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ANEXO 3 - PROPOSTA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR ECOLÓGICO URBANO  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A ecologia da paisagem tem sido utilizada para integrar diferentes disciplinas relacionadas à 
análise ambiental. Bridgewater (1993) afirma que a ecologia da paisagem analisa o 
desenvolvimento e a dinâmica da heterogeneidade espacial, as interações espaciais e 
temporais e as mudanças na paisagem, assim como as influências destas mudanças nos 
processos bióticos e abióticos, e no manejo da paisagem. 
 
Diversos estudos utilizando a abordagem de ecologia de paisagem têm demonstrado sua 
aplicabilidade no planejamento e manejo sustentável dos recursos naturais (Grogan, 1993); 
no manejo sustentável de florestas (Diaz e Apostol, 1993); na preservação da biodiversidade 
(Naveh e Lieberman, 1993); no planejamento de áreas naturais protegidas (Baker, 1989), na 
recuperação de bacias hidrográficas (Souza et al., 1992), e na definição de corredores 
ecológicos (Uezu e Cullen, 2012). 
 
As inferências realizadas em estudos de ecologia da paisagem são tomadas a partir da 
análise das métricas da paisagem. O termo métricas da paisagem refere-se exclusivamente 
a índices desenvolvidos para padrões de mapas categóricos, mensurados através de 
algoritmos que quantificam características espaciais dos elementos formadores de uma 
determinada paisagem. Como proposto por Uezu and Cullen (2012), estas análises 
permitem a identificação de áreas prioritárias para restauração florestal e definição de 
corredores ecológicos, com o intuito de reduzir o isolamento de fragmentos florestais. O art. 
2°, inciso XIX, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) define corredores 
ecológicos como: 
 

porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 
conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 
biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 
degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para 
sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades 
individuais. (BRASIL, 2000).  

 
O estabelecimento de corredores ecológicos é uma estratégia essencial para reduzir o 
isolamento entre remanescentes florestais, principalmente para UCs localizadas em áreas 
densamente urbanizadas, como o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC). 
O PNMFC encontra-se localizado na Zona Leste de São Paulo, em uma região densamente 
urbanizada e que impede praticamente qualquer tipo de troca genética entre as populações 
da grande maioria das espécies da fauna e flora ali presentes com populações localizadas 
em outros remanescentes do município. Esse isolamento desencadeia processos de perda 
da biodiversidade em consequência dos efeitos da própria insularização dos remanescentes 
florestais (Fernadez, 1997). 
 
Alguns autores listam uma série de fatores que afetarão a biodiversidade de um fragmento e 
que precisam ser considerados para a conservação desses remanescentes a longo prazo, 
tais como: I) a área necessária para as espécies manterem populações mínimas viáveis; II) 
a capacidade do fragmento em manter uma heterogeneidade ambiental; III) a 
permeabilidade da matriz e como ela afeta cada espécie; IV) o tempo de isolamento do 
fragmento; V) como o efeito de borda atinge cada espécie; VI) o grau de conectividade entre 
a UC e outros remanescentes (Rolstad, 1991; Fahrig, 2003 apud Paglia 2006). Assim, torna-
se extremamente necessário o estabelecimento de corredores que auxiliem na 
conectividade estrutural ou funcional entre o Parque e outros grandes remanescentes 
florestais da região. 
 
De acordo com o SNUC, a conservação da natureza compreende o manejo do uso 
antrópico através da preservação, manutenção, e utilização sustentável dos recursos 
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naturais, enquanto a restauração compreende a restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original (BRASIL, 
2000). Neste contexto, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) do município de 
São Paulo, vem realizando workshops com diversos atores, tanto do poder público quanto 
da sociedade civil, para discutir estratégias de conservação e de restauração na Zona Leste 
do município de São Paulo. Dentre os resultados destes workshops encontra-se um mapa 
preliminar dos fragmentos florestais prioritários para conservação, apresentado na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Mapa preliminar dos fragmentos florestais prioritários para conservação. 

 
Desta maneira, este trabalho apresenta uma análise das métricas da paisagem de um 
recorte da Zona Leste do município de São Paulo, visando identificar áreas prioritárias para 
conservação e restauração, para embasar uma proposta de corredor ecológico que promova 
a conexão entre o PNMFC e outros importantes remanescentes da região. 
 
2. METODOLOGIA 
 
Área de Estudos e Mapa de Uso do Solo 
 
O mapa de uso do solo foi elaborado a partir de interpretação visual de imagem do satélite 
GeoEye, adquirida em 13/08/2012 e disponibilizada pela Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA) ortorretificada e com resolução espacial de 0,50 m. Este 
mapeamento foi realizado adotando-se a escala de trabalho de 1:5.000, e tendo como base 
o Atlas de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo elaborado pela EMPLASA 
(2006) a partir de uma imagem do satélite Ikonos adquirida em 2002 e adotando uma escala 
de trabalho de 1:25.000. Desta maneira, a legenda definida pela EMPLASA foi mantida, e as 
classes de uso do solo foram atualizadas e refinadas a partir de interpretação visual da 
imagem GeoEye de 2012, com exceção das áreas de favela que foram mapeadas pela 
Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (HABISP) e disponibilizadas pela SVMA. 
Como este trabalho não contemplou uma checagem de campo, as áreas mapeadas como 
“Equipamento Urbano” e “Reservatório de Retenção” foram refinadas de acordo com a 
escala de trabalho adotada (1:5.000), mas não foram incluídas novas áreas. A Tabela 1 
apresenta a descrição das classes, retiradas do Atlas de Uso e Ocupação do Solo do 
Município de São Paulo (EMPLASA, 2006). 
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Tabela 1. Legenda utilizada no mapa de uso do solo. 

Legenda Descrição 

Área urbanizada Áreas arruadas e efetivamente ocupadas por usos residencial, comercial e de 
serviços, caracterizadas por ruas e edificações. Foram mapeados como área 
urbanizada as quadras parcial e completamente ocupadas, condomínios de 
prédios construídos e em construção, garagens de ônibus, supermercados, 
postos de gasolina, shopping centers, etc. 

Aterro sanitário Área de “disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, através de 
confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, 
segundo normas específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à 
segurança, minimizando os impactos ambientais.”. 

Campo Vegetação caracterizada, principalmente, pela presença de gramíneas, cuja 
altura, geralmente, varia de 10 a 15 cm, aproximadamente, constituindo uma 
cobertura que pode ser quase contínua ou se apresentar sob a forma de tufos, 
deixando, nesse caso, alguns trechos de solo a descoberto. Espaçadamente, 
podem ocorrer pequenos subarbustos e raramente arbustos. Nesta classe estão 
incluídas tanto as áreas de Campo Natural quanto as de Campo Antrópico. 

Capoeira Vegetação secundária que sucede à derrubada das florestas, constituída 
sobretudo por indivíduos lenhosos de segundo crescimento, na maioria, da 
floresta anterior, e por espécies espontâneas que invadem as áreas devastadas, 
apresentando porte desde arbustivo até arbóreo, porém com árvores finas e 
compactamente dispostas. 

Chácara Chácaras isoladas e loteamentos de chácaras de lazer ou de uso residencial e 
sedes de sítios que se encontram, notadamente, ao longo das estradas vicinais. 
Formam um conjunto de propriedades menores, com certa regularidade no 
terreno, e são identificadas pela presença de pomares, hortas, solo preparado 
para plantio, lagoas, bosques, quadras de esportes, piscinas etc. As áreas de 
horta e pomar foram englobadas nesta categoria quando apresentavam 
características de produção de subsistência. 

Equipamento 
urbano 

Área ocupada por estabelecimentos, espaços ou instalações destinados à 
educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou 
administração pública, além de outras atividades que tenham ligação direta, 
funcional ou espacial com uso residencial. A vegetação foi identificada conforme o 
tipo, não sendo quantificada como área na classe Equipamento Urbano. 

Favela Conjunto de unidades habitacionais e sub-habitacionais (barracos, casas de 
madeira ou alvenaria), sem identificação de lotes, dispostas, via de regra, de 
forma desordenada e densa. O sistema viário é constituído por vias de circulação 
estreitas e de alinhamento irregular. As favelas que passaram por processo de 
urbanização foram incluídas como área urbanizada. 

