vontade de seus 

detentores), enquadrando espaços verdes voltados ao lazer (jardins, quintais), 

à conservação ambiental (áreas de preservação permanente, unidades de 

conservação. Ex.: Horto Florestal de Maringá) ou a funções especiais 

(cemitérios-parque). 

Hardt (2000) mostra que a vegetação atua no meio urbano em diferentes níveis 

e assume diferentes funções, quando nos explicita que as áreas verdes 

urbanas podem ter domínio público ou serem propriedade privada, e que 

mesmo assim terão extrema importância por compreenderem um conjunto 

organizado de áreas. 

As funções ecológicas das áreas verdes urbanas podem ser interpretadas sob 

dois parâmetros: de tratamento geral, como organização de áreas verdes 

urbanas, com intenção de melhoria da qualidade do meio e recuperação de 

áreas degradadas; e de tratamento individual, como estruturações urbanas 

voltadas desde a correção de processos instalados até para a recomposição 

ambiental urbana utilizando novas tendências (HARDT, 2000). 

A arborização urbana e as áreas verdes são importantes para a qualidade de 

vida nas cidades, por valorizarem o ambiente e a estética, por promoverem um 

meio agradável para as atividades em comunidade, por proporcionarem 

espaços e oportunidades de recreação e educação. 
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Esses espaços devem favorecer a permanência prazerosa e tranquila dos 

usuários, possibilitando o desenvolvimento de atividades sociais e 

consequentemente a vitalidade urbana, uma vez que as convivências sociais e 

experiências coletivas se concretizam nesses espaços. 

Segundo Jesus; Braga (2005), a presença de áreas verdes no universo urbano 

é um fator essencial no resgate dos aspectos positivos da relação do meio 

urbano com a natureza, pois essas áreas, em sua distribuição e distâncias 

entre si, têm influência direta sobre suas funções econômica, estética, social e 

ecológica. E, assim, necessita-se que sua gestão seja relacionada à 

incorporação de seus aspectos sociais e ambientais, aos conceitos 

relacionados à qualidade, quantidade e distribuição desses espaços, 

associando diferentes categorias de áreas verdes com sua distribuição espacial 

na cidade. 

Souza (2010) cita que as áreas verdes urbanas algumas vezes recebem várias 

denominações, como: áreas livres, espaços abertos, sistemas de lazer, praças, 

parques urbanos, unidades de conservação, arborização urbana, entre outras. 

Segundo Milano (1992), a vegetação presente nas cidades é comumente 

tratada como área verde urbana e está estreitamente relacionada às áreas 

livres ou abertas; pode-se mesmo considerar que, embora nem toda área livre 

constitua área verde, toda área verde constitui área livre, mesmo que sua 

natureza e função sejam restritas. 

Em Lima et al. (1994) espaços livres são definidos como áreas não edificadas, 

urbana e independente de destinação e uso. Abrange um conceito maior onde 

as áreas construídas podem ser verdes, receber o verde, ou impermeabilizada. 

E embora possam receber outras utilizações (comércio, passagens, entre 

outros), não são áreas residenciais, comerciais, de trânsito ou industriais. 

Hardt (1994) define áreas verdes urbanas como áreas livres na cidade, com 

predominância de características naturais, independente do porte da 

vegetação, são áreas predominantemente permeáveis e presença de 

vegetação rasteira e/ou arbórea. 
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Nucci (2001) define área verde como um tipo especial de espaço livre que deva 

ser plantada e cumpra funções estéticas, ecológicas e de lazer; que contenha 

vegetação e solo permeável em pelo menos 70% da área total; deva ser 

pública e sua utilização deva ser sem regras rígidas. 

A rede de passeios a pé deve oferecer segurança e 

comodidade com separação total da calçada em relação 

aos veículos. Os caminhos devem ser agradáveis, 

variados e pitorescos. Esses espaços são realmente 

livres com apenas algumas regras mínimas de 

convivência (NUCCI, 2001, p. 77). 

Para Llardent apud Nucci (2001, p. 76), o espaço verde é o espaço público ou 

privado que oferece com toda a segurança aos usuários, ótimas condições, 

tanto no que se refere à prática de esporte, e onde o elemento fundamental de 

composição é a vegetação. 

Porém tem-se que atentar para a conservação dessas áreas para que elas 

possam cumprir plenamente suas funções sociais, ecológicas, estéticas e 

educativas que exercem como medidas mitigadoras das consequências 

negativas da urbanização. As áreas verdes sejam elas um canteiro, um jardim 

ou um grande parque, fazem parte da identidade da cidade por seus elementos 

que as caracterizam e por sua individualidade própria compondo o mosaico 

urbano. 

 

 

2.1 PARQUES URBANOS 

 

Em pleno século XXI, está evidente a importância do planejamento do meio 

físico urbano; no entanto, a preocupação de quem planeja ainda está centrada 

nas características socioeconômicas, relegando a dependência dos elementos 

naturais. No decorrer do processo de expansão dos ambientes construídos 

pela sociedade, não se tem dado a devida atenção à qualidade, sendo as 

questões ambientais e sociais relegadas ao esquecimento (MORO, 1976). 
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 A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários fatores que 

estão reunidos na infraestrutura, no desenvolvimento econômico-social, e 

àqueles ligados à questão ambiental. No caso do ambiente, as áreas verdes 

públicas constituem-se elementos imprescindíveis para o bem-estar da 

população, pois influenciam diretamente a saúde física e mental dessa 

população (LOBODA; DE ANGELIS, 2005) 

Souza (2010) define que parque urbano é uma área verde com funções 

ecológicas, estéticas e de lazer, no entanto com extensão maior do que as 

praças e jardins públicos. 

Pode-se entender parques urbanos como espaços com dimensões 

significativas e predominância de elementos naturais, principalmente cobertura 

vegetal, destinados à recreação, ao lazer e à contemplação do natural 

(LOBODA; DE ANGELIS, 2005). 

Kliass (1993 apud Scalise, 2002, p. 18) conceitua parques urbanos como          

“espaços públicos com dimensões significativas e predominância de elementos 

naturais, principalmente cobertura vegetal, destinados à recreação”. 

Nos anos 1970 houve a consolidação das funções contemplativas e recreativas 

dos parques e a partir de 1980 os elementos ecológicos foram valorizados, 

apresentando novas funções e novos papéis objetivando a melhoria na 

qualidade de vida. E isso, para Ferreira (2005), se deve às mudanças 

comportamentais das últimas décadas, que geraram mudanças no tratamento 

da questão do parque público, onde o parque tem por finalidade a conservação 

dos recursos naturais e o uso dos parques como elementos de dinamização da 

economia urbana nas atividades ligadas ao lazer e ao turismo. 

O tipo de espaço livre definido como parque urbano compreende um grande 

espaço público aberto, com a ocupação de área de pelo menos um quarteirão 

urbano, localizado geralmente em torno de áreas naturais acidentadas (ravinas, 

córregos) e que faz divisas entre bairros. Seus limites principais são as ruas, 

sua paisagem apresenta um equilíbrio entre o pavimentado e a ambiência 

natural. Sua utilização compreende o uso informal de passagem, caminhos 
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secundários, esportes recreativos, festivais, playgrounds, entre outros 

(SCALISE, 2002). 

Na década de 1980, o país inicia a tomada de decisões com maior afinco sobre 

o tema. Com isso, a função dos parques passa a ter ênfase na conservação 

dos recursos naturais, prioritariamente de remanescentes de vegetação em 

áreas sob pressão antrópica, associando-as ao uso para o lazer ativo e passivo 

da população. A partir dessa década também foi dada aos parques a ênfase de 

uso como elementos de dinamização da economia urbana, sendo aproveitados 

para atividades ligadas ao turismo e ao lazer (FERREIRA, 2005). 

 Feiber (2004) afirma que nas cidades brasileiras os parques urbanos 

geralmente são formados por maciços de vegetação arbórea, sendo utilizados 

como refúgio, um contraponto entre a área construída e a área natural, 

funcionando como locais de encontro da população, desenvolvendo atividades 

como caminhadas, jogos, relaxamentos, contemplação ou outras, dependendo 

do caráter social e cultural do usuário. Os parques podem ser considerados 

como unidades de conservação que permitem visitação, porém o objetivo de 

existência de uma unidade de conservação não é unicamente o de atrativo 

turístico e lazer. 

Gândara et al. (2008) ressaltam que nessas unidades de conservação existem 

também os objetivos de proteção e educação ambiental, além da pesquisa 

científica, e seu uso deve ocorrer seguindo as diretrizes do plano de manejo da 

unidade. 

Pois, independente da sua forma de utilização, os parques urbanos são 

importantes elementos na infraestrutura urbana, por contribuírem com a 

melhora da qualidade de vida do cidadão e favorecerem a manutenção dos 

ciclos naturais (SOUZA, 2010). 

Pode-se também pensar em parques urbanos versus comunidades urbanas, e 

deve-se destacar a importância que os parques exercem na vida das pessoas, 

como opção de lazer em cidades com déficit de áreas recreacionais e 

destinadas a atividades ecológicas. Entretanto, o objetivo da existência dos 

parques não se resume apenas a opções de lazer nas cidades. O parque deve 
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também ser observado pelo seu valor biológico como um todo, pois, assim 

como a área urbanizada, as áreas vegetadas correspondem à mancha do todo, 

à paisagem, e precisam ser conectadas e integradas entre si. 

 

2.2 FUNDOS DE VALE 

 

A procura imobiliária em busca de espaços privilegiados dentro do território 

urbano destinado às classes mais abastadas faz com que a população de 

baixa renda, muitas vezes sem acesso a moradia, passe a ocupar áreas 

impróprias à habitação, tanto por causar danos ao meio ambiente, quanto por 

não oferecer condições mínimas de segurança e habitabilidade aos moradores. 

Essas áreas geralmente são áreas de proteção permanentes existentes dentro 

do espaço urbano, sendo mais comuns os fundos de vale e encostas de morro. 

 Essas ocupações se dão de forma irregular por invasões ou podem ainda 

estar associadas a aprovações irregulares dentro do órgão fiscalizador dos 

municípios. E essa ocupação humana inadequada gera uma cadeia de 

impactos ambientais negativos que alteram a topografia, provocam erosões 

das margens dos cursos d’água, assoreamento dos rios e córregos, 

impermeabilização do solo do entorno desse ecossistema, perda de matas 

ciliares, diminuição da biodiversidade, entre outros fatores. 

Falcão et al., (2010) citam que o ambiente lacustre é o ambiente mais 

ameaçado e que sofre maior intervenção antrópica dentre os ambientes 

naturais. Por se tratar de um ambiente com fauna e flora muito peculiares, se 

torna muito vulnerável a impactos externos. E, dependendo do nível de 

intervenção antrópica, esse ambiente pode até desaparecer, como quando 

ocorre a retirada total da mata ciliar e acontece o assoreamento do rio, 

diminuindo seu potencial hidrológico e seu tempo de vida. 

Os fundos de vale possuem um zoneamento sucessivo onde cada uma de 

suas zonas possui função específica e particularidades (Figura 1). 

 



 

20 
 

 

Zona 1 Leito menor, área de escoamento rápido – deve ser 

totalmente desimpedida. 

Zona 2 Leito maior – área de inundação com significativa 

parcela da vazão - área de alta restrição (parques e 

construções adequadas). 

Zona 3 Área de inundação com águas praticamente paradas – 

construções à prova de 

Inundações. 

 

 

Áreas seguras (para T = 100 anos p.ex.) - controle de 

erosão – reservatórios de controle de cheias – áreas de 

infiltração. 

 

 

Nível d’água para o leito maior do rio. 

 

 

 

 

Vegetação no solo úmido. 

 

 

 

Vegetação no solo seco. 

 

 

Lençol freático. 
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Linha do lençol freático 

 

 

Figura 1 - Perfil de fundo de vale 

Autor: Brocaneli; Rossini; Rodrigues (2008) 

 

 

Os rios, córregos e suas várzeas são ecossistemas complexos que apresentam 

características geológicas, geomorfológicas, climáticas, edafológicas, 

hidrológicas, hidrográficas e vegetacional bastante específicas do local ou 

região em que se encontram inseridos. Quando se trata dessas áreas alocadas 

no ambiente urbano, pode-se afirmar que suas características estritamente 

naturais já se encontram de alguma forma modificadas, especialmente no que 

tange à vegetação. 

Sendo assim, Travassos e Grostein (2007) preferem denominar esse 

ecossistema como fundo de vale urbano, pois não são mais considerados 

ecossistemas ripários ou ciliares devido às perdas de suas características 

edafológicas e da vegetação pela ação antrópica. 
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Mas mesmo estas áreas estando alocadas dentro da urbe, são consideradas 

APP, áreas que, por imposição de lei, devem ter sua vegetação mantida intacta 

em função da preservação dos recursos hídricos (funções hidrológicas), da 

estabilidade geológica, da biodiversidade (função ecológica) e função 

limnológica, entre outras. As regras legais de intocabilidade de uma APP, 

porém poderão ser alteradas em forma excepcional somente em caso de 

utilidade pública ou interesse social previstos em lei. 

A preservação da vegetação ciliar dos rios que atravessam cidades está sujeita 

a um grau de intervenção muito elevado. Essa vegetação contribui para a 

estabilização das margens dos corpos d’água, reduzindo o assoreamento e 

auxiliando na manutenção da qualidade da água, atua sobre os elementos 

climáticos (microclima urbano), contribui para o controle da radiação solar, 

temperatura, umidade do ar, a velocidade dos ventos e a ação das chuvas, 

além da diminuição da propagação de ruídos. (SILVA JUNIOR; TORRES; 

SILVA; LUCA, 2010). 

Segundo Travassos e Grostein (2007), controlar a descarga hidráulica do 

córrego, armazenar água, remover suas impurezas e promover habitat para 

diversas espécies de plantas e animais são funções ecológicas que os fundos 

de vale possuem. E, apesar de ser possível retirar essas áreas do seu 

ecossistema envoltório, elas são bastante vulneráveis às mudanças em 

qualquer área da bacia hidrográfica. Quando essas intervenções são 

superiores à capacidade de resiliência ou readaptação do ecossistema, o 

equilíbrio dinâmico pode ser perdido, causando inadequações ambientais e 

impactos sociais negativos, tais como degradação na qualidade de água e na 

capacidade de estoque dessa água no solo, rebaixamento do lençol freático e 

baixa recarga dos aquíferos, perda de espécies e perda de espaços para 

recreação e dos valores estéticos deste ecossistema. 

A qualidade da água representa um dos principais benefícios da presença das 

matas ciliares, por atuarem como uma função tampão, filtrando as águas 

provenientes das chuvas que escoam para dentro dos cursos d’água. Além de 

estabilizar as margens dos cursos d’água através de sua malha de raízes, onde 

a água do escoamento superficial é retida e absorvida pela serapilheira, 
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auxiliando a infiltração e sua retenção no solo, reduzindo a enxurrada 

(PADILHA; SALVADOR, 2006). 

Durigan e Silveira (1999) entendem que as matas ciliares são determinantes 

das características físicas, químicas e biológicas dos corpos d’água por 

atuarem como filtro na bacia de drenagem. 

As matas ciliares são formações florestais que se encontram ao longo dos 

cursos d’água e no entorno de nascentes, com características vegetacionais 

definidas por uma complexa interação de fatores dependentes das condições 

ambientais ciliares, sendo estes condicionantes os fatores hidrológicos, 

geológicos e topográficos (RODRIGUES; LEITÃO FILHO, 2001). 

