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Resumo 

 

Resumo do Trabalho Final apresentado ao Programa de Mestrado Profissional 

em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável como 

requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Conservação da 

Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável.  

 

Importância das áreas verdes para o bem-estar: estudo de caso no Sesc 

São Paulo 

 

Por Alessandra Gonçalves da Silva  

Agosto de 2017  

Orientadora: Profa. Dra. Suzana Machado Padua 

  

As áreas verdes urbanas têm extrema importância para o bem-estar 

humano, pois fornecem os serviços ecossistêmicos nas cidades e garantem a 

biodiversidade local. Por conta disso, todas as áreas sem construções e 

vegetadas, como parques, praças, bosque, florestas, entre outros, são bem-

vindas e de vital importância para o equilíbrio ambiental.  

O objetivo deste trabalho é captar a percepção ambiental do público 

freqüentador do Sesc e dos funcionários responsáveis pela manutenção de 

áreas verdes. Como resultado foram criados dois materiais, um guia “Arborizar”, 

que pretende despertar o público a conhecer sobre as árvores, e um manual 

técnico de manutenção de áreas verdes que subsidiará as equipes a cuidarem 

melhor destas áreas. 

Atualmente, o Sesc São Paulo possui 37 unidades e as atividades 

educativas socioambientais são parte de sua missão. A apropriação deste tema 

por parte das pessoas e a necessidade de reaproximá-las da natureza é o que 

conduz este trabalho.  

 

Palavras chaves: Vegetação urbana, Biodiversidade e manutenção de áreas 

verdes. 
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Abstract 

 

Abstract of the final work presented to the Professional Master's Program in 

Biodiversity Conservation and Sustainable Development as a partial requirement 

to obtain a Master's Degree in Biodiversity Conservation and Sustainable 

Development. 

 

 

Importance of green areas for well-being: a case study at Sesc São Paulo 

 

By Alessandra Gonçalves da Silva  

August de 2017  

Advisor: Profa. Dra. Suzana Machado Padua. 

 

Urban green areas are of extreme importance for human well-being 

because they provide ecosystem services in cities and guarantee local 

biodiversity. Because of this, all areas without buildings and vegetation, such as 

parks, squares, woods, forests, among others, are welcome and vitally important 

for environmental balance. 

The objective of this work is to capture the environmental perception of the 

public attending the SESC and the officials responsible for the maintenance of 

green areas. As a result, two materials have been created, an "Arborizar" guide, 

which aims to raise public awareness about trees, and a technical manual of 

maintenance of green areas that will subsidize the teams to take better care of 

these areas. 

Currently, Sesc São Paulo has 37 units and social and environmental 

educational activities are part of its mission. The appropriation of this theme by 

the people and the need to reconnect them with nature is what drives this work. 

 

Key words: Urban vegetation, Biodiversity and maintenance of green areas. 
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1 Apresentação 

A ideia de desenvolver este projeto surgiu de algumas experiências que 

tive nestes doze anos que trabalho no Serviço Social do Comércio (Sesc) em 

São Paulo. Entre os anos de 2005 e 2012, trabalhei na Unidade Operacional 

(UO) Sesc Interlagos, com uma interação junto ao público. De 2012 até os dias 

atuais, sou responsável pela gestão das áreas verdes das 37 unidades do Sesc, 

desenvolvendo diretrizes de trabalho para elas. 

O Sesc Interlagos foi inaugurado em setembro de 1976 como centro 

campestre e tem como característica principal a presença de grande área verde 

e diversos atributos naturais: são 500 mil m2 compostos por trilhas naturais, 

nascentes, matas, viveiro de mudas, bosques de espécies nativas, horta 

agroecológica, gramados e uma área pavimentada de 150 mil m2, que inclui 

restaurante, piscina, sede social e ginásio. A Unidade está localizada em um 

braço da represa Billings, construída na década de 1920, como reservatório para 

geração de energia na usina de Henry Borden em Cubatão, aproveitando o 

desnível da Serra do Mar. Posteriormente, com o crescimento populacional da 

cidade sem o planejamento adequado, a represa passou a abastecer a grande 

São Paulo e se tornou um importante reservatório para a população. Mesmo 

com esta fundamental importância, não há políticas públicas suficientes que 

ajudem a preservar e conter a urbanização desordenada na região. 

No período de inauguração da Unidade, a área do extremo sul da cidade 

era rural, de difícil acesso e com vegetação abundante. Resquícios da Mata 

Atlântica original podiam ser encontrados até mesmo dentro dos limites do Sesc. 

A urbanização ao longo destes quarenta anos trouxe problemas ambientais, 

como lançamento de esgoto nos corpos hídricos, retirada da mata ciliar e 

redução da fauna silvestre. Com isso, essa Unidade do Sesc se tornou um 

refúgio da vida silvestre e traz à região uma área de vegetação nativa em 

recuperação. 

O Sesc proporciona uma série de atividades educativas. Nos sete anos 

que trabalhei nesta unidade, ministrei atividades ligadas à área ambiental, como 

oficinas de jardinagem, cursos de gestão ambiental, formação de agentes 

socioambientais e outras ações de sensibilização do público para temas 
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socioambientais. Eventos ambientais foram criados para captar de forma lúdica 

a atenção de um grande público, cujo conteúdo era informar e envolver os 

visitantes. Dentre estes eventos ressalto o Pétala por Pétala, que começou como 

uma exposição de orquídeas e feira de boas práticas ambientais e hoje é 

referência na região como espaço de divulgação de experiências 

socioambientais bem-sucedidas. As atividades tinham como finalidade 

sensibilizar o público e os moradores da região para a problemática ambiental e 

a importância da conservação de áreas verdes.  

Diversos tipos de públicos foram atendidos enquanto estive lá, desde 

crianças que vinham em excursões escolares para uso dos parques lúdicos, até 

professores que buscavam uma melhor formação na área de educação 

ambiental. Todos passavam por uma expedição nas trilhas naturais e durante a 

caminhada eram abordados temas socioambientais e caracterização da 

vegetação existente. Nestes sete anos, aproximadamente 10.000 pessoas 

passaram por essas atividades pontuais. 

Outra iniciativa foram os cursos, que atenderam aproximadamente 500 

pessoas neste período, e tinham o objetivo de despertar um olhar sensível à 

questão socioambiental, partindo de questões locais e chegando às globais. 

Esses cursos tinham duração média de 40 horas e em seu conteúdo 

continham temas abrangentes e diversos, como por exemplo, relações locais 

entre pessoas e o meio urbano, ou técnicas de plantio e cultivo de vegetação. O 

objetivo era despertar um olhar sensível à questão socioambiental, partindo de 

realidades locais e chegando às globais. 

Os cursos eram elaborados a partir das características dos grupos. 

Levava-se em conta o local de origem, as experiências anteriores na área 

ambiental e as expectativas de transformação do espaço.  

O projeto de cursos regulares surgiu após uma comunidade próxima ao 

Sesc Interlagos solicitar a doação de 1000 mudas arbóreas ao nosso viveiro. 

Entende-se que é interessante partir da comunidade este interesse em plantar 

1000 árvores, porém se conhecia as dificuldades que esta ação proporcionaria, 

pois, para cavar 1000 berços são necessários mão de obra, ferramentas e 

materiais diversos como terra, adubos, água, entre outros. Além disso, há o 
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trabalho posterior dos cuidados diários que uma muda requer como rega, 

tutoramento e carinho. Em nossa conversa inicial com este grupo, a primeira 

pergunta foi: “vocês já plantaram mudas na região? ”. A resposta surpreendente 

foi: “sim”. Continuamos com: “como estão essas mudas que vocês plantaram? ”. 

“Estão todas mortas”, foram as respostas. Percebemos que eles não sabiam 

cuidar destas plantas e que talvez não tivesse havido o envolvimento 

comunitário para acolher adequadamente aqueles novos seres que ali 

habitariam. Assim, os cursos incorporaram este aspecto pedagógico 

imprescindível para o plantio e manejo de áreas verdes: o envolvimento e a 

apropriação dos espaços pela comunidade. 

 E sempre que se iniciava uma nova turma as discussões sempre partiam 

da pergunta: “vocês já plantaram alguma árvore? ”. As respostas eram as mais 

diversas, porém uma era sempre recorrente: “não planto uma árvore em frente à 

minha casa porque causa sujeira, ou pode causar danos a minha casa, a meu 

carro, entre outros”. 

Esta percepção ambiental que o público apresentou ao longo dos anos 

despertou meu interesse em investigar o porquê de as pessoas acharem as 

árvores belas e importantes, mas não o suficiente para as quererem em frente 

às suas casas. A partir desta vivência fiquei com outro questionamento que 

baseia esta pesquisa: se essas pessoas que frequentam as nossas unidades, 

especificamente quatro, percebem a existência das áreas verdes? E se a 

existência delas é um atrativo na visitação das unidades do Sesc? 

Nesse estudo, pretendo apresentar diversos aspectos que envolvem 

nossa relação de transformação e convivência com as áreas verdes urbanas, 

destacando quatro unidades do Sesc localizadas nas zonas sul e leste. 

 

2 Introdução 

Segundo Bottini (2005, p.25), “a humanidade sempre dependeu dos 

serviços proporcionados pela biosfera e seus ecossistemas”. Os seres humanos, 

embora protegidos dos imediatismos ambientais pela cultura e tecnologia que 

momentaneamente são aporte à vida na terra, na verdade dependem totalmente 

do fluxo de serviços ecossistêmicos. 
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Muitas vezes não percebem que o ambiente urbano é resultante das 

interações dos fatores ambientais, biológicos e socioeconômicos, onde o meio 

edificado pelo ser humano predomina sobre o meio físico, causando profundas 

alterações sobre este e sobre qualidade de vida dos seres vivos (LOMBARDO, 

1990). O conjunto forma um ecossistema, que é complexo e dinâmico, composto 

por comunidades de seres vivos e não vivos interagindo um com o outro como 

uma unidade. Vale lembrar que os seres humanos são parte desta unidade e 

que podem sofrer danos com a quebra desta interação (BOTTINI, 2005). 

Com o crescimento das áreas urbanas e o aumento da densidade 

populacional, a pressão sobre os remanescentes de vegetação nativa também 

cresce. Portanto, a conservação das florestas urbanas e de outras áreas 

naturais ganha mais importância, já que elas fornecem serviços ecossistêmicos 

fundamentais para sustentar a saúde e o bem-estar humano e para promover a 

qualidade ambiental nas cidades e no seu entorno (NOWAK e WALTON, 2005). 

A vegetação urbana é, portanto, de fundamental importância para a vida 

humana nas cidades. 

O que ocorre atualmente é que a maioria da população brasileira vive em 

áreas urbanas, e muitas das cidades se consolidaram sem planejamento, 

infraestrutura ou saneamento básico. 

Esta falta de planejamento e o inchaço das grandes cidades acarretam 

uma série de malefícios à saúde humana e ao ambiente. Este impacto das 

grandes cidades também foi observado na saúde das crianças por alguns 

atores, segundo Ferrer (2009, p. 15): “as doenças respiratórias são as principais 

causas de internação de crianças entre zero e nove anos no município de São 

Paulo”. Por outro lado, Wells afirma que (2000, p. 775), “as crianças que 

convivem em ambientes com natureza são beneficiadas em termos de 

habilidades cognitivas e apresentam atenção concentrada”. 

Vemos que nesse crescimento desenfreado ocorre uma perda 

significativa da biodiversidade dos biomas brasileiros. As espécies da flora nativa 

vão dando lugar às construções e às plantas exóticas, e temos a cada dia o solo 

mais impermeabilizado e frágil. A fauna original que se utilizava das plantas 

nativas para alimentação, abrigo e local de reprodução não se adapta às 
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espécies exóticas e vão desaparecendo. Um exemplo visível é o sumiço das 

abelhas nativas. Responsáveis pela polinização e produção de alimentos, 

tiveram sua presença reduzida substancialmente nos centros urbanos e nos 

cinturões verdes que circundam as cidades (MORETTI, 2014). 

Nesse contexto, as árvores fazem parte da vegetação urbana, sendo o 

elemento principal para o restabelecimento do contato do ser humano com o 

ambiente natural. Podemos citar vários benefícios da vegetação urbana, tais 

como: a regulação de temperatura, o controle de poluição, a umidade do ar, a 

proteção da água de lençóis freáticos, a descompactação do solo, o auxílio na 

permeabilidade do solo, a preservação da fauna, a redução da poluição sonora, 

entre outros. 

A árvore é o vegetal mais presente na vida e no ciclo histórico do ser 

humano. No início, as árvores eram usadas como combustível para alimentar as 

fogueiras dentro das cavernas, passando, posteriormente, a serem utilizadas 

como arma de caça, implemento agrícola, componente das casas e hoje está 

inserida no cotidiano da vida humana em vários momentos e nas mais diversas 

formas (SANTOS e TEIXEIRA, 2001). 

Para garantia e manutenção das espécies vegetais nas cidades, alguns 

estudiosos estão propondo modelos de florestas urbanas. Este termo é 

originário do que os americanos e canadenses chamam de “Urban Florest”. Na 

década de 1970, esta terminologia foi utilizada para designar todos os conjuntos 

de árvores da cidade presentes nas ruas, bacias hidrográficas, áreas de 

recreação, além de suas interfaces e espaços de influência (MAGALHÃES, 

2006).  

Popularmente se atribui à Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

recomendação de 12m² de área verde por habitante em centros urbanos para 

garantia da qualidade devida. Porém, esta informação não pode ser confirmada 

a estudos desta organização. Shinzato (2009, p.23) afirma que “em 1997 a OMS 

sugeriu o índice de 9m² por habitante para ser adotado como base para o 

desenvolvimento urbano na América Latina e no Caribe”. A Sociedade Brasileira 

de Arborização Urbana (SBAU) estipula em seus documentos orientadores o 

mínimo de 15m² de áreas verdes por habitante (COSTA e FERREIRA, 2009).  



19 

 

A Prefeitura de São Paulo divulgou em 2011 seus índices de áreas 

verdes. Na época, a capital tinha, em média, 12,41m² de área verde pública por 

habitante, porém com uma má distribuição, pois haviam regiões como a Mooca 

com 0,35 m² e Parelheiros com 312,82 m². Segundo Oke (1973, apud Shinzato, 

2009, p.24), “um índice de área verde de aproximadamente 30% da área total 

seria o ideal para garantir boa qualidade de vida”. Se tivermos apenas 5% de 

área verde, a sensação desta região é semelhante a um deserto. 

Além da questão relacionada à existência das áreas verdes e sua 

concentração nas zonas urbanas, outro aspecto abordado por este trabalho 

refere-se aos cuidados e possíveis riscos associados às áreas verdes. 

Os principais riscos à população ocorrem após as árvores serem alvo de 

ataques de pragas e doenças, que reduzem a vitalidade da vegetação, afetando 

o sistema radicular, que não é visualizado por estar abaixo da terra, e acaba 

propiciando a queda de muitos espécimes. Outro fator são as intempéries que 

afetam as árvores, levando à ruptura e quedas de galhos. Observa-se ainda o 

plantio inadequado ou manejo indevido, causando o enfraquecimento em 

indivíduos, e com a queda parcial ou total destas plantas. 

 

3 Objetivo geral 

 Este trabalho tem por objetivo levantar informações sobre o público do 

Sesc e as áreas verdes, e se elas são motivo de suas visitas. Sendo assim, as 

questões apresentadas no item acima nortearam a pesquisa de campo e o 

levantamento de dados deste estudo.  

A partir desse panorama, foi sendo desenhado o percurso desta 

pesquisa, que, fundamentalmente, pretende verificar se as unidades do Sesc, 

por suas características, atraem o público devido à presença de áreas verdes e 

como estas áreas são percebidas.  

 

3.1 Objetivos específicos  

Um dos desdobramentos deste enfoque é reunir informações sobre os 

benefícios de se conviver em áreas verdes no ambiente urbano a partir de uma 

série de aspectos. A pesquisa também envolve a visão dos funcionários 
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responsáveis pela manutenção das áreas verdes das unidades selecionadas. A 

perspectiva aqui é desenvolver um estudo para auxiliar neste trabalho, já que os 

espaços verdes, quando bem cuidados, podem ser locais convidativos e 

acolhedores, além de terem potencial de serem educativos. Os resultados 

alcançados por meio dessas pesquisas podem contribuir para a elaboração de 

estratégias de manutenção e conservação das áreas verdes, tendo como foco o 

público que as frequenta, e os objetivos da instituição ao manter essas áreas 

(FERREIRA, 2016). 

A elaboração de materiais educativos e informativos para ambos os 

públicos também é um objetivo deste trabalho. 

 

4 Referencial teórico 

 

4.1 Relação ser humano e ambiente 

 

Segundo Santos (2006, p.16), “a principal forma de relação entre o 

homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios 

instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao 

mesmo tempo, cria espaços”. 

Como resultado da mudança social, onde a maior parte da população 

passou a ser mais urbana que rural, as relações entre a sociedade e a natureza, 

incluindo as florestas, estão mudando. Com isso, a silvicultura como intervenção 

estrutural nos ecossistemas florestais teve de se adaptar às pressões e 

demandas sociais em mutação (KONIJENJIJK, 2000). 

Observa-se que o vínculo que as pessoas têm com a natureza é 

ambíguo, pois de modo geral todos querem preservar a natureza, porém poucos 

abrem mão do consumo e acumulações em prol da preservação. A cultura da 

acumulação dos bens materiais tem transpassado as classes sociais e hoje 

atinge quase todas as formações sociais. Segundo Bornheim (1996, p. 48), “sem 

natureza não pode haver cultura, e sem cultura não existe condição humana”. 

A sociedade humana se forma passando seus costumes às gerações 

futuras, e o que se pode observar atualmente é a cultura da acumulação e da 
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destruição, sendo apenas alguns poucos ambientalistas e instituições que 

tentam quebrar esse paradigma e atuar de modo contrário, pregando mudanças 

e mostrando o quão importante é a conservação ambiental para a continuidade 

de nossa espécie. 

Diante dessas mudanças observa-se o comportamento pró-ambiente, que 

consiste no conjunto de ações e valores que tornam as pessoas conscientes de 

seus deveres e as transformam em disseminadores de ações e ideias, possíveis 

agentes de transformações locais em busca de uma sociedade sustentável, ao 

invés de terem uma visão e comportamentos individualistas e consumistas na 

sociedade. Seres humanos que buscam permanentemente um equilíbrio do 

ambiente em que vivem e eventualmente se tornam defensores das causas 

ambientais perante a sociedade que pertencem (STAPP et al., 1969). 

Para Neiman (2007, p. 16), “vários argumentos podem ser usados a favor 

da ideia de que existe uma predisposição do ser humano para gostar da 

natureza viva”. A biofilia é um termo criado para indicar o amor à natureza e 

fenômenos da vida (WILSON, 1994). Já o termo topofilia associa um sentimento 

afetivo a um lugar (TUAN, 1980). Muitas pessoas buscam o mar para seu 

relaxamento e contemplação, ou ainda cachoeiras e áreas naturais para sua 

ligação com o sagrado. O que reforça o vínculo do ser humano com as áreas 

naturais é a construção de boas experiências obtidas com o convívio nestes 

espaços. Crianças que têm a oportunidade de conviver com a natureza terão 

mais propensão a desenvolver sentimentos bons diante a ambientes naturais, 

desde que as experiências sejam positivas (NEIMAN, 2007). A biofilia se 

caracteriza pelas raízes biológicas, enquanto a topofilia é marcada por aspectos 

culturais como afetividades, memória e experiência interativa (NEIMAN, 2007). 

Nessa perspectiva, a educação ambiental tem o propósito de aproximar o 

ser humano do meio natural, trazendo valores e informações. Fomenta a 

reflexão que pode levar a ações em prol do ambiente e assim propiciar um grau 

de pertencimento maior, pois a pessoa passa o entender sua ligação com o 

todo. Sendo assim, também essa ligação gente/natureza pode ser trabalhada 

propiciando vivencias, onde se estimula os sentidos dos participantes, como o 

toque nas folhas, o cheiro dos aromas diversos e a observação das diferentes 
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cores que o ambiente natural proporciona. Assim, diferentes sensações são 

despertadas e registradas na memória afetiva dos visitantes a uma área natural. 

Por isso, é fundamental que as pessoas possam conviver com o que ainda 

existe de áreas naturais.  

A educação ambiental é um processo contínuo e permanente, cujas 

estratégias são variadas e incluem a atenção com a sobrevivência de espécies 

vegetais e animais, a manutenção e recuperação da biodiversidade, a qualidade 

da água, do solo e do ar, entre outros fatores. A falta de ação ou até mesmo 

rejeição de muitas pessoas às atitudes e aos comportamentos pró-ambiente 

pode estar relacionado a experiências ruins, ou a não experiência com 

ambientes naturais, ou mesmo a falta de consciência da importância do 

ambiente natural e aos valores culturais que dominam nossa sociedade (UZZEL, 

2004, apud NEIMAN, 2007, p.27). 

A defesa da conservação ambiental passou a ser uma luta política. Os 

movimentos ambientalistas surgiram da necessidade urgente da preservação e 

da conservação do que resta de áreas naturais e biodiversidade. Segundo 

Padua (2017, p.1): 

 

...preservacionismo tornou-se sinônimo de salvar espécies, áreas naturais, 

ecossistemas e biomas. Tende a compreender a proteção da natureza, 

independentemente do interesse utilitário e do valor econômico que possa 

conter. A visão conservacionista, contempla o amor pela natureza, mas permite o 

uso sustentável e assume um significado de salvar a natureza para algum fim ou 

integrando o ser humano. Na conservação a participação humana precisa ser de 

harmonia e sempre com intuito de proteção. 

 

Ao longo da história, as pessoas se uniram em grupos e lutam em prol da 

causa ambiental. Esses grupos surgiram principalmente após a segunda metade 

do século XX, pois neste período o uso de agroquímicos e a devastação 

ambiental se acentuaram e tornaram-se um risco iminente à vida (NEIMAN, 

2007). Para muitos, o radicalismo de alguns grupos ambientais pode ser até um 

desserviço à questão ambiental diante da grande população, pois seu 

posicionamento e discurso rígido trazem uma aversão às ideias principais. 
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O fato é que a questão ambiental passou a ser assunto nas agendas 

políticas mundiais e muitos passaram a entender e questionar o modelo 

econômico vigente. Mesmo que essa nova visão nem sempre altere 

essencialmente o paradigma central do capitalismo, que é de um consumo 

desenfreado e a estímulos para este consumo, mas pode apenas tentar 

aperfeiçoar os processos produtivos, onde conseguiríamos produzir com maior 

eficiência, poupando recursos naturais (NEIMAN, 2007). 

 

 

4.1.1 Domínio X Integração 
 

Thomas (1988, p.17), em seu livro, O homem e o mundo natural, cita a 

Gênesis (I, 28), quando menciona “encher a terra e submetê-la: derrubar matas, 

lavrar o solo, eliminar predadores, matar insetos nocivos, arrancar fetos, drenar 

pântanos”. Essa análise histórica, dentre outras existentes, ajuda na 

compreensão de como a humanidade cristã lidou com as áreas naturais, sempre 

prevalecendo o domínio do ser humano sobre a natureza, não existindo 

convivência igualitária. Na antiguidade a natureza causava temor, pois se 

acreditava que com maus atos poderíamos sofrer o revés ambiental, que 

tragédias ambientais eram enviadas por deuses para castigar a humanidade. 

Com o transcorrer dos tempos predominou uma visão utilitarista da 

natureza, devendo essa servir às necessidades e vontades humanas. Durante a 

Idade Média, por exemplo, devido ao momento histórico de guerras e dominação 

dos povos, as pessoas permaneciam mais reclusas, tendo pouco contato com as 

áreas naturais. Após este período voltou-se a ter contato mais próximo com o 

meio natural, passando a conviver e a buscar o meio ambiente para momentos 

de bem-estar e contemplação (BARCELOS, 2017). 

A literatura pesquisada demonstra uma série de referências sobre a 

predominância da visão antropocêntrica na história da humanidade; O domínio 

do ser humano sobre a natureza é entendido como uma condição básica da 

subsistência de muitas sociedades humanas. Aristóteles, por exemplo, afirmou: 

“a natureza não fez nada em vão, tudo teve um propósito” (THOMAS, 1988).  

Sendo que as plantas foram criadas para a alimentação dos animais, e os 
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animais por sua vez criados para alimentação e bem do ser humano. Barcelos, 

(2017) ainda para justificar o domínio do ser humano sobre a natureza e os 

outros seres vivos, transcreve as ideias de alguns pensadores. Um exemplo é 

Jeremiah Burroughes, quando em 1657, afirma: “Ele (Deus) fez os outros para o 

homem e o homem para si próprio” (THOMAS, 1988). Cita ainda as palavras de 

Richard Bentley, de 1692, que defende que todas as coisas foram criadas 

“principalmente para o benefício e prazer do homem” (THOMAS, 1988, p.243). 

Francis Bacon chegou a afirmar: “se procurarmos as causas finais, o homem 

pode ser visto como o centro do mundo” (THOMAS, 1988, p.250).  Segundo 

Santos (2006, p.40), “as coisas seriam um dom da natureza, já os objetos seriam 

resultado do trabalho”. Essa forma de pensar tem levado a humanidade a crises 

nunca vistas. As perdas agora ameaçam a própria sobrevivência da humanidade 

e da vida como se conhece hoje (THOMAS, 1988). 