Hortifrutigranjeiro Áreas de cultura perene ou anual, horticultura, granja e piscicultura. 

Indústria Edificações ou aglomerados de instalações caracterizados pela presença de 
grandes edificações e pátios de estacionamento localizados dentro ou fora de 
área urbanizada, especialmente ao longo de grandes eixos viários. Também 
foram mapeadas como indústria as olarias. 

Loteamento 
desocupado 

Áreas arruadas com até 10% de ocupação, podendo estar localizadas dentro da 
área urbanizada, na periferia ou isoladas. É caracterizado necessariamente por 
um conjunto de arruamentos, podendo ser geométrico ou irregular, sobre solo 
com ou sem cobertura vegetal. 

Mata Vegetação constituída por árvores de porte superior a 5 metros, cujas copas se 
toquem (no tipo mais denso) ou propiciem uma cobertura de pelo menos 40% 
(nos tipos mais abertos). No caso de formações secundárias, não completamente 
evoluídas, o porte das árvores pode ser inferior a 5 metros, tendo estes 
elementos, porém, apenas um tronco (árvores e não arbustos). 

Movimento de 
terra 

Áreas que sofreram terraplenagem, apresentando solo exposto pela remoção da 
cobertura vegetal e movimentação de solo. 

Reflorestamento Formações arbóreas e homogêneas, cultivadas com fim basicamente econômico, 
havendo, na RMSP, predominância de eucalipto e pinus. 

Rodovia Áreas de rodovias com faixa de domínio de largura superior a 25 m. 

Solo exposto Solo preparado para cultivo e áreas que se encontram sem cobertura vegetal, 
devido à ação de processos erosivos 

Vegetação de Vegetação de composição variável que sofre influência dos rios, estando sujeita a 



Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo                               Anexos  

4 

várzea inundações periódicas, na época das chuvas. As vegetações arbóreas localizadas 
nas áreas de várzea foram classificadas como Mata e Capoeira 

Reservatório de 
retenção 

Reservatório de controle de cheias com saídas não reguláveis 

Fonte: EMPLASA (2006) 

 
A região mapeada corresponde à um recorte da Zona Leste do município de São Paulo, 
além de abranger uma pequena porção dos municípios de Ferraz de Vasconcelos e Mauá, 
conforme ilustrado pela Figura 2. 
 

 
Figura 2. Imageamento do satélite Pléiades com o recorte da área de estudos. 

 
Proposta de Corredor da Oficina de Planejamento Participativo 
 
A oficina de zoneamento participativo foi um momento de construção coletiva das propostas 
de zoneamento do Plano de Manejo do PNMFC, estimulando o envolvimento dos atores e 
instituições que de alguma maneira interagem com a unidade de conservação, e, portanto, 
conhecem a realidade local através de um ponto de vista próprio e contribuinte. Esta Oficina 
teve duração de um dia, contando, respectivamente, com a presença de representantes de 
associações de moradores, organizações não governamentais e governamentais, 
universidades, entre outros, representando a diversidade de atores e instituições que se 
relacionam com a UC. 
 
Além das propostas de zoneamento, também foi discutido a definição de um corredor 
ecológico ligando os fragmentos do PNMFC com os demais remanescentes localizados na 
Zona Leste do município de São Paulo. Para a definição do corredor ecológico foi solicitado 
que os participantes considerassem a possibilidade de ampliação da conectividade do 
PNMFC com outras UCs, Parques Urbanos ou fragmentos de vegetação. Inicialmente foi 
solicitado que identificassem áreas prioritárias para conservação e para restauração, e por 
fim, que elaborassem uma sugestão de polígono para o corredor.  
 
Foi sugerido, e aceito pelos participantes, que o principal critério inicial fosse à utilização de 
Áreas de Preservação Permanente – APPs e Parques planejados que interligassem o 
Parque a fragmentos de vegetação do entorno – sejam UCs, parques urbanos ou 
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fragmentos isolados. Os dados cartográficos sobre a localização e situação dos parques 
municipais foi disponibilizado pela SVMA, e aqueles considerados prioritários, para interligar 
os fragmentos florestais da Zona Lesta estão listados na e localizados na Figura 3.  
 

 
Figura 3.Proposta preliminar de corredores ecológicos para o PNMFC 

 
Legenda Situação Categoria Nome Popular 

I Obras Linear Rio Verde Fase 1 
II Obras Linear Rio Verde Fase 2 
III Obras Linear Rio Verde Fase 3 
IV Obras Linear Rio Verde Fase 4 
V Planejado Linear Expansão Nascentes do Aricanduva 
VI Planejado Natural Cabeceiras do Aricanduva Fase 2 
VII Planejado Urbano Mata do Iguatemi 
VIII Pós 2004 Urbano Vila do Rodeio 
IX Pré 2004 Urbano Raul Seixas 
X Projeto Linear Nascentes do Aricanduva 
XI Projeto Natural Cabeceiras do Aricanduva Fase 1 
XII Projeto Urbano Savoy 

 
A partir desta proposta inicial, foi realizado uma análise de métricas da paisagem para 
identificar os remanescentes florestais prioritários para conservação. Após a identificação 
destes fragmentos, foi possível elaborar uma proposta final para o desenho deste corredor 
ecológico. As métricas utilizadas neste estudo encontram-se listadas a seguir: 
 
Métricas da Paisagem 
 
Neste estudo foram utilizadas métricas que utilizam a informação espacial, permitindo a 
quantificação da configuração espacial da paisagem. Estas métricas serão descritas a 
seguir conforme a definição proposta por (Gustafson, 1998; Marks and Mcgarigal, 1994). 
 

 Métricas de área e perímetro: 
 
Analisa a área e o perímetro que uma classe ocupa na paisagem, indicando qual a matriz, 
ou classe predominante, bem como elementos raros na paisagem estudada. 
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 Métricas de forma: 
 
As métricas de forma geralmente correspondem a um índice que reflete a sua irregularidade 
ou regularidade. Neste trabalho, foi utilizado o Índice de Forma, SI - Shape Index da sigla 
em inglês, proposto por Patton (1975), que é a razão do perímetro da mancha analisada 
com o perímetro de uma mancha com forma regular e com a mesma área da mancha 
analisada: 

 

 
 Onde: 
  – É o valor calculado para o Índice de Forma; 
  – É o perímetro da mancha analisada; 

  – É o perímetro de uma mancha com a mesma área da mancha analisada 

( ), porém com a forma regular de um quadrado, se o dado estiver em formato 

raster, ou círculo se o dado estiver em formato vetorial; 
 

O  tenderá para “1” quando o valor do perímetro da mancha analisada for próximo do 
perímetro da mancha regular, e aumentará de acordo com a irregularidade da forma da 
mancha analisada, pois quanto mais irregular, maior será o valor do seu perímetro. 

 

 Métricas de proximidade e isolamento: 
 
Estas métricas avaliam a proximidade e o distanciamento entre manchas de uma mesma 
classe, indicando elementos isolados, ou regiões de agrupamento. Neste estudo, a menor 
distância entre manchas da mesma classe foi calculada pelo método Distância Euclidiana do 
Vizinho Mais Próximo, ENN – Euclidean Nearest Neighbor Distance da sigla em inglês. O 
valor do ENN é calculado considerando a distância entre o centro da mancha analisada e o 
da mancha mais próxima (Gustafson e Parker, 1994). O Índice de Proximidade (IP), 
proposto por Gustafson e Parker (1994) leva em consideração não só a proximidade entre 
os fragmentos, como também a área dos fragmentos mais próximos, dentro de um 
determinado raio de análise. O valor deste índice é calculado pela equação abaixo: 

 

 
 Onde: 
  – É o valor do Índice de Proximidade; 
  – É o valor de área da mancha ; 

 - É a distância entre o centro da mancha em análise e o centro da mancha 
, localizada dentro do raio de análise pré determinado; 

 
Desta maneira, manchas próximas daquelas que possuem um elevado valor de área, 
apresentarão um Índice de Proximidade maior do que aqueles próximo de pequenas áreas 
(Gustafson e Parker, 1994). Neste estudo, o valor do raio de análise foi adotado a partir da 
maior distância entre dois fragmentos nesta paisagem (608,76 metros). 
 