Esses fatores, em diferentes ambientes, podem alterar a fisionomia da 

vegetação, condicionam a diferença nos parâmetros quantitativos das 

populações vegetacionais e a intensidade dessas diferenças será determinada 

pelas características do ambiente. 

Na dinâmica da paisagem, as florestas ciliares devem ocupar as condições 

mais favoráveis no ambiente, principalmente quanto à disponibilidade hídrica e 

de nutrientes, o que favorece a elevada diversidade, o mosaico vegetacional 

pouco definido e a pronunciada seletividade de espécies (PADILHA; 

SALVADOR, 2006). 

Por suas funções e ações diretas nos processos de estabilização da sub-bacia, 

a mata ciliar é considerada componente fundamental, por estar intimamente 

ligada ao curso d’água e seus limites não serem facilmente delimitados, porém 

a legislação (Resolução CONAMA nº 302 de 2002) estabelece um 

espaçamento de 30 metros lineares para cursos d’água de até 10 metros de 

largura. Essa vegetação ciliar exerce um importante papel de barreira física, 

regulando a transição entre ambiente terrestre e aquático. 

A florística de florestas ciliares apresenta também um conjunto de espécies 

típicas da unidade ocorrente em diversas unidades fitogeográficas, inclusive de 

florestas não ciliares. Apresenta também espécies caracterizadoras exclusivas 

de áreas ciliares, inclusive de várias outras áreas ciliares. Ou seja, além de 



 

24 
 

espécies tipicamente ripárias, nas matas ciliares ocorrem espécies típicas de 

terra firme e as zonas ripárias. Dessa forma, são também consideradas como 

fontes importantes para o processo de regeneração natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO AMBIENTE URBANO 

 

 

Segundo o Código Florestal Brasileiro – Lei 4.771, de 15 de setembro de 1.965 

– Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas instituídas com a função 

de promover a preservação das florestas e demais formas de vegetação no 

território nacional, as quais são de vegetação nativa e possuem função 

protetora, ou de relevância ecológica. Para essa lei, essas áreas devem ser 

mantidas em sua integridade, sendo proibida qualquer exploração econômica. 

A Medida Provisória 2.166/01 define as APP como áreas protegidas, sendo 

cobertas ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade e o 
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fluxo gênico de flora e fauna, proteger o solo, e assegurar o bem estar das 

populações humanas. 

Após quinhentos anos de ocupação das várzeas urbana e rural, apenas há 

alguns poucos anos tem-se uma legislação que objetiva a preservação dessas 

áreas, buscando uma conciliação dos atos cometidos com a preparação para o 

futuro das nossas cidades. A aplicação ou não do Código Florestal em áreas 

urbanas não é mais fator de discussão, o que se busca é a compatibilização do 

uso do solo urbano, nas áreas urbanas já consolidadas, com a legislação 

existente. 

Carvalho; Francisco (2003) afirmam que as APP e seus entornos representam  

o ícone do urbano como patrimônio ambiental por se tratar de espaço com 

predominância de traços de naturalidade (água e verde) e cultural, por se tratar 

de um patrimônio cuja permanente preservação é resultado da vontade 

comunitária. Representa o quinhão mais significativo de espaço natural no 

ambiente urbano e deve permanecer o mais intacto possível. Porém são 

espaços preteridos por não representarem a terra mercadoria, onde o 

parcelamento ilegal desse solo é elaborado para ganhar mais espaço no 

mercado imobiliário, em que o mercado aterra a água para vender mais terra. 

As APP, quando são percebidas pela população de uma cidade como área 

verde, dificilmente são consideradas em seu potencial paisagístico e com 

importância no contexto para as cidades. Como citado por Carvalho e 

Francisco (2003), tais espaços são preteridos por não representarem a terra 

mercadoria, quando deveriam ser atentamente percebidos por suas qualidades 

intrínsecas de naturalidade, apesar de abandonadas e degradadas. 

Assinala-se junto às áreas naturais urbanas um descaso muito grande, em 

particular com a água, onde os rios, riachos e suas respectivas várzeas e 

matas ciliares recebem os impactos negativos da urbanização, como o 

desmatamento e o depósito de lixo e detritos em suas margens e cursos 

d’água. 

O investimento inicial para transformar esses espaços dinâmicos de terra, 

representada em cenários paisagísticos notáveis e expressiva diversidade 
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biológica, em APP, efetivamente, é significantemente menor do que 

acondiciona-las no processo de loteamento urbano. 

Devem-se adotar medidas alternativas para que os ecossistemas urbanos 

(APP) deixem de ser um passivo ambiental, passando a se tornar um atrativo 

paisagístico, pois é na cidade onde mais se precisam das APP, para minimizar 

o impacto intensivo da urbanização. 

APP é a nomenclatura indicada pelo Código Florestal para identificar as áreas 

que devem ser mantidas preservadas com cobertura vegetal. Dentro de uma 

APP, segundo o mesmo Código Florestal, existe a Faixa Marginal de Proteção 

(FMP), área livre necessária para o transbordo das águas de drenagem natural, 

nos períodos de maior pluviosidade. Portanto, não deverá ser confundido com 

a área que deverá ser mantida como mata ciliar. Então, somente a partir dessa 

margem, fixada na maior vazão, se iniciará a demarcação da faixa de mata 

ciliar, que será, no mínimo, de 30 metros para cada margem do curso d’água. 

Porém, é comum ocorrer essa confusão entre AFM e APP. Todavia as FMP 

dizem respeito ao aspecto hidrológico do curso d’água, referindo-se aos 

espaços necessários para a expansão da calha do corpo hídrico (MIRANDA, 

2008). 

Foschini (2008) discute que o uso adequado das APP pode promover a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes em função dos benefícios 

gerados. 

Observando por esse parâmetro, a utilização das APP justifica-se por 

proporcionar à urbe e sua população uma melhoria na qualidade de vida e na 

estética da paisagem, visto que, de nada adianta ter um local intocado, porém 

não tendo condições de cumprir seu papel ecológico e social. 

A proposta de considerar a reconstrução das APP, como elemento fundamental 

na constituição da vida pública, passa a ter critérios técnicos de uso mais 

condizentes com a real função social, econômica e ambiental dessas áreas. 

Foschini (2008) também aborda a questão entre APP e conforto térmico no 

meio urbano, aventando o seu potencial amenizador de temperatura, a 
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diminuição de ruídos e dos níveis de gás carbônico, melhorando a qualidade do 

ar, a promoção do equilíbrio hídrico, a proteção das bacias hidrográficas para o 

abastecimento de águas limpas. Refere também que proporcionam abrigo e 

refúgio para a fauna e seu controle biológico, a promoção da saúde física e 

mental da população, a melhoria da estética da paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade do fluxo gênico de fauna e flora para a proteção do 

solo.   

As APP em áreas urbanas representam locais ideais para visitação, lazer e 

recreação para a comunidade, mas tais atividades devem ser planejadas a fim 

de que não interfiram na conservação e não comprometam ainda mais a frágil 

qualidade ambiental dos centros urbanos (MAZZEI; COLESANTI; SANTOS, 

2007). 

Num país com delimitações geográficas extensas como o Brasil, onde os 

biomas de modificam e se misturam, não deve existir um nível idêntico de 

proteção. Nas mudanças do Código Florestal deveriam ser consideradas as 

diversas particularidades dos ecossistemas da Mata Atlântica, Cerrado, 

Caatinga, entre outros biomas, avaliando suas necessidades específicas, não  

delimitando níveis idênticos de proteção. Outras questões a serem 

consideradas deveriam ser o contexto em que essas áreas estão inseridas ou o 

tipo ao qual se destinam. 

 

3.1 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS VERDES DEGRADADAS 

 

Quando se pensa no tema recuperação de áreas verdes degradadas, imagina-

se que o objeto dessa ação sejam extensas áreas florestais desmatadas, 

mineradas ou drasticamente agredidas por atividades agrossilvopastoris. 

Passam-se despercebidos os impactos que a ocupação urbana gera no sítio 

em que se encontra, iniciando pelo fator desflorestamento, que se faz 

necessário para sua implantação, visto que, antes da aglomeração humana, 

este sítio se encontrava em seu estado natural. 
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No meio ambiente urbano há que se notar inúmeros fatores que necessitam de 

atenção para a recuperação das áreas onde ocorrem. Pode-se iniciar pelo 

desflorestamento, que já se constitui em sério problema ambiental, a emissão 

de gases produzidos por combustíveis fósseis, que causam problemas à saúde 

da população, bem como a formação de ácidos que geram as chuvas ácidas, 

que alteram de forma negativa os ecossistemas aquáticos e prejudicam as 

florestas e a agricultura, a destinação inadequada ou irregular dos resíduos 

sólidos que inutilizam e poluem grandes extensões de solo, o lançamento 

clandestino de esgotos domésticos e industriais em corpos d’água, causando a 

poluição destes, que pode estender-se a toda a bacia hidrográfica, atingindo 

também o rio que abastece a população, e a impermeabilização do solo e a 

falta de áreas verdes, que contribuem para a modificação das dinâmicas das 

chuvas, causando inundações, erosões, movimentações de terra, enfim, são 

inúmeras as consequências que a atividade antrópica exerce sobre a natureza 

dentro do meio urbano. Ações cabem a todos, aos profissionais sob a ótica de 

seus conhecimentos, e à população no sentido de reduzir, reutilizar e reciclar, 

para que os impactos futuros sejam mitigados. 

Os conhecimentos técnicos sobre os problemas cabem ao 

futuro profissional especializar-se, dentro de sua área de 

formação, de como fazer uso destes conhecimentos em busca 

de soluções, técnica e economicamente viáveis, para a 

melhoria da qualidade ambiental [..] A análise do espaço, sob 

essa ótica, não deve ser estático, mas relacionado diretamente 

com o dinamismo que a história produz, transformando e re-

transformando o meio a partir da presença humana e os 

processos tecnológicos envolvidos nesta ocupação (ANGELIS 

NETO; ANGELIS; SOARES, 2006, p. 92). 

 Hardt (1992) afirma que a recuperação ambiental em cidades possui duas 

abordagens. Uma corresponde ao tratamento de espaços individuais onde 

podem ser apontadas várias soluções pontuais de recuperação desenvolvidas 

para a correção de processos já instalados, até aquelas que visam novos 

processos de recomposição. A outra, a nível geral, inclui a organização de um 

sistema de áreas verdes que assimile as funções referentes à melhoria das 

condições do meio e a recuperação de áreas degradadas. 
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No cenário urbano, onde a princípio se estabelece como forma inicial de 

recuperação de áreas degradadas, o uso da vegetação, essa vegetação se 

mostra como um dos principais instrumentos de uso com resultados 

satisfatórios, por ser notória a necessidade que o ser humano tem de dispor de 

áreas urbanas vegetadas (acompanhamento viário, praças, parques, bosques, 

alamedas, bulevares). Cenários estes que, com sua simples presença, 

decorrem significativamente para o aumento da qualidade de vida. A sensação 

positiva que esse cenário reproduz é fruto da ação integrada das espécies 

vegetais distintas (arbustivas, arbórea, herbáceas ou ervadas), porém é a 

presença de espécies arbóreas que otimiza esses benefícios tanto do ponto de 

vista psicológico quanto natural. E essa questão se difunde em todas as 

esferas - sociais, políticas, cultural, filosófica, científica, econômica e 

tecnológica, ampliando modificações de conceitos (ANGELIS NETO; ANGELIS; 

OLIVEIRA, 2004). 

Nas cidades, as rodovias, as ferrovias, os portos, os aeroportos, os lixões, os 

aterros sanitários, entre outros, são considerados espaços marginais por 

estarem alocados às margens dos elementos urbanos. Porém Hardt (1992) 

afirma que tanto esses espaços como também os espaços posicionados 

funcionalmente à margem do processo de estruturação urbana (vazios 

urbanos, pedreiras, favelas, entre outros exemplos) podem ser transformados 

em áreas verdes, se além das técnicas apropriadas forem também 

cuidadosamente observadas as possibilidades de uso direto ou indireto das 

áreas reabilitadas no processo de recomposição do ambiente. 

Segundo Reis (2006), quando se pensa em recuperação de áreas degradadas 

é necessário ter a intenção de promover uma nova dinâmica de sucessão 

ecológica nessa área impactada, prevendo e provocando o aparecimento de 

espécies diferentes das que ali existem, tanto vegetais quanto animais. 

Conhecer as inter-relações entre plantas e animais, e aproveitar-se dessa teia 

de ligações, pois eles se responsabilizarão pelo papel de semeadores e 

plantadores naturais. 

Os erros do passado devem ser reparados através da restauração e 

renaturalização dos cursos d’água. Córregos e rios devem receber de volta 

uma várzea e esta  deve ser transformada em campos vegetados, o solo deve 
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ser desempermeabilizado, e ser feita uma comparação dos danos das 

enchentes com os custos de um tratamento abrangente das suas causas 

(NUCCI, 2001). 

  

No contexto de restauração de áreas degradadas, quando o foco for 

restauração de mata ciliar, mesmo que estas estejam inseridas no ambiente 

urbano ou não, Rodrigues; Leitão Filho (2001) afirmam que o sucesso do 

processo se amplia quando a ação englobar toda a extensão da bacia 

hidrográfica na qual o curso d’água está inserido, principalmente se a 

restauração se justificar na importância da questão hídrica desse curso. Com 

essa afirmação, pode-se entender o motivo do sucesso da ação se o processo 

se der em nível de bacia hidrográfica. A recuperação se estenderá à 

adequação do uso dos solos agrícolas do entorno da área a ser recuperada, da 

própria área a ser recuperada, com preservação da interligação dos 

remanescentes naturais (corredores ecológicos), a proteção das nascentes e 

olhos d’água, etc. 

Outro fator preponderante ao sucesso da ação é o conhecimento das 

características intrínsecas da área, pois, onde a matriz regional ainda é 

florestal, a restauração depende basicamente de se criar as condições 

necessárias para a chegada e estabelecimento de propágulos oriundos das 

áreas florestadas do entorno; mas, caso a matriz regional se encontre 

fortemente degradada, o projeto de recuperação deverá iniciar-se com a 

implantação e manutenção de restauração da vegetação, como, por exemplo, a 

biodiversidade elevada, complexidade das interações e alta equabilidade 

(RODRIGUES; LEITÃO FILHO, 2001). 

Na recuperação de áreas degradadas no sistema urbano, Hardt (1992) propõe 

que os instrumentos básicos para o condicionamento ecológico das cidades 

sejam a pesquisa, o planejamento, a implementação e o acompanhamento.  A 

pesquisa determinará a qualidade do ambiente urbano atual e a capacidade de 

suporte do meio, como também fará previsão da sua qualidade futura, sob 

variados, cenários permitindo a adoção de medidas preventivas das ações 

degradantes. O planejamento deve envolver-se em sua concepção tanto o 
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sistema natural como o cultural, aos quais são relacionadas as diretrizes do 

planejador, num processo dinâmico, integrado e criativo. 

Nucci (2001) afirma que na análise de uma área verde deve-se considerar toda 

a área, o ordenamento da vegetação, as barreiras que a vegetação propicia 

para o isolamento contra transtornos da rua (acústica, ventos, iluminação...), o 

entorno, a acessibilidade, a porcentagem de área permeável, as espécies 

vegetais nativas e exóticas, a densidade da vegetação, a altura da vegetação, 

a função social, os equipamentos e recreação, telefonia, estacionamento, 

bancos, sombra, calçamento, isolamento visual, sanitários, avifauna, entre 

outros. 