Essa ideia de dominação da natureza está muito relacionada a limpar as 

áreas, e arrancar o mato para cultivar o solo nu entre outras ações predatórias. 

Essas práticas há séculos e séculos têm sido à base dos modos de produção. 

Porém, atualmente vem surgindo outras correntes de pensamento, influenciando 

outros modos de cultivo, como o plantio direto na palha, a agroecologia, as 

agroflorestas, a permacultura e outros sistemas que geram menor impacto ao 

ambiente e podem integrar o cultivo de alimento à floresta natural, preservando 

a biodiversidade.  

O desenvolvimento da agricultura intensiva com uso de insumos 

químicos, a partir da Revolução Verde2, abriu caminhos para todos os tipos de 

males, pois as grandes produções de alimentos nos latifúndios possibilitaram 

alimentar grandes populações, porém muitas vezes com impactos irreversíveis 

ao meio natural, e até com o futuro da humanidade. No entanto, as demandas 

provocaram mais inovações tecnológicas, que cada vez exigem mais recursos 

naturais, impulsionando o ciclo exacerbado de exploração presente na cultura 

Ocidental, o que mostra que o ser humano sempre quer mais do ambiente 

(SCHAMA, 1996). 

                                                           
2 Revolução Verde: Programa idealizado para o aumento da eficiência na produção agrícola, baseou-se no 
uso de sementes melhoradas e o uso de agroquímicos, porém no seu início na década de 1950 não havia 
estudos aprofundados quanto a seu impacto na natureza. 
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Com a tecnificação da agricultura, tornou-se cada vez menos necessária 

a mão de obra extensiva no campo, e com o passar do tempo as pessoas 

passaram a deixar as áreas rurais rumo às cidades que pareciam oferecer 

melhores oportunidades de emprego e renda.  

A relação entre o ser humano e o ambiente natural sofreu várias 

interferências decorrentes de alterações advindas do crescimento e do 

adensamento das metrópoles no século XX. O resultado é uma série de 

impactos, como a compactação do solo, a redução de áreas para plantio de 

árvores, a instalação de rede elétrica e a pavimentação extensiva, entre outros, 

dificultando a arborização no meio urbano e acarretamento, inclusive, mudanças 

de valores na vida social (KONIJENJIJK, 2000). De acordo com Silva e 

Junqueira (2007, p. 27), “a curta história da humanidade tem sido avassaladora. 

Antes, nunca uma espécie sozinha conseguiu influenciar negativamente tantas 

outras de uma só vez”. 

Segundo Waldman (2006, p.39), “as sociedades humanas, ao se 

alicerçarem em códigos culturais e em formas específicas de representação da 

realidade, imprimem ao meio que habitam, com base na sua percepção de 

mundo, toda sorte de transformações”. Assim, as regiões urbanas passam a ter 

cada vez menos áreas verdes, pois necessitam dar lugar ao crescimento das 

cidades, sendo que essas transformações geram grande impacto na qualidade 

de vida humana. As populações rurais serão as mais prejudicadas com 

degradação realizada no ecossistema global, pois a produtividade tende a cair a 

partir da redução das populações de insetos polinizadores, qualidade de água e 

diversidade vegetal, assim sendo podemos dizer que os mais pobres e com 

menores áreas produtivas terão a vida no campo inviabilizada (BOTTINI, 2005). 

A supressão de áreas naturais para a exploração comercial para muitos 

grupos é a saída para garantir alimento a toda população mundial. Porém, não 

se considera a desigualdade de oferta, o desperdício e a real necessidade 

básica do ser humano. No Brasil, alterações na legislação vêm comprometendo 

a continuidade e a existência de diversas áreas naturais, fragilizando ainda mais 

a questão ambiental.  
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Todavia, não se deve permanecer com a visão de calamidade sem tentar 

reverter o impacto ambiental de forma a manter a vida na Terra. Pois, se assim 

fosse, se perderia toda a esperança de uma vida de qualidade e não se teria o 

porquê se preservar e restaurar as áreas naturais. Políticas globais e ações 

locais podem minimizar nosso impacto no planeta ao mínimo. Parece correto 

reconhecer que é nossa percepção transformadora que estabelece a diferença 

entre matéria bruta e paisagem (SCHAMA, 1996). 

Todos os benefícios que as áreas verdes nos proporcionam e foram 

descritos acima recebem o nome de serviços ecossistêmicos. Estes incluem o 

fornecimento de alimentos, de combustíveis e fibras, serviços de regulação, 

como o controle do clima e das enfermidades, e benefícios intangíveis, como os 

espirituais e qualidade de vida. Sem eles a vida na Terra será muito prejudicada, 

podendo levar a extinção de diversas espécies, inclusive a humana (BOTTINI, 

2005). 

A expulsão dos moradores tradicionais muitas vezes se mostra ineficiente 

em busca da preservação das áreas, sendo assim fundamental para o sucesso 

destas iniciativas de conservação criar parcerias e estreitar os laços com as 

comunidades locais trabalhando a questão do pertencimento e da importância 

da conservação para a continuidade da própria população (DUAILIB, 2007). 

Com isso, as ações da educação ambiental se tornaram vitais para a 

existência humana e a garantia da biodiversidade. Tratado como processo 

interdisciplinar e contínuo de educação, visa unir os conceitos de 

sustentabilidade às práticas de conservação ambiental, sempre com estratégias 

especificas aos seus participantes. Isso significa que é ineficiente tratar as 

questões da natureza apenas como uma abordagem da biologia. É essencial 

correlacionar todos os aspectos aos problemas oriundos do crescimento 

populacional e do desenvolvimento urbano sem planejamento à conservação 

(NEIMAN, 2007). 

Essa visão está alinhada a de Segura (2000, p.96), quando defende que: 

“a educação ambiental sustenta-se na busca da conexão permanente entre as 

questões culturais, políticas, econômicas, sociais, religiosas, estéticas e outras, 

determinantes para nossa relação com o ambiente”. 
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Por isso, como experiência de transformação do olhar para com a 

natureza, as vivências em meio natural são uma importante ferramenta de 

educação ambiental. Podem formar imagens e vivenciar sensações pouco 

usuais para quem vive nos centros urbanos, podendo despertar afetos e 

interesses. Essas experiências podem ser transformadoras porque mudam 

formas de pensar, de olhar e de agir, uma vez que as pessoas são apresentadas 

aos ciclos vitais dos quais fazem parte e muitas vezes resgatam lembranças e 

conhecimentos antigos. Essas vivências podem despertar muitos ambientalistas 

adormecidos. 

Para que tenhamos estas experiências transformadoras, as áreas verdes 

devem ser locais agradáveis e seguras, mesmo sabendo que as relações com a 

natureza muitas vezes são inesperadas, como o aparecimento de animais e 

outros fenômenos. A gestão e a preparação dos espaços que recebem o público 

de modo dirigido são fundamentais para a construção e o despertar de 

sentimentos positivos.  

Para implantarmos um programa de gestão ambiental com finalidade de 

conservar as áreas verdes e proporcionar qualidade de vida à população é 

fundamental o envolvimento da sociedade para que tenhamos um ambiente e 

um desenvolvimento social de fato sustentável (JUNQUEIRA e NEIMAM, 2007). 

A integração do ser humano com a natureza é primordial para a garantia da 

preservação da biodiversidade. As áreas naturais não devem ser vistas como 

empecilho ao desenvolvimento, a vida humana ou às sociedades urbanas. O 

princípio é o respeito às diferentes formas de vida e esse respeito só se dará 

com o contato e o conhecimento da natureza. 

 Para trazer referencias à construção dessa pesquisa abordaremos um 

pouco da história do paisagismo. 

 

4.1.2 História do paisagismo e alterações da paisagem 
 

Numa perspectiva histórica mais abrangente, o tema paisagismo 

começou a ser tratado desde o Genesis; no capítulo I e II, quando o Jardim do 

Éden é descrito como um parque que Deus criou plantando diversas árvores 

agradáveis para os seres humanos contemplarem e se alimentarem. Com estes 
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conceitos, as árvores causavam fascínio e envolvimento das pessoas com as 

áreas naturais, pois também são fontes de alimento e fornecem outros insumos 

fundamentais para a existência coletiva (BARCELOS, 2017). 

Muitas civilizações se preocuparam em manter uma relação equilibrada 

com o meio ambiente. Por exemplo, os povos na Mesopotâmia trabalhavam 

muito bem com irrigação e drenagem. Esses povos tinham os Jardins Sagrados, 

onde cultivavam seus bosques sobre os Ziggurats3. Estas construções faziam 

parte de um templo religioso, cujas obras arquitetônicas são marcas dos Jardins 

da Babilônia, compostos principalmente por estruturas com hortas, pomares e 

outros cultivos utilitários (BARCELOS, 2017).  

Os jardins egípcios eram marcados pela simetria e seguiam os quatro 

pontos cardeais. A rigidez e a retidão de seus traçados deixaram marcas na 

história, pois os jardins, de modo geral, seguiam o rio Nilo que devido ao 

movimento das águas, deixavam as margens mais férteis para o cultivo. A 

formação vegetal destes jardins, em sua maioria, era de plantas com alguma 

utilidade comestível, como tamareiras, parreiras, romãzeiras, entre outras, na 

época considerados jardins fazenda. Os jardins eram tão importantes para os 

egípcios, que eles tinham um Deus para a vegetação: Osíris. 

Os povos persas não tinham uma característica marcante nos traçados de 

seus jardins,  normalmente construídos em forma de quadrados e/ou retângulos 

ao redor dos palácios. Quando se observa suas obras, encontra-se uma mistura 

de estilos dos egípcios e dos gregos. A inovação deste momento foi a introdução 

de flores ornamentais, pois os jardins deixam de ser apenas utilitários e passam 

a ser contemplativos. 

Os gregos tinham paixão por viver em meio à natureza, fato relevante na 

criação dos seus jardins e que ainda hoje são objeto de inspiração dos 

paisagistas. Com forte influência dos povos egípcios e persas, os gregos 

inovaram por conta de seu relevo acidentado e, como consequência, as formas 

dos jardins ganharam mais em assimetria. Também começamos a encontrar 

jardins nas residências mais simples, pois as casas tinham recuos na frente 

                                                           
3Ziggurats: estruturas construídas de forma piramidal com topo plano, pensados e executados pelos povos 

sumérios, babilônicos, elemitas, acadianos e assírios. 
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onde eram formados os jardins. Outra forma de plantio foram os jardins de 

interior, onde as plantas eram cultivadas em ambientes fechados, favorecendo o 

convívio nestes espaços. Uma forte característica destes jardins é o uso de 

imagens e esculturas, principalmente dos seus deuses (BARCELOS, 2017). 

 Já os povos romanos tinham como hábito trabalhar a paisagem para que 

se tornasse mais agradável e saciasse anseios não básicos da sobrevivência, 

mas necessários ao bem-estar. Suas casas construídas com janelas na fachada 

propiciavam à contemplação dos jardins. Neste momento histórico, as casas 

maiores passaram a ter pátios internos com vegetação, onde os aposentos 

tinham suas portas voltadas para estas áreas. As cores passaram a fazer parte 

destas residências nos mosaicos que compunham os pisos e as pinturas 

artísticas nas paredes. As vegetações usadas nestas composições tinham 

caráter ornamental forte, já que apresentavam perfumes e cores marcantes. 

Durante a Idade Média houve uma reclusão da população por motivos de 

guerra e dominação. As pessoas evitaram permanecer em locais externos às 

construções, pois corriam sérios riscos. Neste período, os estudos e o 

desenvolvimento do paisagismo estagnaram e até mesmo regrediram. Apenas 

alguns conventos, mosteiros e outros espaços de religiosos cultivavam plantas 

com fins medicinais. 

Já a era seguinte, o Renascimento, trouxe luz e espaços abertos de volta. 

O convívio das pessoas em áreas externas voltou a ser prazeroso. Observa-se 

que neste período da história tudo se iluminou e houve a implantação de 

diversos projetos paisagísticos suntuosos e que são mantidos até hoje. 

Construídos em grandes colinas e com quedas significativas para os terraços, a 

ideia principal era a formação de vales onde a água pudesse correr de forma 

central e trazer uma sensação de amplitude aos jardins. Normalmente instalados 

nos palácios e áreas nobres, uma mistura de vegetação, estátuas e outros 

artefatos faziam que estes espaços se tornassem grandes obras e demorassem 

anos para serem construídos. Neste período, surgem os jardins italianos como o 
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Jardim do Belvedere, o mais importante da época, com vasta vegetação verde e 

forte uso da topiaria4.  

No pós Renascimento, destaca-se o estilo barroco de jardins, como o 

Jardim de Versalhes na França. Criado em uma área rural pelo Rei Luís XV, que 

queria extasiar seus visitantes, ao demonstrar e afirmar a imponência do país 

que estava ressurgindo após o período de trevas. Foi construído com muitas 

fontes de água corrente e, pela escassez deste recurso na região, foram 

desenvolvidos diversos reservatórios e obras de engenharia para suprir a 

demanda do seu mantenedor. Seus canteiros de flores não eram plantados 

diretamente na terra e sim montados em vasos, para proporcionar maior 

flexibilidade de alternância de flores. Neste local não devia haver flores murchas 

para demonstrava fragilidade e falta de zelo. Ainda hoje, esses jardins são 

famosos e o local tem grande visitação (MOSSER e TEYSSOT, 2000). 

Com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, em 1808, o paisagismo 

do país teve forte influência com os traçados dos jardins europeus e a 

introdução de espécies exóticas. No Estado de Pernambuco, as ruas receberam 

os traços franceses do paisagista Glaziou, cuja influência também foi forte nas 

construções arquitetônicas, presentes até hoje nas cidades mais antigas, como 

Olinda. 

Quando a cidade do Rio de Janeiro passou a ser capital da Colônia, foi 

necessário iniciar a urbanização (devido à falta de saneamento e às 

enfermidades geradas pelo excesso de sujeira nas ruas), quando a cidade 

ganhou o primeiro Passeio Público, jardim onde as pessoas podiam caminhar e 

contemplar o cultivo de flores e árvores frutíferas (MACEDO, 1999). Desde o 

início da colonização, o paisagismo era baseado, em sua maior parte, no plantio 

de espécies vegetais exóticas vindas de diversas partes do planeta, mas 

principalmente da Ásia. As plantas brasileiras eram arrancadas e tidas como 

mato. Assim, muitas espécies da fauna ficaram sem alimento e abrigo, o que 

acarretou a redução na população de muitos animais (LORENZI, 2002). 

                                                           
4Topiaria: Técnica de jardinagem que consiste na poda frequente da parte área de arbusto para que a 

planta ganhe algum formato geométrico e/ou ornamental. 
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Em 2007, a população urbana ultrapassou a população rural pela primeira 

vez na história mundial. Eram 700 milhões de habitantes no início da revolução 

industrial e atualmente já são mais de sete bilhões, e este número está em pleno 

crescimento, principalmente em regiões ambientalmente sensíveis como África e 

Ásia (DUARTE, 2015). 

No Brasil, temos 84,4% da população vivendo nas áreas urbanas, 

segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010. Ainda segundo estes levantamentos, o Estado de São Paulo 

tem 95,9% das pessoas vivendo nas cidades. Tivemos entre as décadas de 

1960 a 2000, portanto em 40 anos, um aumento de 220% da população urbana 

no Brasil (ISA, 2008). 

Com o crescimento populacional substancial que o planeta teve em tão 

pouco tempo, houve grandes alterações em territórios e paisagens ao redor do 

mundo. Tivemos também essa concentração de gente vivendo em centros 

urbanos, o que afeta o que se entende por território. 

Território é uma grande extensão de terra, ou porção da superfície 

terrestre pertencente a um país, estado, município, distrito entre outros 

(MICHAELIS, 2017). O território brasileiro é extenso e sua paisagem tem se 

modificado rapidamente ao longo dos anos. “Paisagem é a extensão de território 

e de seus elementos que se alcança num lance de olhar; panorama vista espaço 

com geografia e clima de determinado tipo: rural, urbana, montanhosa” 

(MICHAELIS, 2017). Roberto Burle MARX (2004, p. 127) afirmava que: “Um 

território é formado de um número infinito de paisagens, parcialmente 

justapostas”.  

Para Ab’Saber (1997, p.233), território é: 

1. Extensão considerável de espaço terrestre. Em sua conotação 

ecológica entende-se por território o espaço de atuação de 

uma determinada espécie ou organismo, em função da área 

de tolerância ou do espaço para alimentação e 

sobrevivência. 

2. Uma área de uso exclusivo de um indivíduo, casal ou grupo de 

animais. 
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3. Uma área defendida contra invasão de outros indivíduos da 

mesma ou de outra espécie animal. V. territorialidade. 

 

Segundo Santos (2006, p.39), “no começo da história do homem, a 

configuração territorial é simplesmente o conjunto dos complexos naturais”. 

Nesta visão o território passa a ser confundido com a própria paisagem, mas 

com o passar do tempo e com o novo momento da história da história, está 

conformação territorial vai mudando e se transformando diante da criação e 

obras dos seres humanos, tais como: estradas, cidades, plantações, casas, 

depósitos, portos, ferrovias entre outras instalações urbanas. Temos uma 

configuração histórica, resultado da produção histórica humana, que tende a 

uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma natureza construída 

pelo ser humano (SANTOS, 2006). 

Já a paisagem é um todo continuo, onde não há possibilidade de divisões, 

entre os limites teóricos e administrativos, pois estes perdem validade ou 

significado (ZUIN, 1999). Portanto, para Zuin (1999), não se deve levar em conta 

a definição de paisagem encontrada em dicionários, como sendo aquilo que se 

abrange num lance de vista ou algo contido no campo visual do observador. Se 

assim fosse, deixaria de fora a importância ecológica da paisagem, a 

composição vegetal e os serviços ecossistêmicos proporcionados por ela, sendo 

apenas um quadro renascentista. A paisagem está em constante transformação. 

Para Ab’Saber (1997, p. 179) paisagem é: 

1. Determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, e, 

portanto, instável, dos elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 

reagindo uns sobre os outros, constituem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução. 

2. Área onde um agrupamento de estandes ou ecótopos interatuantes é 

repetido de forma similar. Sin. Ecocomplexo. 

3. Área heterogênea composta de um conjunto interativo de ecossistemas 

que se repetem em estruturas no espaço. As paisagens variam em 

tamanho, chegando a poucos quilômetros quadrados. 

 

Outra possibilidade é a de trabalhar com outro par de categorias: de um 

lado a configuração territorial e, de outro as relações sociais. A configuração 
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territorial é o conjunto formado pelos sistemas naturais existentes e por todas as 

construções que uma sociedade impõe naquele local sobre os sistemas naturais 

(SANTOS, 2006). Para Santos, (2006, p.40):   

...a configuração territorial não é o espaço, já que sua realidade vem de sua 

materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a anima. A 

configuração territorial, ou configuração geográfica, tem, pois, uma existência 

material própria de sua existência social, isto é, sua existência real, somente lhe 

é dada pelo fato das relações sociais.  

 

Para as construções desses novos territórios urbanos, o grau de 

pertencimento da população que lá reside é fundamental. Este sentimento pode 

manter, restaurar e salvar a biodiversidade existente, pois observa-se que o 

cuidado ocorre quando algo é conhecido e tem valor para alguém. A ideia é, 

portanto, de se ter o espaço urbano como território (local de pertencimento), 

objeto de agenciamento humano que visa cumprir as funções urbanas em um 

momento histórico e perante, com uma formação social específica (RIGATTI, 

1998). Com isso, a integração dos novos territórios com as paisagens existentes 

e as que serão construídas deve ser planejada, respeitadas às necessidades 

humanas e ambientais com máxima integração, de modo a garantir o 

cumprimento das funções básicas que a natureza possui. 

O paisagismo brasileiro passou a ter personalidade própria após o 

surgimento do Roberto Burle Marx. Nascido em São Paulo em 1909, formado 

em artes e amante da natureza, passou uma temporada com a família na 

Europa e no Jardim Botânico de Dahlem, na Alemanha. Teve contato com a flora 

brasileira e observou sua diversidade, beleza e valor. Quando retornou ao país, 

passou a identificar, divulgar e trabalhar com a flora nacional, além de adequá-la 

e utilizá-la em seus projetos paisagísticos. De linhas sinuosas e orgânicas, 

tornou-se referência para o mundo na construção de paisagens (SANTOS et al., 

2009). 

Diversos outros profissionais bebem na fonte de Burle Marx. A primeira 

mulher a enfrentar este desafio é a arquiteta-paisagista Rosa Grena Kliass, que 

vem realizando diversos projetos ao longo dos anos de requalificação da 

paisagem. Uma das mais famosas e importantes para a cidade de São Paulo é o 
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parque da Juventude, o antigo presídio do Carandiru, que após sua demolição 

recebeu uma requalificação total da área, tendo uma escola e um parque à 

disposição da população. Ela também projetou algumas unidades do Sesc 

como: Interlagos, Itaquera e Ipiranga. 

Atualmente, nos projetos paisagísticos brasileiros pode-se observar o uso 

da vegetação regional e formas mais orgânicas, legado deixado por Burle Marx e 

ainda hoje praticado por Rosa Kliass. 

 

4.1.2.1 Paisagismo 
 
 

Segundo Abudd (2007, p. 15), “o paisagismo é a única expressão artística 

em que participam os cinco sentidos do ser humano”. Partindo deste princípio 

temos nos jardins um espaço capaz de despertar as mais diversas sensações. 

As instalações paisagísticas são inconstantes e essa mutabilidade traz 

todo o charme e encanto aos jardins. A vegetação se desenvolve e forma novas 

paisagens constantemente, pois plantas caducifólias, quando perdem suas 

folhas, alteram completamente a paisagem. O acobreado das folhas antes da 

queda dá um novo colorido ao local. Por exemplo, o florescer de um Ipê 

transforma e traz vida ao ambiente, os frutos de uma sapucaia atraem a fauna e 

a vida passa a ser mais viva neste local. 

Em nossa sociedade muitos ainda pensam que o paisagismo serve 

apenas como um tratamento estético da paisagem, que é um item supérfluo no 

planejamento urbano e na comunidade. Assim, com esta abordagem 

minimalista, o paisagismo passa a ser simplesmente um tratamento estético da 

paisagem, e profissionais que trabalham desta forma se sentem no direito de 

dizimar a vegetação original para enfeitar a paisagem, a transformando em uma 

réplica de um quadro impressionista. Em uma fase da história do paisagismo 

tivemos muitas instalações assim, onde se arrancava a vegetação que havia, 

aplainava o terreno e implantava-se jardins impecáveis e simétricos, com uma 

vegetação exótica e muito topiada. Sabemos hoje que esta paisagem construída 

é instável e pouco sustentável, sendo necessária constante manutenção e 

inserção de novos insumos para manter sua beleza estética (ZUIN, 1999). 
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A paisagem, por ser algo continuo, não deve sofrer interferências pontuais 

e mínimas, pois deve ser levado em conta o cenário como um todo. Segundo 

Zuin (1999, p. 6), “o paisagismo tem como origem e fim a própria paisagem e, 

portanto, deve se levar em conta a construção do todo”. 

Como o paisagismo pode compreender os cinco sentidos humanos, deve 

ser trabalhado em várias dimensões para que possa instigar todas as sensações 

nas pessoas que ali conviverem. Assim, a paisagem deve ser tratada como um 

ecossistema, para que ao final tenhamos algo com beleza estética e 

funcionalidades ecológicas.  

Para que um projeto de paisagismo seja eficaz e abranja as 

possibilidades já citadas, ele deverá ter preocupação com os seguintes itens:  

 A finalidade de utilização daquele espaço, pois um jardim destinado 

à contemplação terá componentes diferentes de um jardim de uma 

escola, ou mesmo de um espaço público com muitos usuários; 

 Temperatura desta área poderá ser amenizada utilizando a 

vegetação e o plantio formando sombras; 

 Umidade, pois algumas plantas retêm água e deixam o ambiente 

mais úmido; 

 Proteção de ventos, já que algumas plantas podem ser utilizadas 

como anteparos de ventos e ruídos.  

 Topografia, pois respeitando o relevo natural além de um menor 

trabalho com movimentação de terra, obtém-se uma 

sustentabilidade melhor do local.  

 

Um bom entendimento destas questões auxiliará na formatação das áreas 

e na escolha e posicionamento das espécies. Lembrando que um projeto de 

paisagismo e a implantação de um jardim devem ultrapassar os limites da beleza 

estética, o jardim projetado deve ser um ambiente que propicie a interação e 

integração de pessoas e elementos naturais, sem esquecer de sua função 

educativa e sensibilizadora (ZUIN, 1999). 
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4.1.3 Bem-estar 
 

O bem-estar humano é afetado não só pela diferença entre oferta e 

demanda dos serviços dos ecossistemas, mas também pela maior 

vulnerabilidade dos indivíduos, das comunidades e das nações (BOTTINI, 2005). 

Bem-estar é o estado de satisfação plena, sensação de segurança e 

estabilidade, envolvendo, portanto, diversos fatores físicos e psicológicos de 

cada indivíduo (HOUAISS, 2008). Siqueira e Padovam (2008, p.201) citam os 

autores Ryan e Deci (2001), que organizam o bem-estar em duas perspectivas, 

sendo elas o que aborda o bem-estar subjetivo baseado na felicidade e no 

prazer, e o bem-estar psicológico que se baseia no perfeito funcionamento das 

potencialidades de uma pessoa, que esteja plena em sua capacidade de pensar, 

usar o raciocínio e o bom senso.  

