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RESUMO

A pesquisa tem como tema o estudo de sistemas de espaços livres e a urba-

nização contemporânea na região de Limeira, integrante da Região Administrativa de 

Campinas - SP. Buscam-se respostas sejam no âmbito da classificação e da configuração 

do território, sejam no estabelecimento de projeto de “parque regional contemporâ-

neo” ou, como se propôs chamar “parque agroambiental”, como forma de afirmação de 

vínculos intermunicipais. O “parque agroambiental” não é uma solução simples, mas 

uma possibilidade de pensar e agir. Pode-se, através dele, ajustar o foco de leitura da re-

alidade local, buscando-se mecanismos mais coerentes para nela atuar. Diferentemente 

de outras regiões de importantes recursos naturais, como a região metropolitana de 

São Paulo, o conceito do parque objetiva trabalhar uma área econômica e socialmente 

semelhante, onde a fauna e a flora são quase inexistentes, visto terem sido substituídas 

pela urbanização e pelas áreas destinadas à produção agrícola para o mercado global. O 

desafio aqui proposto é tornar o parque regional contemporâneo objeto de debate para 

políticas públicas de atendimento às necessidades sociais e ambientais. Podem ser prá-

ticas de lazer, esportes e/ou contemplativas, atividades culturais de identidade regional, 

de produção agrícola ou florestal, de conservação de ecossistemas, por meio das quais 

se definem diferentes níveis e escalas de intervenção e de acessibilidade aos lugares. 

Propõe-se o conceito de “parque agroambiental” como instrumento de planejamento 

regional e ambiental.

Palavras Chave: Urbanização contemporânea; paisagismo; planejamento ambiental 

e regional; parque regional contemporâneo; parque agroambiental, sistema de espa-

ços livres
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ABSTRACT

This research aims the study of open space systems and contemporary 

urbanization in Limeira and communities that comprise the Administrative County of 

Campinas, São Paulo. The analysis demands answers both in territory classification and 

configuration and the project of the contemporary regional park, or so denominated 

as “agro environmental park”, with the purpose of strengthening inter municipal 

bonds. The agro environment park must not be regarded as a simple solution but 

a thought process and a way of acting worth pursuing. Moreover, it ought to be 

possible to focus upon the local reality searching for more adjustable and consistent 

mechanisms to accomplish this enterprise. Because, unlike other important regions 

provided with natural resources such as the metropolitan region of São Paulo, the 

agro enviromental park concept  aims at interfering in an area that shares economical 

and social similarities, where fauna and flora are almost inexistent, since they have 

been replaced by urbanization and agricultural lands serving the global market. The 

challenge proposed here is to make the contemporary regional park an object of debate 

for public policies to address social and environmental needs such as:  leisure, sports 

in general, cultural and folkloric activities, farming or forestry, conservation of the 

ecosystems, through which different levels or scales of intervention and accessibility to 

places could be defined. The proposal for the agro environmental park is to accomplish 

an instrument for regional and environmental planning.  

Key-words: contemporary urbanization, landscaping; environmental and regional 

planning; contemporary regional park, open spaces system.
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A tese avalia a formação de sistemas de espaços livres na região de Limeira, 

pertencente à Região Administrativa de Campinas, interior paulista, e averigua possi-

bilidades de implantação de nova categoria de espaço livre, que se propôs denominar 

de “parque agroambiental”. 

Para a pesquisa, sugere-se um recorte de estudo e projeto que depende da su-

peração de modelos de gestão, execução e financiamento apenas de âmbito municipal. 

Assim, a abrangência territorial inclui determinado grupo de municípios e as escalas 

se alteram de modo particular e desigual. É a percepção do espaço regional enquanto 

unidade de projeto. 

A partir da proposta de novo recorte de estudo, temos a constituição de 

nova unidade regional que contempla os seguintes municípios: Americana, Araras, 

Cordeirópolis, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa Barbara d´Oeste 

e Santa Gertrudes. 

Esse grupo de municípios se insere numa “Região Concentrada” que se institui 

mediante a diferenciação no território brasileiro entre áreas de alta ou baixa densidade 

técnico-científico-informacional, quando relacionadas aos sistemas de racionalidade 

econômico-global. 

A leitura regional tem como base as questões morfológicas, socioambientais, 

econômicas e políticas, permitindo a visão de conjunto e a aproximação do objetivo 

principal da pesquisa, conforme veremos adiante. 
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Propõem-se indagações de como os sistemas de espaços livres se inserem no 

território e com que propriedades, verificando o papel das instituições, das empresas e 

das populações na sua qualificação.

Buscam-se também respostas, quer no âmbito da classificação e da configura-

ção do território, quer no estabelecimento de proposta de um parque regional contem-

porâneo. Algumas das questões que norteiam a pesquisa: como pensar a região diante de 

novos processos urbanos? Como seria o projeto de espaços livres ou de uma nova confi-

guração da paisagem, considerando-se os conflitos gerados pelas legislações ambientais 

mais severas, que relacionam a manutenção da biodiversidade ao isolamento dos locais? 