Estas métricas de Área, Forma e Proximidade foram representadas em Mapas Coropléticos 
com o intuito de auxiliar a identificação dos fragmentos prioritários para conservação, e a 
definição da proposta para o corredor ecológico. Estes mapas foram elaborados de acordo 
com a metodologia descrita a seguir: 
Mapas Coropléticos 
 
Mapas Coropléticos são representações planimétricas de uma distribuição estatística 
volumétrica, normalmente simbolizados por padrões que dividem uma área em sub-regiões 
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ou classes. Um valor máximo, ou valor de corte, determina a separação entre as classes 
que são representadas por cores diferentes. De acordo com Jenks e Caspall, (1971), 
quando um conjunto de valores é agrupado em classes e representado em um mapa 
coroplético, a intensidade dos valores individuais pode ser camuflada, no entanto este 
processo facilita a observação de padrões espaciais relevantes. 
 
A Figura 4 adaptada de Jenks e Caspall, (1971, p. 18-19) apresenta a construção de um 
mapa coroplético a partir de um modelo de dados representado por um mapa tridimensional 
(A) onde a altura de cada região é proporcional à intensidade do valor do fenômeno 
mapeado. Neste exemplo, o mapa A apresenta valores, em dólares $, de produtos agrícolas 
para cada município do estado de Illinois-EUA. As classes para um mapa coropléticos foram 
derivadas pelo corte do mapa A em camadas por uma série de 4planos paralelos, definidos 
pelos valores de corte $100 (B), $75 (C), 50$ (D), e $25 (E). Estes valores de corte formam 
os limites das 5classes presentes na representação planimétrica do mapa F, onde todos os 
valores que encontram-se acima do valor de corte $100, foram representados pela cor preta, 
e as demais classes por diferentes tonalidades de cinza. 
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F  
Figura 4.Exemplo da determinação de classes em um mapa coroplético a partir de um mapa 
tridimensional (A), fatiado por diferentes valores de corte ($100-B, $75-C, 50$-D e $25-F), para 
formar o mapa coroplético com 5 classes F. 
Fonte: Figura adaptada do trabalho de Jenks e Caspall, (1971, p. 218-219). 

 
Neste trabalho, as classes foram definidas baseadas na teoria das “quebras naturais”, do 
inglês “natural break”, proposta por Alexander e Zahorchak (1943), na qual a análise do 
gráfico de histograma dos dados permite a identificação de uma redução nos valores de 
frequência que indicam a “quebra natural”. A Figura 5, adaptada do trabalho de Jenks e 
Caspall, (1971, p. 223), apresenta dois exemplos de determinação de classes a partir da 
análise do gráfico de histograma. No histograma A, onde o eixo X apresenta os valores 
agrupados em $5, foram identificados 7 valores de corte, ou “quebras naturais”, permitindo a 
definição de 8 classes. Já no histograma B, que apresenta o mesmo conjunto de dados, 
porém com os valores do eixo X agrupados em $10, foram identificados 3 valores de corte, 
permitindo a definição de 4 classes. 
 

 
Figura 5. Exemplos da determinação de classes identificando “quebras naturais” a partir da análise 
do gráfico de histograma. 
Fonte: Figura adaptada do trabalho de Jenks e Caspall, (1971, p. 223). 

 
Os histogramas da Figura 5 demonstram o principal problema encontrado na aplicação 
desta técnica. O número de quebras identificado está diretamente relacionado à escala de 
plotagem do eixo X do histograma, influenciando subjetivamente no número de classes que 
será definido. Desta maneira, o conhecimento do fenômeno estudado também será um fator 
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determinante na escolha do número de classes a ser representado no mapa coroplético, 
conforme ressaltado por Jenks e Caspall (1971). 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO E PROPOSTA 

DE CORREDOR ECOLÓGICO URBANO 
 

A Figura 6 apresenta o resultado do mapeamento de uso do solo sobre a imagem GeoEye, 
enquanto a Tabela 2 e a Figura 7 apresentam os valores de área de cada classe mapeada.  
 
Tabela 2. Área das classes mapeadas. 

Classes Nº Manchas Área (ha) Área (%) 

Área Urbanizada 58 2079,64 30,99 

Mata 81 1141,96 17,02 

Campo 206 848,00 12,64 

Capoeira 150 688,95 10,27 

Reflorestamento 32 360,70 5,38 

Favela 34 356,19 5,31 

Indústria 68 278,36 4,15 

Mov. Terra / Solo Exposto 84 243,59 3,63 

Chácara 119 237,70 3,54 

Equipamento Urbano 50 121,16 1,81 

Aterro Sanitário 4 120,25 1,79 

Hortifrutigranjeiro 25 102,54 1,53 

Rodovia 2 75,69 1,13 

Reservatório de Retenção 5 37,92 0,57 

Espelho D'Água 9 10,97 0,16 

Vegetação de Várzea 2 6,20 0,09 

Loteamento Desocupado 1 0,69 0,01 

Total 930 6710,51 100,00 
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Figura 6.Mapa de Uso do Solo - 2012. 
 

De acordo com os dados acima, nesta paisagem predomina a classe Área Urbanizada 
(30,99%), no entanto as classes Mata (17,02%) e Capoeira (10,27%) também são 
representativas. Para realizar este estudo de métricas, as classes “Mata” e “Capoeira” foram 
agrupadas na classe “Remanescentes Florestais”, enquanto as classes “Área Urbanizada”, 
“Aterro Sanitário”, “Chácara”, “Equipamento Urbano”, “Espelho D’ Água”, “Favela”, 
“Hortifrutigranjeiro”, “Indústria”, “Loteamento Desocupado”, “Mov. de Terra/Solo Exposto”, 
“Reservatório de Retenção” e “Rodovia” foram agrupadas na classe “Demais Áreas 
Antropizadas”. Após este agrupamento, foram calculadas as áreas destas classes, além da 
média e desvio padrão destas áreas, apresentadas na Tabela 3. 
 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Loteamento Desocupado
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Figura 7. Porcentagem da Área das classes mapeadas. 



Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo                               Anexos  

11 

 
Tabela 3. Métricas de área. 

Classe Nº de Manchas Área (ha) Área (%) Média da Área (ha) 
Desvio Padrão da Área 

(ha) 

Demais Áreas Antropizadas 456 3664,70 54,61 8,04 31,78 

Remanescentes Florestais 173 1830,91 27,28 10,58 30,41 

Campo 186 848,00 12,64 4,56 8,66 

Reflorestamento 30 360,70 5,38 12,02 17,12 

Vegetação de Várzea 2 6,20 0,09 3,10 1,44 

Total 847 6710,51 100,00 
 

 

 
Existem 173 manchas de Remanescentes Florestais nesta paisagem, com uma área média 
de 10,58 ha, no entanto o elevado desvio padrão encontrado (30,41) indica que o tamanho 
dos fragmentos varia bastante. Este dado é confirmado pela Figura 8, que apresenta o 
histograma dos valores de área, bem como a análise que permitiu definir os valores de corte 
usados para elaborar o mapa da Figura 9. 
 

 
Figura 8. Histograma dos valores de área dos remanescentes florestais, indicando as “quebras 
naturais”. 
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Figura 9.Espacialização dos valores de área dos remanescentes florestais. 

 
Os dados acima mostram que 156 manchas de remanescentes florestais, que representam 
90,17% do total de manchas desta classe nesta passagem, apresentam um valor de área de 
até 25 ha, enquanto 15 manchas, ou 8,67%, apresentam uma área de 25,01 à 75,00 ha. As 
maiores manchas possuem 147,60 ha e 334,70 ha e encontram-se respectivamente à leste, 
na divisa com Ferraz de Vasconcelos, e à oeste, no interior do PNMFC. O maior fragmento 
desta paisagem apresenta mais de duas vezes a área do segundo maior fragmento, e 
ambos devem abrigar as espécies mais sensíveis desta paisagem. 
 