Alguns estudos sobre bem-estar do século passado o associavam a 

posses matérias, ou seja, em fatores econômicos. Segundo Galinha e Ribeiro 

(2015, p.206), diversos outros aspectos contribuem para o bem-estar e para a 

qualidade de vida, como a saúde, as relações, a satisfação com o trabalho, a 

liberdade política, entre outros. 

Sirgy (2002, apud Galinha e Ribeiro 2015, p.211) define bem-estar 

subjetivo como um estado afetivo duradouro, que é composto por três 

componentes: a experiência acumulada de afeto positivo; a experiência 

acumulada de afeto negativo; e, a avaliação da satisfação da vida. Segundo 

Machado e Bandeira (2012, p.593), “o bem-estar psicológico é um construto 

multidimensional que reflete características relativas ao funcionamento 

psicológico positivo ou ótimo”. Observa-se que estes estudos são recentes, 

sendo que esta distinção entre bem-estar subjetivo e psicológico é da década de 

1990. 

Segundo Dobbert (2015, p.38), o “bem-estar está relacionado às crenças, 

valores e modos de vida de cada indivíduo”. A forma como cada pessoa se 

relaciona com o meio em que vive interfere de forma direta na sensação de bem-

estar ou mal-estar, dependendo da maneira com que as experiências ocorrem.  

Diversas pesquisas afirmam que estar em áreas verdes bem cuidadas 

traz bem-estar físico e mental, que muitos moradores de grandes cidades 
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buscam refúgio em espaços naturais para renovar suas energias, para passar 

férias e se revitalizar para enfrentar os constantes estresses que a vida nas 

metrópoles traz. Mesmo que alguns ambientes construídos para algumas 

pessoas possam contribuir para a recuperação da fadiga mental, áreas naturais 

são consideradas o mais confiável recurso de experiências restaurativas 

(KAPLAN, 1995). Porém, nem toda a população tem oportunidades de usufruir 

de viagens rumo à natureza e por isso é fundamental que mesmo em seu meio 

urbano esse acesso seja facilitado. Dobbert (2015, p. 140), afirma que “áreas 

verdes têm demonstrado grande capacidade em promover a saúde humana e o 

bem-estar quando comparadas a áreas edificadas”. 

Nicodemo e Primavesi (2009, p.11) afirmam que “moradores de áreas 

mais arborizadas relatam menos medo, menos problemas de convivência, e 

menos comportamento agressivo e violento”. 

Guimarães e Pellin (2015, p. 36) citam Trzyna (2014), que afirma que a 

“convivência e o contato regular com a natureza, possível por meio dos parques 

urbanos, gera benefícios para a saúde física e mental, conforme atestam 

inúmeras evidências científicas”. 

Dobbert (2015, p.45) menciona também que, ao se restabelecer a conexão 

entre o ser humano e o meio em que habita, é necessário atentar para a forma 

com que a vegetação é distribuída na malha urbana, por ser fator determinante 

da qualidade ambiental e assim promover não apenas o conforto térmico, mas 

também o bem-estar geral da comunidade. É sabido que tanto a interação ativa 

com áreas naturais (plantio e cuidados diretos com as plantas e jardins), quanto 

a interação passiva (apenas contemplação sem o contato direto com as plantas), 

tem efeito positivo e de relaxamento sobre o ser humano (NICODEMO e 

PRIMAVESI, 2009). 

Amber (1983 apud Nicodemo e Primavesi, 2009) afirma que “a cor verde 

da vegetação exerce efeito calmante sobre o ser humano, pois atua sobre o 

sistema nervoso simpático, alivia as tensões dos vasos sanguíneos e diminui a 

pressão do sangue e do estresse cotidiano”. 

O arquiteto e paisagista do século XIX, Frederick Law Olmsted, ressalta 

os benefícios da convivência com a natureza, sendo capaz de tranquilizar a 
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mente. Acreditava que a recreação e a contemplação de elementos da natureza 

promovem a saúde física e mental (DOBBERT, 2015).  

Pode-se dizer, então, que boas experiências em meio ao ambiente natural 

podem ser fundamentais para criar vínculos, trazer bem-estar e aproximar as 

pessoas à questão ambiental. 

Para que a população tenha possibilidade de contato com áreas verdes e 

crie experiências de afetos positivos, estes espaços devem ser convidativos e de 

fácil acesso. Os parques urbanos, praças e áreas ajardinadas são locais que 

podem contribuir para este bem-estar. As pessoas que mantêm contato com 

ambientes naturais, mesmo por curtos períodos, apresentam efeitos positivos na 

saúde devido à redução do estresse (DOBBERT, 2015). 

Ao mesmo tempo, locais degradados, sujos e perigosos podem propiciar 

aos visitantes algumas sensações negativas, trazendo experiências ruins. Por 

isso, o manejo adequado das áreas verdes é fundamental para tornar positiva a 

experiência com áreas naturais, pois lugares bonitos, com gramados aparados e 

canteiros floridos são convidativos ao olhar e à permanência, sendo cenários 

propícios à educação ambiental e com possibilidades de melhoria da qualidade 

de vida. Portanto, entende-se que as áreas verdes bem cuidadas e agradáveis 

são fundamentais para este bem-estar subjetivo do ser, ou seja, sua plena 

felicidade e prazer. 

Essas discussões sobre bem-estar, felicidade e qualidade de vida já eram 

abordadas na antiguidade por Platão e Aristóteles. Com o passar dos séculos 

observa-se essa busca, mesmo que em muitos momentos tenham havido 

distorções entre acúmulo financeiro e felicidade. 

Este conceito de qualidade de vida que temos hoje foi trazido mais 

recentemente pelo presidente estadunidense Lyndon-Johnson, correlacionando 

qualidade de vida ao bem-estar, quando afirmou que “os objetivos não podem 

ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos através 

da qualidade de vida que proporcionam às pessoas” (MONTEIRO, 2010). Ele 

entendia que governo, pessoas e ações podem interferir nas sensações 

humanas.  
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Este inicialmente era apenas um conceito filosófico, mas com o passar do 

tempo foi ganhando atributos biológicos, uma vez que a expectativa de vida e as 

enfermidades passaram a ser percebidas como tendo relação direta com este 

conceito, uma vez que diversas dimensões atuam sobre este conceito. A ideia 

vai além da biologia, pois as sensações subjetivas passaram a contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no 

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (FLECK et al., 1999). 

Qualidade de vida vem sendo analisada diante de números e índices, e 

em muitos casos apenas com critérios marcadamente quantitativos, como o 

produto interno bruto de um país, o quanto de renda uma população possui 

entre outros. Esquece-se do indivíduo, de suas necessidades culturais, 

espirituais e da valorização humana. 

 

4.1.4 Percepção ambiental 
 

A abordagem deste tema emerge com a necessidade de se compreender 

como o público que frequenta as unidades do Sesc percebem as áreas verdes 

existentes. As informações coletadas podem subsidiar a construção de materiais 

e demonstrar a real necessidade de intervenção e manejo das áreas. 

Importante compreender a percepção que as pessoas têm dessas áreas. 

De forma simplista, percepção é o que se percebe ao redor pelos sentidos. A 

palavra percepção vem do latim perceptio, que é o ato de perceber, ação de 

formar mentalmente representações sobre objetos externos a partir de dados 

sensoriais (NEIMAN, 2007). Esta percepção pode ser aguçada com elementos 

que estimulem um ou mais dos cinco sentidos humanos. Para Tuan (1980, p. 

04), a “percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como 

a atividade proposital nos quais certos fenômenos são claramente registrados, 

enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados”. 

Por mais que habitualmente separemos a natureza e a percepção 

humana em dois campos distintos, na verdade elas são indissociáveis. Sabendo 
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que a percepção é despertada pelo que está no entorno, a vida e o convívio em 

áreas naturais são de fundamental importância para a valorização destes 

espaços e o desenvolvimento do sentimento de pertencimento em cada ser 

humano. E como hoje a maior parte da população mora em áreas urbanas, a 

existência das áreas verdes nas cidades facilita este contato e o despertar desta 

percepção ambiental. Populações de diferentes etnias, com formações culturais, 

socioeconômicas e histórias de vida diferentes têm preferência por paisagens 

semelhantes. Preferem o meio natural ao meio construído ou sem vegetação, 

optando por campos com árvores (NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). 

Viezzer et al. (2016, p.1) citam um estudo que realizaram sobre 

percepção ambiental no qual as árvores foram o elemento mais citado, 

independente da paisagem observada. A atenuação da poluição e o conforto 

térmico foram os benefícios mais reconhecidos pelos entrevistados. 

Wells (2000) afirma que a presença de vegetação em conjuntos 

habitacionais destinados à população de baixa renda pode aliviar até mesmo 

problemas com violência doméstica. Além disso, a grande maioria dos 

moradores de áreas urbanas prefere a vista que inclui algum tipo de vegetação a 

terrenos e estacionamentos desprovidos de áreas verdes (SMARDON, 1988).  

Segundo o livro Lições da árvore, as crianças que interagem com árvores 

têm vida mais saudável e menor propensão a obesidade quando adultas. 

Acompanhar o crescimento de uma árvore, subir em seus galhos, coletar flores e 

frutos traz maior bem-estar e aguça a percepção ambiental (UMAPAZ, 2010). 

A vegetação auxilia não só no efeito físico de retenção dos barulhos 

urbanos da metrópole, mas também traz benefícios psicológicos na percepção 

do ruído, que pode ser minimizado com o uso de barreiras de plantas. Quando 

as fontes emissoras dos sons estão escondidas, o som em si tende a ser menos 

irritante do que em fontes emissoras visíveis (NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). 

Considerando que a população vive cada vez mais nas cidades e com a 

urbanização crescente, a sociedade tem cada vez menos contato com as áreas 

naturais, passando a sentir necessidade de reproduzir esse contato perdido 

através de jardins e outros cultivos em pequenos espaços urbanos ou buscando 
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refúgio viajando para o campo ou nos esperados fins de semana na praia 

(KUNIEDA, 2003). 

O que o ser humano destrói se redime diante do poder de regeneração 

natural das áreas verdes. Porém, isso não é possível em um intervalo de tempo 

curto (WILSON, 1994). Os recursos que temos consumido avidamente levaram 

milhares de anos para serem formados a exemplo dos combustíveis fósseis. 

Ao mesmo tempo, de modo geral, a população quando pesquisada diz 

gostar de ter árvores por perto e do contato com a natureza. Mas, não é comum 

que a população tenha a percepção do valor das árvores para a cidade e para a 

qualidade de vida. 

 

4.1.5 Arborização e planejamento urbano 
 

A fixação do ser humano a um lugar concreto determinou a aparição das 

primeiras cidades e com elas surgem as organizações sociais mais complexas 

que as que haviam existido antes. Como consequência, surgiram às primeiras 

intenções de ordenação dos espaços comuns destes novos lugares (FALCÓN, 

2007). As cidades passaram a constituir uma fonte inesgotável de 

transformações diárias na paisagem que se sobrepunham cada vez mais 

rapidamente (KAHTOUNI, 2006). 

O planejamento é a elaboração e preparação que antecede o trabalho, ou 

a intervenção em determinado contexto. O planejamento urbano é o processo de 

estudos e análises que antecede a urbanização de fato. A crise se instala 

quando se perde de vista o caráter relativo, reversível e recursivo da distinção 

entre ambiente e sociedade (ISA, 2008). 

Na maior parte dos grandes centros urbanos brasileiros estas 

sobreposições de transformações não levaram em conta a questão ambiental, 

pois hoje se observa moradias em locais ambientalmente sensíveis e o descaso 

com as áreas verdes urbanas. Esta interferência muitas vezes é desastrosa, pois 

a substituição de áreas naturais por construções dizimou espécies e alterou 

paisagens de forma irreversível. As áreas de restinga e manguezal, por exemplo, 

que são berços da biodiversidade e têm importante função no equilíbrio 

ambiental, vêm perdendo território para construções a beira mar e para 
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instalações turísticas predatórias. A perda destes ambientes poderá ser 

irreversível para as regiões onde ocorrem (LIMA, 2014). 

De modo geral, as grandes cidades brasileiras foram se desenvolvendo 

sem planejamento urbano. A vegetação nativa foi dando espaços a construções 

de diversos formatos e para diferentes populações. Nas regiões periféricas o 

saneamento básico é precário e, muitas vezes não há coleta de lixo, o que 

resulta em despejos de dejetos domésticos diretamente em áreas verdes e nos 

corpos hídricos. Segundo o Atlas do Saneamento do IBGE (2011), dos 5507 

municípios brasileiros existentes, apenas 45,7% tem acesso a redes de 

esgotamento sanitário. E este número não quer dizer que há tratamento para 

todo o efluente coletado, já que apenas 20% têm o tratamento como destino 

final. 

As cidades são ecossistemas muito particulares, pois vivem em constante 

desequilíbrio. Diversas espécies de vida batalham diariamente por melhores 

condições para garantirem sua continuidade no planeta. Em geral, nos grandes 

centros urbanos as cidades se dividem entre uma porção legal, rica, provida de 

lazer, cultura e infraestrutura, enquanto a outra porção pobre, e em situação 

precária, muitas vezes vive na ilegalidade e é desprovida de instrumentos e 

investimento públicos (ISA, 2008). 

Uma metrópole construída sem o planejamento adequado tem 

consequências sobre o uso do solo que passa a ser explorado ao máximo. 

Muitas vezes a ocupação e a verticalização das construções são intensas, e, 

sobretudo quando cresce a uma alta velocidade e com poucos recursos técnicos 

pode colocar em risco a qualidade de vida dos seus habitantes (LOMBARDO, 

1985). 

A malha urbana vai tomando lugar de matas ciliares e reduzindo a 

biodiversidade. Dobbert, (2015, p.110) ainda aponta que o “adensamento das 

cidades, aliado a uma série de ações antrópicas, causa impactos ao meio 

ambiente refletindo diretamente no conforto e na saúde humana”. 

A pavimentação das ruas e a impermeabilização do solo prejudicam a 

infiltração de água, afetando de forma crucial a recarga dos lençóis freáticos e 

dos aquíferos, além de causarem enchentes nas margens de rios e córregos 
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urbanos. Fortes enxurradas são formadas devido à velocidade com que a água 

corre pelos pavimentos impermeáveis. Esta água, quando encontra o solo sem 

vegetação, carrega a terra para os fundos de vale. Folhas, galhos superficiais e 

as cascas das árvores interceptam e armazenam por algum tempo água das 

chuvas, reduzindo o escorrimento superficial e atrasando o início do pico de 

enchente (NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). 

Sanches (2014, p.19) afirma que “o desequilíbrio ambiental causado pela 

escassez de áreas verdes nas grandes cidades brasileiras tem sido motivo de 

preocupação nas últimas décadas”. Para muitos urbanistas as cidades são 

ecossistemas, porém devido ao seu crescimento rápido e desorganizado 

podemos entender que são ecossistemas imaturos ou desequilibrados 

(NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). 

A diminuição gradativa dos espaços verdes urbanos está fortemente 

associada ao aumento da impermeabilização e da densidade construída, 

principalmente das áreas centrais e ao crescimento horizontal desordenado das 

zonas periféricas, o que provoca desmatamentos em áreas que antes eram 

rurais ou florestadas (SANCHES, 2014). 

Morelli (2009, p. 9) afirma que “as áreas verdes possuem um papel muito 

importante na estrutura urbana pela riqueza das combinações dos seus atributos 

na qualidade do espaço urbano”. Portanto, os espaços verdes são as áreas nas 

cidades que temos para manter a biodiversidade, que para Sanches (2014, p. 

20), “a perda de biodiversidade é outro fator que causa impacto direto na 

diminuição da resiliência das cidades, ou seja, na capacidade do ambiente de 

voltar ao equilíbrio”. Os espaços verdes urbanos são os mais diversos, como 

praças, parques, terrenos, bosques entre outros. São áreas ainda não 

impermeabilizadas e onde cresce algum tipo de vegetação. Áreas de lazer são 

espaços que favorecem a estada de modo ativo das pessoas, isto é, propiciam 

locais para jogos ou brincadeiras ou mesmo inspiram a contemplação. São 

áreas dotadas de um valor estético/paisagístico expressivo, em cujo interior o 

cidadão passeia, contemplando o cenário que se desvenda diante de seus olhos 

(MACEDO, 1999). 
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Para Diegues (s.d., p.1) “as pressões humanas sobre a natureza, na escala 

em que se realizam hoje, sobrepujam a capacidade de resiliência, de auto 

regulação e renovação de muitos ecossistemas terrestres e aquáticos”. 

Se houvesse preocupação no planejamento das grandes cidades e 

incremento das áreas verdes no convívio urbano, poderia haver ganhos em 

qualidade de vida. Para Dobbert (2015, p.38), “áreas verdes e arborização bem 

planejada constituem importantes ferramentas para melhoria da estética e a 

qualidade do ambiente”. 

Segundo Dobbert, (2015, p.94), “os espaços livres urbanos devem ser 

planejados para maior conforto e bem-estar de seus usuários, o que confirma a 

relevância de estudos sobre conforto térmico nas cidades”. 

Sabendo a importância de espaços verdes para a população usufruir do 

lazer e bem-estar nos seus momentos vagos, as praças na medida em que 

promovem o convívio entre as pessoas, são fundamentais nos centros urbanos 

potencializando as inter-relações sociais (ALEX, 2008). Ainda segundo Alex 

(2008), a praça é simultaneamente uma construção e um vazio, configurando um 

espaço físico aberto, bem como um local de convívio social integrado ao tecido 

urbano. 

A presença de árvores em uma propriedade e a proximidade desta aos 

parques e áreas verdes urbanas aumenta o valor comercial de imóveis 

(SMARDON, 1988). Observamos na cidade de São Paulo que os principais 

empreendimentos imobiliários apresentam áreas bem vegetadas e 

possibilidades aos moradores de interagirem com estes espaços, agregando 

valor às construções. Nos anúncios dos empreendimentos são apresentadas as 

áreas verdes já formadas e adultas, para que gerem um impacto maior na 

percepção ambiental do possível comprador e com isso influencie a compra. 

Nicodemo e Primavesi (2009) calcularam que a cada árvore presente no terreno 

urbano representa um acréscimo de 1% no valor do imóvel. Em algumas cidades 

do interior do estado já é dado desconto em impostos prediais e territoriais onde 

existirem árvores na calçada e áreas permeáveis no local.  

Por outro lado, alguns proprietários de estabelecimentos comerciais 

preferem que as calçadas não possuam arborização. Isso ocorre também 
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porque diversas árvores acabam acarretando uma série de prejuízos às 

construções, devido à escolha de espécie inapropriada ou ao manejo 

inadequado (WOLF, 2004). 

Para possibilitar o aumento da área verde urbana é necessário adotar 

algumas adaptações e melhorias na infraestrutura urbana, como maior largura 

de calçadas, fiações subterrâneas, malha de recolher água da chuva laterais ao 

calçamento, entre outros. Inicialmente, o custo de implantação destas 

instalações pode ser mais elevado se comparado ao que se pratica hoje em dia. 

Porém, em longo prazo o investimento se torna menor, devido à redução nos 

custos de manutenção. Como exemplo, observa-se uma redução de até 80% no 

valor gasto com a manutenção da rede elétrica subterrânea. Essa alteração 

seria fundamental para que tivéssemos árvores de grande porte nas vias 

públicas, trazendo um conjunto de benefícios consideráveis à população e à 

cidade (VELASCO, 2003). 

Para que a arborização seja eficiente e as plantas se desenvolvam de 

maneira saudável e proporcionem o máximo de serviços ecossistêmicos, devem 

ser respeitados os seguintes itens: o tamanho de calçada e o espaço para a 

árvore precisam ser proporcionais à planta adulta; a presença de rede elétrica 

deve ser considerada na escolha do porte; a avaliação e a presença de outros 

equipamentos urbanos, como postes, semáforos, hidrantes, entre outros deve 

ser realizada. Além disso alguns cuidados podem facilitar o sucesso do plantio, 

como a instalação de grelhas ao redor do tronco na base da árvore para a 

infiltração de água e nutrientes, fator fundamental para a fitossanidade do 

indivíduo arbóreo em todo seu desenvolvimento. 

Mesmo fora das vias públicas, para que jardins e parques urbanos sejam 

espaços agradáveis e forneçam os serviços ecossistêmicos esperados, é 

necessário que sejam projetados a partir de uma perspectiva inovadora, 

contemporânea e ecológica, e que seu manejo respeite as espécies regionais. 

 Antes de traçar o projeto é conveniente analisar as condicionantes que 

irão sustentar e assegurar estes espaços como áreas verdes úteis e seguras. O 

planejamento deve ser realizado indiferente ao tamanho, se as áreas forem 

grandes ou pequenas. Deve-se observar quatro aspectos fundamentais, que 
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são: ambientais e ecológicos; implicações sociais; aspectos estéticos e 

paisagísticos; e, valoração econômica para sua implantação e gestão (FALCÓN, 

2007). 

 

4.2 Vegetação urbana 

 

Uma árvore é um vegetal lenhoso cujo caule só ramifica bem acima do 

nível do solo. É formada por raízes, tronco, folhas, flores, frutos e sementes. 

Outra definição para árvore que consta na legislação municipal de São Paulo, é 

que árvores são indivíduos que apresentam corpo lenhoso e diâmetro do caule à 

altura do peito (DAP) superior a cinco centímetros (UMAPAZ, 2010). Essa 

informação é importante, pois qualifica os seres que são protegidos de corte, 

poda e remoção. 

Na literatura pesquisada, diversas terminologias são utilizadas para a 

vegetação plantada em áreas urbanas, como: arborização urbana, floresta 

urbana, áreas verdes, entre outras. Neste trabalho será adotado o termo 

vegetação urbana para todo o ser vegetal que “vive” nas cidades, sendo eles 

nativos da região, ou trazidos e adaptados a ela (exóticos). O termo arborização 

urbana leva em conta apenas um ramo vegetal: as árvores. As cidades possuem 

uma série de outros seres vegetais que contribuem para a melhoria da qualidade 

de vida e, portanto, o cuidado e a atenção também devem chegar a estas outras 

espécies. 

Floresta urbana é o conjunto de árvores e toda vegetação que 

observamos dentro das cidades, indiferente do tamanho dessas formações 

vegetais. Em suma, são todas as árvores isoladas, em maciços, em praças, 

resquícios florestais, jardins, além de vasos e outras cultivadas em recipientes 

confinados, que se encontra em área urbana (MILLER, 1997). 

O termo área verde urbana refere-se às áreas de caráter público e que 

desempenham funções ecológicas, ambientais e de lazer (SANCHES, 2014). 

Observamos ao longo da história que a atuação e a interação de vários 

ecossistemas que sustentam a vida no planeta independem da interferência 

humana, pois já havia interação entre eles muito antes da existência do ser 
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humano. Mas também no mundo moderno fica difícil imaginarmos algum 

ecossistema que ainda não tenha tido, ou sofrido influência da existência 

humana (SCHAMA, 1996). 

Assim, com esta interferência humana crescendo a cada dia, a 

biodiversidade existente no planeta fica abalada. Segundo Bottini (2005, p.37), 

“biodiversidade é a variabilidade dos organismos vivos de todas as origens, 

englobando os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquáticos, além dos complexos ecológicos de que fazem parte”. Os seres vivos 

se distribuem de forma diferente ao redor do mundo e muitas espécies são 

restritas a alguns ambientes.  

A vegetação de uma determinada região é resultado do processo 

evolutivo de muitos e muitos anos. Um ser vivo é nativo de uma região quando 

passou por todo um processo evolutivo junto ao conjunto de seres vivos e não 

vivos de um lugar. Ao mudarmos espécimes de local e ao forçá-las a viverem em 

uma nova região, dizemos que estes seres são exóticos a este novo local. A 

introdução de seres exóticos causa uma série de problemas ao ecossistema 

local, pois essas espécies acabam disputando espaço, alimento, polinizadores e 

podem dizimar as espécies nativas, causando um desequilíbrio que em alguns 

casos são irreversíveis (UMAPAZ, 2010). 

Entendendo a rica biodiversidade existente no planeta, consideramos que 

a vegetação urbana compreende desde vasos sobre as mesas nos escritórios 

até grandes parques nas cidades. As pequenas folhas retêm partículas de 

poeira em suspensão e proporcionam um microclima mais agradável enquanto 

transpiram micropartículas de água. 

A existência desta vegetação nas cidades é vital para a manutenção dos 

serviços ecossistêmicos, porém a cada dia as áreas verdes perdem mais 

espaços para a infraestrutura urbana, e se não houver mobilização popular e 

políticas públicas para garantir estes espaços, ficará difícil mantê-los.  

Com o crescimento das instalações de infraestrutura nas cidades, a 

vegetação urbana passa a ser ainda mais importante, pois se criam zonas de 

amortecimento e obtém-se conforto ambiental para este local (LAERA, 2006). 

Quando se consegue preservar maciços maiores como parques urbanos, 
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reduze-se também as áreas de risco, na medida em que se evitam as 

construções de habitações irregulares nas áreas de várzea dos córregos (PMSP, 

2007). 

