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1. INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa intitulado “Sistemas de espaços livres na forma urbana: produção e 

apropriação”, levado a efeito desde 2012, tem por objetivo caracterizar e diagnosticar os espaços 

livres em dezenas de cidades brasileiras – temos contato com 35 até o momento. Imagina-se, 

congregar conhecimento e esforços de modo ao entendimento dos padrões tipológicos dos tecidos 

urbanos brasileiros e de seu papel na constituição dos sistemas de espaços livres e, de modo 

indireto, na constituição da esfera pública nestes espaços (QUEIROGA, E. F. et al., 2009). 

 Segundo Magnoli (1982): “o espaço livre é todo espaço não ocupado por um volume 

edificado (espaço-solo, espaço-água, espaço-luz) ao redor das edificações e que as pessoas têm 

acesso”, assim o que os difere é a existência ou não de edificação confinante por teto ou paredes, a 

existência ou não de volumetria. São os vazios que possibilitam, ou deveriam possibilitar, ampla 

circulação de pessoas. Os significativos exemplos de espaços livres públicos urbanos no Brasil são 

as ruas, calçadas, praças, parques e os rios – as águas urbanas.  
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Às águas foram atribuídas diversas funções urbanas: estruturação, direcionadoras do 

crescimento urbano, navegação e transporte, diluição de efluentes, abastecimento doméstico, usos 

industriais diversos, fornecimento de energia hidrelétrica, alimentação etc. O uso intensivo e 

indevido das águas urbanas resultou em poluição com o comprometimento dos vários usos 

possíveis. Além disso, a impermeabilização do solo acarretou o surgimento de áreas de inundações 

urbanas. 

Ao longo do século XX, os problemas só se agravaram, com algumas medidas aqui e ali, de 

recuperação das águas urbanas, sobretudo nos países ditos desenvolvidos. No Brasil a preocupação 

com a qualidade dos cursos d’água é recente, vindo basicamente do Código de Águas de 1934, 

seguido depois pelo Código Florestal de 1965 que estabeleceu as primeiras áreas de preservação 

permanente ao longo dos cursos d’água. Contudo, a legislação foi pouco seguida. A recuperação 

veio recentemente com a definição do Novo Código Florestal de 2012 (Lei Federal 12.651/12), 

depois de muita polêmica entre ruralistas e ambientalistas. O artigo 3º, item II, assim define uma 

APP: Art. 3. II - Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e                                          

assegurar o bem-estar das populações humanas.  

             Considera-se APP para efeito da lei, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, 

desde a borda da calha do leito regular, em larguras mínimas determinadas conforme a largura do 

corpo d’água. Outras áreas são especificadas no Código, mas nos interessam aqui, as APPS ao 

longo dos corpos d’água. 

Permanecendo com a exposição da legislação1, há que se mencionar a Resolução CONAMA 

n. 369/2006. Esta Resolução “define os casos excepcionais em que o órgão ambiental competente 

pode autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP para a implantação de obras, 

planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para a realização de 

ações consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental”. E, no seu artigo 2, item I, utilidade 

                                                             
1 Na ausência de definições locais, vale o Código Florestal. 
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pública, letra “d” permite “a implantação de área verde pública em área urbana” e, na “f” permite 

“as obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de 

efluentes tratados”. Permite portanto, a implantação de parques lineares.  No seu item II, interesse 

social, letra “c”, permite a regularização fundiária sustentável de área urbana. Dessa forma, permite 

a implantação de “ocupações de baixa renda predominantemente residenciais”.   

  Considerando o conjunto das leis entende-se que pode haver aproximação populacional das 

áreas de APPs urbanas. Seja na forma de parque, ciclovia, pequenos ancoradouros, revegetação, 

seja na forma de moradias. Mas, afinal qual é a função prioritária de uma APP urbana? Tem-se 

priorizado a forma parque linear, após remoção de população.   

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Nossa proposta é interdisciplinar e multi-institucional. Dela participam arquitetos, urbanistas, 

paisagistas e geógrafos pertencentes a instituições distintas, tais como Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e Pontifícia Universidade Católica da cidade 

de Campinas (SP) (PUCAMP). Capitaneamos uma rede nacional envolvendo pesquisadores de 

todas as cidades estudadas, nos possibilitando arriscar uma visão de Brasil.  

Realizamos oficinas de três dias em cada cidade. No primeiro dia realizamos sobrevoo e de 

automóvel fazemos reconhecimento dos espaços livres mais significativos; no segundo dia há 

palestras com representantes do Poder Público, da Universidade e de organizações não 

governamentais. No terceiro dia, realizamos a oficina propriamente dita, momento no qual 

organizamos grupos-temas de trabalho, para tratar de assuntos específicos. Ao término do dia 

ocorrem as apresentações e a oficina é encerrada com uma palestra de síntese.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A nossa discussão sobre as APPS urbanas trata do ir além da questão ambiental básica de 

proteção dessas áreas. Como elas estão no espaço urbano, deveriam compor com a vida urbana, ou 

seja, serem utilizadas sim para recreação e lazer (parques lineares), mas também por habitações, 
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reservados os devidos cuidados com as inundações e a poluição. O primeiro passo é verificar o 

cumprimento da legislação, o segundo é justamente saber como o sistema de espaços livres do tipo 

águas urbanas está sendo incorporado na vida da cidade.    

4. CONCLUSÃO 

Considerando as cidades até então alvo de oficina, tais como: Campina Grande, Maceió, 

Salvador, Santos, São Carlos, Uberaba, Uberlândia e Vitória, tem-se observado o cumprimento da 

lei, na forma de áreas verdes estocadas ao longo dos cursos d’água, redefinindo assim até a forma 

da mancha urbana.  

Considera-se esse um passo importante à melhor inserção das águas urbanas no espaço 

urbano, compreendido como espaço de vivência diferenciada e de realização da esfera de vida 

pública geral. Além de parques lineares, há poucas propostas de inserção stricto sensu das APPs nas 

cidades pesquisadas. Com raras exceções. Ainda não podemos arriscar um quadro de Brasil, mas 

apenas indicar o que encontramos até o momento.    
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