Os maiores remanescentes de uma paisagem tendem a apresentar também os valores mais 
elevados de perímetro, em função da sua área, no entanto elevados valores de perímetro 
também podem indicar um formato muito irregular e recortado deste remanescente. A 
Figura 10 apresenta o histograma dos valores de perímetro, bem como os valores de 
quebra natural utilizados para espacializar estes dados no mapa da Figura 11. Os menores 
valores de perímetro foram agrupados na classe 53,00 – 1280,00 m e correspondem à 108 
manchas, ou 62,43 % do total, desta paisagem. Como esperado, o perímetro aumenta em 
função da área do remanescente, no entanto o maior remanescente em área (334,7 ha) 
apresentou o segundo maior perímetro (16041,83 m), enquanto o segundo maior 
remanescente em área (147,6 ha) apresentou o maior valor de perímetro (23959,81), 
indicando uma maior irregularidade na forma deste remanescente. Remanescentes com 
formas irregulares tendem a apresentar altos valores de perímetro, e, consequentemente, 
são mais influenciados por efeitos de borda. 
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Figura 10. Histograma dos valores de perímetro dos remanescentes florestais, indicando as “quebras 
naturais”. 

 

 
Figura 11. Espacialização dos valores de perímetro dos remanescentes florestais. 

 
O Índice de Forma (SI) foi calculado para quantificar a irregularidade na forma dos 
remanescentes florestais desta paisagem. A Figura 12 apresenta o histograma e os valores 
de quebras naturais, enquanto a Figura 13 apresenta a espacialização dos valores do 
Índice de Forma. 
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Figura 12. Histograma dos valores do Índice de Forma (SI) dos remanescentes florestais, indicando 
as “quebras naturais”. 

 

 
Figura 13. Valor do Índice de Forma dos remanescentes florestais. 

 
Como observado anteriormente, os pequenos remanescentes tendem a apresentar um valor 
de SI baixo. Nesta paisagem, 110 remanescentes florestais (63,58 %) apresentaram os 
menores valores de SI, de 1,10 à 2,00, dos quais a maioria também apresentou os menores 
valores de área e perímetro. Por outro lado, o remanescente do PNMFC, que apresentou o 
maior valor de área, e o segundo maior valor de perímetro, teve o valor se SI calculado em 
2,47, estando entre os 54 remanescentes (que representam 31,21 %) cujo valor de SI variou 
de 2,01 à 3,00. Este dado indica que mesmo sendo o maior fragmento em área desta 
paisagem, é também um dos que possui uma forma regular, aumentando a sua significância 
para abrigar as espécies mais sensíveis aos efeitos de borda. Cabe destacar que o 
remanescente que apresentou o segundo maior valor em área, apresentou também o 
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segundo maior valor de SI (5,56), indicando uma alta influência dos efeitos de borda sob as 
populações deste fragmento. Outros remanescentes, localizados na região sudeste desta 
paisagem, possuem uma área menor, porém possuem também formas mais regulares que 
reduzem os efeitos de borda no seu interior. 
 
A Figura 14 apresenta o histograma dos valores do Vizinho Mais Próximo (ENN), bem como 
os valores de quebras naturais utilizados para espacializar o ENN por remanescentes 
florestais na Figura 15. A análise destes dados mostrou que 82 remanescentes (47,40%), 
incluindo os maiores, encontram-se à menos de 40 metros de qualquer outro fragmento. A 
maior distância entre fragmentos é de 608,76 metros, e a distância média é de 71,43 
metros. Apesar de este dado indicar que existe uma proximidade entre a maior parte dos 
remanescentes florestais desta paisagem, cabe ressaltar que a matriz urbana que permeia 
estes fragmentos dificulta as possibilidades de fluxo gênico, mesmo entre os mais próximos. 
 

 
Figura 14. Histograma dos valores da Distância do Vizinho Mais Próximo dos remanescentes 
florestais, indicando as “quebras naturais”. 
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Figura 15. Distância Vizinho mais Próximo. 

 
A Figura 16 apresenta o histograma do Índice de Proximidade e os valores de quebra 
natural utilizados para espacializar este Índice na Figura 17. Este índice leva em 
consideração não só a proximidade entre os fragmentos, como também a área dos 
fragmentos mais próximos, dentro de um determinado raio de análise. Desta maneira, 
fragmentos próximos daqueles que possuem um elevado valor de área, apresentarão um 
Índice de Proximidade maior do que aqueles próximo de pequenas áreas. Como valor de 
raio de análise, foi adotado a distância entre dois fragmentos mais afastados nesta 
paisagem (608,76 metros). 
 
 

 
Figura 16. Histograma dos valores do Índice de Proximidade dos remanescentes florestais, indicando 
as “quebras naturais”. 
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Figura 17. Valor do Índice de Proximidade dos remanescentes florestais. 

 
Como observado anteriormente, nesta paisagem predominam fragmentos pequenos e 
relativamente próximos, o que contribui para o agrupamento da maior parte destes 
remanescentes (153 manchas ou 88,44 %) na classe com os valores mais baixos do Índice 
de Proximidade, que variam de 1,09 à 102,18. Nesta classe também encontram-se os 
maiores remanescentes desta paisagem. Isto ocorre devido a estes remanescentes 
encontram-se próximos de pequenos fragmentos, o que contribui para reduzir o valor do 
Índice de Proximidade. Por outro lado, os altos valores deste índice ressalta os 
remanescentes que encontram-se próximo dos maiores fragmentos, possibilitando a 
identificação de áreas que contribuem para minimizar o isolamento dos grandes fragmentos.  
 
Para a definição dos fragmentos prioritários para conservação, foram ponderadas as 
métricas calculadas de forma a ressaltar os fragmentos com maior valor de área (A), menor 
valor do Índice de Forma (SI) e maior valor do Índice de Proximidade (IP). Desta maneira, os 
fragmentos com maior área, com forma regular e próximo à grande fragmentos receberam 
um peso maior, conforme apresentado na Tabela 4. A soma destes pesos quantifica a 
prioridade de cada fragmento, sendo o valor 3 para o de menor prioridade, e o valor 12 para 
o de maior prioridade esta informação é apresentada na Figura 18. 
 
Tabela 4. Métricas de área. 

Métrica Critério de Ponderação Peso 

Área (A) 

 1 

 2 

 3 

 4 

Índice de Forma (SI) 

 4 

 3 

 2 

 1 

Índice de Proximidade (IP) 

 1 

 2 

 3 

 4 
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Figura 18.Fragmentos prioritários para conservação. A legenda varia do mais prioritário (12) em 
vermelho, para o menos prioritário em verde (3). 

 
Dentre os fragmentos prioritários identificados na Figura 18, alguns encontram-se dentro da 
APA Parque e Fazenda do Carmo e da APA do Iguatemi, no entanto a maioria não está 
inserido em uma UC. Cabe destaque à outros fragmentos prioritários que encontram-se nos 
limites de Mauá e Ferraz de Vasconcelos, ressaltando a importância de se estimular ações 
intermunicipais para a conservação desta paisagem. 
 
A partir da identificação destes fragmentos prioritários para conservação, e das diretrizes 
discutidas durante a Oficina de Planejamento Participativo, foi elaborado um desenho de 
corredor ecológico considerando: 
 - Abranger a Zona de Amortecimento do PNMFC; 
 - Englobar a maior parte dos fragmentos prioritários para conservação; 
 - Evitar regiões densamente urbanizadas; 

- Propor um polígono contínuo e que interligue os maiores remanescentes 
identificados nesta paisagem; 

 
A Figura 19 apresenta esta nova proposta de corredor elaborada a partir dos critérios 
listados acima e, por ora, denominado Corredor Ecológico Urbano (CEU) Carmo - 
Aricanduva. 
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Figura 19. Proposta de corredor ecológico. 

 
Neste desenho (Figura 19), todas as áreas propostas feitas durante a oficina foram 
contempladas, com exceção das áreas ao norte do PNMFC, que foram excluídas por serem 
áreas densamente urbanizadas e com pouco ou nenhum fragmento significativo para a 
conectividade desta paisagem.  
 
4. ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 

CONECTIVIDADE NO CEU CARMO-ARICANDUVA 
 

De acordo com a Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como Novo Código 
Florestal, considera-se Área de Preservação Permanente (APP), em zonas rurais ou 
urbanas, “as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 
(trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura”. A partir 
desta determinação, foi gerado um buffer de 30 metros ao longo dos rios localizados na área 
de estudos, e esta APP foi sobreposta às classes de uso mapeadas no interior do corredor 
ecológico proposto. A Figura 20 localiza estas APPs na área de estudos, enquanto a 
Tabela 5 e a Figura 21 apresenta os valores de área de cada classe mapeada em APP no 
corredor. 
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Figura 20.APPs de 30 metros ao longo dos rios. 
 
Tabela 5. Área das classes de uso do solo em APP no Corredor Ecológico. 

Classe 
Área Total no Corredor 

(ha) 
Área em APP 

(ha) 
% do Total da Classe em 

APP 

Campo 470,71 78,69 16,72 

Demais Áreas 
Antropizadas 

1.220,15 188,31 15,43 

Reflorestamento 337,58 41,52 12,30 

Remanescentes 
Florestais 

1.512,79 254,15 16,80 

Total 3541 563   

 

 
Figura 21. Porcentagem das áreas das classes de uso do solo em APP. 

 
De acordo os dados apresentados acima, as áreas de “Campo” e “Reflorestamento”, que 
possuem 16,72 % e 12,30 % em APP, são passíveis de restauração para atender a 
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legislação atual vigente. A restauração destas áreas próximas ao fragmentos florestais 
aumentaria a área destes fragmentos, tornando-os mais propícioa para abrigar espécies 
mais sensíveis, como proposto por Ewers e Didham (2007). Cabe destacar a importâncias 
de se restaurar áreas não tão próxima aos fragmentos, com o intuito de reduzir o seu 
isolamento e possibilitar a criação de áreas trampolins entre os grandes fragmentos. Desta 
maneira, foram propostos 4 cenários de restauração classificados de I a IV, variando da (I) 
alta prioridade até a (IV) baixa prioridade, conforme descrito a seguir: 

 
I – Áreas de “Campo” e “Reflorestamento” em APP contíguas aos Remanescentes 
Florestais; 
II - Áreas de “Campo” e “Reflorestamento” em APP distantes em até 100 metros de 
qualquer fragmento florestal; 
III – Áreas de “Campo” e “Reflorestamento” em APP, afastadas em mais de 100 
metros de qualquer fragmento florestal; 
IV- Áreas de “Campo” e “Reflorestamento” não localizadas em APP; 
 

Como resultado desta classificação, 41,25 ha de “Campo” (8,76%) e 8,29 ha de 
“Reflorestamento” (2,45%) foram classificados como “I”, enquanto 21,99 ha (4,67%) e 11,11 
ha (3,29%) destas respectivas classes foram classificados como “II”, e 16,11 ha (3,42%) e 
22,27 ha (6,60%) destas classes foram classificados como “III”. As demais áreas de 
“Campo” e “Reflorestamento”, que não encontram-se na faixa de 30 metros considerada 
como APP ao longo dos rios, foram classificadas como IV, e representam 83,14% e 87,66% 
do total destas classes no corredor, conforme apresentado na Tabela 6. A Figura 22 
localiza estas áreas no CEU Carmo-Aricanduva. 
 
Tabela 6. Área Prioritárias para Restauração no CEU Carmo Aricanduva. 

  I II III IV 
Total 

  Area(ha) % Area(ha) % Area(ha) % Area(ha) % 

Campo 41,25 8,76 21,99 4,67 16,11 3,42 391,36 83,14 470,71 

Reflorestamento 8,29 2,45 11,11 3,29 22,27 6,60 295,91 87,66 337,58 

 

 
Figura 22. Área de Alta Prioridade para Restauração no CEU Carmo-Aricanduva. 
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Considerando a classificação de prioridade para restauração, apresentada acima, foram 
criados 4 cenários (C1; C2; C3 e C4) para avaliar as mudanças na paisagem após a 
restauração destas áreas. Estes cenários serão descritos a seguir e ilustrados na Figura 23: 
 

C1 – Mapa de Uso do Solo elaborado a partir da imagem do satélite GeoEye (2012); 
 
C2 - Mapa de Uso do Solo elaborado a partir da imagem do satélite GeoEye (2012), 
considerando todas as áreas de Alta Prioridade para Restauração como 
“Fragmentos Florestais”; 
 
C3 - Mapa de Uso do Solo elaborado a partir da imagem do satélite GeoEye (2012), 
considerando todas as áreas de Alta e Média Prioridade para Restauração como 
“Fragmentos Florestais”; 
 
C4 - Mapa de Uso do Solo elaborado a partir da imagem do satélite GeoEye (2012), 
considerando todas as áreas de Alta, Média e Baixa Prioridade para Restauração 
como “Fragmentos Florestais”; 
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Figura 23. Cenários de Restauração: C1- Uso do Solo em 2012; C2 – Restauração das Áreas de Alta 
Prioridade; C3 – Restauração das Áreas de Alta e Média Prioridade; C4 – Restauração das Áreas de 
Alta, Média e Baixa Prioridade. 

 
A Tabela 7 e a Figura 24 apresentam o número de manchas, a média da área (ha), a maior 
distância entre o vizinho mais próximo, e a média do índice de forma dos remanescentes 
florestais de cada cenário de restauração. 
 
Tabela 7. Métricas dos Remanescentes Florestais de cada cenário de restauração. 
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Cenário Nº Manchas 
Média da Área 

(ha) 
Maior Distância do Vizinho Mais 

Próximo (m) 
Média do Índice de 

Forma 

C1 92 16,44 308,99 2,01 

C2 80 19,53 257,84 2,125 

C3 115 13,87 189,81 2,235 

C4 103 15,85 252,91 2,524 

C5 40 58,03 208,82 2,128 

 

A  B  
 

C  D  
Figura 24. . Métricas dos Remanescentes Florestais de cada cenário de restauração. A – Nº de 
Manchas; B – Média da Área (ha); C – Maior Distância do Vizinho Mais Próximo (m); D – Média do 
Índice de Forma; 

 
O 2º cenário de restauração permitiria uma maior conexão entre os fragmentos existentes, 
indicado pela redução no número de manchas (Figura 24 - A), e pelo aumento no valor 
médio da área (Figura 24 - B). A redução no valor da Maior Distância do Vizinho Mais 
Próximo (Figura 24 - C) facilitaria a mobilidade das espécies que transitam entre estes 
fragmentos. O aumento na Média do Índice de Forma (Figura 24 - D) indica que estas áreas 
restauradas não melhora o formato destes fragmentos. 
 
O 3º cenário de restauração apresenta um aumento no número de manchas (Figura 24 - A), 
indicando novos pequenos fragmentos florestais, também observado pela redução no valor 
médio da área (Figura 24 - B). A redução no valor da Maior Distância do Vizinho Mais 
Próximo (Figura 24 - C) indica que estes novos fragmentos encontram-se próximo dos 
demais, podendo tornar-se áreas “trampolins” entre os grandes fragmentos. O aumento na 
Média do Índice de Forma (Figura 24 - D) deve-se ao formato linear destes novos 
fragmentos, localizados em APPs.  
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O 4º cenário apresenta uma redução no número de manchas e um aumento na média dos 
valores de área, indicando que a restauração possibilitaria conexões entre remanescentes 
florestais, reduzindo a fragmentação destas áreas. Neste cenário, há um aumento na maior 
distância entre os remanescentes mais próximos, quando comparado com o 2º cenário, e 
um aumento no valor médio do Índice de Forma. 
 