  Árvores isoladas ou em maciços produzem benefícios ambientais 

funcionais que vão além da questão estética. Dentre os principais serviços 

ambientais fornecidos pela vegetação urbana pode-se citar: estabilização 

microclimática e redução das ilhas de calor, contribuindo para a qualidade de 

vida da população (OLIVEIRA et al. 2011). Pequenas áreas verdes distribuídas 

de modo homogêneo, sobretudo em ambientes densamente urbanizados, 

podem trazer resultados muito positivos para a cidade, principalmente 

microclimáticos e de conforto ambiental (SHINZATO, 2009). Essas áreas 

corroboram para o bem-estar na cidade ao promoverem a recuperação do ânimo 

dos moradores por meio do contato com a natureza em parques e áreas 

públicas ajardinadas, sendo, portanto, indispensáveis na composição da 

estrutura urbana (MAGALHÃES, 2011). 

Além das áreas verdes propriamente ditas e mais extensas, Matt (2014, 

p.15) ressalta a importância dos jardins domésticos, que contem 

aproximadamente 25% do total de árvores fora das áreas florestais e podem 

responder por até 86% do total de árvores em áreas urbanas. 

Se esta vegetação urbana for composta de espécies vegetais nativas 

temos uma série de outros benefícios, como a atração de ave-fauna regional, 

local de abrigo e alimento a outros animais, entre outros benefícios. Porém, a 

vegetação nativa do Brasil ainda é pouco estudada para ser usada em calçadas 

e vias públicas, pois não se sabe como é seu desenvolvimento em área urbana, 

quais as interferências da poluição e das pragas urbanas em seu ciclo de vida. 

Assim, a cidade no Brasil acabou sofrendo com um “modismo” de se plantar 

diversas espécies exóticas, sem estudos ou o acompanhamento do 

desenvolvimento destes vegetais. Observamos atualmente nas ruas da capital 

de São Paulo diversas Figueiras (Ficus benjamina e Ficus elastica), Tipuanas 

(Tipuana tipu), Flamboyans (Delonix regia), espécies exóticas, de crescimento 

vigoroso e que causam problemas nas vias urbanas (ROSSETTI et al., 2010). 

Observa-se, por exemplo, que as tipuanas estão sendo atacadas seriamente por 
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cupins, e sua queda é fatal, interditando vias e causando sérios prejuízos à 

cidade, além de riscos às pessoas que convivem com elas. 

Em nosso país temos a mais diversa flora, se comparado a outros países 

do mundo. As árvores nativas estão ligadas à nossa história e a valores 

culturais. A nação empresta seu nome de uma espécie denominada Pau brasilia 

echinata (antiga Caesalpinea echinata), popularmente conhecida como Pau-

brasil (LORENZI, 2002). 

Todavia, a beleza da flora nativa é subutilizada no paisagismo urbano, 

pois observamos uma repetição de espécies nas vias públicas, fato que reduz a 

biodiversidade além de restringir a oferta de alimento e abrigo para a fauna. 

Outras formas de se vegetar as cidades têm sido ocupar espaços 

construídos, usando a vegetação como cobertura verde e revestindo telhados, 

empenas e paredes, tornando esses jardins alternativos uma forma eficiente e 

prática de aumentar a área vegetada nas cidades. Considerando que os 

espaços urbanos são cada vez mais disputados, e mesmo essas instalações 

sendo ainda a um custo elevado se comparados a jardins horizontais sobre solo, 

os ganhos ambientais valem os investimentos. As paredes e coberturas dos 

edifícios, além de corresponderem a uma grande parcela das superfícies 

urbanas, também possuem o padrão suficientemente disperso para amplificar os 

benefícios da vegetação, e estas instalações ainda trazem a proteção física na 

alvenaria das edificações (CAETANO, 2014). 

Em climas tropicais como o Brasil e com a biodiversidade que o país 

possui, observa-se infinitas possibilidades de composições vegetais para uso em 

jardins alternativos, o que evidencia o potencial para este tipo de instalação. 

Com toda possibilidade de beleza estética aliada a ganhos ambientais, este tipo 

de formação de jardim alternativo possibilita uma aproximação das pessoas, traz 

bem-estar, facilita visualização e uma mais fácil percepção da vegetação urbana 

(CAETANO, 2014). 

Os estudos sobre esta metodologia diferenciada de plantio têm 

apresentado que os ganhos ambientais são mais vantajosos nas paredes verdes 

ou jardins verticais se comparado às coberturas verdes (DUNNETT & 

KINGSBURY, 2008). Segundo Köhler (2008) apud Caetano, (2014, p. 9), “a 
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configuração vertical dos muros verdes possibilita um Índice de Área Foliar (IAF) 

por metro quadrado de solo muito maior do que o alcançado com as coberturas 

verdes, amplificando os benefícios da vegetação”.  

Caetano (2014) apresenta alguns estudos, onde foram encontradas 

diferenças de até 11.58o C na temperatura do muro vegetado para um não 

vegetado e reduções de 1,2° C na temperatura externa de um edifício revestido 

com trepadeiras. 

Esta forração dos muros pode ser realizada de duas maneiras. A primeira 

e mais simples é o plantio de mudas diretamente no solo bem rente ao muro e 

pela característica de trepadeira escandente, a planta por si só, se agarra nos 

muros e cresce verticalmente. Porém, este método de plantio pode causar 

algumas injúrias à construção como: a penetração de raízes em fissuras, 

desplacamento no revestimento, impossibilidade de inspeção da alvenaria, 

rompimento de tubulação por raízes, entre outros. Um tratamento na alvenaria e 

a escolha de espécies adequadas podem minimizar estes infortúnios. Outro 

método de plantio são os jardins verticais modulares, onde as plantas não ficam 

em contato direto com a estrutura, e sim a muda é plantada em módulos 

plásticos, de feltro ou outros substratos, e são fixadas nas paredes através de 

estruturas metálicas ou plásticas. Como os substratos são praticamente inertes, 

às plantas necessitam periodicamente de aporte de adubos para garantir a 

nutrição, o desenvolvimento foliar e do sistema radicular. Também não há 

retenção de água no substrato, sendo vital que tenha sido instalado um sistema 

de irrigação que forneça pequenos volumes de água de forma constante 

(CAETANO, 2014). 

Devido a estes detalhes de demandas nas construções, somado à 

necessidade de diversos componentes artificiais e custos adicionais com o 

projeto, transporte, montagem especializada, e manutenção do sistema, 

observa-se que muitas vezes a pegada ecológica5 dos jardins alternativos é alta 

e pode levar muito tempo para uma compensação ambiental. 

                                                           
5 Pegada Ecológica: é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das 
populações humanas sobre os recursos naturais. Expressada em hectares globais (gha), permite comparar 
diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Um hectare 
global significa um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano 
(WWF, 2017). 
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Mesmo considerando o impacto gerado na produção dos insumos de 

instalação, existe uma série de vantagens na implantação destes jardins. São 

elas: maior poder de isolamento térmico devido às diversas camadas para o 

plantio e fixação; uso em empenas e locais desfavoráveis ao plantio 

convencional; prevenção a danos à alvenaria devido à independência da 

estrutura; possibilidade de causarem um efeito visual imediato; o uso de uma 

grande variedade de plantas ornamentais; facilidade no processo de instalação e 

substituição devido à característica modular; permissão à criação de murais 

decorativos; auxílio na atração de polinizadores, entre outros benefícios. Para 

que este sistema agregue valor ambiental à região é importante a escolha de 

plantas nativas da região e de acordo com Caetano (2014), a diversidade de 

espécies vegetais em sistemas de tecnologias verdes com um alto nível de 

estresse fisiológico, como as coberturas e muros vivos, além de beneficiar a 

composição visual contribui para uma maior resistência e vitalidade das plantas. 

Os jardins alternativos são interessantes onde não existe possibilidade de 

implantação da vegetação urbana e o plantio de árvores de forma convencional. 

Não deve ser uma substituição, pois uma árvore e demais plantas diretamente 

no solo têm uma infinidade de vantagens sobre essas instalações. Tupiassú 

(2008, p. 109) afirma “que entre todos os vegetais, as árvores são os mais 

fascinantes, extremamente complexas, as maiores entre todas as plantas e as 

que têm vida mais longa”. 

Segundo Nicodemo e Primavesi, (2009, p.9), “as árvores urbanas 

contribuem para a boa qualidade de vida nas cidades, por meio de inúmeros 

serviços ou processos ecológicos”. Basicamente por sua formação as raízes são 

responsáveis pela absorção de nutrientes e água presentes no solo. O tronco 

além de sustentar a árvore é composto por vasos onde o fluxo de seiva bruta e 

elaborada percorrem toda a planta. As folhas fazem o equilíbrio térmico 

eliminando água e também realizando o processo de fotossíntese. Nem todas as 

árvores apresentam flores, mas as que possuem têm na flor seu órgão 

reprodutivo, que depois de fecundadas são formados os frutos. As sementes 

carregam toda a carga genética do vegetal para a formação do novo ser. 
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Segundo Volpe-Filik, (2009, p.23), “a redução do volume de intensidade 

de enchentes e enxurradas pode se dar com a arborização, através do aumento 

da infiltração, pela diminuição do escoamento superficial e retenção de água nas 

copas”. 

O desenvolvimento das raízes e a produção de matéria orgânica devido à 

queda de folhas e outros materiais, melhoram a permeabilidade do solo, pois 

aumentam a taxa de infiltração da água na terra ao mesmo tempo em que a 

copa das árvores protege o solo do impacto das gotas de chuvas (NICODEMO e 

PRIMAVESI, 2009). 

 As folhas que envolvem a maior parte das plantas são responsáveis pela 

transpiração, um fenômeno onde a água é retirada do solo através das raízes e 

do fluxo de seiva e lançada na atmosfera, sendo eliminada para a manutenção 

de temperatura do vegetal. Em áreas bem vegetadas, verificou-se que de 5% a 

15% da água das chuvas era perdida por escorrimento superficial e que o resto 

evapora ou se infiltra no solo (NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). Uma árvore de 

porte médio consegue interceptar 12.795 litros de água de chuva por ano (XIAO, 

et al., 2000). 

No entanto, nem tudo são flores. As árvores, se forem plantadas de modo 

inadequado e sem planejamento, podem trazer uma série de prejuízos à vida 

humana, como a quebra de calçamentos, o entupimento de tubulação, a ruptura 

de muros, interferência na rede elétrica aérea, queda de galhos e obstrução de 

vias. Em vias com cobertura vegetal muito adensada e existindo fluxo de 

veículos intenso, a poluição expelida pelos carros pode ficar sob a copa das 

árvores, causando um represamento destas partículas. Isso porque muitas 

vezes as copas destas plantas impedem que o vento disperse estes poluentes, 

sendo prejudicial a quem pratica exercícios nestes locais (NICODEMO e 

PRIMAVESI, 2009). 

Outra questão importante para avaliarmos diante desta repetição de 

espécies é a susceptibilidade a pragas, pois plantas de mesmo gênero ou 

família normalmente são vulneráveis as mesmas pragas; quando uma é atacada 

a multiplicação do dano acaba sendo maior e mais rápido (MENEGHETTI, 

2003). 
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Nas grandes metrópoles as árvores, como os seres humanos, sofrem com 

o estresse (MENEGHETTI, 2003). Na cidade de São Paulo, árvores em grandes 

avenidas florescem mais vezes ao ano, fugindo da sua condição natural e seu 

tempo de vida é reduzido consideravelmente. Nicodemo e Primavesi (2009, p. 

28) apontam que o estresse mais intenso provoca redução no tempo de vida das 

árvores urbanas. A baixa disponibilidade de nutrientes, as mudanças climáticas 

regionais, o manejo inexistente ou de modo inadequado estimulam as árvores a 

florirem mais vezes e produzirem mais sementes em curtos espaços de tempo 

para garantir a disseminação das espécies, fator que encurta a vida da planta 

(XIAO, et al., 2000). A correta manutenção das árvores plantadas nas cidades 

deve ser buscada de modo a viabilizar a longa permanência de exemplares 

adultos, frondosos e saudáveis, já que esses indivíduos contribuem de modo 

mais impactante para a melhoria ambiental. 

As árvores nos centros urbanos sofrem muito com as podas. De modo 

geral, nenhuma árvore deve ser podada; essa intervenção é prejudicial às 

árvores nativas da Mata Atlântica. Esta intervenção ocorre em meio urbano para 

adequá-las à cidade, já que não adequamos as cidades a elas. A poda feita sem 

técnicas corretas pode desestabilizar e tornar a planta mais suscetível a pragas 

e doenças, pois após a poda os ferimentos ficam expostos e dificilmente algum 

cicatrizante é aplicado, fato que pode levar a árvore à queda prematura 

(NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). Qualquer poda realizada, embora num 

primeiro momento possa livrar os galhos da rede, por exemplo, posteriormente 

acaba por estimular novas brotações, as quais, em curto espaço de tempo 

atingirão novamente os fios. O ideal é realizar podas da parte aérea das árvores 

apenas após a floração, assim diminuindo as brotações de ramos epicórnicos6 

(VELASCO, 2003). 

A partir do momento em que estiver claro à população o valor das árvores 

para a vida humana nas cidades, todos os serviços ecológicos serão priorizados 

na estrutura urbana (NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). 

 

                                                           
6 Ramos epicórnicos: brotações de gemas laterais, não fazendo parte da estrutura principal da planta. 
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4.2.1 Formações florestais 
 

Nenhuma vegetação urbana se compara às florestas. A tentativa é de 

minimizar nas cidades a falta de árvores, formando bosques, compondo praças 

e melhorando a infraestrutura urbana.  

As formações vegetais mais importantes para a existência humana são as 

florestas, pois são áreas no planeta responsáveis por regulações climáticas, 

manutenção da biodiversidade, ciclagem de nutrientes, boa parte da infiltração 

da água superficial até os aquíferos, manutenção dos lençóis freáticos e demais 

reservatórios subterrâneos.  

As florestas, com seus diferentes extratos vegetais, propiciam a vida 

animal de ampla forma, desde pequenos insetos, base da cadeia alimentar, até 

grandes mamíferos, reguladores de populações de animais menores.  

Observam-se algumas divergências sobre o conceito de florestas 

urbanas, sendo que Nicodemo e Primavesi (2009, p.9) introduzem o conceito de 

floresta urbana caracterizada por árvores encontradas nas cidades: em parques, 

em bosques e em áreas verdes públicas. Autores como Hultman (1976), 

Rydberg e Falck (2000), são contrários ao uso desta terminologia, pois 

entendem que alguns grupos de árvores isoladas não possam reproduzir um 

ambiente de floresta natural.  

De fato, essas duas palavras são de difícil associação, pois conforme 

observamos acima, uma floresta requer grandes áreas para que todas as 

interações ecológicas possam acontecer, o que não é encontrado em áreas 

urbanas. A formação de bosques urbanos não garante que teremos serviços 

ecossistêmicos acontecendo ali, como locais de abrigo de fauna, preservação de 

biodiversidade, entre outros. Já nas formações florestais isso é encontrado com 

mais frequência.  

O reflorestamento de uma área isolada apresenta uma série de 

dificuldades para ser executado. Apenas o plantio de árvores não garante uma 

formação florestal futura, onde a fauna volte a habitar e os ciclos aconteçam. Há 

uma série de conduções e manejos específicos para o sucesso desta 

recuperação. Para Kageyama e Gandara (2012, p.383), a meta da restauração é 
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a de reconstruir um novo ecossistema o mais semelhante possível ao original, 

de modo a criar condições de biodiversidade renovável.  

Temos diversos estudos sobre fragmentação e ligação de pequenos e 

médios fragmentos florestais, onde essa conexão é fundamental para que ocorra 

o fluxo gênico, assim favorecendo a procriação dos indivíduos e tentando 

minimizar a consanguinidade, pois assim as espécies de fauna reduzem a perda 

da variabilidade genética e uma possível extinção futura. A fauna de médio e 

grande porte também é vetor fundamental para manutenção das florestas, pois 

os animais comem os frutos das plantas e defecam suas sementes em áreas 

distantes, disseminando as espécies arbóreas. Kageyama e Gandara (2012, 

p.386) dizem que a “interação plantas e animais em florestas tropicais é muito 

intensa e determinante para a estruturação do ecossistema, pois envolve 

relações fundamentais, tais como polinização, dispersão de sementes e 

herbívora/predação”. 

Portanto, ao se analisar a característica da composição de uma floresta 

entende-se que em áreas urbanas fica difícil se obter todas as características 

necessárias para a existência de florestas. Chamar áreas urbanas com árvores 

de florestas acaba deixando deficitária a terminologia, pois uma floresta é 

formada por uma série de outros seres bióticos e abióticos, que não 

encontramos nas formações vegetais da cidade.  

Mesmo essa vegetação favorecendo a vida animal, podemos encontrar 

uma série de limitações no desenvolvimento e na continuidade de várias 

espécies, sendo os invertebrados bem prejudicados. Dificilmente encontraremos 

em “florestas urbanas” grandes mamíferos, ou uma cadeia ecológica completa. 

Faltam animais dispersores de sementes, ou mesmo os que necessitam de 

grandes áreas para sua mitificação. Isso nas áreas urbanas das cidades é 

praticamente impossível.  

O uso deste termo também pode trazer uma falsa impressão que podemos 

reconstruir nas cidades a mesma biodiversidade encontrada nas florestas. Por 

exemplo, na costa brasileira o bioma Mata Atlântica é o quarto mais diverso do 

mundo. Aproximadamente 60% das espécies encontradas em 1500 hectares de 
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Mata Atlântica são árvores, o que mostra a riqueza e diversidade vegetal que 

este bioma possui (KAGEYAMA e GANDARA, 2012). 

Todavia, em cidades intensamente urbanizadas em regiões que são 

originalmente de Mata Atlântica, não se tem conseguido reverter a perda das 

áreas naturais. Ademais, se pensarmos que o alicerce de uma floresta é todo o 

processo de decomposição dos materiais vegetais que caem sobre o solo e 

oferecem nutriente para as próprias árvores e demais serem ali presentes, se 

percebe a impossibilidade do mesmo ocorrer em florestas urbanas. Por mais que 

algumas folhas caiam e se decomponham, o processo que ocorre em áreas 

naturais que permitem a transição dos nutrientes não é igual e nem comparável 

ao que ocorre nas áreas urbanas. 

 

4.2.2 Cuidando do início 
 

Uma vez que as árvores são tão importantes para a qualidade de vida na 

cidade, é crucial compreendermos como se planta e quais os cuidados que 

precisam acontecer para que uma árvore possa progredir e cumprir suas 

funções como melhorar o clima, proteger o solo, limpar o ar e a água, abrigar 

outras espécies, entre outros. 

Para se obter sucesso no plantio de uma árvore é necessário observar 

diversos fatores, como a qualidade da semente que será usada, a composição 

química do substrato de germinação, o espaço adequado para seu 

desenvolvimento, a formação radicular, o crescimento ereto de seu tronco, a 

formação de folhas, entre outros. A observação de ataque de predadores deve 

ser permanente, pois desde a semente até a planta adulta, diversos outros seres 

podem se instalar e prejudicar seu desenvolvimento. 

As árvores, como todos os seres vivos, têm um ciclo de vida. Muitas delas 

são centenárias e para chegarem à fase adulta passam por diversas 

transformações. Algumas têm crescimento lento e quase todas necessitam de 

cuidado para sua evolução.  

Os viveiros são locais preparados para a produção de mudas de 

qualidade, pois possuem estrutura de abrigo do sol forte, irrigação controlada, 

luminosidade ideal e possibilitam que o produtor tenha uma maior atenção 
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contra pragas e doenças. Podem produzir todas as espécies arbóreas e 

arbustivas, desde que este ambiente seja similar ao que a planta germinaria 

naturalmente. Grandes estufas que têm seu interior aquecido artificialmente e 

umidificado favorecem a germinação. Nestes locais podemos simular sempre a 

melhor estação do ano para germinação. Se realizada a semeadura direta em 

locais como vias públicas, parques e praças dificilmente terão um indivíduo 

arbóreo adulto, pois diversas condições adversas atuam sobre este novo ser, 

como excesso ou falta de chuvas, pisoteio, ataque de insetos e doenças entre 

outros. 

Sendo assim, para produzir uma muda saudável, precisamos de 

sementes de qualidade. As sementes, quando coletadas das plantas mães, 

possuem um tempo de viabilidade germinativa, período que varia de acordo com 

a espécie. Após sua coleta deve ser observado se há presença de fungos 

decompositores, e se houver a semente deve ser descartada. Um segundo 

aspecto que deve ser observado é o substrato onde a muda irá germinar. Este 

material deve sustentar a semente e posteriormente a muda, lhe oferecendo 

água e nutrientes para o início da vida. A composição química deste substrato 

pode ser diversa, desde que tenha as seguintes características: retenha água, 

mas não encharque que forneça macros nutrientes, que sejam propícios para o 

bom desenvolvimento das raízes e isento de pragas e doenças. O recipiente de 

envase do substrato e da semente pode ser dos mais diversos, sendo que a 

escolha vai depender da finalidade da produção da muda, podendo ser em 

tubetes, sacos plásticos ou até recipientes reaproveitados, como embalagens 

tetra pack (HAHN et. al, 2006). Como a semente recém germinada é muito frágil, 

ela deve permanecer abrigada da chuva forte e do sol intenso. O local adequado 

para seu desenvolvimento inicial é aquele que tenha a incidência de claridade 

natural, porém sem os raios de sol intensos. 

 

4.2.3 Conforto térmico 
 

A sensação térmica do corpo humano é afetada por vários fatores. Mesmo 

em repouso gera calor, pois é uma máquina térmica que constantemente libera 

energia e qualquer fator que interfira na taxa de perda deste calor do corpo afeta 
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sua sensação térmica (TALAIA, 2007). O grau de conforto dos seres humanos 

tem variações devido a características individuais. Para manter a temperatura 

corpórea num valor constante de 37°C, o ser humano, que é homeotérmico, 

possui um mecanismo termorregulador que lhe permite adaptar-se às variações 

climáticas. Quando a temperatura oscila muito a saúde humana fica vulnerável a 

diversos problemas (TALAIA, 2007).  

Em ambientes fechados a temperatura média agradável à permanência 

humana é de 24oC. Quando há uma variação considerável desta temperatura é 

necessário o uso de artifícios e utensílios para garantia da permanência 

humana. Observa-se em centros urbanos a presença de aparelhos de ar 

condicionado e ventiladores em quase todos os estabelecimentos. Os gastos 

com o uso de ar condicionado para os edifícios podem solicitar de 5 a 10% da 

demanda energética, devido à elevação da temperatura nas cidades (AKBARI et 

al. 2001). 

O meio em que o ser humano vive afeta diretamente suas condições de 

saúde e de qualidade de vida. Em grandes cidades a oscilação de temperatura, 

umidade do ar e outras condições microclimáticas podem prejudicar a vida 

humana, com efeitos irreversíveis em longo prazo. Segundo Morelli (2009, p. 5), 

“os elementos climáticos que se manifestam com maior importância em regiões 

urbanas são: a temperatura, a umidade do ar, ventos e precipitações”. Esses 

elementos são dinâmicos, pois são modificados a cada instante, de acordo com 

diversas combinações entre si. 

As áreas urbanas contribuem para a alteração do balanço de energia, 

causando bolsões e retenção de poluentes sobre as cidades, gerando o efeito 

chamado de “ilhas de calor”. Esse fenômeno reflete a interferência do homem na 

dinâmica dos sistemas ambientais (LOMBARDO, 1985). Em uma superfície 

pavimentada a céu aberto, sem barreira física para a radiação solar, o pavimento 

capta toda a energia e calor do sol, armazena-o e liberando-o na atmosfera, 

causando as ilhas de calor. Toda essa radiação e calor são transmitidos por 

ondas longas às pessoas que ali transitam, causando desconforto e problemas 

de saúde se forem expostas por longos períodos. Essas interações prejudiciais 

podem passar despercebidas no cotidiano das pessoas. Locais com ausência de 
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vegetação e excesso de pavimentação também repetem este efeito em períodos 

noturnos, pois mesmo sem sol o calor é armazenado no asfalto durante o dia e 

vai sendo liberado ao longo da noite. Em locais com ausência de vegetação e 

excesso de construções não há evaporação de água e circulação de vento, fato 

que reforça a possibilidade de formação de ilhas de calor (NICODEMO e 

PRIMAVESI, 2009). Duarte (2015, p. 7) afirma que “em megacidades como São 

Paulo as pessoas são mais vulneráveis ao aquecimento global e ao 

aquecimento local (ilhas de calor), provocadas pela urbanização não planejada”. 

Assim sendo, em áreas com presença de vegetação esses efeitos são 

minimizados, pois folhas e tronco captam a radiação solar refletida, tornando o 

ambiente mais saudável. 

Segundo Saldiva, estudos apresentam dados onde mortes decorrentes de 

ondas de calor estão relacionadas a doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares e respiratórias. Esses distúrbios se concentram 

principalmente em grupos mais sensíveis como pessoas idosas e indivíduos com 

doenças preexistentes (SALDIVA, 1994). 

Fatores adversos, no entanto, podem ser minimizados se houver vegetação 

plantada em áreas urbanas. Em área arborizada a sombra desempenha um 

papel determinante para o efeito de arrefecimento do local. Pequenas áreas 

verdes também provocam resfriamento significativo importante no clima tropical.  

A sensação térmica em ruas sob a copa de árvores é mais agradável. Logo, 

apenas um indivíduo arbóreo traz melhorias significativas na qualidade de vida. 

Observa-se na imagem abaixo o impacto da radiação solar direto no solo, e a 

intensidade de calor ao qual o solo impermeabilizado fica exposto e acaba 

captando e armazenando o calor. 
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Figura 1 – Impacto da vegetação na luminosidade das superfícies. 