Para Angelis Neto et al., (2006) a eficiência da ação de recuperação mostra-se 

melhor quanto maior for o detalhamento do planejamento que norteará as 

práticas ao longo do tempo, e esse detalhamento poderá indicar as etapas que 

podem ser executadas simultaneamente ao longo de todo o processo. O fator 

econômico também deverá vir concomitantemente, em importante relevância 

quanto aos outros fatores do planejamento, devido a ser atribuído a esse fator 

ser o principal ponto na tomada de decisão sobre a ação de recuperação, 

inviabilizando-a ou não. 

Sob o aspecto da implantação da ação de recuperação da área degradada, 

Angelis Neto et al., (2006), Rodrigues; Leitão Filho (2001) concordam que o 

que determinará o seu sucesso será a escolha adequada das espécies a 

serem plantadas, pois da sua adaptabilidade à condição ambiental da região é 

que se dará a sua propagação; portanto, para que isso possa ocorrer, o ideal é 

que sejam escolhidas espécies nativas ou as oriundas de regiões 

fitogeográficas  mais próximas possíveis. 

A recuperação e aproveitamento de áreas degradadas e/ou 

marginais para áreas verdes urbanas devem ser baseados em 

um entendimento mais profundo do ambiente das cidades, de 

modo a fundamentar a ampliação das soluções de prevenção, 

visando reduzir a aplicação das tradicionais medidas de 

correção, nem sempre possível ou completa, da degradação 



 

32 
 

ambiental [...] sua restauração é mais difícil que a sua 

conservação (HARDT, 1992, p. 89). 

 

Segundo Angelis et al. (2006), mesmo que não seja possível essa situação, 

não se deve desistir da ação, podendo ser utilizadas espécies mais resistentes 

às vicissitudes ambientais, procurando adequar o objetivo de recuperação da 

área degradada com as características das espécies vegetais. 

O sucesso em recuperar uma área degradada ou alterada pela ação antrópica, 

ou em sua consequência, exige conhecimentos muito específicos e de 

multidisciplinaridade para que se possa, dentro de cada especificidade, fazer 

um correto diagnóstico para um planejamento eficiente. 

Um programa de recuperação pode ser planejado segundo 

diferentes conceitos e com etapas distintas, mas sempre há 

uma fase de avaliação das condições atuais da área 

degradada. Esta é uma das principais fases dentro de um 

programa, pois somente a partir de um aprofundado 

conhecimento dos fatores de degradação e das características 

da área degradada propriamente dita é que se poderão 

identificar as dificuldades e se definir as estratégias que 

deverão ser empregadas para a restauração [...] 

(RODRIGUES; GANDOLFI, 2001, p. 240). 

Sendo assim, as APP urbanas constituem-se em áreas verdes para a 

conservação dos recursos naturais e espaços livres para o lazer, mas para isso 

deverá haver um compromisso com o zoneamento da área para que as 

atividades não comprometam o equilíbrio dos ecossistemas, já tão fragilizados 

por todo o contexto urbano. O planejamento deve sempre prever a existência 

de locais destinados ao descanso e ao contato com a natureza, sendo possível 

a integração completa entre sociedade e meio ambiente (MAZZEI; 

COLESANTI; SANTOS, 2007). 

Para isso, são urgentes que sejam adotadas medidas mitigadoras para fazer 

com que esses ecossistemas urbanos denominados de APP deixem de ser um 

passivo ambiental e passem a ser considerados por todos os níveis da 
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sociedade como atrativo paisagístico, e que lhes seja dada sua real 

importância para a preservação da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PARQUES LINEARES COMO ALTERNATIVA DE RECUPERAÇÃO DE 

FUNDOS DE VALE 

 

Os fundos de vale são espaços urbanos potenciais para serem utilizados como 

rede ecológica contínua de preservação, e quando for o caso, de proteção à 

vegetação, ao curso d’água, e de todos os fatores que envolvem o seu entorno. 

Os cursos d’água e a mata ciliar agregam atributos ambientais que 

potencializam o uso das áreas de fundo de vale para a exploração da 

paisagem e o lazer contemplativo, gerando benefícios humanos e estéticos ao 

meio urbano. 

De acordo com Scalise (2002), linearidade e continuidade referem-se à 

minimização dos perigos de isolamentos e conexões existentes nos parques 



 

34 
 

tradicionais, auxiliando na segurança das pessoas que frequentam o parque, 

assim como a possibilidade de continuidade de circulação sem interrupções. 

O favorecimento da conexão do parque ao bairro, ou entre bairros pode-se 

oferecer atividades adicionais com possíveis lugares de interesse como 

campos, escolas, centro comerciais, esportivos, médicos, cultural, de lazer, 

serviços, entre outros. Podendo ser muito útil por proporcionar grande 

acessibilidade no entorno, continuidade do percurso, segurança em função da 

facilidade de visualização de toda a superfície em grande parte do parque, 

proporcionando espaço para práticas esportivas e lúdicas, contato contínuo 

com o verde, aproveitamento de espaços ociosos, invadidas e/ou degradadas. 

 

 

4.1 INFRAESTRUTURA VERDE E PARQUES LINEARES 

 

A literatura especializada atribui a Frederick Law Olmsted a criação do conceito 

de greenways e parkways na América, em que o projeto precursor de Olmsted 

foi o Sistema de Boston Park, criado em seu escritório em 1867, e comumente 

descrito como “o colar de esmeraldas”. Esse projeto criou um sistema de áreas 

verdes ligando o Park Franklin e o Park Jamaica ao Boston Garden, numa 

extensão de 25 km que liga Boston, Brookline e Cambridge, em 

Massachusetts, e conectando várias áreas para o Rio Charles (FÁBOS, 2004). 

Segundo Benedict e McMahon (2002, p. 13), em 1903, o arquiteto paisagista 

Frederick Law Olmsted afirmou que “não importava o tamanho e a qualidade 

do projeto de um parque isolado. Pois os parques interligados uns aos outros e 

ao redor dos bairros residenciais, superariam em benefícios aos usuários e ao 

meio ambiente”. 

Greenways são espaços lineares abertos que podem executar funções 

ecológicas e sociais, como a manutenção da biodiversidade, proteção de 

recursos hídricos e promover o lazer recreativo/contemplativo. Tudo isso por 

fornecerem por meio de uma paisagem a conectividade entre o verde urbano e 
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áreas de manchas remanescentes de vegetação. Os elementos lineares 

formam redes de paisagens planejadas e gerenciadas para fins de: (A) oferecer 

vantagens sobre outros elementos da paisagem em termos de movimento e 

transporte; (B) realizar um sinergismo baseado nas ligações entre escalas 

especiais; (C) são multifuncionais e podem fazer vários usos compatíveis; (D) a 

sustentabilidade ambiental e social pode ser alcançada se reconhecidas as 

potencialidades dos greenways para a criação de um equilíbrio social, o uso da 

paisagem e conservação dos recursos naturais (FRISCHENBRUDER; 

PELLEGRINO, 2006). 

Greenways podem ser utilizados como ferramenta de conservação, podendo 

ser implementados em áreas urbanas e rurais. Nas cidades são especialmente 

populares por poderem atender às necessidades variadas, como o transporte, 

o lazer passivo e ativo e a conexão com a natureza, atentando-se para que o 

seu design deva mitigar ou minimizar os possíveis conflitos entre recreação e 

conservação, proteger e conectar habitats remanescentes e restaurar áreas 

naturais danificadas (BRYANT, 2006). 

 

A criação e restauração de conexões entre áreas verdes é um conceito chave 

para ciências como a biologia da conservação 1 e a prática de gestão de 

ecossistemas. E seus atributos fazem dessas áreas uma ferramenta 

estrategicamente disponível para transformar toda a paisagem num mosaico 

apenas interligando corredores ribeirinhos e outras áreas frágeis, por meio da 

gestão dos fluxos utilizando formas mais sinérgicas, unindo design e ecologia. 

De acordo com Bryant (2006), greenways que são compostas de áreas 

naturais remanescentes (em oposição àqueles que são caminhos 

exclusivamente de bicicletas) podem trazer aos moradores de uma cidade o 

contato com a natureza, e têm potencial para satisfazer os objetivos da 

ecologia urbana: o estímulo para a preservação e restauração de habitats 

                                                           
1
 Biologia da Conservação: disciplina desenvolvida para combater a crise da biodiversidade, com dois 

objetivos principais: primeiro, entender os efeitos da atividade humana sobre as espécies, comunidades 
e ecossistemas, e, segundo, desenvolver abordagens práticas para prevenir a extinção de espécies e, se 
possível, reintegrar as espécies ameaçadas ao seu ecossistema funcional (Primack e Rodrigues, 2001). 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espécies
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistemas
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urbanos e como meio de educação ambiental para visitantes das áreas 

preservadas. 

Proteger a biodiversidade é considerado uma das missões mais críticas na 

busca de manter a saúde do nosso planeta. A perda do habitat e a invasão de 

espécies exóticas são consideradas as duas maiores causas de ameaças à 

biodiversidade. 

Com o rápido crescimento populacional e a consequente decadência da 

qualidade ambiental, a ligação entre a política de gerenciamento e crescimento 

e espaços abertos torna-se muito necessária. 

O impacto da preservação do espaço aberto no desenvolvimento urbano não é 

bem compreendido e tem sido muito pouco notado como ferramenta de gestão 

do crescimento urbano (FRISCHENBRUDER; PELLEGRINO, 2006). 

No Brasil, a mudança do modelo de gestão de áreas verdes teve impulso com 

a Constituição Federal de 1988. Essa nova Constituição criou um conjunto de 

leis mais atualizadas para os assuntos ambientais, consolidando uma série de 

instrumentos jurídicos que permite mostrar que as leis ambientais, uma vez 

reconhecidas como punitivas e restritivas, pode fomentar novos modelos e 

alternativas viáveis de planos de desenvolvimento urbanos e regionais. Pois, 

desenvolver novos cenários é importante para que os programas de proteção 

de espaços abertos se tornem uma estratégia comum adotada na intenção de 

contribuir para o gerenciamento do crescimento urbano no Brasil. Cidades 

como Brasília (DF), São José do Rio Preto (SP), Goiânia (GO), Londrina (PR) e 

Maringá (PR), por serem cidades planejadas e construídas no século 20, são 

referências da introdução do conceito de espaços verdes no tecido urbano. 

“Infraestrutura verde” é um termo novo, mas não uma ideia nova. Sua 

expansão se iniciou na metade do século 19, promovida pela rápida 

industrialização e desenfreada urbanização de centros urbanos ocorridas após 

a Segunda Guerra Mundial. O crescimento de áreas construídas, a 

superpopulação e os subpadrões de vida e condições de trabalho, 

impulsionaram a evolução do conceito proposto por planejadores urbanos e 

paisagistas em propor parques e vias arborizadas em grandes cidades dos 

Estados Unidos. No início do século 20, os esforços foram se aglutinando em 

um movimento internacional para orientar o crescimento urbano e preservar o 
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acesso da população urbana ao verde - são os chamados greenways. 

Oriundos da ideia original proposta por Ebenezer Howard, da “cidade-jardim”, 

que propunha a suavização do ambiente urbano através de espaços verdes 

criados nas cidades. 

A evolução do conceito se deu a partir de dois precedentes: 

A)  a ligação de parques e outros espaços verdes para o beneficio 

de pessoas; 

B) a ligação de áreas naturais para beneficiar a biodiversidade e a 

não fragmentação dos hábitat naturais.  

As estratégias de infraestrutura verde procuram entender e alavancar os 

diferentes valores ecológicos, as funções sociais e econômicas proporcionados 

pelos sistemas naturais, a fim de orientar com maior eficiência o uso 

sustentável da terra, bem como proteger os ecossistemas.  O movimento 

greenways também influenciou o planejamento e implementação da 

infraestrutura verde. Embora infraestrutura verde e greenways compartilhem 

uma origem comum, a infraestrutura verde difere de greenways em pelo menos 

três formas principais: 

A) ecologia versus recreação – A infraestrutura verde enfatiza a 

ecologia, não a recreação; 

B) infraestrutura maior versus menor – A infraestrutura verde inclui 

grandes polos ecológicos, o que é fundamental para a conexão da 

paisagem; 

C) estrutura para crescimento – A infraestrutura verde pode moldar a 

forma urbana e fornecer uma estrutura para o crescimento. Ela funciona 

melhor quando identifica terras ecologicamente importantes e áreas de 

desenvolvimento (BENEDICT; McMAHON, 2002). 

Um sistema de infraestrutura verde ajuda a proteger e restaurar as funções do 

ecossistema, fornecendo um quadro para o desenvolvimento futuro que 

promova a diversidade ecológica, social e benefícios econômicos, incluindo o 

enriquecimento do habitat e da biodiversidade, manutenção dos processos 
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naturais da paisagem, filtros de ar e água, aumento das oportunidades de lazer, 

melhora na saúde e melhor conexão com a natureza. Também aumentam os 

valores de propriedade e podem diminuir os custos de infraestrutura pública e 

de serviços, tais como controle de enchentes, sistemas de tratamento de água 

e esgoto. 

Pensar em espaços verdes é uma consciência crescente seguindo a 

necessidade de planejar o meio ambiente, resultando em pontos positivos 

como: 

A) maior reconhecimento dos problemas associados com a 

expansão urbana e fragmentação da paisagem; 

B) qualidade das águas; 

C) proteção de espécies ameaçadas, com ênfase em planos de 

conservação de habitats de proteção de múltiplas espécies e áreas de 

reservas isoladas; 

D) valorização imobiliária no entorno das áreas verdes; 

E) revitalização da área urbana enfatizada pelo valor natural da área 

verde; 

F) promoção de políticas de crescimento e de programas 

governamentais; 

G) práticas ambientais de desenvolvimento elaboradas para 

promover a sustentabilidade econômica e ambiental (BENEDICT; 

McMAHON, 2002). 

A maioria dos programas de conservação é focada na proteção de parques 

individuais, reservas ou outras áreas de recursos naturais ou culturais isoladas. 

Para a biologia da conservação, os processos ecológicos não poderão ocorrer 

se as conexões naturais forem seccionadas, pois essas ilhas de vegetação não 

são suficientes para satisfazer os objetivos de conservação. Sempre que existir 

ilhas isoladas na natureza, a infraestrutura verde poderá ajudar a identificar as 

oportunidades para restaurar as conexões ambientais indispensáveis para 
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manter a proteção da área, podendo também minimizar os efeitos adversos do 

impacto que o rápido crescimento urbano exerce sobre o ecossistema, tais 

como a interrupção de corredores da vida selvagem e perda de matas ciliares. 

Restaurar sistemas naturais é muito mais caro do que protegê-los. A 

infraestrutura verde é uma ferramenta muito importante para proteger e 

identificar nichos ecológicos críticos. Em situações onde o desenvolvimento 

urbano já ocorreu, tem sua importância avaliar os pontos onde a restauração 

da área verde beneficiaria as pessoas e a natureza, definindo as prioridades de 

restauração e a identificação de oportunidades de reconectar esses habitats 

isolados. 

Quando se planeja a execução de uma área verde, o resultado esperado é que 

essa iniciativa transforme o espaço em um todo ecológico que funcione, uma 

conexão estratégica dos componentes do sistema, para que esses parques, 

reservas florestais, zonas ribeirinhas mantenham processos ecológicos vitais e 

de serviços, como, por exemplo, o escoamento das águas pluviais. 