O 5° cenário apresenta a melhor configuração em termos de conexão entre os fragmentos, 
indicado pela redução no número de fragmentos e pelo aumento no valor médio da área. 
Com relação ao isolamento, à uma redução na maior distância entre dois fragmentos 
quando comparado com o cenário 3, porém o cenário 2 ainda apresenta o menor valor para 
este índice. Com relação ao valor médio do índice de forma, observa-se uma redução em 
relação ao 2° e 3° cenário, no entanto o 1° ainda apresenta o valor médio mais baixo, 
indicando que, de maneira geral, nenhuma destas estratégias de restauração contribui para 
uma maior regularidade na forma dos fragmentos florestais. O principal fator que determina 
a irregularidade dos fragmentos nesta paisagem é a matriz urbana, sendo essencial a 
adoção de outras estratégias de restauração como a arborização ao longo de ruas e 
avenidas, e a criação de parques urbanos. 
 
5. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO CORREDOR EM RELAÇÃO AOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA REGIÃO 
 
O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, criado pela Lei Nº 13.430, de 13 de 
setembro de 2002 e complementado pela Lei 13.885, de 25 de agosto de 2004, bem como o 
Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Itaquera, classifica as áreas e zonas 
integrantes do CEU Carmo – Nascentes do Aricanduva com as seguintes Macrozonas, 
Zonas Especiais e Subzonas (Figura 25): 
 

 
Figura 25. Sobreposição da área do CEU Carmo – Nascentes do Aricanduva ao zoneamento do 
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

 
A) Macrozona de Proteção Ambiental, onde núcleos urbanizados, edificações, os 
usos e a intensidade de usos, e a regularização de assentamentos, estarão subordinadas à 
necessidade de manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural e respeitar a 
fragilidade dos seus terrenos. 
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Cerca de 26 % do território do CEU fazem parte desta Macrozona, que está dividida nas 
seguintes subzonas: 

 
I. Zona Mista de Proteção Ambiental – ZMp 
Abrange o território do fragmento oeste do PNMFC e da área prevista para ampliação do 
Parque, contemplando, ainda, parte do território do Parque Urbano do Carmo. Outras áreas 
do CEU que concentram maiores quantidades dessa zona estão na região norte, contíguas 
à ZEPAG e na região central, próximas a ZEPAM. São classificadas como porções do 
território destinadas à implantação de usos urbanos, de baixa densidade de construção, com 
gabarito de altura máxima de até 15 (quinze) metros para as edificações e totalizam 9,25% 
do CEU. 

 
II. Zona de Lazer e Turismo – ZLT 
Abrange o território do SESC Itaquera, junto aos limites do Parque. É classificada como uma 
porção do território destinada aos usos de lazer, turismo e atividades correlatas, vinculados 
à preservação da natureza, de densidades demográfica e construtiva baixas, totalizando 
2,08% do CEU. 
 
III. Zona Especial de Preservação – ZEP 
Abrange a maior parte do território do PNMFC. É classificada como uma porção do território 
destinada à reservas florestais, parques estaduais, parques naturais municipais, reservas 
biológicas e outras UCs que tenham por objetivo básico a preservação da natureza e 
atividades temporárias voltadas à pesquisa, ao ecoturismo e à educação ambiental, de 
densidades demográfica e construtiva baixas, totalizando 14,56% do CEU. 
 
IV. Zona Centralidade Polar de Proteção Ambiental – ZCPp 
Ocupa uma pequena região no centro do CEU (0,36%). Trata-se de uma porção do território 
destinada à localização de atividades típicas de centros regionais, caracterizada pela 
coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, porém com predominância de 
usos não residenciais compatíveis e toleráveis, com gabarito de altura máxima de até 15m 
(quinze metros) para as edificações. 
 
 
B) Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, onde as edificações, usos e 
intensidade de usos subordinar-se-ão a exigências relacionadas com os elementos 
estruturadores e integradores, à função e características físicas das vias, e aos planos 
regionais a serem elaborados pelas Subprefeituras. Essa Zona caracteriza-se por ocupação 
de população de baixa renda, infraestrutura básica incompleta, deficiência de equipamentos 
sociais e culturais, comércio e serviços, forte concentração de favelas e loteamentos 
irregulares, baixas taxas de emprego e uma reduzida oportunidade de desenvolvimento 
humano para os moradores.    

 
Cerca de 25% do território do CEU fazem parte desta Macrozona, que está dividida nas 
seguintes subzonas: 
 
I. Zonas Predominantemente Industriais – ZPI 
Ocupa a maior área do CEU, localizada em seu extremo norte (22,02%). São porções do 
território destinadas à implantação de usos diversificados onde a preferência é dada aos 
usos industriais incômodos e às atividades não residenciais incômodas, com coeficiente de 
aproveitamento mínimo igual a 0,10, básico igual a 1,0 e máximo igual a 1,5. 
 
II. Zonas Mistas – ZM 
Na região extremo oeste do corredor ocorrem as seguintes Zonas Mistas: I) Zona Mista 1 – 
ZM 1, onde se pretende incentivar o uso misto, residencial, comércio e serviços de pequeno 
porte, estabelecendo gabaritos de altura das edificações e; II) Zona Mista 2 – ZM 2, onde se 
pretende incentivar o uso misto, residencial, comércio e serviços nas vias estruturais, 
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estabelecendo gabaritos de altura das edificações. Uma pequena área de ZM1 também 
ocorre junto ao limite sudeste do Parque.  
No total as duas Zonas Mistas ocupam 2,61% do território do CEU. 
 
IV. Zonas Centralidade Polar - ZCP 
O corredor abrange uma pequena área nesta zona (0,18%), localizada na região central. 
São classificadas como porções do território da zona mista destinadas à localização de 
atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais, caracterizadas pela 
coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, porém com predominância de 
usos não residenciais. No caso da ZCPa com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 
0,20, básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5. 
 
C) Zonas Especiais são porções do território com diferentes características ou com 
destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo e edilícias, situadas em 
qualquer Macrozona do Município, nos termos do PDE. 

 
As Zonas Especiais ocupam a maior parte do território do CEU (44%), correspondendo às 
seguintes subdivisões:  
 
I. Zona Especial de Preservação Ambiental - ZEPAM 
Ocupa o território da APA do Iguatemi e também uma extensa área à sudeste do Corredor. 
É a segunda maior zona do CEU ocupando 19,63% da sua extensão. Classificada como 
uma porção do território destinada a proteger ocorrências ambientais isoladas, tais como 
remanescentes de vegetação significativa e paisagens naturais notáveis, áreas de 
reflorestamento e áreas de alto risco onde qualquer intervenção será analisada 
especificamente. 
 
III. Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral – ZEPAG 
Esta zona ocupa uma região extensa do CEU (17,97%), localizada à norte, junto aos limites 
da ZPI e à sudeste, envolta pela ZEPAM. São classificadas como porções do território 
municipal, onde há interesse público em manter e promover atividades agrícolas e de 
extração mineral, delimitadas no PDE, ou em lei específica. As ZEPAG localizadas no 
território do Município são consideradas área rural. 
 
IV. Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 
Algumas pequenas áreas distribuídas no território do corredor são classificadas como ZEIS 
I, totalizando 6,40%. Para estas são estabelecidas as seguintes diretrizes:  

i. Executar obras de saneamento básico e de infraestrutura urbana em áreas 
críticas; 

ii. Promover a organização e a mobilização da comunidade visando à gestão 
dos planos de urbanização;  

iii. Adequar os conjuntos habitacionais existentes de forma a integrá-los com o 
entorno e, quando houver, às medidas mitigadoras apontadas por EIA-
RIMA e EIV-RIV. 

 
A Tabela 8 apresenta a área do CEU inserido em cada uma das zonas do Plano Diretor 
Estratégico de São Paulo. 
 
Tabela 8. Áreas ocupadas pelas Macrozonas e Zonas dentro do CEU Carmo – Nascentes do 
Aricanduva. 