 

Fonte: CAETANO, 2014 

 

Dobbert (2015, p.106) comprovou em seu estudo a interferência das 

árvores na redução da temperatura do ar, observando-se inclusive o modo como 

se distribui no tecido urbano. Ainda segundo a autora, o tipo de solo mais 

permeável demonstrou influenciar positivamente no efeito do arrefecimento local. 

Uma das consequências mais graves dos impactos de uma urbanização sem 

árvores é o aumento do desconforto térmico na malha urbana devido à elevação 

da temperatura do ar. 

Árvores aumentam o sombreamento superficial, o que aliado à 

evapotranspiração, reduzem a quantidade de calor na atmosfera. Uma árvore de 

grande porte pode transpirar 450 litros (L) de água por dia e para tanto requer 

1000 mega jaule (MJ) de energia calorífica. As árvores, assim, além de reterem 

o calor liberam água para atmosfera, auxiliam no equilíbrio térmico (NICODEMO 

e PRIMAVESI, 2009). Santamouris e Asimakopoulos (2001, apud Morelli, 2009) 

afirmam que a evapotranspiração em áreas urbanas, contribui para temperaturas 

mais amenas, criando espaço chamado de “fenômeno de oásis”. 

Pauleit e Duhme (2000, apud Amato-Lourenço et al., 2016) apresentam um 

estudo demonstrando que houve o aumento de 10% na cobertura vegetal de 

uma cidade, causando uma redução de 1,4oC na temperatura superficial no 

verão seguinte. Se analisarmos pelo viés econômico, o arrefecimento da 

temperatura pode resultar em economia, devido à redução de utilização de 

energia elétrica. 
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Estima-se que a superfície evapotranspirante da lâmina foliar seja de quatro 

a dez vezes maiores do que a da mesma superfície coberta por água. Desse 

modo, um metro quadrado ocupado por vegetação é mais eficiente do que um 

metro quadrado ocupado por lâmina d´água para melhoria ambiental local 

(NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). 

 

4.2.4 Poluições e a vegetação 
 

Por várias décadas os ambientalistas brasileiros concentraram atenção nas 

florestas e nos grandes ecossistemas nacionais. Essa ênfase conquistou vitórias 

aqui e ali. Acontece que a maioria do povo brasileiro vive nas cidades, onde a 

questão do saneamento básico é precária. Segundo o ISA (2008, p. 381), “nove 

milhões de crianças brasileiras vivem expostas a várias doenças, e, em função 

disso, gastamos muito dinheiro com os efeitos da contaminação hídrica”. 

Em grandes centros urbanos observa-se que a amplitude térmica, o regime 

de chuvas, a umidade relativa do ar, os vendavais, podem ser intensificados 

pelo grande uso de combustíveis fósseis. Estas cidades acabam tendo novos 

microclimas que afetam a qualidade do ar em virtude da grande presença de 

CO2 (UMAPAZ, 2010). A poluição do ar provoca diversos sintomas conhecidos 

como tosse, dor de cabeça e irritação dos olhos, da garganta e dos pulmões, e 

já foi relacionada até mesmo ao câncer (NOWAK, 1994). 

A poluição atmosférica pode afetar a saúde dos seres humanos mais 

sensíveis, como idosos e crianças. Estudos comprovam que ainda na gestação, 

a criança pode sofrer de má formação, carregando sequelas ao longo da vida 

(SALDIVA, 1994). Na China, por exemplo, foi observado que recém-nascidos 

expostos a grande quantidade de poluição desenvolveram menor capacidade 

cognitiva, menor coordenação motora e problemas em socialização 

(NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). 

As plantas são capazes de melhorar o ambiente em que vivemos, pois em 

seu processo básico de sobrevivência elas captam o dióxido de carbono (CO2) 

presentes na atmosfera e liberam oxigênio (O2). Isso durante o dia e à noite elas 

captam O2 e libera CO2. Porém, estes percentuais não são iguais, o que 

contribui para um balanço que propicia a melhoria da qualidade do ar. Notamos 
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também que em suas folhas são retidas partículas em suspensão do ar, fazendo 

com que o ar que respiramos seja mais limpo (McPHERSON, 2007). 

Um estudo realizado no hemisfério norte estimou que árvores frondosas, 

maduras, sequestram aproximadamente 93 Kg de carbono (C) por ano. Os 

autores do estudo afirmam que as árvores urbanas podem fazer parte do esforço 

na redução dos gases de efeito estufa. Ainda citam que como as taxas de 

crescimento nas regiões tropicais são maiores do que em regiões de clima 

temperado, espera-se um impacto e uma taxa de sequestro ainda maior nessas 

áreas do planeta. As árvores têm grande capacidade de retenção de partículas 

em suspensão, sendo no caso o Ozônio (O3) o mais eficiente, seguido por 

partículas de até 10 µm de diâmetro, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e 

monóxido de carbono (NICODEMO e PRIMAVESI, 2009). 

Um estudo referente à cidade de Chicago, foram calculados os valores 

economizados com benefícios que o plantio de 35 mil árvores pode proporcionar 

(economia de energia, mitigação da poluição, controle de enxurradas, entre 

outros) em um período de trinta anos e a manutenção urbana e mitigação da 

poluição sem essas plantas. O ganho financeiro ao comparar esses dois 

horizontes é de 2,83 vezes no investimento por árvore ao invés da mitigação dos 

problemas. Considerando que estas árvores não irão viver apenas 30 anos, 

então os ganhos em longo prazo são ainda mais expressivos (NICODEMO e 

PRIMAVESI, 2009). 

Os referidos autores afirmam que as árvores ajudam na redução da 

poluição do ar. Possuem a capacidade de absorver gases pelos estômatos das 

folhas. Além disso, muitas partículas ficam retidas na superfície da planta. 

Outra forma de poluição que está diretamente ligada ao caos das grandes 

cidades é a poluição sonora, que muitas vezes passando despercebido das 

pessoas. Todavia, incomoda muito e chega a afetar o aprendizado e o 

desenvolvimento cognitivo, pois o excesso de ruído absorvido em áreas urbanas 

pode provocar desconforto e doenças nas pessoas.  

A vegetação atenua a intensidade do som pela reflexão da energia do som, 

pela absorção de energia nas camadas próximas à superfície da planta e pela 

minimização do impacto do ruído por sons oriundos das plantas, que criam ruído 
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de fundo. As barreiras vegetais proporcionam proteção contra ruídos de forma 

geral. Interessante notar que vegetação adensada e na mesma faixa de altura 

onde ficam as pessoas dissipa o barulho, enquanto plantas de folhagens densas 

e perenes captam mais som. Vegetação de diferentes extratos e níveis de 

crescimento pode favorecer nesta retenção, e, portanto, associações de 

espécies vegetais diferentes permitem barreiras mais eficientes (NICODEMO e 

PRIMAVESI, 2009). Os autores indicam que no caso da proteção de áreas 

urbanas contra ruído ocasionado pelo tráfego de veículos, recomenda-se o uso 

de faixas de pelo menos 5 metros de largura. De modo geral, a vegetação reduz 

a reverberação e a dispersão do som favorecendo a melhora da qualidade de 

vida de quem convive em um espaço bem vegetado. 

O planeta é formado em sua maior parte por água, no Brasil temos parte do 

maior aquífero do mundo e nossa agricultura e vida cotidiana não cansa de 

poluir jogando dejetos e agroquímicos nessas águas. As plantas atuam como 

filtros e retentores dessas impurezas, além das árvores serem barreiras e 

acumuladoras de gotículas durante as chuvas. 

A vegetação urbana é mais eficiente em reter água de uma chuva 

moderada do que uma chuva torrencial. Nestas chuvas moderadas ocorre o 

maior arraste de partículas de poluentes e terra dos solos nus, e portanto, uma 

área bem vegetada auxilia na proteção de corpos hídricos (NICODEMO e 

PRIMAVESI, 2009). 

Os mananciais da capital paulista estão tomados por construções ilegais, 

fato que agrava a situação da qualidade de água nos reservatórios e rios, ou 

seja, os locais de onde retiramos água para o consumo e uso humano. Apesar 

da vital importância destes locais ser conhecida, esse conhecimento não é 

convertido em políticas públicas eficientes para preservação destas áreas. A 

retenção e reserva de água de qualidade apenas se dará se o entorno estiver 

bem vegetado.  

Na capital paulista, apenas 30% do esgoto é tratado, segundo a Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp, 2017). A qualidade da 

água da principal reservatória e seus afluentes estão se deteriorando 

progressivamente. Em função do crescimento demográfico e da falta de políticas 
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públicas para saneamento, observa-se que são cada vez maiores o lançamento 

de esgoto e a poluição difusa, o que resulta no aporte considerável de nitrogênio 

(N) e fósforo (P), causando crescimento de algas e o fenômeno da eutrofização7, 

com perda na qualidade de água (WHATELY e CUNHA, 2006). 

As árvores nas áreas que margeiam os mananciais recebem a 

denominação de mata ciliar por ter, como os cílios, a função de filtrar impurezas 

e proteger, no caso a água dos rios, além de reter a terra, protegendo o solo do 

impacto das chuvas e garantindo a capacidade de armazenamento de água 

(UMAPAZ, 2010). 

O que se pode notar é que a vegetação urbana age em diferentes formas 

de poluição amenizando os problemas causados pela ausência de florestas, 

melhorando a qualidade de vida e bem-estar de quem convive em locais bem 

vegetados. 

 

4.2.5 Índices de Áreas Verdes (IAV) 
 

Segundo Rossetti et al. (2010, p.4) atualmente existe uma ausência de 

padrões e critérios para avaliação do ideal no que tange as áreas verdes 

urbanas. Torna-se difícil estabelecer comparações entre as diversas áreas 

verdes, pois estes espaços são considerados livres, e nem sempre têm uma 

vegetação existente como forração.  

Para abordar sobre o Índice de Áreas Verdes (IAV), primeiro será posto o 

que e como elas são compostas. Cavalheiro e Del Pichia (1992) já relataram que 

diversos termos são apresentados de forma igualitária, como espaços livres, 

cobertura verde, entre outros, como se todos desempenhassem a mesma 

função ecológica. Porém, como já apresentado anteriormente neste trabalho, 

observamos que existem algumas diferenças, como aceitar como áreas verdes 

canteiros de vias públicas, pois possuem funções estéticas e ecológicas. Nucci 

(2008) entende que apenas são considerados espaços como áreas verdes 

aquele que cumpre as funções estéticas, ecológicas e de lazer, e caso não 

                                                           
7 Eutrofização: Processo onde o corpo hídrico recebe alta carga de nutrientes que provocam acúmulo de 

matéria orgânica em decomposição, desequilibrando a vida aquática. 
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ocorra a combinação destes três fatores o local não deverá ser considerado área 

verde. 

Neste trabalho será considerado que as áreas verdes são espaços com 

cobertura vegetal e que possuem funções estéticas e/ou ecológicas e/ou de 

lazer. Se cumprem apenas uma destas funções será considerado para a análise 

da pesquisa. Outro fator considerado será a diferença de áreas verdes para 

espaços livres. O primeiro é composto predominantemente por cobertura 

vegetal, seja ela de qualquer porte. Já as áreas abertas com o solo nu, mesmo 

que sejam usadas para o lazer não serão consideradas áreas verdes, e sim 

espaços livres. 

Devido à importância de se garantir a qualidade de vida humana nas 

cidades é fundamental que tenhamos alguns parâmetros e façamos medições 

de quanto de área verde é necessário para tal, pois só assim poderemos 

alcançar metas e melhorar a qualidade de vida nas cidades. 

O IAV é um indicador que correlaciona a área verde existente com a 

população do local. Para calcular este índice é realizada a divisão simples da 

área verde em metros quadrados (m2) pelo número de habitantes (hab) do 

território. Segundo Oliveira (1996), o IAV expresso em m² de área verde por 

habitante é abordado como um indicador da qualidade de vida, expressando a 

oferta de área verde per capita. 

Ao redor do mundo diversos organismos internacionais discutem estes 

valores, onde o valor mínimo encontrado como ideal é de 9 m2 apresentado pela 

OMS, até 28 m2 apresentado pela associação americana de áreas verdes. 

Considerando esses parâmetros, no capitulo a seguir serão apresentados e 

discutidos os IAV da cidade de São Paulo. 

 

5 A Cidade de São Paulo 

 

São Paulo localiza-se na bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Está situado no 

Planalto Atlântico Paulista, mais especificamente em uma bacia sedimentar de 

compartimento planalto, que tem como formação os arenitos fluviais que datam 

do final do Oligoceno e início do Mioceno, do período terciário (PMSP, 2017). 
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Possui aproximadamente 1.523 km², sendo a nona maior do país em extensão 

territorial. Também possui uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, 

com população de 11.821.876 habitantes, que somada à população da região 

metropolitana chega a aproximadamente 21.000.000 de habitantes (CENSO, 

2013). É a capital da federação que mais movimenta a economia do país, e teve 

um crescimento muito rápido na industrialização, fornecimento de serviços e 

qualificação de mão de obra para trabalhos urbanos. Esses fatores ainda atraem 

pessoas do país todo que vêm em busca de melhor qualidade de vida. Porém, o 

volume de pessoas é maior do que o mercado de trabalho consegue absorver, e 

esse é um dos principais fatores das pessoas estarem à margem da sociedade, 

causando invasões e moradias irregulares por todas as regiões da cidade. 

O clima predominante é subtropical, com verão quente e úmido e inverno 

seco. Durante os meses de verão, a frequência e a intensidade das chuvas são 

bastante elevadas. Em torno de 80% do total de chuvas registradas na 

metrópole paulistana ocorrem entre os meses de outubro a março, enquanto que 

os índices pluviométricos registrados nos meses de inverno são bem reduzidos, 

característica que torna ainda mais importante a conservação e manutenção dos 

reservatórios e a qualidade da água. 

Possui 21% de sua área coberta por vegetação. Esse percentual parece 

muito, mas não é, conforme será apresentado nas planilhas abaixo. Essa 

vegetação está distribuída principalmente em 40 parques municipais e 

estaduais, dentre eles: o Parque Estadual Turístico da Cantareira, o Parque 

Ibirapuera, o Parque Estadual do Jaraguá, o Parque Estadual da Serra do Mar, 

entre outros com menor representatividade em área. A cidade de São Paulo 

possui mais de 100 parques, entre os municipais e os estaduais.  

As áreas verdes da cidade começaram a ser organizadas em 1800, 

quando o Jardim da Luz foi criado a partir de um viveiro de plantas concebido 

por uma imposição real. Este é o parque mais antigo de São Paulo e seu 

traçado ainda mantém as características coloniais, pois ainda hoje encontramos 

plantas topiadas, esculturas, um grande lago, coreto, aquário e demais itens 

característicos da época. Representa importante mancha verde bem no centro 

da capital e ao lado de construções emblemáticas como a estação da Luz (trem) 
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e da Sala São Paulo (sala de espetáculos), Pinacoteca (museu) e forte comércio 

do bairro do Bom Retiro. Hoje, árvores centenárias compõem a maior área verde 

contínua no centro velho da capital, que entre plantas nativas e exóticas que 

ajuda a manter a biodiversidade que resiste no parque e atrai a avifauna para ali 

se alimentarem e fazerem seus ninhos (OHTAKE e DIAS, 2011). 

Com o passar dos anos, as vias públicas da capital se encontram com 

poucas árvores e as que existem estão mal distribuídas entre os bairros. Este 

fato acarreta divergência significativa de temperatura entre os bairros e má 

qualidade do ar em diversos distritos do município.  

Além dessa má distribuição da vegetação temos também a sua supressão 

ao redor e no interior da cidade, com os poucos exemplares arbóreos existentes, 

causando uma redução gradativa na biodiversidade (DUARTE, 2015). Segundo 

o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), órgão formado por 

pesquisadores do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério do Meio 

Ambiente, existe hoje uma preocupação especial com a supressão da vegetação 

em áreas urbanas ao redor das médias e grandes cidades, pois as construções 

estão ocupando os pequenos remanescentes florestais que ainda existem sem 

considerar os serviços ecossistêmicos que elas fornecem para a malha urbana, 

inclusive na regulação do clima.  

A urbanização sem planejamento tem colaborado muito para esta 

supressão da vegetação nativa em grande escala foi muito marcante na cidade, 

ocupando muitas vezes áreas ambientalmente frágeis. Esse processo onerou as 

áreas verdes, causando redução significativa de vegetação. Essa diminuição 

influencia diretamente na qualidade de vida na metrópole. Devido ao processo 

de urbanização ocorrido, as áreas verdes existentes são peças fundamentais 

para a promoção da qualidade de vida. 

São Paulo jamais teve um plano para suas áreas livres. A cidade teve 

apenas momentos pontuais nas políticas executivas dedicados ao meio 

ambiente nos planos diretores da cidade.  Portanto, as áreas livres da cidade 

não receberam o cuidado e o manejo adequado (ROSSETTI et al. 2010).  

 Após o processo de redemocratização do país na década de 1980, alguns 

casos de saúde pública e acidentes ambientais puderam vir à tona, assim como 



68 

 

a repercussão que teve no mundo o tema ambiental que passou a fazer parte da 

agenda política da cidade.  Tivemos o início das discussões sobre as questões 

ambientais, pois até então o crescimento desordenado e as construções 

urbanas eram foco da política paulistana. 

A paisagem atual da cidade foi configurada através da especulação 

imobiliária e da ocupação do solo irregular, sendo as áreas mais afastadas do 

centro ocupadas de modo que não respeitavam as questões ambientais, e 

muitas áreas verdes extensas foram fracionadas e loteadas. O que de mais 

significativo resta de área verde está protegido sob alguma Lei, como a Lei 

9.985/200, sobre as unidades de conservação. 

Na figura 2, se observa a cidade de São Paulo na sua divisão político-

administrativa. 

 

Fonte: Ferreira, 2017. 
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Na cidade de São Paulo são encontrados diversos tipos de áreas verdes, 

com diferentes possibilidades de uso. A Secretaria Municipal do Verde e Meio 

Ambiente de São Paulo (SVMA, 2017) afirma que no período de 1990 a 1995, a 

cidade perdeu cerca de 668 hectares de Mata Atlântica, sendo que na segunda 

metade da década de 2000 foram suprimidos mais de 1.109 hectares de 

vegetação nativa. Esses locais muitas vezes foram invadidos por loteamentos e 

moradias irregulares (SHINZATO, 2009). 

Os problemas da cidade de São Paulo são muitos, e para minimizá-los as 

políticas públicas e os investimentos em áreas verdes são primordiais. As praças 

e parques são espaços que, se bem cuidados, passam a ser vistos 

positivamente pela comunidade, que pode se interessar em zelar por estes 

pequenos oásis no meio urbano. 

A SVMA (SVMA, 2017) define parques urbanos como grandes espaços 

verdes localizados em áreas urbanizadas de uso público, com o intuito de 

propiciar recreação e lazer aos seus visitantes. Em sua maioria, abrigam 

equipamentos culturais como museus, centros culturais e educativos, além de 

atividades esportivas como quadras, campos, ciclovias entre outras. A prefeitura 

de São Paulo categoriza os parques urbanos em três divisões, sendo eles: 

parques urbanos, lineares e naturais. Os parques urbanos são locais onde o 

público encontra um maior número de instrumentos de lazer e pode ter um uso 

mais intenso das áreas. Os parques lineares acompanham alguns importantes 

cursos d’água da cidade, e sua vegetação auxilia na manutenção da qualidade 

da água, retendo parte da carga de poluição que chegaria às águas. Os parques 

naturais preservam áreas com importância ecológica e tem uma visitação 

controlada e estão localizados em apenas duas regiões da cidade, a Leste com 

o parque Fazenda do Carmo, e a Sul com os parques Bororé, o Cratera de 

Colônia, o Itaim, o Jaceguava e o Varginha. 

Balotta e Bittar (2009, p.2) consideram que “a diferença entre os parques 

urbanos e a categoria de parques estabelecida pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) está nos objetivos principais, o histórico de 

criação e os instrumentos legais vigentes”. Os parques urbanos são criados para 

atender as necessidades de lazer e recreação, enquanto os parques previstos 
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no SNUC têm como objetivo central a proteção da biodiversidade regional 

(BALOTTA e BITTAR, 2009). O Ministério do Meio Ambiente (MMA) define 

parque urbano como uma área verde com função ecológica, estética e de lazer, 

propiciando a melhoria da qualidade funcional e ambiental da cidade, sendo 

dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 

Portanto, em uma cidade como São Paulo é essencial que tenhamos 

ambas as possibilidades de áreas verdes; nesse sentido a legislação é 

fundamental para garantir a proteção dessas áreas, preservando a 

biodiversidade. 

 



Tabela 1 – Áreas verdes públicas por habitante 

 

Subprefeitura 

Área de Parques 

Municipais existentes 

(m²) 

Área de Parques 

Estaduais (UCPI) *e 

urbanos existentes (m²) 

Praças (m²) 

Total de Áreas 

Verdes Públicas 

(m²) 

População 

Índice de Áreas Verdes 

Públicas por habitante 

(m²/hab) 

Aricanduva / Formosa / 

Carrão 376.521,00 0,00 311.256,00 687.777,00 266.858 2,58 

Butantã 546.731,01 0,00 878.177,00 1.424.908,01 432.271 3,30 

Campo Limpo 334.399,25 0,00 221.556,00 555.955,25 617.047 0,90 

Capela do Socorro 507.275,67 0,00 679.633,00 1.186.908,67 596.005 1,99 

Casa Verde / Cachoeirinha 0 4.286.000,00 330.487,60 4.616.487,60 307.879 14,99 

Cidade Ademar 0 0,00 257.219,00 257.219,00 413.760 0,62 

Cidade Tiradentes 918.454,00 0,00 72.388,48 990.842,48 212.937 4,65 

Ermelino Matarazzo 58.593,84 544.113,00 320.550,00 923.256,84 207.049 4,46 

Freguesia/ Brasilândia 54.102,79 7.257.000,00 212.850,00 7.523.952,79 407.341 18,47 

Guaianases 33.979,00 0,00 135.946,50 169.925,50 268.787 0,63 

Ipiranga 91.197,00 4.315.000,00 336.861,05 4.743.058,05 465.727 10,18 

Itaim Paulista 437.222,29 0,00 307.391,00 744.613,29 373.204 2,00 

Itaquera 5.986.468,31 0,00 422.039,00 6.408.507,31 525.586 12,19 

Jabaquara 46.161,00 799.800,00 493.536,00 1.339.497,00 223.962 5,98 

Jaçanã / Tremembé 0 26.480.000,00 97.334,69 26.577.334,69 294.786 90,16 

Lapa 407.337,61 194.817,00 502.283,00 1.104.437,61 308.330 3,58 

M´boi mirim 225.340,95 3.441.580,00 154.845,00 3.821.765,95 569.782 6,71 
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Fonte: SVMA (2010) 8 

 

 

                                                           
8O cálculo do indicador é feito pela SVMA, a partir de dados de SVMA (Departamentos de Planejamento Ambiental e Parques e Áreas Verdes), da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (projeção da população, a partir do CENSO/IBGE). 

** Deve ainda ser indicada a existência do Parque CEMUCAM, fora dos limites de SP. Com área de 910.821,00 m², se localiza em Cotia. Também não foram computadas no índice final 

áreas já desapropriadas pelo município para a implantação de parques, bem como áreas verdes de grandes equipamentos 

 

Mooca 120.797,00 0,00 0 120.797,00 346.633 0,35 

Parelheiros 19.401,00 44.423.600,00 22.274,50 44.465.275,50 142.145 312,82 

Penha 195.572,00 5.962.040,00 247.943,70 6.405.555,70 472.853 13,55 

Perus 9.622.280,00 0,00 65.650,00 9.687.930,00 150.166 64,51 

Pinheiros 174.457,00 767.112,00 587.513,33 1.529.082,33 290.513 5,26 

Pirituba 702.808,53 4.437.070,00 546.969,00 5.686.847,53 441.248 12,89 

Santana/ Tucuruvi 23.042,00 4.224.000,00 210.929,00 4.457.971,00 323.440 13,78 

Santo Amaro 61.418,41 0,00 346.000,00 407.418,41 239.263 1,70 

São Mateus 0 0,00 174.970,00 174.970,00 430.234 0,41 

São Miguel 137.501,00 486.941,80 195.407,00 819.849,80 367.296 2,23 

Sé 265.432,00 0,00 320.306,00 585.738,00 435.799 1,34 

Vila Maria/ Vila Guilherme 167.815,00 0,00 355.264,00 523.079,00 296.040 1,77 

Vila Mariana 1.323.419,59 0,00 460.301,00 1.783.720,59 346.738 5,14 

Vila Prudente/ Sapopemba 317.686,99 0,00 250.845,00 568.531,99 529.947 1,07 

Total 23.155.414,24 107.619.073,80 9.518.725,85 140.293.213,89 11.303.626 12,41 



Um dado que chama atenção nessa tabela é a ausência de praças nos 

bairros da Cidade Tiradentes, Jaçanã, Parelheiros e Perus, pois possuem menos 

de 100.000 m2 de áreas de praças públicas. Já foi apresentada a importância 

das praças para o convívio social e para a qualidade de vida dos cidadãos, 

ainda mais nestes quatro bairros citados, que são periféricos, com poucos 

instrumentos de lazer e com a maior parte da população residente de baixa 

renda. Ainda analisando os dados da tabela 1 e observando a figura 3, entende-

se porque o bairro da Mooca é tão árido devido à baixa vegetação existente. 