A ideia de espaços abertos destinados para a proteção de corpos d’água ou 

entre áreas construídas é vista como um incremento para o ambiente urbano, 

porém, caso não sejam adequadamente planejados e manejados para um 

parque com áreas paisagísticas, cercas, calçadas e outras instalações de 

passeio e lazer, podem ser ocupados por invasões imobiliárias irregulares, 

resultantes do desenvolvimento urbano desordenado, quando negligenciados 

pelo poder público na prevenção desse desenvolvimento. 

Dessa forma, Ahern (1995) afirma que o conceito de parque linear pode ser 

utilizado para áreas de configuração linear planejadas, desenvolvidas e 

manejadas com propósitos ecológicos, recreacionais, culturais, estéticos, 

dentre outros compatíveis com o uso sustentável do solo urbano. Esses 

parques se definem a partir de cinco princípios: 

A) configuração espacial essencialmente linear, o que os diferencia       

de outros elementos da paisagem; 

B) capacidade de união de elementos da paisagem, atuando de 

forma sinérgica num sistema; 
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C) multifuncionalidade, associando usos espaciais e funcionais de 

forma compatíveis às necessidades ecológicas, culturais, sociais  e 

estéticas; 

D) sustentabilidade; 

E) estratégia espacial, que integra sistemas lineares com outras 

áreas não lineares, cuja composição não é benéfica pela  diversidade 

de usos. 

A infraestrutura verde também pode ser projetada com a função de conectar o 

urbano, o suburbano e as paisagens rurais na intenção de interligar esses 

elementos a nível local e regional, abrangendo a conservação em grandes 

áreas e conectando grandes manchas de vegetação dentro de um mesmo 

estado. E, com essa iniciativa, envolver e incorporar as experiências de 

profissionais de diversas formações e de diversas regiões, onde possam ser 

trocados dados científicos e até experiências relevantes.   

A utilização da infraestrutura verde torna-se um planejamento de economia 

estratégico, pois reduz a necessidade de implantação de obras para controle 

de inundações, incêndios e outros desastres naturais, liberando recursos 

públicos que seriam utilizados para esses fins para serem utilizados em outras 

necessidades da comunidade. 

 

4.2 APTIDÃO DOS PARQUES LINEARES E LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

Em ambientes urbanos existe uma grande dificuldade em respeitar e aplicar o 

Código Florestal, mas existe sempre a possibilidade de implantação de ações 

que possam corrigi-lo ambientalmente quando se considera que o valor 

atribuído ao meio ambiente seja maior que os valores atribuídos à ocupação 

urbana. 

O parque linear pode ser considerado como objeto estruturador de programas 

ambientais em áreas urbanas, sendo utilizado como instrumento de 

planejamento de áreas marginais de cursos d’água em fundos de vale urbanos, 
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onde se pode buscar conciliar os aspectos urbanos e ambientais presentes 

nessas áreas como as exigências da legislação e a realidade existente. 

Para Little (1995), existem cinco categorias principais desta tipologia de 

parque, embora um mesmo plano possa englobar mais de uma destas 

categorias citadas: 

A) parques lineares criados como parte de programa de recuperação   

ambiental, geralmente ao longo de rios e lagos; 

B) parques lineares criados com fins recreacionais, geralmente ao 

longo de corredores naturais de longa distância, tais como canais, trilhas 

ou estradas abandonadas; 

C) parques lineares criados como corredores naturais 

ecologicamente significantes, ao longo de rios ou linhas de cumeada, 

que podem possibilitar a migração de espécies, estudo da natureza e 

caminhadas a pé; 

D) parques lineares criados como rotas cênicas ou históricas, ao 

longo de estradas, rodovias, rios e lagos; 

E) rede de parques, baseada em formas naturais como vales ou pela 

união de parques lineares com outros espaços abertos, criando 

infraestruturas verdes alternativas. 

Bryant (2006) afirma que é na intersecção entre as necessidades dos recursos 

naturais e as do habitat humano (estéticos, educativos, culturais e recreativos) 

que se encontram os benefícios destas áreas verdes. 

Segundo Gonçalves (1998), é fundamental e urgente reelaborar o modo de 

produção e gerenciamento dos espaços urbanos a partir das áreas livres 

públicas. Para o autor o espaço livre público é o principal elemento estruturador 

das cidades, pois é nele que se constrói e cidade e a cidadania. 

As aptidões disponíveis relacionadas a usos e funções de um parque linear que 

proporcionem melhorias e benefícios à área implantada poderão ser avaliadas 

a seguir. 
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4.2.1 Usos e funções do parque linear 

 

A população mundial atual vem provocando um elevado nível de degradação 

socioambiental e vem sofrendo suas consequências. Diferentes níveis de 

degradação são observados por todo o planeta, principalmente no que se 

refere às cidades de médio e grande porte dos países em desenvolvimento, 

onde rios e nascentes de águas urbanas são contaminados com despejos de 

resíduos, além de apresentarem problemas com ocupações irregulares de suas 

margens. 

Nesse sentido, os órgãos públicos municipais são constantemente 

pressionados a executarem programas e projetos principalmente de 

recuperação e preservação dessas áreas de cursos d’água e suas margens. 

Nesse contexto, na atualidade concepções recentes têm sido adotadas dentro 

dos preceitos do conceito do desenvolvimento sustentável, utilizando 

concepções e desenvolvendo programas e instrumentos de recreação e 

circulação não motorizada que visem melhorar a qualidade de vida da 

população, com baixo impacto para o meio ambiente, promovendo a 

recuperação e preservação das áreas de fundo de vale urbanas, a fim de que 

proporcionem aos habitantes o uso público recreacional. 

O conceito de implantação de parque linear urbano, atualmente, tem sido muito 

utilizado como instrumento de planejamento e gestão de fundos de vale 

urbanos, no objetivo de preservação das estruturas fundamentais da paisagem 

que se mescla ao tecido urbano, buscando conciliar o aspecto urbano e 

ambiental dessas áreas com as exigências legais e com a realidade existente. 

A maioria das cidades brasileiras foi sendo construída de forma desordenada, 

sem planejamento, e os modelos tradicionais de áreas destinadas ao lazer e 

descanso já não atendem mais às necessidades da população urbana atual, 

visto que os conceitos ecológicos urbanos têm-se modificado e exigido uma 

maior dinâmica holística, ligando três perspectivas inseparáveis: a estética 

(atributos visuais); a perspectiva cronológica e a perspectiva ecossistêmica. 
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Trabalhando de forma integrada e complementar, há a necessidade de um 

trabalho multi, inter e transdisciplinar (MENEGUETTI, 2009). 

[...] habitat para a vida silvestre, oferece recreação e 

transporte alternativo para as comunidades e facilita a 

infiltração das águas pluviais. Pesquisas recentes têm 

mostrado que essas redes de espaços livres podem 

oferecer uma alternativa natural para os sistemas 

tradicionais de infraestrutura de coleta e tratamento de 

águas pluviais (MENEGUETTI, 2009, P. 49). 

Nesse enfoque, a autora supracitada indica o parque linear como alternativa 

válida e viável a ser implantada como meio de recuperação e preservação 

ecológica e da paisagem das áreas de fundos de vale urbanos degradados. 

Os benefícios possíveis com a implantação do parque linear são ressaltados 

por Friedrich (2007) como: a drenagem do solo; a proteção e manutenção do 

sistema natural; o lazer, a educação ambiental e a coesão social; a 

estruturação da paisagem urbana; o desenvolvimento econômico na região 

onde é implantado; o combate a ocupações irregulares; e a promoção do 

transporte não motorizado.   

 

4.2.1.1 Função de drenagem 

 

A função de drenagem no parque linear prima como uma das mais importantes, 

senão a mais importante, por garantir a permeabilidade das margens dos 

córregos, proporcionando uma infiltração e vazão mais lenta da água durante 

as inundações, apresentando-se assim como uma alternativa eficiente e mais 

barata à canalização dos cursos d’água, que consiste em retificar seu curso, 

tornar impermeáveis suas margens, além de muitas vezes tampar o seu leito. 

As bacias de estocagem (Figura 2) são reservatórios com espelho d´água de 

curto período, construídos com os objetivos de reduzir o volume das 

enxurradas, sedimentar cerca de 80% dos sólidos em suspensão e o controle 

biológico dos nutrientes. Podem ser incorporados ao plano regional de controle 
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das enchentes urbanas, reduzindo os problemas de inundações localizadas; 

reduzem os custos de sistemas de galerias de drenagem; melhoram a 

qualidade da água; reduzem problemas de erosão; melhoram as condições de 

reuso da água e recarga do aquífero; armazenam temporariamente o volume 

das enxurradas e as liberam lentamente, a fim de reduzir a descarga de pico à 

jusante (TUCCI, 2000). 

Figura 2 - Bacia de estocagem em um parque linear 

Elaboração: Mascaró, 1991          

4.2.1.2 Função de proteção dos sistemas naturais 

 

De acordo com Searns (1995), Frischenbruder e Pellegrino (2006), Friedrich 

(2007) e Meneguetti (2009), o conceito de parque linear atual insere as 

necessidades de proteção e manutenção do sistema natural como um todo – 

incluindo os aspectos referentes à mata ciliar, aos recursos hídricos, da 

qualidade da água para os animais e demais organismos vivos que compõem o 

ecossistema, suplantando-se à concepção original de parques, onde estes 

eram baseados apenas em motivos estéticos. 

Os projetos de parques atuais devem prever medidas de prevenção e correção 

de impactos verificados. Ao invés de atuarem como pontos isolados, os 

parques lineares podem ser conectados, permitindo assim interação entre 

espécies, atuando como corredor ecológico, promovendo também medidas 

mitigatórias aos riscos de erosão e inundação, preservando paisagens e vistas 

cênicas em meio urbano. 

Trabalhos atuais e futuros em conservação de fundos de vale devem 

contemplar ações benéficas a fim de preservar essas áreas, tais como: 
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preservar e promover a biodiversidade; preservar o patrimônio paisagístico 

urbano; proteger os recursos hídricos e florestais; preservar exemplares de 

flora e fauna ameaçados de extinção; assegurar condições de bem-estar 

público urbano, potencializar a capacidade econômica das áreas degradadas, 

promover a sua integração social e o desenvolvimento econômico social 

urbano. 

 

4.2.1.3 Função da promoção do lazer, educação ambiental e coesão social 

 

Autores como Searns (1995), Frischenbruder e Pellegrino (2006) caracterizam 

o parque linear como instrumento que insere no urbano as necessidades de 

promoção recreacional, educacional e de coesão social, podendo oferecer 

alternativas recreacionais de baixo custo para a população. Deve englobar 

ações de educação ambiental, cidadania e pesquisa, além de usos para o lazer 

ativo e contemplativo e a circulação não motorizada. 

Espaços públicos em geral são frequentados por usuários que buscam sair de 

sua rotina diária, aproveitando locais que possam oferecer prazer,  opções de 

atividades e promoção de relações sociais. 

Friedrich (2007) afirma que o uso público de baixo impacto ambiental nos 

fundos de vale, além de proporcionar benefícios ao indivíduo, se torna também 

um eficiente meio de combate a ocupações irregulares e ao despejo de 

resíduos nesses locais. 

Ao que se observa, no caso dos fundos de vale urbanos, a transformação 

dessas áreas em parques lineares proporciona um efeito muito positivo na 

paisagem urbana, causando uma melhora no estado emocional do usuário e de 

todos os moradores do bairro contemplado com implantação da infraestrutura, 

visto que a melhoria se reflete na valorização dos imóveis daquela região. 

O parque linear proporciona, além da sustentabilidade ambiental, promover no 

cidadão a consciência da importância da preservação das áreas verdes 

urbanas e sua relação com a qualidade de vida. 
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4.2.1.4 Função de gestão e de desenvolvimento econômico 

 

Segundo Scalise (2002), projetos de infraestrutura em áreas de fundos de vale 

são projetos exequíveis e democráticos e com possibilidades econômicas 

compensatórias aos investimentos para sua criação e manutenção, pois 

parques lineares surgem como atrativos, valorizando as terras no seu entorno e 

com melhoria na qualidade de vida urbana, proporcionando oportunidade de 

desenvolvimento de diversas atividades esportivas, culturais e de lazer. 

A legislação brasileira, com o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 2001), 

oferece instrumentos que possibilitam fomentar, através do Plano Diretor do 

município, parcerias público-privadas a fim de viabilizar melhorias urbanísticas 

que beneficiem ambas as partes. Tipos de instrumentos legais como este se 

mostram bastantes benéficos para a recuperação de áreas urbanas 

degradadas, especialmente os fundos de vale, pois, além de apresentarem 

específicos graus de degradação, a retificação de seus formadores utilizando 

esses instrumentos legais para a implantação de um parque linear como forma 

de recuperação proporciona benefícios ambientais, sociais, culturais e 

econômicos. 

 

4.2.1.5 Função política 

 

Para Scalise (2002), é de fundamental importância, para que projetos de 

parques lineares desempenhem seu papel sociocultural, que sejam levados em 

conta os aspectos relativos à participação de todos os segmentos da sociedade 

na sua concepção. 

Nesse sentido, observa-se que a proposta de infraestrutura necessita estar 

inserida dentro de políticas públicas de gestores governamentais, em 

articulação com a iniciativa privada, como também que a implantação de 

parques lineares esteja regulamentada na legislação municipal e no 
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planejamento das cidades, para que se evitem os altos custos de 

desapropriações futuras. 

 

4.2.1.6 Função de corredor multifuncional 

 

Conforme Friedrich (2007), os parques lineares são na atualidade as novas 

artérias ambientais do meio urbano, que, na forma de corredores de espaço 

aberto, são protegidos e manejados para exercer a função de conservação do 

meio ambiente e para a recreação, por possuírem diversidade de elementos 

vegetais e animais e servirem como local de prazer e tranquilidade para os 

habitantes da urbe. Possuem um caráter multifuncional, por resgatar 

características ambientais, culturais, econômicas e sociais, por diversificar o 

uso dos solos urbanos, controlar as cheias, oferecer oportunidade de recreio, 

produção de hortas comunitárias, requalificação da imagem urbana e de 

definição de uso e ocupação das áreas urbanas. 

A linearidade e a continuidade proporcionam a minimização das possibilidades 

de isolamento e desconexões de áreas, geralmente comuns em parques 

urbanos tradicionais, promovendo o auxilio à segurança das pessoas 

frequentadoras do parque, e também possibilitando a continuidade da 

circulação sem interrupções (SCALISE, 2002), pois os espaços livres urbanos 

de caráter linear, configurados em forma de rede, possuem a capacidade de se 

tornar um elemento estruturador da paisagem urbana (MENEGUETTI, 2007). 

O grande potencial do parque linear para a função de corredor multifuncional 

se desenvolve através da sua morfologia linear, pois em razão dela se pode 

trabalhar com conexões de elementos essenciais para a formação de um 

parque. Ou seja, os elementos naturais, como o solo, a vegetação, a fauna, os 

recursos hídricos e os minerais – os corredores verdes ou greenways – que 

exercem ações benéficas para a flora, fauna e para o ambiente urbano através 

da possibilidade de ligação entre manchas florestais, permitindo assim a 

variabilidade genética das espécies, obtenção de alimentos, migração de 

espécies, sendo auxiliadores na drenagem urbana, oferecendo estruturação e 
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valorização da paisagem urbana e a possibilidade de ligação entre a área 

urbana e a área rural. 

 

4.2.2 Fundos de vale e legislação 

 

Na Constituição Federal de 1988, o artigo 23 cita que é de competência 

comum: 

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de  

suas formas; 

 VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora; 

No artigo 30, desta mesma Constituição Federal, compete aos municípios: 

 I - Legislar sobre assuntos de interesse local; 

 II - Suplementar a legislação federal e estadual; 

VI - Promover, no que couber adequado ordenamento territorial,               

mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da            

ocupação do solo urbano. 