Procurar a resposta a esses questionamentos exigiu refletir sobre os novos ca-

minhos de conservação da natureza e da manutenção da diversidade biológica de for-

ma a integrar positivamente os habitantes a esses locais. 

A redação está estruturada em duas partes. A parte I, Novos processos urbanos 

e arranjos territoriais na região de Limeira, é composta de três capítulos, que servem 

para definir a área de estudo da tese e reconhecer suas características. 

No primeiro capítulo, pretende-se evidenciar conceituações e estudos de auto-

res que embasarão o corpo teórico e prático. Vislumbrou-se compreender as dinâmicas 

de estruturação urbana contemporânea com novos arranjos e territórios e a formação 

dos sistemas de espaços livres públicos, processos esses em que surgem novos proble-

mas e potencialidades, exigindo novos olhares e novas percepções da paisagem.  Torna-

-se fundamental revisão bibliográfica a partir de conceituações, definições e exemplos 

representativos para a dispersão urbana, sob a ótica de vários autores, como Eugenio 

Fernandes Queiroga, Maria Encarnação Sposito, Maria Chiara Tosi, Milton Santos, 

Nestor Goulart Reis e Roberto Braga. 

No segundo e terceiro capítulos, desenvolveram-se duas escalas de trabalho: 

a regional e a urbana. Ambas fazem parte de um processo, pois as mudanças ocorrem 

tanto na escala regional quanto na urbana e na inter-relação entre elas. 

A análise urbana compõe o estudo de cada município como parte do regional 

e de todo o conjunto. Tal contextualização possibilitou-nos descobrir as possíveis cone-

xões que se fazem no âmbito regional, as características peculiares e o reconhecimento 

de polarizações. 

INTRODUÇÃO



19

Foram desenvolvidos levantamentos que envolveram os aspectos da evolu-

ção histórica das cidades, do crescimento demográfico, da legislação específica de cada 

município e do processo de organização espacial, bem como da composição de mapas 

e fotos, sejam eles de cunho histórico ou atual. Foram realizadas coleta de dados e do-

cumentos nos órgãos públicos e entrevistas com representantes de diversos setores, em 

especial as secretarias de meio ambiente. As entrevistas nos auxiliaram a compreender 

melhor a dinâmica municipal, seja em relação à disposição da malha ou aos espaços 

livres, seja em relação à organização municipal. Os procedimentos de coletas contem-

plaram pesquisas em diversos órgãos públicos, bibliotecas e arquivos, além dos levan-

tamentos de campo. Cada município dispôs de material e atendimento diferenciado, 

havendo maior ou menor colaboração no que tange ao fornecimento de dados, mapas, 

empréstimo de livros ou mesmo disposição para responder às entrevistas. Além disso, 

cada município apresentou em sua estrutura governamental, distintas composições de 

secretarias que tratam da organização urbana e do meio ambiente. Apesar de algumas 

dificuldades enfrentadas, foi possível, mediante efetivação desses procedimentos me-

todológicos, reunir importante material diversificado.

Na análise do espaço regional, inserem-se características quantitativas (popu-

lação, dados de produção, densidades) como também a discussão das relações regionais 

que acontecem na escala da região de governo ou mesmo na escala megalopolitana. 

Essa escala permite a compreensão de relações que se estabelecem entre os municípios 

que compõem a Região de Governo de Limeira: Araras, Conchal, Cordeirópolis, Ira-

cemápolis, Leme, Limeira, Pirassununga e Santa Cruz da Conceição, além dos outros 

municípios de estudo: Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes.

Desenvolve-se, portanto, uma caracterização territorial, definindo-se a área 

de estudo e pensando-se o espaço de forma independente dos limites administrativos e 

dos agrupamentos mais tradicionais.

A conclusão dos estudos realizados nos municípios permitiu reavaliar as 

questões iniciais como, a qualidade dos sistemas de espaços livres e sua relação com 

a população, (mais particularmente no capítulo 3), levando à realização da pesquisa 

de doutorado. Essa avaliação priorizou aspectos relacionados aos espaços livres, bem 

como a verificação da qualidade da arborização atual, por meio de métodos e critérios 
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elaborados pelo grupo QUAPÁ-SEL para o projeto temático intitulado: Os Sistemas de 

Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil. 