 

Figura 3 – Imagem área do bairro da Mooca.  

 

Fonte: Google Earth 

 

Além das áreas verdes públicas, observa-se também a cobertura vegetal 

por habitante, onde são considerados todos os tipos de vegetação urbana, 

como: áreas florestais do município; unidades de conservação; áreas em 

recuperação ambiental; terrenos vegetados; entre outros. As imagens para 

mensurar a cobertura vegetal são obtidas através de satélite. 

A quantidade geral da cobertura vegetal da cidade de São Paulo, que é 

de 62,85m²/habitante pode ser observada com os dados apresentados na tabela 

2 a seguir. 



Tabela 2 - Cobertura Vegetal por habitante 

 

Subprefeitura Área de Cobertura Vegetal (m²) População 
Índice de Cobertura Vegetal por 

habitante (m²/hab.) 

Aricanduva/Formosa/Carrão 1.766.203,10 273.893,93 6,45 

Butantã 29.156.611,09 414.767,62 70,3 

Campo Limpo 10.678.296,52 561.284,00 19,02 

Capela Do Socorro 58.263.463,55 626.331,10 93,02 

Casa Verde/Cachoeirinha 6.571.315,02 335.479,00 19,59 

Cidade Ademar 8.064.387,50 409.167,00 19,71 

Cidade Tiradentes 4.976.712,85 209.694,00 23,73 

Ermelino Matarazzo 1.081.205,76 219.663,00 4,92 

Freguesia/Brasilândia 12.108.009,75 431.473,00 28,06 

Guaianases 1.785.871,17 284.795,00 6,27 

Ipiranga 5.867.062,63 449.942,02 13,04 

Itaim Paulista 835.363,58 395.976,00 2,11 

Itaquera 22.189.774,89 530.038,00 41,86 

Jabaquara 1.519.317,20 227.565,00 6,68 

Jaçanã/Tremembé 45.492.830,14 275.054,00 165,4 
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Lapa 5.381.171,74 275.616,00 19,52 

M´Boi Mirim 19.563.467,09 544.309,00 35,94 

Mooca 2.632.306,29 313.491,00 8,4 

Parelheiros 338.140.737,82 127.343,00 2.655,35 

Penha 2.902.125,83 497.364,00 5,84 

Perus 39.287.800,35 121.953,00 322,16 

Pinheiros 6.110.225,46 271.203,00 22,53 

Pirituba 27.026.114,72 421.877,00 64,06 

Santana/Tucuruvi 12.294.476,66 333.659,00 36,85 

Santo Amaro 14.233.584,69 224.046,00 63,53 

São Mateus 14.345.263,27 418.263,00 34,3 

São Miguel 1.244.327,91 414.063,00 3,01 

Sé 2.382.670,67 385.348,00 6,18 

Vila Maria/Vila Guilherme 1.143.663,53 320.730,00 3,57 

Vila Mariana 3.752.416,82 315.303,00 11,9 

Vila Prudente/Sapopemba 1.945.557,90 551.894,00 3,53 

Total 702.742.335,50 11.181.584,67 62,85 

Fonte: SVMA (2010) 9 

                                                           
9O cálculo do indicador é feito pela SVMA, a partir da interpretação de imagens de satélite LANDSAT-7, para a determinação das áreas, oriundas do projeto e publicação ATLAS AMBIENTAL 

DO MUNICÍPIO DE SP e da SMDU (dados de população projetada a partir do CENSO/IBGE). 



Nessa Tabela 2, estão destacados em amarelo os dados das cinco 

prefeituras regionais com menor cobertura vegetal por habitante. Nota-se que 11 

das 31 prefeituras regionais não atingem o mínimo de 9 m2 recomendados pela 

OMS, de maneira a garantir a qualidade de vida na região. Esse déficit de áreas 

verdes pode causar na população residente maiores níveis de estresse e 

doenças respiratórias.  

Das cinco prefeituras regionais grifadas, quatro estão localizadas na zona 

leste, a região de maior população do município, e também a mais carente em 

instrumentos de lazer e cultura. Na região leste existe uma alta densidade 

demográfica e alta ocupação do solo, com poucas chances de desapropriações 

e intervenções, o que torna difícil um ganho perceptível em áreas verdes. 

Portanto, o investimento na arborização urbana nestas cinco regiões deveria ser 

mais efetivo, para que mesmo sem grandes áreas se pudesse ter uma 

vegetação urbana de qualidade. 

Nesse contexto, deveria haver mais políticas públicas em busca do 

planejamento urbano que insira as áreas verdes e proporcione um ganho 

ambiental à população, visando a revegetação urbana e propiciando o plantio 

das espécies nativas, de modo a favorecer a manutenção da flora e da fauna 

regionais.  

Em uma cidade como São Paulo, a arborização urbana é um forte aliado 

à garantia dos serviços ecossistêmicos. Porém, em algumas situações o 

planejamento urbano deixa de incluir a arborização urbana, ou o faz sem 

planejamento técnico, utilizando espécies não compatíveis, trazendo conflitos e 

sérios prejuízos, como rompimento de fios de alta-tensão, interrupções no 

fornecimento de energia, entupimento de redes de esgoto, obstáculos para 

circulação e acidentes com pedestres, veículos e edificações (SILVA FILHO et 

al., 2002). Para garantir a existência dos serviços ecossistêmicos das áreas 

verdes urbanas, é necessário que o planejamento considere alguns pontos, 

como: a futura manutenção da vegetação; a definição de espécies adequadas 

conforme a localidade do plantio; o controle fitossanitário; e, as podas de 

condução e adequação.  
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Na figura 4 observa-se o mapa de temperatura da cidade de São Paulo, 

captado via satélite. Na faixa do infravermelho termal, verificou-se que a ilha de 

calor na cidade de São Paulo se forma em regiões de alta concentração de 

edifícios e pouca vegetação. Com estes dados, constatou-se uma diferença de 

temperatura superior a 10°C entre a área central da cidade e a zona rural 

(LOMBARDO, 1985).  

 

Figura 4 – Mapa de temperatura de São Paulo 

 

Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo 

 

 

Bairro dos Jardins – São Paulo 

Praça da Sé – São Paulo 



78 

 

A seguinte relação entre os centros urbanos e a influência da vegetação: 

as temperaturas mais altas formam encontradas nas áreas com densidade 

demográfica alta e pouca vegetação, comparadas às áreas com maior 

concentração de espaço livres, reservatórios de água e vegetação. Como no 

bairro dos Jardins (Figura 5), por exemplo, tem no mesmo dia e horário 2 a 3 

graus a menos de temperatura que a Praça da Sé (Figura 6). Este fato é 

importante para entendermos a distribuição da qualidade de vida na cidade, já 

que conforto térmico é essencial para o bem-estar da população (LOMBARDO, 

1985). 

 

Figura 5 – Imagem aérea do bairro do Jardim Europa em São Paulo 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 6 – Imagem aérea do bairro da Sé em São Paulo 

 

Fonte: Google Earth 

 

Lombardo (1985) determinou um modelo computacional para o 

tratamento de imagens termais e estudou o fenômeno “ilhas de calor” para a 

metrópole de São Paulo, chegando a resultados bastante interessantes. Esta 

autora salientou que, por exemplo, os dados do satélite NOAA-7, permitiram 

uma leitura da estratificação térmica horizontal, e verificou no dia 16/07/81 o 

centro da cidade, a zona leste e sudeste, a marginal do Tietê e Santo Amaro as 

temperaturas registradas foram de 33°C. Já na Serra da Cantareira a 

temperatura registrada foi de 23°C e no Parque do Estado, 24°C, salientando o 

efeito da altitude e da presença de vegetação. Já Cubatão, que nesta época já 

apresentava elevada concentração de poluentes, registrou 30°C. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3 - Índices de qualidade do ar10. 
 

ESTAÇÕES 

QUALIDADE DO AR BOA QUALIDADE DO AR REGULAR 
QUALIDADE DO AR 

INADEQUADA 
QUALIDADE DO AR MÁ 

Total de dias monitorados 

Número de 
dias 

% 
Número de 

dias 
% 

Número de 
dias 

% 
Número de 

dias 
% 

Centro 243 70,4 102 29,6 0 0 0 0 345 

Cerqueira César 211 59,1 146 40,9 0 0 0 0 357 

Congonhas 83 23,8 266 76,2 0 0 0 0 349 

Ibirapuera - SP 177 49,2 176 48,9 5 1,4 2 0,6 360 

IPEN-USP 157 44,9 169 48,3 19 5,4 5 1,4 350 

Itaquera 238 70 99 29,1 3 0,9 0 0 340 

Mooca 196 54,6 155 43,2 6 1,7 2 0,6 359 

Nossa Senhora do Ó 148 43,7 171 50,4 14 4,1 6 1,8 339 

Parelheiros 192 55,8 147 42,7 5 1,5 0 0 344 

Parque D. Pedro II 143 51,4 130 46,8 3 1,1 2 0,7 278 

Pinheiros 195 54,2 161 44,7 3 0,8 1 0,3 360 

Santana 173 50,3 153 44,5 13 3,6 5 1,5 344 

Santo Amaro 172 48,2 166 46,5 14 3,9 3 1,4 357 

Cambuci*11 78 89,7 9 0,3 0 0 0 0 87 

Fonte: CETESB (2009) 

                                                           
10As porcentagens foram calculadas em relação ao total de dias monitorados em cada estação.  
 
11(*) Estação Móvel. 



Cruzando os dados das tabelas 1 e 2 constata-se que a região de 

Itaquera possui uma das maiores áreas verdes per capita da cidade e também 

temperatura mais regular e mais baixa, quando comparada com as áreas 

centrais. A junção destes fatos resulta na melhor qualidade do ar, o que fica 

claro com os números acima. Estes dados indicam que as áreas verdes trazem 

melhor qualidade de vida se observar a questão ambiental como foco principal. 

Vale ressaltar que nem todas as regiões da cidade possuem o 

monitoramento de qualidade do ar., portanto, não podemos fazer análises mais 

detalhadas comparando todas as subprefeituras. 

Com os dados apresentados nas tabelas 1, 2 e 3, entende-se que 

políticas públicas em prol da vegetação urbana e da conservação de áreas 

verdes auxiliariam a saúde e a qualidade de vida dos moradores da cidade. Um 

programa com este fim deve focar no plantio em beiras de rios e córregos, na 

formação de bosques e praças nos bairros mais áridos e na manutenção dos 

espaços verdes que já existem. O plantio de espécies nativas de nossa flora 

auxiliará na manutenção da fauna, fornecendo abrigo e alimento aos animais. O 

envolvimento comunitário é imprescindível para que a população paulistana se 

sinta parte deste ambiente. 

Hoje observamos diversos movimentos populares fazendo o papel do 

estado e atuando como cidadãos ativos e transformando praças, terrenos 

baldios e outros espaços esquecidos em áreas verdes na cidade. As hortas 

urbanas vêm ganhando cada vez mais espaço como fonte de renda para 

algumas comunidades, terapias ocupacionais para outras e também serve como 

lazer e integração social de muitos bairros da capital. Mas ainda são os 

munícipes que fornecem insumos, mão de obra e demais necessidades para a 

realização destas instalações, e estas ações deveriam ser promovidas pela 

iniciativa pública. 

 

6 Metodologia de pesquisa 

 

Dentre as 37 unidades operacionais no Estado de São Paulo, quatro foram 

escolhidas devido à existência de área verde e por estarem na capital paulista. 

Assim entende-se que a metodologia de estudo de caso, que consiste em uma 
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análise de modo detalhado de um caso individual, que explica uma dinâmica 

especifica e serve de instrumento de investigação e uma modalidade de 

pesquisa aplicada a diversas áreas (VENTURA, 2007).  

Essas áreas também passaram por mudanças urbanas recentes e são elas: 

Belenzinho, Interlagos, Itaquera e Ipiranga. Dois públicos distintos foram 

escolhidos para aplicação dos questionários de percepção ambiental: pessoas 

que frequentam as unidades citadas e os técnicos de manutenção responsáveis 

pelo manejo e cuidados das áreas verdes. 

Para captar a percepção ambiental do público usuário das áreas verdes, foi 

usado como modelo o survey12 ou enquete, que tem como base o 

estabelecimento de uma amostra de uma dada população. Realizada uma 

entrevista individual para captação das respostas e entende-se este questionário 

como ferramenta fundamental para a compreensão da percepção ambiental do 

público e funcionários. Com o objetivo de garantir a objetividade na obtenção 

dos dados, este tipo de metodologia exige rigoroso controle dos procedimentos 

de pesquisa. 

Foram elaborados dois questionários, um aplicado ao público, com 16 

perguntas (apêndice I), com a finalidade de captar o entendimento das pessoas 

que frequentam o Sesc sobre áreas verdes, e o outro, com 15 perguntas 

(apêndice II), que objetivava compreender o que pensa quem realiza o manejo 

das áreas verdes, destinado aos funcionários responsáveis pela gestão de áreas 

verdes. A ideia de incluir este último público surgiu durante a aplicação do 

questionário teste e dos comentários do público. Isso porque um dos itens que 

mais apareceu nos comentários foi que alguns aspectos das áreas verdes 

pareciam estar malcuidados aos olhos dos frequentadores, o que prejudica o 

bem-estar das pessoas nestes espaços. 

No dia 28/02/2017 foi realizado cinco questionários-teste na unidade do 

Belenzinho. Este teste serviu para avaliar a adequação das perguntas, o tempo 

que levaria para o instrumento ser respondido e a aceitação do público para 

                                                           
12Survey: Pesquisa, estudo ou levantamento; dá nome a uma metodologia de aplicação de questionários 

(CEDEC, 2015).  
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participar de tal intervenção. Após esta verificação foram feitos ajustes no 

questionário, definindo o enfoque das perguntas. 

O questionário com perguntas abertas apresenta como vantagem a 

possibilidade de explorar todas as possíveis respostas a respeito de um item, 

que por meio do questionário direto é possível coletar diretamente a resposta 

desejada (NOGUEIRA, 2002). A abordagem quali-quantitativa foi utilizada para 

os questionários, por oferecer uma maior riqueza do conjunto de dados 

coletados, conforme indica Minayo (2001, p.22). Um aspecto complementa o 

outro, pois, a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, minimizando 

desvios da veracidade. 

Para garantir a isonomia desta avaliação quanto à seleção da população 

amostral, foi adotado o critério de amostragem acidental, onde se abordava a 

primeira pessoa que passava na área de convivência (local comum às quatro 

unidades escolhidas), e assim que se concluía a captação das respostas se 

contava mais cinco pessoas passantes e se abordava a sexta. Com isso, se 

buscou garantir aleatoriedade dos dados, dando maior confiabilidade aos 

mesmos.  

Para o público frequentador das unidades aplicamos os questionários em 

uma amostra de 20 pessoas por unidade, totalizando 80 questionários. Para o 

grupo de técnicos de manutenção das áreas verdes, foram 12 funcionários 

envolvidos com a manutenção das áreas verdes das unidades amostradas.  

Os questionários foram realizados nos seguintes dias: 31/03 e 01/04 no Sesc 

Itaquera; 07 e 08/04 no Sesc Interlagos; 12/04 e 15/04 no Sesc Ipiranga; e 05 e 

06/05 no Sesc Belenzinho. De modo a garantir um perfil de público mais 

heterogêneo, os dados foram sempre coletados um dia durante a semana e um 

dia no sábado. 

A aceitação do público foi quase total, pois apenas uma pessoa das 80 

indagadas não quis responder o questionário, o que mostra o quanto o público 

do Sesc é receptivo e colaborativo. Além das 16 perguntas, em todos os casos 

houve diversos elogios aos espaços e às programações, e sugestões de 

melhoria ou retorno de instalações que já existiram nessas unidades. 
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A expectativa junto ao público frequentador era entender se as áreas verdes 

nas unidades fazem diferença para a visita. Já em relação aos funcionários que 

cuidam dessas áreas, esperava-se compreender como eles percebem as áreas 

verdes e quais são as dificuldades para mantê-las bonitas e saudáveis. 

Para analisar o conteúdo obtido nas pesquisas, as respostas obtidas foram 

tabuladas em planilhas do software Excel, onde se tabulou as planilhas e 

gráficos e calcularam-se as médias que para auxiliaram as análises estatísticas. 

Os resultados obtidos serão apresentados na sequência. 

 

6.1 Estudo de caso: Áreas verdes nas quatro unidades do Sesc SP 

 

O Sesc é uma instituição privada, de abrangência nacional, criada em 1946 

com a finalidade de proporcionar qualidade de vida aos trabalhadores desses 

segmentos por meio da oferta de atividades nas áreas de cultura, lazer, saúde, 

educação e assistência e mantida pelos empresários do comércio de bens, 

serviços e turismo. A base conceitual de sua criação é a Carta da Paz Social 

(2012, p. 12), que em um dos seus principais tópicos temos: “o capital não deve 

ser considerado apenas instrumento produtor de lucro, mas, principalmente, 

meio de expansão econômica e bem-estar coletivo” (SERAPIÃO, 2016). 

Seu início focava principalmente na questão do bem-estar, mantendo 

casarões alugados com médicos e dentistas que prestavam assistência 

enfatizando a boa saúde como qualidade de vida. Neste começo alguns grupos 

culturais e de teatro amador já ganhavam espaço nas instalações. Nas áreas 

externas eram improvisadas quadras e o esporte passou a ser trabalhado 

também. 

Com o passar do tempo, mas sempre com o foco no atendimento ao público 

e levar o bem-estar aos comerciários, foram criadas as Unidades Móveis de 

Orientação Social (UNIMOS), furgões adaptados que levavam às cidades do 

estado atividades culturais, educativas e esportivas. 

Mesmo com as mais diversas instalações, a instituição mantém seu 

objetivo de acolhida aos mais diversos públicos e a busca permanente de 

propagar os princípios humanísticos e do acesso universal, onde o público pode 
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ter contato com diferentes linguagens e usufruir de serviços pouco 

convencionais, com programas específicos. É precursor no trabalho com idosos 

e no combate ao desperdício de alimentos. Em busca do bem-estar, os 

visitantes são convidados à socialização e ao convívio coletivo. Com unidades 

urbanas e centros de lazer (parques), a instituição estimula que diferentes faixas 

etárias participem juntas das mais diversas ações.  

Atualmente, no país, a abrangência do Sesc chega a 2,2 mil municípios 

com unidades fixas ou móveis. Assim, o objetivo da instituição é alcançar junto à 

sociedade uma formação de pessoas que possam refletir de forma coletiva, 

construindo um futuro melhor a todos. 

No Estado de São Paulo existem 37 unidades em 19 cidades e um plano 

de expansão de mais cinco instalações para os próximos anos. O foco de 

atendimento são os trabalhadores do comércio de bens e serviços e seus 

dependentes, que podem fazer gratuitamente a credencial plena (matrícula) e 

usufruir de todas as instalações e atividades, sendo muitas delas gratuitas ou 

com valores subsidiados, muito acessíveis. As pessoas que não trabalham no 

setor de comércio e serviços podem fazer a credencial a uma atividade para 

praticar cursos físico-esportivos, com menor ou nenhum subsidio. Algumas 

atividades, como odontologia e uso dos parques aquáticos são de uso exclusivo 

das pessoas que possuem a credencial plena. 

Com o fortalecimento das discussões ambientais pela sociedade, o Sesc 

assumiu esse compromisso, adotando parâmetros para um crescimento 

sustentável. Passou também a adotar em suas unidades, desde a fase de 

projeto, uma série de procedimentos que favorecem a sustentabilidade no seu 

conjunto de ações. Também na programação socioeducativa das unidades, o 

tema tem ganhado mais espaço. Com diversas exposições, seminários, oficinas 

e atividades junto aos escolares e ao público em geral, foram plantadas as 

sementes de respeito à natureza e à vida. O Sesc apresenta as discussões 

socioambientais com diversas abordagens, inclusive artísticas, fazendo que os 

aprendizados de conceitos sejam mais criativos. 

Em 1992, com a inauguração do Sesc Itaquera, a questão de 

minimização de uso da água foi implantada. Um exemplo é que até então eram 
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utilizados 200 litros de água por cada pessoa que adentrava uma de nossas 

unidades. Com ações de instalação de torneiras com redutores de vazão, 

válvulas de descarga inteligentes, passou a se utilizar 70 litros por pessoa. Hoje 

diversas ações para redução de consumo de recursos naturais e minimização de 

geração de resíduos são adotadas.  

Desde 2010, o programa “Lixo menos é mais” trabalha junto aos 

colaboradores da instituição a gestão dos resíduos sólidos, tendo resultados 

expressivos na redução do uso de papel e embalagens descartáveis e na 

destinação socioambientalmente correta para os resíduos gerados. Um dos 

temas deste programa é a compostagem.  

Aliar a responsabilidade ambiental à arquitetura responsável deu ao Sesc, 

na unidade de Sorocaba, sua primeira certificação ambiental, o Leed Gold13. 

Para obter este selo verde, diversas questões são observadas durante a 

construção, como o uso da água, a poluição que a poeira da obra causa no 

ambiente, quantidade de área permeável, a existência de um programa de 

educação ambiental. A arquitetura das unidades favorece a entrada da luz 

natural, aproveitando o calor do sol para o aquecimento da água das piscinas e 

vestiários e nos novos projetos de paisagismo indica o uso de plantas nativas 

que favorecem a biodiversidade e requerem menor manutenção. 

Com esta série de mudanças nos projetos, obras e ações, a instituição 

pretende fomentar no público frequentador um olhar crítico e expor 

possibilidades de ações práticas cotidianas, também alinhadas a uma 

necessidade global de aperfeiçoar o uso dos bens naturais e visando a 

responsabilidade social que baseia a instituição. 

De modo geral, as áreas verdes nas unidades do Sesc cumprem um 

papel além da contemplação e do contato com a natureza. As duas unidades 

parques na capital, Itaquera e Interlagos, as mais estruturadas em termos de 

espaços educadores voltados à educação ambiental, favorecem a imersão em 

                                                           
13 Leed (Leadership in Energy and Environmental Design): termo em inglês que significa liderança em 

projeto de energia e meio ambiente, visa o repensar dos projetos e construções de edifícios, onde as 

instalações são pautadas na consciência de redução do impacto e no tripé social, econômico e ambiental. 

Dependendo do atendimento aos pré-requisitos, a certificação pode ser Certificado, Prata, Ouro ou Platina 

(CBG, 2017). 
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ambientes naturais, com a produção de mudas nos viveiros e o contato direto 

com os jardineiros e viveiristas que produzem estas novas vidas. O público tem 

a oportunidade de conhecer o cultivo de diversas espécies da flora brasileira e 

aprofundar conhecimentos de manejo de áreas verdes. 

A fim de trazer mais detalhes sobre as áreas pesquisadas, segue uma 

breve apresentação das unidades: 

 

6.1.1 Sesc Belenzinho 
 

Por um período de cinco anos o Sesc operou suas atividades nas antigas 

instalações desta fábrica, com algumas adaptações, como uma sala com 

colunas e tijolos aparentes receberam espetáculos musicais, teatrais e outras 

intervenções. Para atender uma demanda da região, que é carente de espaços 

de lazer, o Sesc demoliu boa parte da antiga fábrica e ergueu um novo prédio, 

que, em 2012 foi aberto ao público, oferecendo piscinas (cobertas e abertas), 

quadras poliesportivas, teatro, comedoria e uma praça que integra a unidade à 

cidade. Nesta praça encontramos hoje aproximadamente 230 exemplares 

arbóreos, entre nativas e exóticas, que pertencem ao projeto da arquiteta-

paisagista Isabel Duprat14. As plantas mais frondosas ficam às margens do 

terreno, fato que faz com que elas sumam perto de uma área construída de 

50.000 m2. 

Inaugurada em dezembro de 2012, a unidade do Belenzinho está situada 

em um terreno de aproximadamente 32.000 m² no bairro do Belém, zona leste 

de São Paulo. Este terreno abrigava a antiga fábrica dos Moinhos Santista, 

fundada em 1905, que trouxe ao bairro, na década de 1930, um número muito 

grande de operários para trabalharem na tecelagem e na moagem de grãos, 

sendo que diversas vilas operarias ali se formaram. Muitas dessas vilas e 

características da época ainda se mantêm. Observa-se na imagem abaixo o 

bairro e ausência de áreas verdes; as árvores observadas ficam no interior do 

cemitério da Quarta Parada. A UO está situada na Prefeitura da Mooca, que 

apresenta densidade demográfica de 9,77 hab/km2 e índice de área verde de 
                                                           
14 Isabel Duprat: Arquiteta paisagista brasileira, que sofreu fortes influencias de Burle Marx e apresenta 
estes conceitos em seus projetos, onde um dos principais foi a revitalização do Instituto Moreira Salles no 
Rio de Janeiro.  
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0,35m2/hab. Este valor está muito abaixo do valor recomendado pela Sociedade 

Brasileira de Arborização Urbana, que é de 15m²/habitante. 

A unidade recebe em média um público de 5.400 pessoas por dia ao 

longo do ano, porém, no verão, período de alta demanda do público, chega a 

abrigar até 12.000 pessoas por dia nos finais de semana. Seguem abaixo 

algumas imagens da unidade. 