Os Estados e a União podem estabelecer normas para o disciplinamento do 

uso do solo com vistas à proteção ambiental, controle de poluição, saúde 

pública e segurança, porém as leis municipais não devem se opor às leis 

estaduais e federais, guardando as respectivas competências definidas pela 

Constituição Federal. Como também as leis estaduais não podem ser 

conflitantes com as leis federais, sendo fundamental sua harmonia, respeitando 

suas respectivas competências territoriais.   

Até o ano de 1965 não existia no Brasil uma legislação específica referente à 

preservação de florestas, às diversas formas de vegetação natural, situadas ao 

longo dos rios e outros cursos d’água, e que estabelecesse limitações 

administrativas específicas ao uso das florestas e demais formas de vegetação 

existentes em todo território nacional. 
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Em 15 de setembro de 1965 foi instituído, pela Lei nº 4.771, o Código Florestal 

Brasileiro, que norteia parâmetros e determina postura referente aos recursos 

naturais brasileiros. Atualmente, encontra-se em trâmite a criação do novo 

Código Florestal Brasileiro 2, que, por estabelecer divergências entre ruralistas 

e ambientalistas, ainda não gerou um consenso sobre o texto final, 

apresentando mais de 620 emendas à Medida Provisória nº 571/2012 que 

altera o novo Código Florestal. 

Através do Código Florestal (Lei nº 4.771/1965) se estabeleceu a faixa mínima 

de proteção das margens dos cursos d’água, que se iniciou com 5 metros em 

cada margem para cursos d’água de até 10 metros de largura. Posteriormente 

a Lei Federal 6.766 de 1979 (Lei Lehmann) aumentou essa faixa non 

aedificandi para 15 metros em cada margem. Em 18 de julho de 1989, o 

Código Florestal sofreu diversas alterações através da Lei nº 7.803, alterando 

para 30 metros para cada margem as áreas de preservação permanente em 

cursos d’água com até 10 metros de largura. 

No ano de 1981, houve a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, 

através da Lei nº 6.938, que, em seu artigo 6º, cria dentro do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), o seu órgão deliberativo, o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA). 

Em 18 de setembro de 1985, a Resolução CONAMA nº 04 define como 

reservas ecológicas as florestas e demais formas de vegetação natural 

situadas em faixas ao longo dos rios, lagoas, lagos, represas e nascentes. 

Em 18 de junho de 1986, a Resolução CONAMA nº 20 institui a classificação 

das águas doces, salobras e salinas em território nacional, dispondo ainda 

sobre critérios e parâmetros de emissão e proibindo o lançamento de poluentes 

nos mananciais subsuperficiais. 

                                                           
2
 O Código Florestal (Lei 4771/65) estabelece que as florestas e demais formas de vegetação 

existentes no país são bens de interesse comum a todos os brasileiros, garantidos os direitos 
de propriedade e normas previstas na legislação. Além de instituir regras para a exploração de 
florestas e vegetação nativa, o Código define seis áreas para a utilização de terras no país: 
pequena propriedade rural ou posse rural familiar; área de preservação permanente; reserva 
legal; utilidade pública; interesse social; e Amazônia Legal. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm
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Em 15 de junho de 1988, a Resolução CONAMA nº 05 sujeita ao licenciamento 

pelos órgãos de proteção ambiental as sobras de sistema de abastecimento de 

águas, esgotos sanitários, sistemas de drenagem e de limpeza urbana. 

Atualmente, a Resolução CONAMA nº 302 de 2002 regulamenta o art. 2º do 

Código Florestal Brasileiro, referente às Áreas de Proteção Permanente (APP), 

determinando a largura mínima da faixa marginal de preservação, de acordo 

com a largura do curso d’água. 

Em Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas, a Resolução CONAMA 

nº 369 de 2006, dispõe sobre a regularização de alguns usos em APP urbanas 

em casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental, possibilitando a intervenção ou suspensão da vegetação em Área 

de Preservação Permanente, para a implantação de Área Verde de Domínio 

Público na área urbana. 

De acordo com essa Resolução, são denominadas áreas verdes de domínio 

público os espaços que desempenhem funções ecológicas, paisagística e 

recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental 

da cidade, sendo dotados de vegetação e espaços livres de 

impermeabilização. A Resolução também inclui a implantação de equipamentos 

públicos como: trilhas eco turísticas; ciclovias; pequenos parques de lazer, 

excluídos parques temáticos ou similares; mirantes; equipamentos de 

segurança, lazer, cultura e esporte; bancos, sanitários, chuveiros e bebedouros 

públicos; e rampas de lançamento de barcos e pequenos ancoradouros. 

Em 10 de julho de 2001, foi sancionada a Lei Federal nº 10.257, conhecida 

como Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição de 1988. O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do 

bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim como do 

equilíbrio ambiental.   

Essa legislação garantiu uma série de instrumentos aos municípios, 

principalmente no que diz respeito à regularização fundiária (Cap. II, art. 4º), 

determinando em seu § 3º que os instrumentos previstos nesse artigo que 
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demandam dispêndio de recursos por parte do poder público municipal devem 

ser objeto de controle social, garantindo a participação de comunidades, 

movimentos e entidades da sociedade civil (Plano Diretor Participativo), o 

Zoneamento Ambiental, a Instituição de Unidades de Conservação, o Estudo 

de Impacto Ambiental – EIA e o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. No § 

1º do artigo 2°, a lei ainda garante o direito dos cidadãos à cidade sustentável. 

No Estado do Paraná, a fim de garantir a proteção ambiental, adota-se a 

utilização das normas redigidas pela Resolução SEMA 031 de 24 de agosto de 

1998, que estabelece requisitos, critérios e procedimentos administrativos 

referentes ao licenciamento ambiental, autorizações ambientais, autorizações 

florestais e anuência prévia para desmatamento e parcelamento de gleba rural. 

E, no caso específico de licenciamento ambiental, para o cumprimento dos 

critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, 

degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente, é exigida a aplicação da 

Resolução SEMA n° 065 de 1º de julho de 2008. 

Com relação à legislação ambiental do Município de Maringá, o Plano de 

Diretrizes Viárias de 1979 ressaltava a preocupação em proteger uma área de 

60 metros de largura de cada lado dos corpos d’água na cidade, limitados por 

vias denominadas paisagísticas, permitindo assim a criação de parques 

lineares que garantiriam a expansão das áreas verdes e conectariam os 

loteamentos que se encontravam desligados do plano original, como cita 

Meneguetti (2009, p.107) 

[...] a conformação dos corredores verdes foi fundamental 

para que, ainda hoje, fosse possibilitada a adoção de um 

sistema de áreas livres com caráter ecológico. Tamanha 

foi a aceitação deste projeto que o novo plano de 

diretrizes viárias seria aprovado somente em 1999, tendo 

como alteração a supressão de algumas vias, a fim de 

permitir variações no desenho dos loteamentos. 

No ano de 1984 houve a implantação de várias novas legislações urbanísticas, 

como o Código de Obras – Lei n°1.734/84, a Lei de Loteamentos - Lei 

n°1.735/84, e a Lei de Zoneamento - Lei n°1.736/84. Na Lei nº 1.735/84, 
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novamente é prevista a faixa de 60 metros para proteção dos cursos d’água, 

porém agora com um diferencial, a obrigatoriedade de doação destas áreas ao 

município, contando como parte das áreas destinadas a equipamentos 

comunitários e urbanos - 10% da área líquida do loteamento, podendo os 

fundos de vale representar até 25% dessas áreas, de acordo com a Lei Federal 

nº 6.766/79. Meneguetti (2009) destaca que grande parte desses lotes foi 

repassada posteriormente pela prefeitura a terceiros. 

A Lei Complementar nº 261/1998 dispõe sobre a proteção dos lençóis freáticos 

e das águas dos rios, córregos e nascentes localizados na área do Município 

de Maringá. 

A Lei Complementar n° 331/99 (juntamente com a alteração, Mensagem de Lei 

n° 198/2009) dispõe sobre o parcelamento do solo no município e estabelece 

os parâmetros de ocupação referentes aos fundos de vale. 

A Lei Complementar nº 393/2001 altera o dispositivo da Lei Complementar nº 

9/93, que dispõe sobre a política de proteção, controle, conservação e 

recuperação do meio ambiente no Município de Maringá. 

A Lei Ordinária nº 5.629/2001 estabelece o isolamento por cercas das áreas de 

preservação permanente (APP), podendo permanecer livres de cercamento as 

APP que contenham equipamentos esportivos, hortas e pomares. 

A Lei Ordinária nº 6.351/2003 autoriza o Executivo Municipal a instituir como de 

Preservação Permanente as áreas de fundo de vale. 

Em 2006 é criado, através da Lei Complementar 632, o Plano Diretor do 

Município de Maringá, que, por ser um instrumento estratégico de 

desenvolvimento e expansão urbana e de orientação dos agentes públicos e 

privados que atuam na produção e gestão da cidade, aplicando-se esta lei em 

toda a extensão territorial do município, é que determina as diretrizes de 

crescimento e desenvolvimento da cidade. 

Para o que se estabelece no Plano Diretor de Maringá em relação às áreas 

verdes urbanas, Meneguetti (2009, p. 119) explica que: 
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A despeito de considerar as particularidades paisagísticas 

da cidade, agrupando unidades de características 

diversas em grandes ‘macrozonas’, o novo plano 

incorpora, de maneira geral e abrangente, preocupações 

ambientais. Principalmente, com relação aos corredores 

de biodiversidade e à proteção do manancial de 

abastecimento. Prevê a formulação de um ‘Plano de 

Gestão Socioambiental’ que definiria ‘políticas para 

integração e utilização sustentável das áreas verdes e da 

paisagem’, ‘mecanismos de incentivo e compensação 

para a conservação, restauração e recomposição da 

biodiversidade municipal e regional’, planos setoriais e 

normas ambientais municipais, além da necessária 

articulação entre órgãos envolvidos. 

A legislação vigente no município sobre uso e ocupação do solo urbano é a Lei 

Complementar nº 888/2011, que substitui a Lei Complementar nº 331/1999, e 

estabelece a proibição de novas construções nos fundos de vale; a largura 

mínima de 60 metros para recuperação da mata ciliar das margens de rios e 

córregos de até 10 metros de largura; e transforma os fundos de vale em zonas 

de proteção (ZP01) onde se admite edificações estritamente para apoio às 

funções dos parques e reservas. 

Observando o conjunto de normativas que rege a política ambiental em 

Maringá, pôde-se concluir que o município possui uma legislação atuante e 

específica para o tratamento de fundos de vale, com muitas particularidades e 

especificidades até mesmo maiores que a própria legislação federal, quando 

estabelece além do limite de 30 metros destinados à Área de Preservação 

Permanente para córregos com até 10 metros de largura, como também 

estabelece uma faixa mínima de 30 metros destinada à implantação de Parque 

Linear e a obrigatoriedade de doação por parte das loteadoras das áreas de 

fundos de vale ao poder público, durante a implantação de novos loteamentos, 

o que torna esses empreendimentos ainda mais valorizados, pois, com a posse 

dessas áreas pelo poder público, ocorre uma impossibilidade de ocupações 

irregulares que ocasionam a degradação ambiental. 

 



 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A pesquisa aqui apresentada se classifica no grupo de estudo de caso, 

objetivando uma alternativa de baixo impacto ambiental para a recuperação do 

fundo de vale do córrego Diamante em Maringá. 

A metodologia utilizada foi baseada em referências como trabalhos de Flink; 

Searns (1993), autores com ampla experiência em implantação de greenways 

nos Estados Unidos; Pena et al. (2010), que em sua pesquisa enfatiza métodos 

de intervenções em cursos d’água; e também no trabalho de Toccoline; 

Fumagalli; Senes (2006) que nesse trabalho demonstrou a intervenção no Rio 

Lambro, em Milão, Itália. 

Embora todas as metodologias apresentem suas especificidades, o censo 

comum entre elas refere-se a uma análise aprofundada do corredor, onde se 

detalha os estados biofísico e geomorfológico da área estudada e os aspectos 

de uso e ocupação do solo e caracterização da paisagem (aspectos culturais), 

os quais Pena et al. (2010) definem como análise ecocultural. 
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Após a análise detalhada desses fatores na forma de revisão de literatura, bem 

como em análises in loco, pôde-se propor a síntese das informações coletadas 

e o diagnóstico da área de estudo a fim de elaborar a proposta final de manejo 

da área de estudo 

A pesquisa percorreu passos sequenciais para que pudessem ser obtidos 

dados detalhados e correlacionados, que levassem a um perfeito conhecimento 

das características da área de estudo. 

A) a pesquisa iniciou-se com a revisão da literatura disponível em 

livros, revistas, anais, meios impressos e digitais, referente aos temas 

abordados, com o levantamento das leis ambientais  federais, estaduais 

e municipais referentes ao bioma e município  em questão, objetivando 

o embasamento teórico correspondente  ao assunto abordado; 

 Posteriormente, foi realizado levantamento de mapas e plantas,  em 

formato digital, impresso e imagens de satélite; 

 

B) levantamento in loco objetivando o conhecimento das 

características da área objeto de estudo, coleta e análise de informações 

do estado de degradação da área nos aspectos do relevo, solo, 

vegetação, hidrologia e uso e ocupação do solo; 

 

C) síntese e diagnóstico das informações coletadas por meio de uma 

visão holística, utilizando a integralização das informações  coletadas, 

permitindo assim a definição das ações previstas para a elaboração do 

plano de manejo e recuperação da área estudada; 

 

D) proposta final das diretrizes que objetivam a recuperação da mata 

ciliar e aproveitamento do fundo de vale objetivando a melhoria   de suas 

qualidades ecológicas e sociais. 
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Os registros fotográficos foram realizados com câmera digital com resolução de 

14 megapixels e armazenadas em modo digital para eventuais edições futuras. 

As fotos de satélite utilizadas são disponível no software Google Earth Pro. Os 

mapas elaborados pela autora utilizaram como base o Programa de 

Georreferenciamento da Prefeitura Municipal de Maringá. 

 

 

 

 

 

6 ESTUDO DE CASO: O CÓRREGO DIAMANTE 

 

 

O estudo de caso do Córrego Diamante apresenta aspectos singulares que o 

justificam. 

A pesquisa apresenta características quali-quantitativa por enfatizar métodos 

qualitativos tais como observação, entrevista e levantamento bibliográfico e 

documental, bem como a interpretação quantitativa de informações objetivando 

a interpretação de fenômenos e atribuição de significados, bem como a 

aplicação de todo conhecimento teórico objetivando gerar conhecimentos para 

a aplicação prática dirigida à solução de um problema específico. 

A familiaridade com um problema real foi adquirida através da parte 

exploratória da pesquisa, onde se puderam conhecer detalhadamente as 

limitações enfrentadas pela área natural atualmente e suas potencialidades em 

relação às intervenções e a implantação do parque linear. 
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6.1 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

6.1.1 Caracterização geográfica 

 

A cidade de Maringá está localizada na porção norte do Estado do Paraná 

(Figura 3), abrangendo uma área total de 487,83 km². Possui população 

estimada de 357.077 habitantes, sendo que 350.653 residem na zona urbana e 

6.424 habitantes na zona rural (IBGE, 2010).  É cidade-polo da AMUSEP 

(Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense). Foi fundada em 10 de 

maio de 1947. 