MACROZONA ZONA Área (ha) Área (%) 

Macrozona de Proteção Ambiental 

ZMp 257,99 9,25 

ZLT 58,04 2,08 

ZEP 406,11 14,56 

ZCPp 8,73 0,31 

SubTotal  730,87 26,2 
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MACROZONA ZONA Área (ha) Área (%) 

Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana 

ZPI 614,41 22,02 

ZM1 45,65 1,64 

ZM2 27,18 0,97 

ZCPA 4,94 0,18 

SubTotal  692,18 24,81 

Zonas Especiais 

ZEIS1 178,48 6,40 

ZEPAG 501,25 17,97 

ZEPAM 547,61 19,63 

SubTotal  1227,34 44 

Outras S/ INF. 139,30 4,99 

SubTotal  139,30 4,99 

TOTAL 
 

2.789,71 100 

 
Algumas das Zonas e Subzonas integrantes do corredor merecem destaque pelas 
oportunidades que oferecem em relação à implantação do CEU. Esse é o caso da extensa 
área do corredor classificada como ZEPAM, que destaca o seu potencial para conservação, 
visto que é considerada uma zona destinada a proteger remanescentes de vegetação e 
paisagens naturais, áreas de reflorestamento e áreas de alto risco para ocupação. 
 
Outra zona que ocupa uma extensa área do corredor é a ZEPAG, cuja Lei 13.885/2004 
determina que o Executivo poderá: I. promover a recuperação das atividades existentes de 
produção agrícola sustentável no município; II. promover a fiscalização intensiva com a 
finalidade de evitar usos incompatíveis, desmatamento, assoreamento de cursos d'água, 
deposição de resíduos sólidos e efluentes líquidos, despejo de agrotóxicos e demais 
atividades causadoras de degradação ambiental; III. estabelecer programa de capacitação 
de produtores rurais; IV. fomentar e estimular a organização de produtores agrícolas; V. 
realizar o cadastramento fundiário em imóveis localizados em ZEPAG em parceria com o 
órgão competente; e VI. realizar o cadastramento dos agricultores e diagnóstico da 
produção agrícola com vistas a subsidiar políticas públicas de desenvolvimento agrícola e 
rural. A existência dessa Zona no Corredor Carmo – Nascentes do Aricanduva deve ser 
vista como uma ótima oportunidade de estimular um uso e ocupação do território mais 
amistoso e compatível com a sua conservação. 
 
Vale destacar que se faz necessária a alteração da classificação do fragmento oeste do 
PNMFC. Atualmente esta área está definida como Zona Mista de Proteção Ambiental – 
ZMp, porém será necessário seu reenquadramento para Zona Especial de Preservação – 
ZEP, similar ao que já ocorre com o restante do território da UC. 
 
Ainda em relação à Lei 13.885/2004, a Seção I – Da Política de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental, em seu artigo 60, determina os objetivos da política de desenvolvimento urbano 
ambiental para esta região. São eles: 
I. implementar programas, projetos e políticas públicas que promovam o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental da Região Leste; 
II. estimular as transformações urbanísticas da Região Leste, por meio das Operações 
Urbanas Consorciadas e Áreas de Intervenção Urbana; 
III. aumentar a acessibilidade do sistema viário e a mobilidade da população de baixa renda; 
IV. incorporar as obras de drenagem necessárias ao conjunto da cidade adequando-as às 
necessidades locais; 
V. dar prioridade ao programa de arborização maciça dos bairros, visando a alcançar 
transformações paisagístico-ambientais; 
VI. integrar e incentivar atividades agrícolas diferenciadas nas ZEPAGs no Extremo Leste; 
VII. requalificar o tecido urbano da região, mantendo as existentes e criando áreas de 
proteção ambiental, visando à integração regional; 
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VIII. promover a proteção das nascentes especialmente da bacia do Aricanduva e a 
recuperação ambiental da região da antiga fazenda Santa Etelvina, por meio de planos 
urbanísticos e de gestão ambiental; 
IX. recuperar áreas degradadas por extração e exploração mineral; 
X. melhorar o controle ambiental das atividades de extração mineral, exigindo Plano de 
Recuperação de Área Degradada - PRAD; 
XI. conter o processo de ocupação da franja periférica do extremo leste por meio do 
estímulo às atividades agroindustriais, florestais e ecoturísticas (sul de Itaquera/São Mateus/ 
Cidade Tiradentes); 
XII. recuperar e proteger os remanescentes da APA da Várzea do Rio Tietê compreendida 
desde a Vila Jacuí até Itaquaquecetuba; 
XIII. criar diferenciais de ocupação e aproveitamento construtivo, de acordo com as 
características geomorfológicas, tendo por base a rede viária e suas complementações; 
XIV. intensificar provisão de habitações de interesse social para os moradores de 
habitações precárias; 
XV. desenvolver estímulos para as habitações do Mercado Popular, a fim de melhorar o 
parque residencial do extremo leste; 
XVI. promover gestões junto ao Município de Guarulhos e junto ao órgão competente do 
Governo do Estado para alterar a divisa entre os dois Municípios, 
compreendendo o limite do antigo leito do rio Tietê, e a revisão do perímetro da APA - Área 
de Proteção Ambiental da Várzea do Tietê. 
 
Como pode ser observado, vários objetivos citados nesse artigo podem contribuir para a 
conservação e recuperação de áreas, bem como para a melhoria da paisagem do CEU 
Carmo – Nascentes do Aricanduva. Isso poderá ocorrer em ambientes fortemente 
antropizadas, que é o caso das Subzonas da Macrozona de Estruturação e Qualificação 
Urbana que poderão ser contempladas, por exemplo, com ações relacionadas aos objetivos 
IV e V. Áreas em estágios intermediários de alteração, como as que ocorrem na ZEPAG, 
também poderão ser beneficiadas com ações relacionadas aos objetivos VI, IX e X. Por fim, 
as áreas mais voltadas para a conservação e sustentabilidade como é o caso das Subzonas 
da Macrozona de Proteção Ambiental e da ZEPAM, também poderão ser beneficiadas 
com ações relacionadas, por exemplo, aos objetivos VIII e XI. 
 
A região sudeste do Corredor abrange uma pequena parte dos municípios de Ferraz de 
Vasconcelos e Mauá. Em contatos com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos obteve-se a 
informação de que esta possui a intenção de estabelecer uma unidade de conservação na 
região do Cambiri, a qual faz parte da proposta de Corredor. 
 
O Plano Diretor de Mauá (Lei nº 4153, de 26 de março de 2007), na região do Corredor, 
conta com uma área de 306 ha classificada como de Proteção e Recuperação de 
Mananciais (Tabela 9;Figura 26). 
 
Tabela 9. Zonas do Plano Diretor de Mauá localizadas no CEU 

Zona Nº Área(m2) Área(ha) 

APM 2 3069919,64 306,99 

ZOC (APM) 3 143755,22 14,38 

Total 
 

3213674,86 321,37 
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Figura 26. Zonas do Plano Diretor de Mauá localizadas no CEU. 
 

O Plano Diretor de Mauá determina que deve existir um Programa de Gestão Integrada nas 
áreas classificadas dentro dessa categoria, cujos objetivos seriam: 
 
I - garantir a proteção, preservação e recuperação dos mananciais, visando à qualidade 
ambiental de interesse dos moradores da Região Metropolitana de São Paulo; 
II - possibilitar o uso e a ocupação do solo compatíveis com o desenvolvimento sustentável 
do Município, observando a legislação federal e estadual pertinentes; 
III - incentivar o desenvolvimento turístico mediante a elaboração de um plano de 
desenvolvimento e gestão do turismo sustentável, priorizando o adequado aproveitamento 
dos suportes naturais existentes, de forma a conciliar as atividades turísticas à preservação 
ambiental; 
IV - estabelecer políticas que permitam a utilização compatível das áreas protegidas, por 
meio da aplicação de mecanismos compensatórios para regularização das atividades 
existentes e/ou do incentivo a atividades compatíveis com o manejo sustentado de recursos 
naturais, como áreas de lazer e turismo; 
V - articular, junto ao Estado, medidas que agilizem a aprovação dos empreendimentos por 
meio da implantação de postos descentralizados de atendimento à população e fiscalização 
integrada e eficaz, que adote critérios em consonância com a postura apontada pela nova 
Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais; 
VI - efetivar a fiscalização de cunho punitivo e implementar simultaneamente medidas de 
caráter educativo e preventivo. 
§ 1º Como turismo sustentável são compreendidas as atividades relacionadas a diversas 
modalidades, apoiadas na utilização das potencialidades naturais da área de forma a 
garantir a manutenção dos processos naturais, gerando baixos impactos em relação à 
ocupação e com utilização associadas à difusão de conteúdos informativos de educação 
ambiental. 
§ 2º As atividades relativas ao turismo sustentável poderão incluir: 
I - roteiros de trilhas; 
II - regulamentação das atividades do tipo pesqueiros; 
III - incentivos à hotelaria, para instalação de novos estabelecimentos; 
IV - incentivo à promoção de eventos na região; 
V - roteiros temáticos, integrados com outros municípios da região; 
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VI - regulamentação das atividades de agricultura orgânica. 
 
