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Núcleo Cabuçu do Par- 
que Estadual da Can- 
tareira, um pedaço in- 
tocado de 26,7 quilô- 
metros quadrados de 

H   I floresta nos limites de 
^^f Guarulhos (SP), vai ga- 
^^^ nhar um cinturão de 

proteção se for aprovado um projeto de 
lei encaminhado pela prefeitura à Câma- 
ra de Vereadores da cidade. O projeto 
disciplina o uso do solo no município, 
que pertence à Região Metropolitana de 
São Paulo, e estabelece diretrizes para a 
criação de uma área de proteção am- 
biental numa faixa de terra de 32,2 qui- 
lômetros quadrados entre o Núcleo Ca- 
buçu e a área urbana de Guarulhos. 

Essa área de transição, que é classi- 
ficada como zona rural pela legislação 
atual, sofre uma intensa pressão da ur- 
banização. Já abriga ocupações irregula- 
res e aterros. Mas 45% de seu território 
ainda é composto por Mata Atlântica 
praticamente inexplorada. De acordo 
com o projeto de lei, que deve ser vota- 
do ainda neste ano, a ocupação dessa 
faixa passaria por um processo de reor- 
ganização: moradias em zonas de desli- 
zamento seriam removidas para locais 
mais seguros, áreas desmaiadas recebe- 
riam de volta a vegetação natural e ati- 
vidades como o ecoturismo ganhariam 
incentivo. Assim, o cinturão seria con- 
vertido numa zona de defesa, capaz de 
impedir que a metrópole avance sobre o 
Parque Estadual da Cantareira, região de 
mananciais tombada no século XIX. 

O advento da área de transição, en- 
campado pela prefeitura, é resultado di- 
reto de um projeto financiado pela FA- 
PESP no âmbito do Programa de Pes- 
quisa em Políticas Públicas, instituído 
em 1995 com o objetivo de estabelecer 
parcerias entre universidades e institu- 
tos de pesquisa e órgãos do setor públi- 
co e do terceiro setor na busca de solu- 
ções para problemas concretos da popu- 
lação ou entraves à boa gestão adminis- 
trativa. "Temos uma chance histórica de 

evitar que a urbanização en- 
coste no Parque Estadual da 
Cantareira, como já aconte- 
ceu em municípios vizinhos 
como São Paulo", diz Antônio 
Manoel dos Santos Oliveira, 
coordenador da pesquisa, que 
é diretor do Laboratório de 
Geoprocessamento e profes- 
sor do Mestrado em Análise 
Geoambiental da Universida- 
de de Guarulhos (UnG). 

O projeto Cabuçu foi rea- 
lizado entre 2001 e 2005 e 
promoveu um inédito ma- 
peamento da região, com a 
identificação de cada uma de 
suas microbacias e a instala- 
ção de uma estação meteo- 
rológica. Foram elaborados 
mapas de geologia, de uso do 
solo e de legislação ambien- 
tal, entre outros, além de um 
diagnóstico sobre as possi- 
bilidades de exploração sus- 
tentável. A busca de soluções 
envolveu pesquisadores da 
UnG, da Universidade Esta- 
dual de Campinas (Unicamp) 
e do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), em par- 
ceria com secretarias da Pre- 
feitura de Guarulhos, o Ins- 
tituto Florestal e o Sistema 
Autônomo de Água Esgoto 
(SAEE) da cidade. 

Segundo o secretário de Desenvolvi- 
mento Urbano de Guarulhos, o arquite- 
to Roberto dos Santos Moreno, a parce- 
ria foi importante tanto para os técnicos 
da prefeitura e dos órgãos públicos, de- 
positários de novos conhecimentos so- 
bre a região, como para os pesquisado- 
res, convidados a avaliar questões práti- 
cas. "O projeto de pesquisa tornou-se um 
grande aliado nosso na definição do no- 
vo zoneamento da cidade e teve influên- 
cia na elaboração do novo Plano Dire- 
tor de Guarulhos, aprovado em 2004", 
afirma Moreno. 

A definição da área de 
proteção ambiental não vai 
evitar que a região contígua 
ao Núcleo Cabuçu seja habi- 
tada, mas busca impedir usos 
que causem impactos signi- 
ficativos. "A idéia da área de 
proteção é conservacionista, 
não preservacionista", expli- 
ca o professor de geologia da 
UnG Márcio Roberto Maga- 
lhães de Andrade, que se in- 
corporou ao projeto quando 
trabalhava na área técnica da 
prefeitura de Guarulhos. Com 
base nesse diagnóstico, o gru- 
po propôs uma nova aborda- 
gem para a região. 

As microbacias constitui- 
riam as unidades básicas de 
diagnóstico ambiental e pla- 
nejamento urbano. Seriam de- 
senvolvidos modelos de ocu- 
pação que respeitem as con- 
dições ambientais de cada mi- 
crobacia, eliminando áreas de 
risco e valorizando os servi- 
ços da biosfera. Nesse senti- 
do, o projeto contribui para a 
Avaliação Subglobal Ecossis- 
têmica do Milênio, que está 
sendo iniciada na Reserva da 
Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo. 

A participação da popu- 
lação na gestão do meio am- 

biente é outra pedra de toque do proje- 
to. Um dos objetivos é articular proprie- 
tários rurais, moradores e a polícia am- 
biental do município. Outro é criar um 
parque de educação ambiental, que aju- 
de a disseminar entre os estudantes a im- 
portância da ocupação sustentável. "A 
gestão das florestas urbanas é problemá- 
tica em todo o Brasil. Nossa experiência 
poderá ser aproveitada por outras cida- 
des", diz Antônio Manoel dos Santos Oli- 
veira, coordenador do projeto. • 
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Estudo que propôs zona de 
proteção para o Parque 
da Cantareira inspira projeto de lei 

A área urbana de 
Guarulhos avança em 
direção ao verde do 
Parque da Cantareira 
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