O traçado foi projetado pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira e sua 

arborização ficou sob a responsabilidade do Engenheiro Agrônomo Dr. Luiz 

Teixeira Mendes, contratado pela Companhia Melhoramentos do Paraná 

(CMNP). 

 

 

Figura 3: Localização da Cidade de Maringá no Estado do Paraná 

Fonte: Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica – Maringá, 

Paraná (2011) 
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6.1.2 Caracterização dos recursos hídricos 

 

O sistema hidrográfico da área que abrange Maringá pertence à Bacia do 

Prata, onde o Rio Paraná é o principal afluente, sendo os rios Paranapanema, 

Ivaí e Piquiri alguns dos seus principais tributários que constituem as bacias 

secundárias. 

Por ter sido implantada sobre o divisor de águas das bacias – que ocorre em 

sentido leste-oeste, o município abrange atualmente duas bacias hidrográficas 

principais: ao sul a Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, e ao norte a Bacia 

Hidrográfica do Rio Pirapó. Atualmente o município conta em sua área urbana 

com 68 nascentes e 32 córregos e ribeirões, resultando em cerca de 70 km de 

extensão de fundos de vale (MENEGUETTI, 2009). 

A drenagem tem sentido norte na direção do rio Pirapó, e ao sul do rio Ivaí. Os 

tributários do rio Pirapó são os córregos Mandacarú, Osório, Isalto, Miosótis, 

Nazareth, Ibitanga e ribeirão Maringá. Os tributários do rio Ivaí são os córregos 

Borba Gato, Cleópatra, Moscados e Merlos e os ribeirões Pinguim, 

Bandeirantes do Sul, Paiçandu e Floriano (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

MARINGÁ, 2012). 

Á área de estudo do presente trabalho é formada pelo fundo de vale do 

Córrego Diamante, localizado na porção norte do Município de Maringá 

(Figuras 4 e 5), sendo afluente do Córrego Mandacarú, portanto, um recorte da 

bacia do Rio Pirapó. A nascente do córrego encontra-se próximo à Avenida 

Morangueira, uma região altamente urbanizada. A expansão urbana na área do 

fundo de vale ocorreu de montante para jusante, e, hoje, o córrego, que possui 

uma extensão total de aproximadamente 2,2 km, encontra-se com 100% de 

sua extensão dentro do perímetro urbano. 

 

6.1.3 Caracterização da declividade 
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A determinação da declividade do terreno onde se encontra o objeto de estudo 

se faz fundamental na sua importância, por determinar a fragilidade da área, 

pois ela nos dá a noção do comportamento do relevo, entendendo-se assim a 

ação dos processos erosivos e possibilitando a identificação das áreas mais 

criticas. 

Ressalta-se que a declividade de forma isolada não nos fornece uma boa visão 

da fragilidade, pois devemos analisar a paisagem como um todo, sob uma 

visão conjunta das diversas variáveis que influenciam no comportamento da 

paisagem. 

Geologicamente, a cidade de Maringá está situada no Terceiro Planalto, na 

área de abrangência dos basaltos da Formação Serra Geral. Na porção do 

município, o relevo se apresenta suave, com grandes dimensões quase planas, 

principalmente na porção do espigão (divisor de águas) (BARBOSA, 2010). 

Segundo Volkmer; Fortes; Rosa (2010), esse tipo de relevo tem a característica 

mais marcante representada pela monotonia de suas formas, com vertentes 

extensas, convexas e de baixa declividade. Os vales são em “v” abertos, porém 

com encaixamento da drenagem nas partes montantes. 

De acordo com a Carta Hipsométrica (Figura 7), as altitudes na bacia do 

Córrego Diamante apresentam uma cota máxima de 500 metros, sendo que a 

nascente do córrego se encontra na faixa dos 500 metros de altitude. A maior 

porção do curso d’água acontece na casa dos 495 metros e a foz do córrego 

ocorre na porção dos 455 metros. 

Na análise do Corte Transversal de Declividade (Figura 6) do Córrego 

Diamante a área de estudo é considerada baixa, sendo predominantes na 

bacia declividades de 3 a 8%. Declividades mais acentuadas – de 8 a 13% - 

aparecem em geral nas porções do fundo de vale já próximas ao curso d’água. 

Esta baixa declividade se mostra ideal para implantação de equipamentos 

como pista de caminhada e ciclovias, pois proporcionam maior conforto aos 

usuários. 
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.  

Figura 4 - Localização da área de estudo no Estado do Paraná e na Cidade de 

Maringá 

Fonte: Barbosa (2010) 

 

Figura 5 – Imagem aérea do Córrego Diamante e sua inserção na área urbana de 

Maringá 

Base: Software Google Heart Pro (2010), Elaboração: Viviane Savano 
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Figura 6 - Corte Transversal de Declividade do Córrego Diamante 

Elaboração: Graça e Silveira (2009) 
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Figura 7 – Carta Hipsométrica do Córrego Mandacarú e seu afluente: Córrego 

Diamante 

Elaboração: Barbosa (2010). 

 

6.1.4 Caracterização do solo 
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A observação da ocorrência e distribuição do solo na paisagem se faz 

importante para uma série de inferências, principalmente no que diz respeito à 

capacidade erosiva do solo, ao potencial de infiltração das águas das chuvas, à 

retenção/lixiviação dos nutrientes do solo, entre outros. 

Padilha; Salvador (2006) afirmam que os solos de florestas ciliares podem 

variar de rasos a profundos, e podem apresentar diversos tipos, que variam em 

função da presença ou ausência do hidromorfismo, portanto há a necessidade 

de conhecimento de seu material originário para que se faça a distinção da 

classe desse solo. 

No Município de Maringá tem-se a incidência de cinco diferentes tipos de solos: 

Latossolo Vermelho de textura argilosa, recobrindo 32,58% da área; Latossolo 

Vermelho de textura média, correspondendo a 4,54%; Nitossolo Vermelho de 

textura argilosa, que incide em 55,96%; Argissolo Vermelho amarelo de textura 

média, em apenas 0,36% da área; e o Chernossolo de textura argilosa, 

recobrindo os 6,29% restantes (BARBOSA, 2010). 

Por fazer parte da bacia do córrego Mandacarú, segundo Barbosa (2010) no 

Córrego Diamante a predominância é de Nitossolo Vermelho. São solos 

minerais, não hidromórficos, derivados de rochas básicas e ultrabásicas, ricas 

em minerais ferromagnesianos, apresentando riscos de erosão se estiverem 

em relevos ondulados. Ocorrem ainda pequenas manchas de Gleissolo Háplico 

próximo à sua foz, no Córrego Mandacaru (Figura 8). 

Gleissolos Haplicos são solos minerais e hidromórficos, comuns em áreas 

alagadas, o que se comprova por existir uma área alagada nessa área da bacia 

do Córrego Mandacarú, conforme levantamento in loco. 

O Córrego Diamante sofre atualmente com graves problemas erosivos em suas 

margens. Esse fato foi comprovado através do levantamento fotográfico que 

mostra os processos erosivos no local. 

O Córrego Diamante possui características meandrantes – canais sinuosos que 

migram lateralmente graças a pontos de seu curso. Porém, o que se verifica é 

que estes processos erosivos são seriamente agravados em razão da ação 
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antrópica no canal. Credita-se a esse agravamento o alto índice de 

impermeabilização do entorno – uma vez que 100% do córrego estão inseridos 

dentro da malha urbana – que acelera os escoamentos superficiais e aumenta 

a vazão no canal principalmente em dias de precipitação intensa. 

Essas características do sítio somadas à supressão da vegetação ripária, que 

segundo Rodrigues (2001) tem por função desacelerar este escoamento e 

sustentar o solo através de suas raízes, resultam nos processos erosivos e 

assoreamento do canal. Fato comprovado através do levantamento fotográfico, 

que mostrou que os processos erosivos nos locais sem vegetação ripária estão 

mais agravados (Figuras 9, 10 e 11). 

 

Figura  8 – Carta de Pedológica da Bacia do Córrego Mandacarú e seu afluente o 

Córrego Diamante 

Elaboração: Barbosa (2010). 
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Figura 9 - Processo erosivo do canal do Córrego Diamante 

Foto: Viviane Savano (2011) 

                    

Figura 10 – Alargamento do canal do Córrego Diamante provocado por processo 

erosivo 

Foto: Viviane Savano (2011) 
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Observa-se um alargamento do canal do córrego, fruto das altas taxas de 

vazão geradas pelos sistemas que canalizam as águas das chuvas, como os 

vertedouros de galerias pluviais, o que vem ocasionando a degradação em 

alguns pontos próximos à nascente. Em geral, os efeitos da erosão percebidos 

são a queda de árvores no leito do rio; mudanças no canal, como os 

alargamentos e os solapamentos. Notam-se ainda processos erosivos 

(alargamento do canal) no córrego antes e após a ponte, local onde a 

passagem da água se encontra orientada (canalização) visando à manutenção 

da obra (ponte), para que a força da água não cause desgaste diminuindo a 

vida útil da obra, pois em dias de chuva o fluxo do córrego aumenta em 

quantidade significativa e os bueiros tendem a direcionar as águas em 

determinados pontos agravando a erosão. (Figura, 09, 10, 11 e 13). 

 

                     

Figura 11 - Alargamento do canal por processo erosivo provocado por emissão 

de águas pluviais 

Foto: Viviane Savano (2011) 
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Figura 12 - Canalização do Córrego Diamante sob a da Rua Maria T. Bergamasco 

Foto: Viviane Savano (2011) 

 

                

Figura 13 – Processo erosivo e devastação da vegetação ocasionada por alto 

volume de águas pluviais emitidas no corpo do Córrego Diamante 

Foto: Viviane Savano (2011) 

 

Outro fator que influencia para o aumento dos escoamentos superficiais – e, 

assim, também para o agravamento dos processos erosivos – é a área de 
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permeabilidade dos lotes. A legislação municipal determina uma área mínima 

permeável de 10% da área do lote; além de ser considerado um índice baixo – 

dado os benefícios inerentes à infiltração da água no solo -, observa-se que na 

prática este valor dificilmente é respeitado pelos proprietários. A calçada 

ecológica que prevê uma faixa permeável nos passeios, também prevista na lei 

municipal, raramente existe nos limites do Córrego Diamante. Uma maior 

fiscalização desses parâmetros, exigindo a adequação por parte dos 

moradores – mesmo daqueles que tiveram sua edificação aprovada anterior à 

presente lei – com certeza traria benefícios ambientais, como maior recarga 

dos aquíferos e menor volume de água a escoar. 

 

6.1.5 Caracterização da vegetação 

 

A unidade biogeográfica que se encontra na cidade de Maringá pertence à 

formação original do Conjunto Mata Atlântica, do domínio da Floresta 

Estacional Semidecidual do tipo Submontana (abaixo dos 500 metros de 

altitude) e Montana (acima de 500 metros) (Figura 14) (PAULA; FERREIRA, 

2005). 

Essa vegetação foi praticamente dizimada durante a primeira metade do século 

XX, com a expansão da cultura cafeeira e a descoberta de seu potencial 

econômico para a construção civil e a indústria moveleira. A intervenção do 

homem contribuiu, por meio das queimadas sistemáticas dos campos, para 

deter o avanço das matas, enquanto que a prática das roçadas e das 

queimadas das matas, inversamente, contribuiu para o surgimento de matas 

secundárias, capoeiras e vegetação rasteira. 

No Município de Maringá, esses remanescentes florestais são encontrados em 

algumas manchas, sendo as principais: o Parque do Ingá, Parque dos 

Pioneiros e o Horto Florestal, que somados correspondem a 1,8% da área 

urbana. Remanescentes dessa vegetação também são encontrados nas 

margens dos fundos de vale e outras pequenas manchas no município, que 

formam as chamadas Zonas de Proteção – ZP. A cidade conta hoje com 

aproximadamente 70 km de extensão de fundos de vale, contudo, a maioria 
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encontra-se degradada, com grande parte da vegetação ripária perdida, 

problemas erosivos, degradação da qualidade da água e grande quantidade de 

resíduos em suas margens (MENEGUETTI, 2009). 

 

Figura 14 - Cobertura vegetal original da Mata Atlântica no Brasil 

Fonte: Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica – Maringá, 

Paraná (2011) 

 

A relação às espécies vegetais encontradas atualmente na mata ciliar do 

córrego Diamante foi feita de modo comparativo a identificação e classificação 

das espécies encontradas no Parque do Cinquentenário relatadas no trabalho 

de Paula; Ferreira (2005), localizado muito próximo do Córrego Diamante. O 

trabalho de Paula; Ferreira (2005) adotou o método da transecção linear para 

recolhimento das amostras, que posteriormente foram analisadas e 

classificadas no laboratório de Geografia Física da Universidade Estadual de 

Maringá. Para avaliar o grau de densidade de cada estrato vegetal, realizou-se 

análise biogeográfica com base no preenchimento das fichas de Bertrand e 

Kuchler. Montou-se ainda a pirâmide de vegetação com o auxílio do software 

Veget, para indicar o estado e o grau de recobrimento de cada um dos estratos 

vegetais. 
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A transecção linear realizada mostrou a existência de 17 espécies, onde 

apenas 11 puderam ser identificadas devido à estação do ano, cujas plantas 

possuíam poucas características. Revelou ainda a existência de três estratos: 

arbustivo, arbóreo e herbáceo, e pouca existência de gramíneas no solo. 

Posteriormente, elaborou-se o perfil fitogeográfico do Parque do 

Cinquentenário, com as espécies encontradas (Figura 15). 

 

Figura 15  – Perfil fitogeográfico do Parque do Cinquentenário 

Fonte: Paula; Ferreira (2005) 

 

Outro trabalho utilizado acerca das espécies vegetais no fundo de vale 

analisado foi realizado por Martins et al. (2009), que adotou como metodologia 

a coleta e registro fotográfico das espécies em dois pontos distintos do córrego 

Mandacarú. 

Esse trabalho foi considerado para a caracterização da vegetação 

predominante do Córrego Diamante, por ser este córrego afluente do córrego 
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Mandacarú e podendo assim sofrer influência de agentes polinizadores e 

plantadores de espécies vegetais (aves e insetos). 

Em levantamento similar a Martins et al. (2009), que adotou o método de 

observação, fotografia e posterior identificação em dois pontos distintos do 

Córrego Diamante, foi possível elaborar uma tabela de espécies vegetais 

encontrada às margens do córrego (Tabela 1). 

As espécies encontradas se repetem às encontradas no Parque do 

Cinquentenário, provavelmente por pertencerem à mesma mancha florestal. 

 

Tabela 1 - Espécies vegetais encontradas nas margens do Córrego 

Diamante 

Nome Vulgar Nome Científico Família Botânica Origem 

Manga Mangifera indica Anacardiaceae Ásia 

Pitanga Eugenia uniflora Myrtaceae Brasil 

Leucena Leucaena 

leucocephala 

Mimoseae América Central 

 

Goiabeira Psidium guajava Myrtaceae América Central 

Angico Albizia 

polycephala 

Mimosaceae Brasil 

Angico Piper sp. Piperaceae Brasil 

Canela Ocotea sp. Lauraceae Brasil 

Fumo Bravo Solamum 

erianthum 

Solanaceae Brasil 

Arranha-gato Acacia plumosa Mimosaceae Brasil 

Bambu Bambusa vulgaris Poaceae Ásia 
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Caroba Jacaranda 

mimosaefolia 

Bignoneaceae América do Sul 

Mamona Ricinus communis Euphorbiaceae África 

 

Capim Colonião 

 

Panicum 

maximum 

Gramínea África 

 

Elaboração: Martins et al. (2009) 

 

Apesar da vegetação predominante na área de estudo ser de espécies 

exóticas, pode-se observar a presença de maciços arbóreos que formavam as 

espécies nativas que compõem a vegetação local (Figura 16). 