 

Figura 7 – Vista área do Sesc Belenzinho e arredores 

 

Fonte: Google Earth 
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Figura 8 – Sesc Belenzinho 

 

Foto: Emerson R. Zamprogno 

 

Figura 9 – Sesc Belenzinho 

 

Foto: Tripadvisor 
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6.1.2 Sesc Interlagos 
 

O SESC Interlagos, inaugurado no ano de 1975, localiza-se na região sul 

da cidade de São Paulo, sendo banhado em seu entorno por águas da Represa 

Billings. Seus 500.000 m² foram adquiridos na década de 1960. O local que era 

uma antiga fazenda de café que deu lugar às instalações de lazer do Sesc. 

Com projeto arquitetônico de autoria do escritório Botti & Rubbin de 

Arquitetura, a área construída incluí a sede social, o conjunto aquático, o ginásio 

poliesportivo, quadras externas e áreas de serviço, totalizando uma média de 

30% da área total; os 70% restantes de área foram incluídos no projeto 

paisagístico de Rosa Grená Kliass, com orientação do botânico Henri Blossfeld, 

que assessorou o manejo do parque até meados da década de 1980. Esse fato 

já demonstra o cuidado da intuição e preocupação com o ambiente.  

 

Figura 10 – Vista aérea do Sesc Interlagos 

 

Fonte: Google Earth 

 

No início de suas atividades o Sesc Interlagos era caracterizado como 

Clube de Campo do Comerciário, sendo frequentado por pessoas de todas as 
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regiões da cidade. Hoje, sua maior frequência é de moradores do entorno, já 

que com o avanço da urbanização a área ao redor foi completamente habitada. 

Com o passar dos anos a cidade foi crescendo ao redor da unidade, tornando-se 

hoje uma “ilha verde” (OLIVEIRA,1999). 

 Diversos projetos com a temática ambiental ancoraram a programação da 

unidade. Começou com o Cemeio – Centro de Estudos do Meio, seguindo com o 

programa Viva o Verde e, atualmente, projetos como o ASAS - Formação de 

Agentes Socioambientais, Adote uma Árvore, entre outros, dão continuidade ao 

programa permanente de educação socioambiental. 

 

Figura 11 – Vista aérea do Sesc Interlagos 

 

Fonte: Sesc Interlagos 
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Figura 12 – Instalação lúdica Jacaré – Sesc Interlagos 

 

Foto: Pedro Vannuchi 

 

Figura 13 – Bosque de Pinheiros do Brejo – Sesc Interlagos 

 

Foto: Alessandra Gonçalves 



93 

 

Figura 14 – Lago – Sesc Interlagos 

 

Foto: Sonia Inácio 

 

 

6.1.3 Sesc Itaquera 
 

Em 1992 surgiu a primeira unidade na Zona Leste da Capital, o Sesc 

Itaquera. Com área construída de 25.000 m2 conta com área total de 350.000m² 

de áreas verdes que se conectam ao Parque do Carmo e no Parque Natural 

Fazenda do Carmo. Essas três áreas são abrangidas pela APA do Carmo e 

possuem aproximadamente 860 hectares. SESC Itaquera conta com nove 

edificações distintas e capacidade de atendimento de até 20.000 pessoas dia. O 

principal atrativo do público desta unidade é o parque aquático, com 5.000 m2 de 

espelho d’água, que é composto por tobogãs, cascatas e demais instalações 

para interação do público. Para orientar o projeto de áreas verdes foi contratada 

a arquiteta-paisagista Rosa Kliass. Foram usadas plantas nativas e exóticas, 

focando na estética e bem-estar do público. Foi preservada na área central da 

unidade a mata nativa misturada com eucaliptos de reflorestamento. Essa 

vegetação ameniza o calor em dias quentes e acolhe a chegada do público na 

unidade (SERAPIÃO, 2016). 
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A junção da APA, do Parque Natural Municipal e do Sesc forma um 

maciço vegetal, que é a área verde mais representativa da Zona Leste. Na 

região mais populosa da capital e com o menor percentual de área verde por 

habitante, a conservação desta área é fundamental para manter a qualidade 

ambiental.  

 

Figura 15 – Vista aérea do Sesc Itaquera 

 

Fonte: Google Earth 

 

O programa de educação ambiental da UO promove atividades para 

receptivo de escolas para imersão nestas áreas verdes. Além das trilhas, a 

unidade possui orquidário, viveiro de plantas, horta e pomar, e todos os espaços 

são utilizados para o desenvolvimento de ações de educação ambiental. Os 

parques lúdicos, como o Bichos da Mata, a Orquestra Mágica e o Espaço de 

Aventuras, também possibilitam esta discussão de forma divertida para crianças 

e adultos.  
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Figura 16 – Vista aérea do Sesc Itaquera 

 

Foto: Joca Duarte 

 

Figura 17 – Vista aérea do Sesc Itaquera 

 

Foto: Eduardo Dalastela 
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Figura 18 – Parque aquático do Sesc Itaquera 

 

Foto: Eduardo Dalastela 

Figura 19 – Instalações do Sesc Itaquera 

 

Foto: Eduardo Dalastela 
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6.1.4 Sesc Ipiranga 
 

Inaugurado em 1992, o Sesc Ipiranga está margeado pelo Parque da 

Independência e pelo Museu do Ipiranga, bairro histórico e emblemático na 

capital. A proximidade das instalações históricas limitou a altura da construção 

(SERAPIÃO, 2016). Na imagem abaixo se observa o Sesc Ipiranga e o Parque 

da Independência, local onde a República foi proclamada, portanto local com 

uma representatividade histórica grande para a cidade. O Parque tem a área 

verde mais significativa da região, sendo que seu jardim segue a linha clássica 

francesa, com muitas plantas exóticas e topiadas. 

 

Figura 20 – Vista aérea do Sesc Ipiranga e do Museu do Ipiranga 

 

Fonte: Google Earth 

 

A unidade do Ipiranga possui área construída de aproximadamente 8.000 

m2 e área total do terreno de cerca de 7.300m2. 

Tem capacidade de atendimento de até 3.500 pessoas por dia. Com 

espaços bem aproveitados e uma piscina coberta no subsolo, onde um domus 

aproveita a claridade natural, a unidade torna-se acolhedora com a moldura 

verde do parque vizinho. Ao fundo há um quintal, como é conhecido o espaço 



98 

 

com árvores, jardins e gramados e onde são realizadas diversas atividades para 

todas as idades. O paisagismo original da unidade é da arquiteta-paisagista 

Rosa Kliass, porém com o correr do tempo e a falta de manutenção adequada, 

as características originais se perderam. De aulas de ginástica a esportes 

adaptados, o jardim favorece o convívio de todos que passam por ali, e tornou-

se o quintal dos moradores do bairro. 

 

Figura 21 – Área do quintal do Sesc Ipiranga 

 

Fonte: Luciana Itapema 
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Figura 22 – Área do quintal do Sesc Ipiranga 

 

Fonte: Luciana Itapema 
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7 Resultados e discussão  

Os resultados apresentados a seguir foram obtidos após a aplicação dos 

questionários junto ao público e aos funcionários nas quatro unidades 

amostradas. 

 

7.1 Pesquisa junto ao público 

 

Ao todo foram aplicados 80 questionários para captar a percepção 

ambiental do público, tivemos os resultados apresentados na figura 23. 

Observa-se na figura 23 que 90% do público frequentador da unidade do 

Belenzinho possui alguma credencial (plena ou atividades), na unidade do 

Ipiranga 70% do público é credenciado, no Sesc Itaquera 65% e no Sesc 

Interlagos 55%. Portanto, entende-se que o objetivo da instituição que é atender 

seu público prioritário tem sido atingido. Para esta pesquisa, que visa fornecer 

subsídios para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, este é 

o principal público prioritário do Sesc, entendemos que os objetivos da 

instituição têm sido alcançados. 

 

Figura 23 - Frequentadores entrevistados com credencial do Sesc 

 

 

Na tabela 4 e na figura 24, observamos as diferentes faixas etárias do 

público das unidades amostradas. A maior parte dos entrevistados está entre 30 

a 59 anos, mas o público de terceira idade, acima de 60, também é bem 
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representativo. Esse fato condiz com as programações oferecidas pelas 

unidades, que têm o propósito de atrair diversos públicos e promover a 

integração entre eles. 

 

Tabela 4 – Faixas etárias dos frequentadores entrevistados: 

 

        
 

 

Figura 24 – Faixas etárias dos frequentadores entrevistados: 

 

De modo geral o público é bem diverso e equilibrado entre os gêneros. 

Obtivemos nesta pesquisa na unidade do Belenzinho, 55% de público masculino 

e 45% de público feminino, na unidade do Ipiranga 45% masculino e 55% 

feminino, na unidade de Itaquera 55% masculino e 45% feminino e na unidade 

de Interlagos 60% masculino e 40% feminino. Havia a opção ”Outros”, porém 

esta não foi mencionada nenhuma vez. Sabendo que nosso público é 
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heterogêneo, a elaboração das atividades de sensibilização deve levar essa 

questão em conta e nos ajuda a entender que a preocupação e a percepção 

ambiental existem nas pessoas indiferentes ao gênero. 

 

Figura 25 – Gênero dos frequentadores entrevistados 

 

 

De modo predominante, a pesquisa constatou que as unidades são 

frequentadas por moradores da região. Dificilmente as pessoas se deslocam de 

regiões muito distantes para frequentar as atividades. Muito provável a falta de 

transporte público e a dificuldade de acesso contribuem para este uso regional, 

tanto que a unidade mais próxima a uma estação de metrô, o Sesc Belenzinho, 

é onde se obteve maior diversidade de origens de frequentadores. 
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Figura 26 – Região da cidade que os frequentadores entrevistados moram: 

  

 

 

 

Tabela 5 – Grau de escolaridade dos frequentadores entrevistados: 

 

 

Como característica da cidade de São Paulo, os bairros mais periféricos e 

distantes do Centro possuem mais baixo grau de escolaridade, fato que também 

se evidenciou em nossa pesquisa. As unidades de Interlagos e Itaquera 

apresentaram o público com mais baixa formação escolar formal. Diante deste 

fato social, é muito importante uma instituição como o Sesc neste território, pois 
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leva em suas atividades a educação não formal que complementa a formação 

cultural desta população. 

 

Figura 27 – Grau de escolaridade dos frequentadores entrevistados: 

 

 

Mais uma característica social já conhecida na capital de São Paulo foi 

confirmada neste levantamento: a população dos bairros mais periféricos possui 

menor renda mensal. Por outro lado, observamos na tabela 6 e no gráfico 6 que 

o público que frequenta a unidade do Ipiranga possui maior renda mensal e nas 

unidades de Interlagos e Itaquera os frequentadores têm ganhos de até três 

salários mínimos. Na unidade do Belenzinho observamos a maior diversidade 

quanto à renda dos frequentadores. Essa heterogeneidade confirma que o 

trabalho com o público deve ser amplo e constante. 

 

 

Tabela 6 - Faixa salarial dos frequentadores entrevistados: 
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Figura 28 - Faixa salarial dos frequentadores entrevistados: 

 

 

 
Salas de ginástica multifuncional, piscinas, ginásios bem equipados e 

campos esportivos a céu aberto são os itens citados como motivadores 

principais do público para ir às unidades. A prática de atividades físicas foi o item 

mais citado em todas as unidades como o motivo principal desta visita, em 

segundo vem as atividades culturais e artísticas, como exposições, shows, e 

outras intervenções. Entendemos que este resultado também se deu devido aos 

horários da realização das entrevistas, que foram realizados em dias da semana 

à tarde e aos finais de semana pela manhã. 
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Figura 29 - Principal motivo que levou os frequentadores entrevistados a esta 

visita: 

 
 
  

Na figura 30, observamos que 66,25% do público pesquisado frequenta 

outras unidades do Sesc, sendo que na unidade do Ipiranga esse índice é de 

60%; no Belenzinho é de 65%; Itaquera 85%; e Interlagos, 55%, o menor 

percentual. Este menor percentual provavelmente se dá devido à distância da 

unidade de outras e a mobilidade urbana que é comprometida na região. 

 
Figura 30 - Frequentar outras unidades do Sesc: 
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Na figura 31, obtivemos do público as áreas da unidade que eles mais 

frequentam. Em primeiro lugar apareceu as áreas de convivência, que são 

espaços comuns às quatro unidades amostradas e locais que oferecem locais 

de leitura, descanso, sinal de internet gratuita e uma interação grande com os 

mais diversos públicos que frequentam as unidades. Em segundo lugar, estão 

os espaços de alimentação, que possuem um cardápio saudável e convidativo. 

Outro local da unidade que os pesquisados constumam frequentar bastante são 

as áreas verdes, que mesmo não sendo a motivação principal para a ida à 

unidade, as pessoas também não deixam de ir a estes espaços buscando bem-

estar e qualidade de vida, conforme veremos nas respostas da questão que 

segue. 

 
 

Figura 31 – Áreas da unidade mais frequentadas: 

 

 
Na figura 32, temos as respostas compiladas da pergunta, se as áreas 

verdes da unidade que ele está colabora para seu bem-estar. Já esperávamos 

que nas unidades Itaquera e Interlagos as pessoas expressariam mais esta 

conexão com as áreas verdes. Muitas disseram que se sentem bem, devido a 

amplitude destas áreas e o contato próximo. Vale ressaltar algumas frases do 
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púlico do Sesc Interlagos que reforçam esta conclusão: “Ajudam a respirar 

melhor, tranquiliza e relaxa”; “Faz bem a saúde e tira o estresse do cotidiano”; “É 

tudo lindo, traz paz e sossego”. No Sesc Itaquera, depoimentos incluem: “Porque 

estimula a fazer exercícios ao ar livre”; “Local bem cuidado e muito agradável de 

estar”; e “É um local para relaxar e jogar bola após a semana de trabalho”. Mas 

também tivemos algumas reclamações como uma frequentadora do Sesc 

Itaquera que apontou que sim, coloboram na sua qualidade de vida, mas tem 

muitos mosquitos. Uma agradável surpresa na aplicação dos questionários foi a 

unidade do Ipiranga, onde todo o público pesquisado apontou como sim, as 

áreas verdes da unidade colaboram para seu bem-estar, e podemos observar 

estas evidências com as afirmações do público para a unidade, como: “Local 

agradável, bem cuidado e seguro”; “É gosotoso ver as plantas, as árvores. 

Lembra a infância”; e, “Achou fofo e bonito”. Este sentimento de acolhimento que 

as áreas verdes proporcionam ficou bem marcado nos comentários do público 

desta unidade. Porém, na unidade do Belenzinho obtivemos respostas diversas, 

como: “Poderia ter mais árvores na praça”; “Tem poucos jardins, poderia ter 

mais”; e “Mas poderia ter mais”. A área em si das unidades do Ipiranga e do 

Belenzinho são bem similares, porém pudemos comprovar que o público 

frequentador da unidade do Belenzinho não percebe as árvores e áreas verdes 

existentes. Tivemos como média das notas atribuidas pelo público da unidade 

do Belenzinho 6,25; para o o Sesc Itaquera 9,3 e para o Sesc Interlagos 9,7 e 

para o Sesc Ipiranga 9,8 
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Figura 32 - As áreas verdes desta unidade colaboram para o seu bem-estar: 
 

 
 
 
 

Na figura 33, o público apontou instalações e outros elementos que 

agregariam nas áreas verdes. Na unidade Belenzinho, a identificação das 

plantas, que existe, aliás, e a instalação de uma horta foram as duas mais 

presentes nas respostas. No Sesc Ipiranga, a instalação de um redário e a 

identificação das plantas existentes foram as duas respostas mais presentes. No 

Sesc Itaquera, assim como no Ipiranga, a instalação de um redário e a 

identificação das plantas foram as mais citadas. No Sesc Interlagos, a 

identificação das árvores ficou em primeiro, seguido por duas outras respostas: a 

instalação de arvorismo e de redário. Outras instalações que não constavam na 

lista e apareceram com frequencia foi playground no Sesc Ipiranga, brinquedo 

de cordas no Sesc Interlagos e áreas de leitura ao ar livre em Itaquera. 
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Figura 33 - Em relação às áreas verdes, o que você gostaria que tivesse 

nesta unidade 

 

 
 
 

Na figura 34, observamos que o público costuma frequentar parques e 

praças na cidades, e a grande parte das respostas do motivo destas vsitas é em 

busca de pratica de esportes ao ar livre, seguido por convívio com amigos e 

passeio com cachorro.  
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Figura 34 - Você costuma frequentar parques ou praças na sua cidade: 

 
 

Na figura 35, observamos que o público tem clareza do quanto é 

importante as áreas verdes para a manutenção da qualidade de vida, os 

benefícios que a natureza pode proporcionar, sendo que a nota do público ficou 

com média 9,7 de importância.  

 
Figura 35 - Em uma escala de 0 a 10, em sua opinião as áreas verdes influem 

na sua qualidade de vida. 
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Na figura 36, o público aponta as ações em prol do meio ambiente que 

costuma praticar. Surgiram o cuidado com o desperdicio de alimentos como o 

item citado mais presente, sendo seguido por separar o lixo, andar a pé ou de 

bicicleta, cuidar de jardins e por último frequentar cursos ligados à área 

ambiental. Fora os itens listados no questionário, também apareceram ações 

como captar a água da chuva para reuso, não usar sacolas plásticas, não jogar 

lixo na rua, passar as experiências para os filhos, respeitar espaços públicos, 

entre outros. De modo geral, tivemos no Ipiranga 73 citações, seguido por 64 em 

Interlagos, 63 no Belenzinho e 56 em Itaquera, assim podemos dizer que o 

público que frequenta a unidade do Ipiranga costuma praticar mais ações em 

favor do meio ambiente, comparado às outras unidades. 

Introduzimos essa questão para apurar do público se já havia uma pre 

disposição e ações em prol do meio ambiente, pois entendemos que se de fato 

aparecessem estas ações, nosso público já possuía algum grau de sensibilidade 

para apreciar as áreas verdes e preserva-las. 

 
 

Figura 36 - Você costuma ter alguma ação em favor do meio ambiente 
 

 
  

As áreas verdes também são locais de contemplação, descanso e lazer. 

Diante disso os redários foi instalação mais apontada nas unidades Ipiranga e 
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Interlagos, com elas as áreas verdes se tornaria espaços convidativos ao ócio 

produtivo. Este repouso colabora para a regeneração do estresse cotidiano e 

são muito atraentes para o público. 

Algumas ações podem aproximar o público destas áreas, pois sabemos 

que as pessoas tendem a conservar mais o que conhecem. Nesse sentido, a 

identificação das plantas nas unidades é primordial, pois cria um campo de 

informações que podem atrair os visitantes. Este item foi o mais significativo 

quando analisamos as respostas da questão 13, que aborda o que o público 

gostaria que tivesse nas áreas verdes das unidades amostradas.  

Para que seja eficiente, está identificação deve ser simples e atrativa, 

conter informações básicas e criativas. Para a inauguração da unidade do 

Belenzinho, foi implantado a identificação das árvores, porém o material utilizado 

não foi eficiente, pois não favorecia a leitura das informações que constavam em 

belos totens de madeira, portanto tivemos uma instalação bonita, porém não 

eficaz. Segue imagens destas instalações no Sesc Belenzinho e outras de mais 

fácil visualização das informações. 

 

Figura 37 – Sugestões de placas 

Placas de identificação 

 

Fonte: 

http://rabbat.com.br/objeto/sinalizacao%20sesc

%20belenzinho/fotos.html 

Placas de Identificação 

 

 

Fonte: 

http://rabbat.com.br/objeto/sinalizacao%20ses

c%20belenzinho/fotos.html 

Parque do Ibirapuera – São Paulo/SP 

 

Universidade Federal de Santa 

Catarina – Florianópolis/SC 
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Foto: Alessandra Gonçalves 

 

Foto: Alessandra Gonçalves 

Instituto Inhotim – Brumadinho/MG 

 

 

Foto: Alessandra Gonçalves 

Jardim Botânico de Bogotá – 

Bogotá/Colômbia 

 

Foto: Ramón S. Bonzi 

Praça Batista Campos – Belém/PA 

 

Foto: Tássia Barros (Coordenadoria de 

Comunicação Social – Belém) 

Jardim do Paço – Campinas/SP 

 

Foto: Carlos Bassan 
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Nas últimas duas imagens podemos ver o uso de QRCode15, código que 

pode conter diversas informações sobre as árvores, como suas caracteristicas 

botânicas e curiosidades em geral. Assim, podemos ampliar a informação sem 

ter que  utilizar  grandes placas, o que poderia gerar poluição visual e tornar a 

paisagem desagradável. 

Para este item de identificação elaboramos um guia de identificação de 

árvores, onde estão presente as 24 árvores mais presente nas unidades do 

Sesc. A proposta é de uma peça gráfica que pode ser distribuída na entrada das 

unidades e disperte no público a vontade de olhar para as árvores e para a 

paisagem como um todo. O folheto apresenta as espécies, seus detalhes para 

facilitar a identificação e outras informações que visam estimular e orientar o 

plantio, informando sobre os beneficios que a arborização urbana traz às 

pessoas. 

Outra instalação que aproxima as pessoas das áreas naturais e foi 

apontada como relevante para o público para qualificar as áreas verdes nas 

unidades foram as hortas. Atualmente vários grupos e coletivos urbanos 

trabalham com a implantação de hortas em áreas públicas, como praças, 

escolas, terrenos baldios, entre outros espaços, e com isso a população que vive 

ao redor passa a ter contato com a produção natural de alimentos e, 

principalmente, passa a ter contato com a terra. Por isso, essas instalações são 

interessantes nas unidades do Sesc, sejam elas permanentes, ou itinerantes. Os 

jardins utilitários remetem aos egípios e ganham cada vez mais adeptos nas 

cidades, são fonte de alimento e permitem uma diversidade de ações 

educativas. Algumas unidades, como o Sesc Interlagos e Itaquera, já possuem 

essas instalações e têm trabalhado permanente junto ao público, sendo as 

hortas espaços bem visitados e ferramentas de educação socioambiental. 

Unidades com áreas verdes menores podem se apropriar deste tipo de 

instalação de modo alternativo,e assim incentivar o público e apresentar 

diferentes propostas de instalações. Abaixo, seguem algumas imagens de 

instalações de horta urbana. 

                                                           
15 QR Code (Quick Response) -  quer dizer resposta rápida, em inglês. É um código de barras em 2D (duas 

dimensões), criado eletronicamente para armazenar algum conteúdo e informar rapidamente as pessoas. 
Pode ser lido através de um aplicativo de smartfones. 
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Figura 38 – Sugestões de hortas 

Telhado do Shopping Eldorado – São 

Paulo/SP 

 

Foto: Alessandra Gonçalves 

Telhado do Shopping Eldorado – São 

Paulo/SP 

 

Foto: Alessandra Gonçalves 

Bairro em São Francisco – Estados 

Unidos 

 

Foto: Fernando Angeoletto 

(http://www.oeco.org.br/reportagens/27417-

hortas-urbanas-uma-revolucao-gentil-e-

organica/) 

Sesc Interlagos – São Paulo/SP 

 

 

 

Foto: Ivy Granata 

 

 

 

Áreas de playground ou Espaços de Brincar, como são chamados no 

Sesc, foi o item mais citado que não constava na lista. O brincar é fundamental 

para o desenvolvimento das crianças e quando estas brincadeiras são ao ar livre 
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e em meio à áreas verdes, o ganho é ainda maior, pois as crianças passam a ter 

contato com todos os serviços ecossistemicos que a vegetação pode oferecer.  

Segue imagens de possíveis instalações ao ar livre. 

 

Figura 39 – Sugestões de redários e brinquedos 

Redário Spa Água Santa – 

Descalvado/SP 

 

Fonte: 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDire

ctLink-g2348687-d2432362-i174963594-

Spa_Agua_Santa-

Descalvado_State_of_Sao_Paulo.html 

Redário 

 

 

Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/31236692413450

075/ 

Brinquedo de madeira 

Sesc Bertioga – Bertioga/SP 

 

Fonte: 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDire

ctLink-g780023-d3224714-i119341458-

Centro_de_Ferias_SESC_Bertioga-

Bertioga_State_of_Sao_Paulo.html 

Playground Residencial – Projeto 

Ana Paula Magaldi  

 

 

Fonte: 

http://plantas.digisa.com.br/paisagismo/jardi

m-com-playground-para-as-criancas/3384/# 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g2348687-d2432362-i174963594-Spa_Agua_Santa-Descalvado_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g2348687-d2432362-i174963594-Spa_Agua_Santa-Descalvado_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g2348687-d2432362-i174963594-Spa_Agua_Santa-Descalvado_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g2348687-d2432362-i174963594-Spa_Agua_Santa-Descalvado_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g780023-d3224714-i119341458-Centro_de_Ferias_SESC_Bertioga-Bertioga_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g780023-d3224714-i119341458-Centro_de_Ferias_SESC_Bertioga-Bertioga_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g780023-d3224714-i119341458-Centro_de_Ferias_SESC_Bertioga-Bertioga_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g780023-d3224714-i119341458-Centro_de_Ferias_SESC_Bertioga-Bertioga_State_of_Sao_Paulo.html
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Playground na Pousada Lagoa Silvana – 

Ipatinga/MG 

 

 

Fonte: 

https://www.lagoasilvana.com.br/visualizar_opcao

.aspx?id=9 

Playground no Bosque Municipal 

Rangel Pietraróia – Marília/SP 

 

 

Foto: Lígia Ferreira 

 

Para melhorar a gestão das áreas verdes das unidades é necessário 

fornecer uma formação aos funcionários que são responsáveis pelo manejo. 

