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RESUMO

O principal objetivo deste trabalho foi o de utilizar um indicador de sustentabilidade
conhecido como BAF (Fator Biótopo de Área) no mapeamento de geótopos urbanos
da bacia hidrográfica do Córrego Água Espraiada, (Estado de São Paulo – SP
capital - Brasil), em dois momentos históricos, 1958 e 2011. As unidades da
paisagem estudadas enquadraram-se nos níveis de paisagem proposta por
Bertrand. A partir dessa classificação realizou-se o mapeamento dos geótopos, e
utilizando o BAF fez-se a análise dos coeficientes de impermeabilização das
superfícies que cobrem as áreas estudadas. Utilizando essa metodologia é possível
a identificação de geótopos incompatíveis à sustentabilidade e assim propor
solucões. Essa abordagem pode ser utilizada como ferramenta para um melhor
planejamento urbano brasileiro aliado a qualidade ambiental.

Palavras-chave: córrego água espraiada, geossistema, geótopo, paisagem, Fator
Biótopo de Área (BAF).
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ABSTRACT

The main objective of this thesis it was to evaluate the use of the sustainability
indicator named "BAF" (Biotope Area Factor) to mapping urban geotopes present
in the drainage basin "Aguas Espraiada" (São Paulo-SP-Brazil) in two historical
moments, 1958 and 2011. The landscape units studied were classified as geotopes
as proposed by Bertrand. Considering this classification we mapped the geotopes,
and using BAF we did the analysis of the surface waterproofing coefficients that
covers the studied area. Using this methodology it is possible to identify the geotopes
incompatible with sustainability and propose clever solutions. This approach can be
used as a tool for a better Brazilian urban planning associated with environmental
quality.

Keywords: geosystem, geotopes, landscape, Biotope Area Factor (BAF).
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