                        

Figura 16 – Maciço de espécies nativas encontradas nas margens do Córrego 

Diamante 

Foto: Viviane Savano (2011) 

As pesquisas de Paula; Ferreira (2005) e Martins et al. (2009) relatam que as 

espécies exóticas, como a grevílea, o eucalipto e, principalmente, a leucena 
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(Leucaeana leucocephala), são encontradas em frequência maior no local 

estudado, comparadas à maior parte das espécies nativas. 

Em nossa pesquisa chama a atenção a grande quantidade da espécie exótica 

leucena (Leucaeana leucocephala) (Figura 17) encontrada nas áreas 

vegetadas do Córrego Diamante, que tem características de vegetação 

invasora, formadora de densos capões, de comum aparecimento em beiras de 

estradas, áreas florestadas e até áreas de cultivo, sendo de difícil erradicação 

por ter como característica fisiológica uma vigorosa rebrota após o corte. 

 

 

              

Figura 17 - Maciços de invasora leucena (Leucaeana leucocephala) na margem 

do Córrego Diamante 

Foto: Viviane Savano (2011) 

Assim como a informação constatada na pesquisa de Queiroz; Pinto; Batres 

(2002), onde se destacava a baixa porcentagem de vegetação ciliar dentro do 

limite legal APP, que no ano de 2002 não chegava a representar 50% no 

Córrego Mandacarú. 
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6.1.6 A Hidrologia da área de estudo 

 

O leito de um curso d’água é caracterizado como leito maior e leito menor. O 

leito menor corresponde à seção de escoamento na maior parte do ano, no 

período de estiagem ou em níveis médios. 

No período das chuvas mais intensas, quando os índices pluviométricos 

aumentam devido ao aumento do escoamento das águas, os cursos d’água 

ampliam sua faixa de escoamento, ocupando o chamado leito maior, conhecido 

teoricamente como planície de inundação e popularmente como várzea. 

As condições de inundabilidade naturais, recorrendo predominantemente para 

esse fim a medidas não estruturais de ordenamento do uso do solo e às 

políticas de defesa contra cheias, devem levar em consideração as relações 

funcionais entre o leito normal e o leito de cheia. Os leitos de cheia e zonas 

inundáveis representam, também, importantes valores naturais e culturais, 

assumindo funções espontâneas de retenção e infiltração hídrica e de 

deposição de materiais aluvionares enriquecedores de fertilidade dos solos, 

além de constituírem importantes habitats da vida selvagem (PADILHA; 

SALVADOR, 2006). 
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Figura 18 – Mapa hidrológico da cidade de Maringá e adjacências 

Base: Programa Georreferenciamento da Prefeitura Municipal de Maringá (2012), 

Elaborado por Viviane Savano. 

 

O córrego Diamante apresenta a primeira ordem de ramificação segundo 

Graça; Silveira (2009), e é afluente do córrego Mandacarú, pertencente à bacia 

do ribeirão Maringá, que por sua vez pertence à bacia do rio Pirapó que 

deságua no rio Paranapanema. Seu curso d’água possui uma extensão de 

aproximadamente 2.200 metros. 

Os rios naturalmente sofrem processos erosivos devido às águas pluviais, 

porém, com a antropização há a aceleração desse processo, principalmente 

com a emissão de águas pluviais oriundas de redes de drenagem urbana. 

O fato de em sua totalidade o córrego estar inserido na área urbana é também 

um fator que contribui para a poluição do seu meio hídrico, uma vez que 

grande parte do escoamento superficial do entorno carrega para o corpo 

hídrico uma variedade de elementos potencialmente poluidores. Os efeitos do 

desenvolvimento urbano podem ser observados no Córrego Diamante como: 

erosão, devastação da vegetação arbórea e poluição por resíduos sólidos 

urbanos. 
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Devido à alta urbanização do entorno, os efeitos da degradação no leito do 

córrego são muito visíveis, principalmente pela emissão do alto volume de 

águas pluviais pela rede de drenagem urbana em períodos de grandes 

precipitações. 

Em função do canal não apresentar como característica inundação da área de 

várzea, a população praticamente não possui contato com o curso d’água, 

porém o acesso ao fundo de vale é bastante facilitado, visto que não existe, em 

momento algum da extensão do córrego, cerca ou obstáculos que impeçam a 

presença no barranco. Durante as visitas in loco realizadas, não foi observado 

o contato direto de nenhuma pessoa com o canal, mas pôde ser observado o 

descaso da população com o canal. 

As visitas realizadas constataram alguns indícios de poluição do canal, como 

em alguns pontos a poluição da água, e resíduos sólidos também foram 

observados em diversos pontos do fundo de vale, tanto em seu entorno (Figura 

19 e 20A), como no leito do córrego (Figuras 20B, 21, 22), demonstrando a 

falta de cidadania da população. Nota-se uma grande quantidade de resíduos 

acumulados no entorno dos vertedouros de água pluvial, o que leva a crer que 

os resíduos que atingem o curso d’água provêm das redes de galeria de 

drenagem, uma vez que a população tem pouco contato direto com o canal.     

      

Figura 19 - Resíduos sólidos domésticos lançados no entorno do fundo de vale 

do Córrego Diamante 

Fonte: Viviane Savano (2011) 
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Figura 20 - Resíduos sólidos lançados no entorno do fundo de vale (A) e no leito 

e margem inundável (B) do Córrego Diamante 

Fonte: Viviane Savano (2011) 

 

 

Figura 21 – Resíduos sólidos domésticos transportados pela rede de drenagem 

urbana e emitidos no leito do Córrego Diamante 

Fonte: Viviane Savano (2011) 

 

A B 
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Figura 22 – Resíduos sólidos domésticos transportados pela rede de drenagem 

urbana e emitidos no leito do Córrego Diamante 

Fonte: Viviane Savano (2011) 

6.2 O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

O planejamento de uso e ocupação do espaço urbano, no âmbito municipal, é 

disciplinado através do Plano Diretor do Município, instrumento este com 

objetivo de realização das políticas urbanísticas e públicas, onde se 

determinam e estabelecem as normas para o uso do solo e exercício do direito 

de propriedade. O art. 39 da Lei n. 10.257/2001 (denominada de Estatuto da 

Cidade) determina que o direito de propriedade urbana cumpra sua função 

social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor. Essas diretrizes asseguram o atendimento das 

necessidades dos cidadãos relativas à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento de atividades econômicas. 

O Código Florestal, no tocante à proteção de Áreas de Preservação 

Permanente, entremeia-se com o Estatuto da Cidade, em seu parágrafo único 

do art. 2°, tendo em vista que este último estabelece critérios e diretrizes de 



 

79 
 

Política Urbana a serem incorporados no Plano Diretor, que deverá contemplar, 

ainda, as APPs fixadas pelo Código (PADILHA; SALVADOR, 2006). 

No âmbito municipal, a lei que regula o uso e a ocupação do solo do município, 

Lei Complementar nº 888/2011, que substitui a Lei Complementar nº 331/99, 

objetiva disciplinar a localização das atividades dentro do perímetro urbano do 

município, fazendo prevalecer o interesse coletivo e os padrões de segurança e 

higiene, além de estabelecer adequada densidade na ocupação do território e 

ordenar o espaço construído, bem como assegurar a qualidade morfológica da 

paisagem urbana (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 2012). 

O uso atual do solo também exerce grande influência na determinação da 

fragilidade ambiental da área, visto que, de posse dessas informações, pode-se 

saber que tipo de danos esse solo está sofrendo no momento e determinar sua 

capacidade de suporte dos processos erosivos provocados pelas ações 

antrópicas e naturais. 

 

 

Meneguetti (2009) relata que, no projeto original da cidade de Maringá, a malha 

urbana foi dividida em várias zonas: de comércio, de armazéns, de indústrias, 

de habitação de vários padrões e uma zona de serviços administrativos, 

sempre obedecendo ao traçado adequado às características naturais da 

topografia e da paisagem local. Em sua malha urbana foram preservadas 

algumas áreas florestais constituídas por espécies nativas. São exemplos o 

Parque do Ingá, o Horto Florestal e o Parque Florestal dos Pioneiros (Bosque 

2), que foram definidos como Parques Municipais. Houve também o cuidado 

com a proteção dos fundos de vale, devido à degradação da cobertura vegetal 

na região durante a ocupação da cafeicultura. 

Todavia, a área compreendida pelo Córrego Diamante não faz parte do plano 

original da cidade de Maringá, implantado em 1947. Conforme se pode 

observar pelo mapa de uso atual e ocupação do solo (Figura 23), a ocupação 

urbana da região onde se encontra implantado o Córrego Diamante não 

ocorreu na mesma época em que se iniciou a ocupação urbana de Maringá. A 
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ocupação dessa área se deu entre os anos 1991-2000, depois do início da 

colonização da cidade (1947), provavelmente devido à pressão imobiliária, que 

viu naquela região a possibilidade de exploração de mercado, pois no seu 

entorno a maioria das áreas de melhor valor já havia sido loteada. 

O poder público municipal, apesar da intenção e do conhecimento das leis de 

proteção, porém, não conseguiu proteger totalmente a área de fundo de vale 

existente. Devido a uma série de erros administrativos e políticos praticados na 

década de 80, onde a administração pública concedeu a muitas pessoas e 

associações lotes em áreas lindeiras aos córregos, que em troca se 

comprometiam em preservar e recuperar as áreas, sob o sistema de 

concessão. Após, em função de regularizações imobiliárias, elas foram 

passadas aos concessionários a título definitivo. Isso sem dúvida foi um dos 

maiores erros da política ambiental que se tentou implementar na cidade. 

A análise do uso e ocupação do solo no entorno do Córrego Diamante foi 

realizada com base na Figura 23. 
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Figura 23 – Evolução da ocupação urbana no entorno do Córrego Mandacarú e 

Diamante 

Fonte: Barbosa (2010) 

 

A urbanização ocorreu em todo o entorno do curso d’água, porém as áreas 

próximas à nascente do canal ainda permanecem desocupadas, mas o fluxo 

das águas foi canalizado na extensão de sua nascente, bem como todas as 

águas pluviais, que por meio de aquedutos são despejadas no leito do córrego. 

Verificou-se ainda que grande parte das edificações que ocupam esses lotes 

lindeiros ao Córrego Diamante não respeita a legislação vigente. O 

levantamento foi feito com base nas visitas in loco e na análise de fotos de 

satélite do ano de 2011, a fim de verificar as edificações mais próximas do 
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curso d’água. A medição da distância do curso d’água até a edificação foi 

realizada com o auxílio dos softwares Google Earth Pro e AutoCAD 2010. Em 

função da falta de precisão neste tipo de medição, e ainda da falta de 

informação sobre a data de aprovação da edificação e sua situação atual no 

cadastro da prefeitura, optou-se pela denominação de edificações 

potencialmente irregulares, enquadradas segundo dois critérios: 

 

 A) edificação potencialmente irregular a menos de 30 metros do 

 Córrego, estando em desacordo com a legislação federal (Resolução 

 CONAMA n° 302/2002); 

 B) edificação potencialmente irregular a menos de 60 metros de 

 distância do Córrego, em desacordo com a legislação municipal (Lei 

 Complementar n° 888/2011). 

De maneira geral, os lotes à margem do fundo de vale que conflui com os 

Jardins Nevada e Cidade Jardim 3 encontram-se totalmente edificados. As 

margens que têm como limite a Avenida Herval, sendo de propriedade da 

municipalidade, a Secretaria de Meio Ambiente do município determinou obras 

e ações de combate à deposição de lixo e entulhos junto ao fundo de vale, com 

a colocação de cerca telada 4 e o calçamento de padrão ecológico do passeio.  

Apesar da distância da margem encontrar-se em acordo com a legislação, 

porém, em termos ecológicos, o local encontra-se totalmente abandonado e 

degradado apesar das ações de infraestrutura implantadas pelo município. 

Outra prática de manutenção realizada pela Prefeitura é a atividade de roçada 

do mato que ocupa grande parte do limite da via paisagística. 

Na margem ocupada por loteamento aprovado e subdividido em 9 de 

novembro de 1993, verificou-se que quase a totalidade dos proprietários 

parece ignorar a legislação municipal, com os lotes apresentando construções 

a menos de 60 metros do curso d’água, realidade esta que se estende por todo 

                                                           
3
 Cidade Jardim é o nome fictício da subdivisão do lote 139M1 da Gleba Ribeirão Maringá. 

 

4
 Conforme determina Lei Ordinária nº 5.629/2001. 
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o percurso do córrego que margeia os Jardins Nevada e Cidade Jardim. O 

mesmo se repete em desacordo às normas do CONAMA, que estabelece 30 

metros de distância do curso d’água (Figuras 24 e 25). 

          

Figura  24 – Imóvel em desacordo com a legislação ambiental 

Fonte: Viviane Savano (2011) 

                

 

          

Figura  25 – Imóvel em desacordo com a legislação ambiental 

Fonte: Viviane Savano (2011) 
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Em geral, as casas são de alvenaria, a maioria de padrão elevado, que 

apresentam uma tipologia construtiva típica das casas construídas no período 

compreendido entre 1991-2000. 

Evidenciou-se que tais edificações apresentam um padrão construtivo de nível 

elevado e são dotadas de todas as infraestruturas básicas – água, energia 

elétrica, iluminação pública e asfalto. Em algumas se pode ver a existência de 

áreas confortáveis de lazer, como churrasqueiras e piscinas. 

Outro importante aspecto a ser analisado é com relação à condição de renda 

da população que habita a região, pois nota-se a existência de duas camadas 

distintas da população - de média renda e alta renda - contudo, há certa 

prevalência de população de média renda. Em praticamente todo o entorno do 

córrego que corresponde aos limites do Jardim Imperial percebe-se a 

existência da população de média renda, bem como na metade superior do 

córrego, do lado compreendido pelo Jardim Nevada, observa-se uma 

segregação entre as manchas bem mais nítida, com a camada de média renda 

se concentrando nessas porções do córrego. A camada de alta renda aparece 

logo abaixo do Jardim Nevada, área compreendida pela Cidade Jardim, e, em 

visita in loco, o que se pode observa é a presença de residências locadas em 

terrenos com aspectos de chácaras e que possuem as referidas áreas de lazer. 
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7 SÍNTESE E DIAGNÓSTICO 

 

Os dados coletados durante as visitas in loco permitiram demonstrar a 

sequência de danos ambientais que vem ocorrendo ao longo dos anos, com a 

área sofrendo impactos da urbanização, permitindo um entendimento de forma 

integrada dos acontecimentos do passado e do presente, e possibilitando 

assim a elaboração de metas de recuperação e aproveitamento da área. 

Os problemas causados pelo loteamento irregular que desrespeita o limite 

mínimo da faixa marginal do córrego, a ausência de vegetação nativa para a 

conservação do corredor ecológico, a presença de lixo doméstico no entorno e 

no leito do córrego, o processo erosivo que vêm sofrendo diversos pontos do 

canal fluvial, certamente são os impactos mais preocupantes da área em 

questão. A esses impactos atribuem-se duas causas principais: fatores 

decorrentes da ação antrópica e fatores decorrentes da fragilidade dos 

elementos naturais da área. 