Vale destacar que o PNMFC também faz parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 
da Cidade de São Paulo, o qual abrange o município de São Paulo e mais outros 71 
municípios, correspondendo a 10% de toda a população brasileira (RBCV, 2008). Ampliar a 
articulação junto a RBCV e seus integrantes pode ser uma importante estratégia para 
fortalecer a implantação do corredor por meio de ações sinérgicas desenvolvidas neste 
território. 
 
Apesar de ocupar uma área muito pequena do Corredor também é importante considerar o 
zoneamento da APA Parque e Fazenda do Carmo. Fora dos limites do PNM Fazenda do 
Carmo o zoneamento atual da APA define à norte do Parque uma Zona B - onde há 
porções significativas do ecossistema original e somente é permitido o uso institucional 
ligado a lazer, à cultura e à educação ambiental. Compreende a Unidade do SESC Itaquera 
e o Parque do Carmo. Já à leste do Parque, ocupando uma pequena porção do Corredor, o 
Zoneamento define: Zona D – onde os componentes do ecossistema original foram 
modificados e localizam-se algumas indústrias e chácaras de horticultura; e Zona E – onde 
todos os componentes originais foram modificados e a organização funcional do habitat 
natural foi eliminada.  
 
A partir da aprovação do plano de manejo do Parque também será possível contar com mais 
um instrumento que poderá a auxiliar no planejamento ambiental e conservação da região – 
a zona de amortecimento do PNM Fazenda do Carmo, cujas diretrizes de atuação 
encontram-se no componente de planejamento do plano de manejo. 
 
6. DIRETRIZES PRELIMINARES PARA CONSOLIDAÇÃO DO CEU CARMO – 

NASCENTES DO ARICANDUVA 
 
Diante do cenário exposto anteriormente, e considerando o importante papel que o CEU 
Carmo – Nascentes do Aricanduva representa para a melhoria da qualidade ambiental da 
Zona Leste de São Paulo e região e para a manutenção das funções ecológicas do PNM 
Fazenda do Carmo, bem como para a conservação de espécies da fauna e flora, 
recomendamos as seguintes diretrizes:  
 

1. Buscar articulação junto aos municípios de Ferraz de Vasconcelos e Mauá para o 
estabelecimento de estratégias conjuntas de conservação na área do Corredor, as 
quais poderão se refletir em ações de fiscalização integradas, restauração de áreas 
degradadas, projetos de educação ambiental, pesquisa e monitoramento, ou outras 
consideradas pertinentes. 

 
2. Criar um grupo interinstitucional para discussão sobre o processo de implantação do 

Corredor e desenvolvimento de um plano de ação, inclusive fazendo uma avaliação 
sobre a viabilidade de aprovação de um Decreto de reconhecimento do território do 
Corredor Carmo – Nascentes do Aricanduva.  

 
3. Desenvolver estudos técnicos e levantamentos de biodiversidade na área do 

Corredor, de forma a reforçar sua importância ecológica e fortalecer a argumentação 
da necessidade do seu reconhecimento formal. Para isso podem ser feitas parcerias 
junto a instituições de ensino e pesquisa e instituições do terceiro setor, envolvendo 
ainda, Departamentos da Prefeitura de São Paulo que podem contribuir com 
levantamento de informações primárias e secundárias sobre essa região. 

 
4. Estimular a Prefeitura de Mauá à implantar ações visando o alcance dos objetivos 

relatados para o Programa de Gestão Integrada das Áreas de Proteção e 
Recuperação de Mananciais, dentro do Corredor. 
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5. Realizar estudo, consolidar proposta e aprovar projeto e Decreto de criação do 
Parque Natural Municipal das Nascentes do Aricanduva. 
 

6. Estimular a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos a criar uma unidade de 
conservação que abranja parte do território do Corredor neste município. 
 

7. Ampliar a fiscalização na região do Corredor dentro do Município de São Paulo 
através de parcerias com a Polícia Militar Ambiental, Guarda Civil Metropolitana e 
Polícia Civil. 
 

8. Ampliar a articulação junto à Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Mata 
Atlântica para fortalecer a implantação do Corredor e desenvolver ações conjuntas 
para a conservação da área. 

 
9. Acompanhar e buscar influenciar todas as discussões que venham a envolver a 

revisão do Plano Diretor e dos Planos Regionais Estratégicos das Sub Prefeituras 
que integram o Corredor no Município de São Paulo, bem como dos Planos Diretores 
dos Municípios de Ferraz de Vasconcelos e Mauá, evitando que as áreas possam 
ser reclassificadas em categorias que as exponham a maior vulnerabilidade 
ambiental. 
 

10. Sugerir, no momento oportuno, a alteração da classificação de parte do território do 
PNMFC de Zona Mista de Proteção Ambiental – ZMp para Zona Especial de 
Preservação – ZEP 
 

11. Participar ativamente das discussões para a elaboração do Plano de Manejo da APA 
Parque e Fazenda do Carmo, promovendo, sempre que possível, o planejamento 
integrado dessas áreas de forma a ampliar a proteção do Corredor. 
 

12. Articular junto a Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de 
São Paulo a realização de estudos para avaliar a possibilidade de ampliação das 
APAs Parque e Fazenda do Carmo e do Iguatemi. Estas APAs possuem tamanhos 
reduzidos e existem remanescentes florestais importantes em seu entorno. 
 

13. Articular junto a Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de 
São Paulo a elaboração do Plano de Manejo da APA Iguatemi. 
 

14. Desenvolver um projeto para a recuperação das áreas identificadas como 
prioritárias, visando à ampliação da conectividade e melhoria das métricas da 
paisagem do Corredor. Deve-se dar especial ênfase àquelas classificadas como de 
alta prioridade para a restauração que totalizaram 81,83 ha, que são as áreas de 
preservação permanente nas classes “campo” ou “reflorestamento” e que estão a até 
100 metros de outros fragmentos florestais. Outras áreas consideradas prioritárias 
para a restauração no corredor são todas as demais áreas de preservação 
permanente e as áreas de campo que não são atualmente destinadas a nenhuma 
finalidade específica. 
 

15. Estabelecer estratégias para a manutenção dos fragmentos florestais do Corredor, 
especialmente das áreas identificadas como de alta e média prioridade para a 
conservação. 
 

16. Caracterizar os usos atuais das áreas classificadas como “campo” dentro do 
Corredor, visando identificar áreas propícias para realização de projetos de 
recuperação. 
 

17. Incentivar projetos de arborização urbana nas áreas do corredor cujos usos 
predominantes são residenciais ou industriais. 
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18. Implantar um programa de monitoramento da biodiversidade e qualidade da água na 

área do Corredor, como forma de acompanhar os resultados das ações de 
conservação desenvolvidas. 

 
19. Incentivar iniciativas de produção agrícola sustentável e um uso e ocupação do 

território mais amistoso e compatível com a sua conservação na região do Corredor 
classificada como Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral. 

 
20. Acompanhar e estimular a implantação dos Parques Naturais, Urbanos e Lineares 

projetados para a Zona Leste conforme proposto na política de criação de novos 
parques para o município. 
 

21. Definir áreas prioritárias para implantação de projetos de requalificação urbana e 
saneamento na área do Corredor. 
 

22. Com base nos estudos e projetos de monitoramento que serão realizados deve-se 
estabelecer um zoneamento para o Corredor que contemple o estabelecimento de: I) 
zonas prioritariamente voltadas à conservação; II) zonas onde será incentivado o uso 
e ocupação da terra mais sustentável e; zonas onde deve-se desenvolver ações 
visando minimizar os impactos da ocupação urbana adensada sobre a paisagem. 
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