Para esta formação, os cursos devem ser períodicos e abrager todos os temas 

relacionados a manutenção de áreas verdes. Esta informação técnica deve estar 

disponível no cotiadiano dos funcionários, assim elaboramos um Manual para 

manutenção de áreas verdes no Sesc SP, com uma linguagem simples e 

orientações cotidianas pretendemos facilitar a lida diária mesmo para os 

funcionários que não possuem formação especifica na área ambiental. 

É fundamental que estas equipes busquem mais informações sobre 

manutenção de áreas verdes, este manual possui apenas informações básicas 

de manejo, e com ele, as equipes terão uma referência para buscar mais 

informações, já que a literatura nesta área é restrita e pouco especifica para a 

vegetação e clima brasileiro. Como complemento à pesquisa do mestrado, 

sugerimos ao Sesc que cada funcionário responsável pela manuetnção receba 

uma cópia impressa, junto com um treinamento que aborde todos os itens 

apresentados. 

Vale ressaltar as falas dos funcionários quanto à dificuldade de manejo 

das áreas, onde falta qualificação técnica das equipes internas e externas o que 

https://www.lagoasilvana.com.br/visualizar_opcao.aspx?id=9
https://www.lagoasilvana.com.br/visualizar_opcao.aspx?id=9
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dificulta ter um bom resultado final; a falta de tecnificação, pois em poucas áreas 

possuimos irrigação e a falta de conceito paisagistico também são fatores 

limitantes para esta qualidade final das áreas verdes. Com essas deficiencias as 

áreas passam a ficar menos qualificadas e o objetivo final que é trazer bem-estar 

ao público frequentador fica dificil de ser alcançado. 

 

7.1.1 Guia: Arborizar – Um despertar para as árvores 
 

Durante o processo de aplicação dos questionários e devido as respostas 

obtidas surgiu a ideia de alguma ação junto ao público para aproximá-los das 

áreas verdes do Sesc, algo convidativo e que despertasse nas pessoas a 

vontade de conhecer as árvores e as áreas verdes das unidades. Neste material 

é apresentado as 24 árvores mais freqüentes nas unidades do Sesc, também 

um manual de como deve ser o plantio de uma muda, como uma árvore funciona 

e o que não se deve ser feito no momento do plantio para que não haja 

insucesso. 

Assim esse guia tem como objetivo sensibilizar e despertar o interesse do 

público frequentador das unidades do Sesc São Paulo para observar as áreas 

verdes e principalmente as árvores nas unidades. O material na integra é o 

primeiro apêndice deste trabalho segue a imagem da capa do material extra. 

 

Figura 40 – Capa do Guia - Arborizar 
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7.2 Pesquisa junto aos funcionários 

 

Após aplicação dos questionários para um grupo de 12 funcionários das 4 

unidades amostradas, tivemos os resultados que serão apresentados a seguir. 

Quanto à identificação do perfil dos funcionários, obtiveram-se os seguintes 

resultados, na figura 41, observamos que a faixa etária dos nossos funcionário 

está principalmente entre 30 e 59 anos. 

 

Figura 41 - Faixa etária dos funcionários entrevistados: 

 

 

Na figura 42, observamos temos um empate quanto ao gênero dos nosso 

funcionários, sendo composto por 50% homem e 50% mulheres. 

Figura 42 – Gênero dos funcionários entrevistados: 
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Na figura 43, observamos que todos os funcionários que lidam com o 

manejo das áreas verdes das unidades amostradas, possuem formação superior 

ou pós graduação. Diante deste perfil, onde todos os funcionários pesquisados 

possuem graduação, têm uma faixa etária mediana, e a mesma quantidade de 

pessoas de gênero masculino e feminino. Observa-se que todos são 

contemporâneos a era digital e possuem acesso a informações globais. 

 

Figura 43 - Grau de escolaridade dos funcionários entrevistados: 

 

Na figura 44, observamos que apenas 40% dos funcionários das unidades 

amostradas possuem formação na área ambiental. Vale destacar que 30% dos 

funcionários possuem formação na área de administração e os outros 30% na 

área de engenharia civil ou elétrica. Diante destas informações observamos que 

a minoria dos colaboradores possui formação dirigida à área ambiental, e em 

alguns casos a formação é bem distante, fato que contribui para a dificuldade de 

manejo nas áreas verdes das unidades. 
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Figura 44 - Graduação é na área ambiental: 

 

 

Os funcionários pesquisados possuem em média, aproximadamente 4 

anos na função exercida atualmente.  

 

Figura 45 – Tempo (anos) dos funcionários pesquisados na atual função: 

 

 

Todos os funcionários pesquisados observam que existe, sim, área verde 

na unidade em que trabalha. Essa questão foi introduzida para que se apurasse 

se todos os funcionários entendiam os jardins como áreas verdes. 
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Figura 46 - A unidade que trabalha possui áreas verdes: 

 
 

Os funcionários de três unidades pesquisadas dizem que encontram 

dificuldades para manejar as áreas verdes. As principais são:  

 Falta de conhecimento técnico, receio de árvores cairem, 

dificuldade com empresas do ramo; 

 Falta de funcionários terceirizados capacitados para exercer a 

função de jardineiro e auxiliar de jardinagem; 

 Questões referentes à autorização junto aos órgãos competentes 

para a realização de poda e supressão; 

 Dificuldade em isolar as áreas para realizar as manutenções; 

 Tamanho da área dificulta ver o todo na frequencia ideal; 

 Ter uma equipe para resolver problemas emergenciais; 

 Legislação da cidade (autorização e liberação) para poda e 

remoção, tecnificação deficitária, irrigação automatizada e 

burocracia administrativa. 
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Figura 47 - Você encontra dificuldades para cuidar destas áreas? 

 

Quando perguntamos se estes funcionários já realizaram cursos na área 

de manejo de áreas verdes, 69,05% das respostas foram negativas aos itens 

apresentados e apenas 30,95% foram positivas. Cabe destacar que os temas 

apresentados estão  cotidianamente no trabalho destas equipes. 

 

Figura 48 - Já participou de algum treinamento sobre manutenção de áreas 

verdes que esteja relacionado com os temas abaixo: 
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Quando solicitado a estes funcionários que atribuissem uma nota diante 

do seu conhecimento perante os temas propostos, temos as seguintes médias: 

 

 Manutenção de gramados: 4,42 

 Poda de árvores: 5,53 

 Manejo de Canteiros: 3,83 

 Adubação: 4,25 

 Controle de pragas: 4,75 

 

Entendem-se essas médias baixas diante da formação da maioria dos 

funcionários responsáveis pela manutenção das áreas verdes, e diante do fato 

de nunca ter sido oferecido pela instituição um curso formativo na área de 

manejo. Essa falta de conhecimento técnico reflete na realidade que se 

encontram as áreas verdes nas unidades, onde se observam gramados secos e 

desnutridos, falta de uniformidade, déficit em diversidade vegetal e doenças de 

modo geral. Cursos de formação nos temas acima são fundamentais para 

subsidiar os técnicos a manejar de forma adequada os jardins e as áreas verdes 

das unidades. 

 

Figura 49 – Qual a nota que você se daria em conhecimento das técnicas de 

manutenção de áreas verdes? 

 



126 

 

Na tabela 7, consta a transição das necessidades para as áreas verdes 

de cada unidade exposta pelos funcionários entrevistados. Na unidade do 

Ipiranga, os três funcionários relataram a mesma necessidade, e vale ressaltar 

que os questionários foram aplicados de forma individual e em momentos 

diferentes. Portanto, para melhorar os jardins da unidade, os funcionários 

entendem que falta um conceito paisagístico geral para a área. Os funcionários 

do Sesc Itaquera relataram a necessidade de algumas instalações que 

facilitariam o manejo diário, como mais áreas com irrigação automatizada, locais 

para produção de muda e melhoria no sistema de drenagem. Para os 

funcionários do Sesc Interlagos, o item comunicação e valorização do espaço se 

fizeram presentes, havendo necessidade de mais placas informativas, obras de 

arte e instalação de compostagem para aproveitamento de todo o resíduo 

orgânico gerado ali. Para os funcionários do Sesc Belenzinho, a recuperação da 

área é necessária (observa-se muitas plantas mortas), para que assim tanto o 

público quanto os demais funcionários percebem e valorizem as áreas verdes. 

 

Tabela 7 - O que eu você gostaria que tivesse nas áreas verdes da unidade em 

que trabalha: 

Unidade O que você gostaria que tivesse 

Ipiranga Conceito paisagístico 

Ipiranga Mais paisagismo 

Ipiranga Mais flores, pois é muito verde 

Itaquera 
Em geral as áreas verdes são bem cuidadas, existe uma variação muito grande de 
espécies, não sinto falta de nada 

Itaquera 
Um local para produção de muda, melhoria na comunicação, ervanário, captação 
de energia solar e eólica (modelos para público), jardim vertical e telhado verde. 

Itaquera 
Maior tecnificação, adequação de árvores (plantio inadequado), melhoria do 
paisagismo e manejo de fauna (capacitação). 
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Itaquera 
Mais árvores nativas, drenagem nas áreas (evitar erosão), jardim de suculentas e 
cactáceas. 

Interlagos O que existe atende as expectativas 

Interlagos Reciclagem de nutrientes em 100% dos resíduos gerados. 

Interlagos 
Mais comunicação e orientação ao visitante específica de parques, mais 
pesquisa, mais acesso às áreas da represa, tais como decks e observatórios, mais 
obras de arte, outros. 

Belenzinho 
Problemas para valorização das áreas verdes e inserção das pessoas nessas áreas 
para aprendizados e valorização com entendimentos de quanto importante são 
as áreas verdes na nossa vida. 

Belenzinho 
Revitalização de algumas áreas. Além disso, precisamos dar destaque às áreas e 
fomentar a apropriação por parte dos nossos funcionários e frequentadores. 

 

Com todas as notas acima de 8, e média de 9,67, os funcionários dizem 

que sim, as áreas verdes são importantes para a qualidade de vida. Esse índice 

reflete o quanto os fucionários entendem esta importancia das áreas verdes para 

a qualidade de vida. Isso facilita o aprimoramento das abordagenns, tanto em 

relação a novos conteudos, quanto à incorporação de técnicas para o manejo 

mais adequado das áreas verde. Cabe reforçar que lidar com áreas verdes 

implica lidar com cadeias de vida, com seres vivos que são interrelacionados, e 

valorizar a compreensão da complexidade de aspectos envolvidos qualifica 

nosso papel como cuidadores do ambiente e dos serviços ecossistêmicos que 

existem nas unidades do Sesc.  

 

Tabela 8 - Em uma escala de 0 a 10, em sua opinião as áreas verdes influem na 

sua qualidade de vida? 

 

Unidade Nota Por quê? 

Ipiranga 10 

Vivemos em uma selva de pedras e a sensação de não conseguirmos 
realizar nossas atividades causam estresse muito grande e devido as 

várias informações tecnológicas que tomam nosso tempo. As áreas verdes 
nos remetem a um estado de reflexão sobre toda essa correria e nos traz 

uma paz para prosseguirmos nossas vidas. 
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Ipiranga 8 Me faz sentir relaxada e alivia o estresse. 

Ipiranga 8 
Relaxante, remete a infância, coisa boa, casa de vó. Ver as pessoas felizes 

com o local traz bem-estar. 

Itaquera 10 
A própria relação com a natureza já traz um bem-estar para as pessoas e 

as áreas verdes propiciam um ambiente de harmonia, tranquilidade e paz. 

Itaquera 10 
Contato com a natureza acalma, relaxa, traz bem-estar e melhora a 

respiração. 

Itaquera 10 Estar na natureza é agradável, melhoria no clima e temperatura. 

Itaquera 10 
Estética e bem-estar, espiritualidade e influencia na saúde, no clima. 
Aproxima contato com a natureza, animais, resíduos, atento a sons 

(sensibilidade) 

Interlagos 10 
Trabalhar em uma unidade que possui uma área verde como a de 

Interlagos é super motivacional. 

Interlagos 10 

Uma maneira fácil de constatar os benefícios de uma área verde para a 
qualidade de vida é perceber como sempre ao lado de pequenos parques 

e praças localizadas em bairros muito urbanizados existem pessoas se 
exercitando, pessoas interagindo, batendo-papo, fazendo atividades ao ar 

livre. A área verde é convidativa e é local de contemplação. Além disso, 
essas áreas trazem benefícios ambientais que influenciam direta ou 

indiretamente a qualidade de vida da população. 

Interlagos 10 
Além do bem-estar psicológico e físico, é minha área de atuação, que 
tenho muito orgulho de poder deixar algo para as próximas gerações. 

Belenzinho 10 

As áreas verdes são muito importantes para o ser humano, 
principalmente em grandes cidades, onde há uma grande escassez, não só 
ligada a composição da sociedade, mas na renovação do ciclo feito pelas 

espécies diariamente. 

Belenzinho 10 
Para além das questões práticas de melhoria da qualidade de ar, o 

contato com o verde tem capacidade de influenciar o humor e transmite 
boas sensações. 

Média  9,67   

 

Quando questionamos os nossos funcionários se eles costumavam ter em 

seu cotidiano ações prol ao meio ambiente, todos disseram que sim, e os dois 

itens unânimes foram “evitar desperdício de alimentos” e “plantar árvores ou 

cuidar de jardim”, seguido de “separar o lixo”, por 10 pessoas e “andar a pé ou 

de bicicleta” por 8 pessoas. Perguntamos se além destes itens apresentados, 

outras ações eram praticadas, e outros itens foram relatados, como: não 

desperdiçar água e energia; reaproveitar materiais e deixar as janelas abertas 

para entrar claridade; reduzir o consumo; divulgar as boas práticas; 
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compostagem doméstica, trabalho de conscientização das pessoas sobre 

animais e ecossistema; reaproveitar embalagens; deixar de comprar produtos 

com excesso de embalagens e consumir alimentos orgânicos; e reaproveitar 

materiais que seriam descartados, utilizando como novos. 

Esta questão foi incluída no questionário para avaliarmos o envolvimento 

em ações para melhoria do ambiente que estes funcionários já possuem, e 

observa-se nas respostas que todos já têm essas ações como hábito, portanto 

entende-se que eles já estão envolvidos e sensibilizados na questão ambiental e 

essa sensibilização favorece a absorção de conceitos para o melhor manejo das 

áreas verdes. 

   

Figura 50 - Você costuma ter alguma ação em favor do meio ambiente: 

 

 

 

7.2.1 Manual para manutenção de áreas verdes no Sesc São Paulo 
 

Após análise das respostas dos funcionários das unidades, observa-se 

que a falta de conhecimento técnico é uma das dificuldades mais citadas para a 

realização da manutenção de áreas verdes, assim entendemos que um livreto 

contendo informações técnicas dirigidas a realidade do Sesc poderia auxiliar na 

manutenção.  
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O conteúdo deste manual é composto por informações básicas da vida 

vegetal, a importância da biodiversidade e da composição da paisagem nas 

unidades do Sesc e como deve ser realizado as práticas de jardinagem para 

propiciar o bem-estar do público nestas áreas. Também contem a legislação 

ambiental para poda de árvores, assim com acesso facilitado a informação as 

técnicas poderão ser bem aplicadas. Porém para maior eficiência do conteúdo 

deste manual, ele deverá ser entregue aos funcionários junto com um curso 

presencial que manutenção de áreas verdes. 

Esse manual tem como objetivo fornecer melhor embasamento técnico 

aos nossos funcionários para manejar de forma adequada as áreas verdes. 

 

 

Figura 51 – Capa do manual 
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8 Considerações finais e recomendações 

Entender os anseios dos frequentadores das unidades do Sesc é algo 

complexo pela ampla e diversa oferta de atividades que são oferecidas 

diariamente.  

Ao longo das pesquisas observa-se a importância das áreas verdes e da 

conservação da biodiversidade para a vida humana. Em nosso cotidiano, muitas 

vezes parece que a cidade e a natureza são campos antagônicos, mas não 

deveriam; áreas construídas e áreas naturais podem ser harmonicamente 

conciliadas no território urbano. 

Quando analisamos as respostas da questão sobre se as áreas verdes 

colaboram para o bem-estar, em uma escala de 0 a 10 para os pesquisados a 

média atribuída é de 9,64. Portanto, podemos afirmar que as pessoas entendem 

a influência positiva do convívio com as áreas naturais, visto que as notas 

atribuídas foram altas, sendo assim se entende que as áreas verdes contribuem 

para a qualidade de vida do público frequentador. 

Tendo em vista que nosso público procura as unidades com as mais 

diversas finalidades, as áreas verdes precisam ser convidativas e confortáveis, 

para que sejam locais visitados e vivenciados por todos os frequentadores. Um 

projeto paisagístico com vegetação nativa, bem organizada e harmônica pode 

atrair mais as pessoas a conviverem nesses espaços, portanto essas técnicas 

devem ser consideradas nos futuros projetos e também nas reformas de jardins 

existentes. O uso de técnicas modernas e inovadores também auxiliam na 

qualificação destes espaços, conforme já apresentava Burle Marx em seus 

projetos, pois trazem um aspecto mais vigoroso a vegetação. Com o uso dessas 

técnicas é possível controlar o fornecimento de água com a implantação de 

irrigação automatizada, e melhorar o aspecto geral com o uso de fertilizantes 

naturais. 

Diante dos resultados obtidos podemos concluir que o público 

frequentador do Sesc não vai as unidades com o objetivo principal de vivenciar 

as áreas verdes, mas a grande maioria percebe a importância dessas áreas e 

entende que elas são fundamentais para a garantia da qualidade de vida nos 

centros urbanos.  
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Sendo assim, quanto mais áreas verdes tivermos nos espaços públicos, 

melhor será a qualidade de vida das pessoas, e em uma cidade como São 

Paulo, que é carente de áreas verdes públicas de qualidade conforme 

observamos nas discussões anteriores, essas instalações no Sesc trazem bem-

estar e qualidade de vida para a população 

Para auxiliar a melhoria da percepção ambiental e a compreenção sobre 

os serviços ecossitêmicos que a vegetação urbana proporciona, tanto para o 

público como para os funcionários, as unidades podem fomentar ações 

continuas de educação ambiental, ampliando o repertório das pessoas e 

ganhando mais adeptos em atos pro ambiente. 

Este estudo trouxe à tona evidências sobre a importância de se manter 

áreas verdes em grandes centros como São Paulo. O fato do Sesc possuir uma 

quantidade significativa de cobertura verde em suas unidades, traz uma 

oportunidade de as melhor aproveitar e a responsabilidade ainda maior de as 

bem manter e ainda as enriquecer. Com base nos resultados desse estudo foi 

possível elaborar dois materiais, (Guia Arborizar e Manual para  manutenção de 

áreas verdes no Sesc SP), que poderão contribuir para fortalecer o objetivo de 

utilizar os espaços naturais do Sesc adequadamente. As oportunidades parecem 

únicas e os benefícios inquestionáveis para se desenvolver atividades junto ao 

público visitante, e enriquecer ainda mais essas áreas, já que representam 

espaços de grande valor por suas coberturas arbóreas, cada vez mais raras em 

grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo. Ainda há muito a fazer, 

mas este parece ter sido um passo decisivo para um novo começo promissor e 

sustentável que amplia os horizontes da própria instituição e de seus visitantes.  
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10 Apêndices 

10.1  Questionário para o público 

Apresentação: este questionário foi desenvolvido para uma pesquisa de 

mestrado sobre o tema percepção ambiental e bem-estar e objetiva verificar a 

relação dos frequentadores do Sesc com áreas verdes. 

1. Unidade: 

2. Nome: 

3. Credencial: (   ) Sim, CPF ou credencial:___________________(   )Não 

4. Faixa etária:  

(   ) 0 a 15 anos    (   ) 16 a 29 anos (   ) 30 a 59 anos (   ) acima de 60  

5. Gênero:  (   ) Masculino  (   ) Feminino  (   ) Outros 

6. Bairro/Região que reside: 

7. Grau de escolaridade:  

(   ) não alfabetizado (   ) 1º grau completo/incompleto (   ) 2º grau 

completo/incompleto  (   ) Superior completo/incompleto   

(   ) pós graduado completo/incompleto.  

http://www.centraldagrama.com/
https://www.passeidireto.com/arquivo/5973567/estudos-para-projetos-em-paisagismo
https://www.passeidireto.com/arquivo/5973567/estudos-para-projetos-em-paisagismo
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8. Faixa Salarial: (   ) até 3 salários mínimos (   ) entre 3 a 5 salários  

(   ) mais que 5 salários 

 

9. Dentre os motivos abaixo, qual é o mais relevante para você frequentar 

esta unidade? 

(   ) Atividades Físicas e Esporte   

(   ) Atividades Culturais e artísticas   

(   ) Meio Ambiente e áreas verdes   

(   ) Alimentação  

(   ) Outros. Se outro, o que: _________________________________ 

 

10. Você costuma frequentar outras unidades do Sesc? 

(   ) Sim   (   ) Não Quais:_____________________ 

 

11. Dentre as áreas abaixo pontue em 0 a 10, sendo 0 as que você não 

freqüenta e 10 as que você frequenta em bastante. 

Ginásio, sala de GMF e práticas esportivas: _________________________ 

Restaurante e lanchonetes: ______________________________________ 

Piscina: _____________________________________________________ 

Área de convivência:___________________________________________ 

Áreas abertas (verdes):__________________________________________ 

Odontologia:__________________________________________________ 
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Outros:_______________________________________________________ 

 

12. As áreas verdes desta unidade colaboram para o seu bem-estar? 

Responda indicando de 0 a 10. Em que aspecto e de que forma? 

Resposta: _______________________________________________ 

13. Em relação às áreas verdes, o que eu você gostaria que tivesse nesta 

unidade? 

(   ) Redário 

(   ) Arvorismo 

(   ) Árvores frutíferas 

(   ) Identificação das plantas (botânica) 

(   ) Áreas de convivência 

(   ) Horta 

(   ) Outros: ______________________ 

14. Você costuma frequentar parques ou praças na sua cidade? 

(   ) Sim   (   ) Não  

Com qual finalidade? _________________ 

15. Em uma escala de 0 a 10, em sua opinião as áreas verdes influem na sua 

qualidade de vida? 

Resposta:_______________ 

16. Você costuma ter alguma ação em favor do meio ambiente? 

(   ) Evitar o desperdício de alimentos 

(   ) Separar o lixo e destinar para reciclagem 
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(   ) Plantar árvores ou cuidar de jardins 

(   ) Andar a pé ou de bicicleta 

(   ) Frequentar cursos sobre o tema meio ambiente 

(   ) Outros:____________________ 

 

10.2 Questionário para aos funcionários 

Apresentação: este questionário foi desenvolvido para uma pesquisa de 

mestrado sobre o tema percepção ambiental e bem-estar e objetiva verificar a 

relação dos técnicos responsáveis pela gestão de áreas verdes 

1. Unidade: 

2. Nome: 

3. Faixa etária:   

(   ) 21 a 29 anos (   ) 30 a 40 anos (   ) 41 a 59 anos  (   ) acima de 60  

4. Gênero:  (   ) Masculino  (   ) Feminino     (   ) Outros 

5. Grau de escolaridade e formação: (   ) 2º grau completo ( ) Superior 

completo ou incompleto (   ) pós graduado completo ou incompleto.  

6. Qual curso: ___________________________ 

 

7. Há quanto tempo trabalha nesta unidade? 

______________________________________ 

 

8. Há quanto tempo exerce essa função? 

______________________________________ 

 

9. A unidade que você trabalha possui área verde? 

(   ) Sim (   ) Não 
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10. Você encontra dificuldades para cuidar destas áreas? Se sim, quais? 

(   ) Sim   (   ) Não  

Quais:______________________________________________________ 

 

11. Já participou de algum treinamento sobre manutenção de áreas verdes 

que esteja relacionado com os temas abaixo? 

Manutenção de gramados   (   ) Sim (   ) Não 

Poda de árvores e arbusto   (   ) Sim (   ) Não 

Manejo de canteiros   (   ) Sim (   ) Não 

Paisagismo     (   ) Sim (   ) Não 

Adubação e fertilidade de solo  (   ) Sim (   ) Não 

Reconhecimento e combate a pragas (   ) Sim (   ) Não 

Agricultura orgânica   (   ) Sim (   ) Não 

Outros: _________________________________________________________ 

 

12.  Das técnicas de manutenção de áreas verdes listadas abaixo, pontue 

entre 0 a 10. Onde 0 você desconhece a técnica e 10 onde você conhece 

plenamente. 

a. Manutenção de gramados: _____________ 

b. Poda de árvores e arbusto: _____________ 

c. Manejo de canteiros: __________________ 

d. Adubação e fertilidade de solo: ___________ 
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e. Reconhecimento e combate a pragas: _____ 

f. Outros: ______________________________ 

 

13. Em relação às áreas verdes, o que eu você gostaria que tivesse nesta 

unidade? 

___________________________________________________________ 

Em uma escala de 0 a 10, na sua opinião as áreas verdes influem na sua 

qualidade de vida? 

Resposta:________.  

Por que? __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

14. Você costuma ter alguma ação em favor do meio ambiente? 

Evitar desperdício de alimentos   (   ) Sim (   ) Não 

Separar o lixo e destinar para reciclagem (   ) Sim (   ) Não 

Plantar árvores ou cuidar de plantas  (   ) Sim (   ) Não 

Andar a pé ou de bicicleta    (   ) Sim (   ) Não 

Outros: 