Fatores Naturais: Os fatores naturais que trazem fragilidade ao fundo de vale 

se dão principalmente pela ausência de vegetação nativa e presença em 

abundância de vegetação invasora (leucena). Em todo o entorno percorrido 

para análise do local, foi observado apenas a presença de um maciço da 

vegetação nativa da região, e no decorrer do trajeto o que se pôde observar foi 

o grande número de indivíduos de espécie invasora. Na outra margem do 

córrego, o desmatamento ocorreu devido ao avanço da urbanização, com o 

loteamento dos bairros Jardim Nevada e Cidade Jardim. Foi observada 

também nos fundos dos lotes dessa margem a presença de vegetação 

invasora. 

A leucena (Leucaeana leucocephala), espécie invasora presente no córrego, é 

o principal aspecto negativo com relação à qualidade da mata ciliar, pois essa 

espécie se mostra de difícil erradicação, por ter uma grande dispersão de 

sementes e uma rebrota muito vigorosa após seu corte. 

Outro fator natural relevante para determinação da fragilidade ambiental da 

área se dá pelo tipo de solo e relevo apresentado, que contribui para a 
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erodibilidade no fundo de vale. O Nitossolo vermelho, tipo de solo presente no 

fundo de vale, apresenta susceptibilidade à erosão quando combinado a 

relevos ondulados, visto que da nascente até a foz o percurso do córrego 

apresenta um considerável desnível. A associação do desnível do terreno com 

a força exercida pelo aumento do fluxo de águas pluviais atuando sobre o solo 

faz notável a possibilidade de erodibilidade do solo.   

Fatores antrópicos: A poluição do fundo de vale é um importante fator quanto 

à grande quantidade de resíduos sólidos domésticos e de construção em 

diversos pontos do entorno do fundo de vale, bem como no curso d’água. O 

lixo depositado no entorno provavelmente se dê pelo fácil acesso popular, por 

não existir cerca de proteção, o que poderá ser facilmente inibido com a 

implantação da cerca. O lixo ensacado que atinge o leito do córrego 

provavelmente seja lançado também pela população, por desconhecimento da 

presença do curso d’água, visto que este apresenta baixa vazão, levando a 

população a acreditar que se trata apenas de uma valeta. Existe também lixo 

disperso presente no curso d’água, e se acredita que este seja trazido pelo 

fluxo de água pluvial através das galerias pluviais. 

Em ambos os casos, o fator determinante para suas ocorrências deve-se à 

ausência de educação ambiental, pela falta de consciência do prejuízo causado 

ao meio ambiente. 

O processo erosivo que se evidencia no canal se dá por meios antrópicos 

devido ao escoamento superficial e ao alto grau de impermeabilização do 

entorno, por aumentarem a vazão máxima do canal nos períodos de grande 

precipitação. Fato este comprovado quando se observa o trajeto do córrego e 

verifica-se o alargamento do canal próximo dos vertedouros de galerias 

pluviais. 

A ação antrópica, talvez a mais difícil de obter bons resultados, se caracteriza 

pelo fato de o loteamento dos bairros Jardim Nevada e Cidade Jardim não 

respeitar a legislação ambiental estabelecida pelo Código Florestal de 1965, 

sobre o respeito à faixa mínima marginal de 30 metros para cursos d’água até 
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10 metros de largura. Fato comprovado através de medições e registros 

fotográficos. 

Atualmente o direito de propriedade aos terrenos lindeiros ao fundo de vale é o 

maior entrave à implantação de um parque linear na área de estudo. Embora a 

criação de parques lineares nas margens dos cursos d’água seja amparada por 

lei municipal desde 1979, e a doação de áreas de fundos de vale ao poder 

municipal na abertura de loteamentos estar prevista desde 1984, o que foi 

verificado junto ao poder municipal foi que a margem onde se encontra os 

bairros Jardim Nevada e Cidade Jardim teve sua subdivisão aprovada em 9 de 

novembro de 1993. 

Com relação às ocupações potencialmente irregulares, a constatação mais 

preocupante é com o aparente descumprimento da legislação municipal, pois 

se verificaram ao longo do fundo de vale, edificações que ignoram a 

determinação municipal de salvaguardar a faixa de 60 metros sem ocupação – 

30 metros para APP e mais 30 metros para o parque linear em cada margem. 

Durante o período de análises foi observada a indisponibilidade de 

equipamentos esportivos, culturais e de lazer ocorrente na área. Diagnosticou-

se uma total ausência desses equipamentos públicos, sendo que a área em 

questão não possui ao menos praças públicas, existindo exclusivamente 

residências e pontos comerciais. 

 

7.1 DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR 

 

Com base nas constatações contidas no item 7 – Síntese e Diagnóstico 

elencou-se uma série de diretrizes propostas por Barbosa (2010) com o intuito 

de nortear a elaboração de um cenário possível para a área da bacia que 

contemple a implantação de um parque linear. 

Diretrizes ambientais: São as ações necessárias para se garantir a 

conservação e recuperação ambiental da área. Para isso propõem-se: 
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A)  aumento da área permeável: É uma ação que colabora 

para  diminuição da velocidade e volume dos escoamentos 

superficiais.  Assim, propõe-se o aumento da área mínima 

permeável nos     lotes,  que atualmente é de 10%. Deve-se 

cobrar e fiscalizar a  implantação das calçadas ecológicas - que 

apresentam uma faixa  permeável - já previstas na legislação 

municipal, mas pouco  utilizadas na prática. As áreas públicas, 

como praças, devem  primar pela presença de áreas 

vegetadas e a utilização de  pavimentos semipermeáveis. 

Vias estratégicas da malha urbana,  como as paisagísticas e 

as destinadas à conexão entre as áreas  verdes – por meio 

de bulevares plantados – podem receber  pavimentação 

semipermeável, que, além do aumento da área  permeável, 

ajudariam na legibilidade da área pela população, se  atentando 

para a função diferenciada da via. 
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B)  dissipadores de energia: Os dissipadores de energia 

existentes  nas saídas dos bueiros e vertedouros de galerias 

pluviais devem  ser revistos, pois atualmente não vêm 

cumprindo com eficiência  sua função. Prova disso são o 

agravamento dos processos  erosivos e o alargamento do 

canal nestes pontos. 

 

C)  aproveitamento da água da chuva: O poder público pode 

conceber benefícios para as edificações que reutilizarem a água da 

chuva, incentivando assim o uso racional deste recurso finito e 

imprescindível para a manutenção da vida. 

 

D)  implantação de uma infraestrutura verde: A conexão 

entre as áreas verdes e espaços livres é importante para que não 

haja uma segregação das manchas vegetadas na cidade, 

permitindo a migração de espécies, auxiliando assim na 

preservação da biodiversidade. Na bacia, deve-se pensar a 

conexão do fundo de vale com o Córrego Mandacarú. 

 

E)  reflorestamento com espécies nativas: Os pontos 

desmatados  destinados à APP devem ser reflorestados com 

espécies nativas.  Essa ação contribui para a manutenção da 

biodiversidade no  fundo de vale, e ainda na contenção de 

processos erosivos, como  as erosões marginais. 

 

F)  combate à vegetação invasora: Este tipo de vegetação 

deve  ser combatido – em especial as leucenas - por serem de 

fácil  dispersão de sementes, comprometendo o mantimento de 

espécies nativas e, por consequência, a biodiversidade. 
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G)  desapropriação: A continuidade é um fator essencial para 

a implantação do parque linear. Assim, os lotes e edificações 

lindeiros ao fundo de vale, até o limite da via paisagística, devem 

ser desapropriados para a viabilidade da implantação do parque no 

local. 

 

H)  educação ambiental: Medidas de conscientização e 

educação  ambiental precisam ser aplicadas juntamente com a 

implantação  do parque. O despejo de resíduo, fruto da falta de 

consciência  ambiental, é a principal causa da poluição do fundo 

de vale. O  local construído pela prefeitura para receber 

gratuitamente entulho de obras precisa entrar em funcionamento 

com urgência, para que seus benefícios sejam alcançados. 

A conscientização da população fará com que a mesma aja como 

agente fiscalizador da limpeza da área, impedindo e denunciando o 

despejo de resíduos que atualmente compromete a qualidade do 

fundo de vale. 

 

Diretrizes sociais: Determinam o modo que a população interagirá com o 

parque e os equipamentos necessários e ações necessárias para assegurar a 

utilização e animação do local. As propostas neste âmbito são: 

 

A)  participação popular no processo de implantação do 

parque:  A população local deve estar presente em todos os 

processos de implantação do parque linear. Devem ser realizadas 

entrevistas e  reuniões com os moradores, a fim de verificar os 

anseios dos  usuários do parque. Essa ação tem por objetivo, 

ainda, incitar nos  cidadãos um senso de identidade com o 

fundo de vale, fazendo  com que estes se sintam responsáveis 

pela conservação do local, sendo esta a chave para o sucesso da 

proposta. 
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B)  centro de estudo da natureza: Os fundos de vale 

formam um  rico ecossistema que propiciam a realização de 

pesquisas em diversos âmbitos. Pode-se pensar a formação de 

um centro destinado a estudos e pesquisas, em conjunto com a 

UEM. Esse  centro pode ter ainda por função coordenar visitas 

ecológicas no fundo de vale para estudantes e a população em 

geral, como  medida de educação e conscientização ambiental. 

 

C)  horta comunitária: Este tipo de equipamento, que já 

existe em diversos bairros em Maringá, pode ser implantado em 

pontos estratégicos do fundo de vale. Além de servir ao consumo 

das famílias participantes, pode servir como auxílio extra de 

renda, já que o excedente da produção é comercializado. 

 

D) lazer ativo: Atualmente equipamentos desta natureza são 

uma  carência na área de estudo. Pistas de caminhada e 

ciclovias devem ser exploradas ao longo do fundo de vale, pois a 

grande extensão e a característica linear desse espaço 

favorecem a  prática de todo tipo de esporte ligado ao movimento, 

e ainda permitem que o usuário usufrua por um maior tempo de 

uma  paisagem verde contínua. As quadras poliesportivas 

devem ser  exploradas. As academias da Terceira Idade (ATI) 

promoveram a revitalização de diversas praças urbanas em 

Maringá, que estavam abandonadas por falta de uso, e este é um 

uso potencial para a área. Da mesma forma, equipamentos 

destinados ao lazer  infantil, como playgrounds, também são 

importantes para que o parque atenda usuários de todas as faixas 

etárias. A necessidade da implantação deste tipo de equipamento 

deve ser discutida com a população local e os potenciais 

usuários, para que atendam às reais necessidades dos 

moradores e não corram o risco de cair em desuso. 
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E)  lazer passivo: As áreas verdes em geral são atrativos em 

potencial de lazer passivo ou contemplativo. Dessa forma, a 

característica cênica do parque deve ser explorada para que 

atraia usuários para esta finalidade. Dispor de locais para 

descanso é importante para prática deste tipo de lazer. 

 

F)  espaço cultural: Destinar uma área para acontecimentos 

culturais, como teatro ao ar livre, festas locais e outras 

manifestações culturais, é uma ação importante para se manter a 

animação do parque ao longo do ano. Diversos parques possuem 

uma agenda cultural anual que contribui para a intensa utilização 

do local. Pode-se destinar, ainda, um espaço para que ocorram 

feiras-livres, que podem acontecer em parceria com os 

produtores da horta comunitária, pois estas atraem um grande 

número de pessoas com periodicidade semanal. 

 

E)  conectividade: Deve-se dar atenção especial ao ponto 

onde o fundo de vale é cortado por uma via de grande circulação, 

para  que o parque não fique segregado em dois segmentos. 

Passarelas de travessia de pedestre podem ser utilizadas nesses 

pontos para garantir a segurança dos usuários nessas travessias, 

podendo também ser exploradas como mirantes para 

contemplação do curso d’água pela população. 

 

F)  segurança: A segurança é fundamental para a utilização 

de qualquer espaço público. Muitos espaços da malha urbana 

acabam tornando-se ociosos devido à falta de segurança. A 

largura estreita devida à tipologia linear do parque, por si só, 

reforça a sensação de segurança do usuário, uma vez que 

permite a visualização de toda a superfície do parque. Contudo, é 

importante que se garantam locais bem iluminados à noite, e que 

a população participe ativamente na vigilância do parque, 
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denunciando atividades de vandalismo ou qualquer outro tipo de 

ação incompatível com a proposta do parque. 

 

Todas essas diretrizes foram contempladas para a implantação do parque 

linear com base nas análises e diagnósticos realizados, primando pela 

recuperação e conservação ambiental do local e contemplando ainda medidas 

sociais e culturais, objetivando uma melhora da qualidade de vida e da 

paisagem do entorno. Essas ações devem nortear as intervenções na área da 

bacia do fundo de vale e a implantação do parque linear. 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

 

A metodologia utilizada neste estudo objetivando a recuperação do Córrego 

Diamante confirmou duas hipóteses: a degradação do fundo de vale 

principalmente pela ação antrópica, que influencia também nos fatores 

naturais, necessitando de intervenções pontuais; e a potencialidade da 

implantação do parque linear na recuperação desta área. O levantamento 

ecocultural e a síntese e diagnóstico das informações levantadas, diagnosticou 

os principais problemas ambientais que têm comprometido a perda da 

vegetação ciliar e da biodiversidade do canal, permitindo, assim, a elaboração 

de diretrizes para a recuperação da área. 
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Verificou-se que a mata é pouco biodiversa, pois o fundo de vale vem sofrendo 

grandes modificações provocadas pela ação antrópica, seja na sua cobertura 

vegetal, com espécies invasoras, seja com a poluição provocada por resíduos 

sólidos deixados pela população, no interior ou no seu entorno. 

O córrego não conta com mata ciliar em extensa área do fundo de vale, 

estando esta substituída por espécies invasoras – leucena e capim colonião. 

Verificou-se a necessidade de cercamento no entorno do fundo de vale para 

evitar o despejo de lixo, que potencialmente polui o curso d’água e o seu 

entorno. 

Também existe a necessidade do aumento de áreas permeáveis na Bacia do 

Córrego Diamante e de estruturas de retardo da vazão da água pluvial, a fim de 

evitar o agravo do processo erosivo que, em determinados pontos do canal, 

pode evoluir para voçorocas e assoreamento do canal. 

Faz-se necessário a desapropriação dos imóveis alocados às margens do 

córrego em desacordo com as exigências legais dos 60 metros de afastamento 

das margens do córrego. 

A ausência de equipamentos públicos de esporte e lazer dificulta aos 

moradores a convivência e a prática esportiva saudável, neste sentido se 

destaca a necessidade de uma estrutura pública como o parque linear e seus 

benefícios. 

Para a implantação do parque linear deve ser priorizada a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento, primando pela recuperação e conservação da 

flora e da fauna além da conexão entre as áreas verdes existentes na bacia, 

formando-se uma infraestrutura verde que potenciará os benefícios da 

manutenção da biodiversidade. 

O parque deverá apresentar características multifuncionais de lazer, circulação, 

pesquisa, educação e práticas esportivas. 

Medidas de conscientização e educação ambiental precisam fazer parte do 

processo de implantação do parque linear para que a população possa 

contribuir para a manutenção e boa utilização do equipamento público. 
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Conclui-se  nessa pesquisa que é possível promover a recuperação das áreas 

degradadas com a implantação do parque linear na área estudada como forma 

de minimizar, aos impactos ambientais sofridos ao longo dos anos de 

urbanização, a fim de melhorar a qualidade de vida da população, e que as 

diretrizes propostas possam auxiliar uma futura intervenção. 
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