Estabeleceu-se também como referencial, metodologias que consideram a in-

vestigação não apenas das características isoladas, mas dos aspectos de inter-relacão 

dos atributos. Os dados foram analisados a partir de tabelas disponíveis no site do SE-

ADE e a partir de mapeamento por meio do programa Adobe Illutrator. Servem para 

constituir uma visão global e integradora da dinâmica regional e identificar os impac-

tos causados pelas atividades humanas nos sistemas “naturais”, ou natureza segunda, 

como destaca M. Santos (2004, p. 255) 

A segunda parte a qual denominamos de Processos de experimentação, envolve 

os capítulos quatro, cinco e seis, momento em que se aplicam métodos e se estabelecem 

critérios propositivos do parque, desde uma visão abrangente, no capítulo 4, até as mais 

próximas do desenho e do plano, no capítulo 6.

No capítulo 4, elaborou-se a avaliação paisagística e ambiental, discorrendo 

sobre as relações entre os espaços livres e os dados socioeconômicos e ambientais, 

como também se apresentaram conceituações de diferentes autores (Denio Benfatti, 

Emmanuel Antonio dos Santos, Eugenio Queiroga, Paulo Pellegrino, Maria Adelia de 

Souza, Miranda M. Magnoli, Silvio Soares Macedo, entre outros), pautando critica-

mente a construção de organograma metodológico-analítico e que, por sua vez, possi-

bilitou a aproximação e o reconhecimento da realidade da área de estudo. Nesse pro-

cesso, elaboraram-se e organizaram-se mapas, dados e informações para composição 

do parque regional contemporâneo, formando um quadrilátero no interior paulista. 

O capítulo cinco mostra um breve histórico dos significados dos parques e 

discute, por meio de exemplos brasileiros e estrangeiros, projetos de âmbito urbano e 

regional. Dessa forma, são importantes a pesquisa e a visita a espaços livres urbanos 

e de escala regional que criaram ou estão criando ambientes benéficos, conservando 

recursos ambientais e econômicos das cidades. Pudemos conhecer estudos voltados à 

discussão de problemáticas similares no Brasil e no exterior, dado estarem sob o mes-

mo contexto da reestruturação produtiva engendrada pela globalização da economia. 

Buscou-se, por meio de intercâmbio e estágio com a Faculdade de Arquitetu-

ra da Universidade de Veneza, a compreensão do fenômeno de urbanização contem-
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porânea através da visita a projetos contemporâneos urbanos e regionais com ênfase 

ambiental, em países europeus. Foram visitadas inúmeras cidades, dentre elas, quatro 

de especial atenção para com projetos de grande interesse a pesquisa. Entrevistaram-se 

cinco profissionais da área: quatro professores italianos ligados às universidades de Ve-

neza (Maria Chiara Tosi e Laura Zampieri), Milão (Arturo Lanzani) e Turim (Antonio 

de Rossi) e uma pesquisadora brasileira (Maristela Pimentel Alves) que trabalha com 

visitas técnicas e mora em Berlim.

Percebe-se, no percurso histórico e conceitual, que os parques diferem em 

caráter e propósito. Enquanto alguns têm como principal atrativo a oferta de recreação 

e entretenimento, outros têm como principal foco a preservação ambiental ou a manu-

tenção de uma identidade regional. Outros ainda abarcam, além dessas, várias outras 

funções. Apesar das diferentes finalidades e das mudanças culturais e tecnológicas dos 

últimos 170 anos, os parques continuam sendo lugares destinados ao descanso, à ad-

miração da “natureza” e ao afastamento temporário do frenesi da cidade e da sociedade, 

guardando ainda o papel de mesclar diferentes culturas e classes sociais. Evidentemen-

te nem sempre isso é atingido, pois essas criações e projetos tiveram aspectos positivos 

e negativos. Se por um lado dotaram regiões com equipamentos de lazer, por outro, 

valorizaram de tal forma o entorno, que em muitos casos, a população inicialmente 

residente acabou por ser expulsa. 

Os cruzamentos dessas análises possibilitaram a compreensão do processo de 

constituição de novas formas urbanas e do papel dos sistemas de espaços livres na re-

gião de Limeira. A partir dessas diferentes conceituações apresentou-se o conceito do 

novo “parque agroambiental” e sua pertinência para a realidade brasileira.

 No último capítulo, desenvolveram-se propostas experimentais no nível de 

um plano geral, permitindo uma reflexão sobre o território urbano contemporâneo 

como também nos propiciando conjeturar futuros possíveis. A partir dessas proposi-

ções, apresentou-se um documento norteador de diretrizes preliminares que poderiam 

ser alvo de discussão pública junto às municipalidades, a ONGs e às demais formas de 

participação da sociedade civil. 

Alguns espaços, sejam eles projetados ou não, têm propiciado, segundo Quei-

roga (2003), a condição de ócio e contemplação aos frequentadores que estabelecem 

INTRODUÇÃO



22

um imaginário mais complexo de significados. A constituição do lugar acontece não 

somente pela materialidade e pelos objetos que a compõem, mas principalmente pelo 

sistema de ações culturais, políticas e econômicas. 

Diante disso, estudam-se as questões de desenho dos espaços onde se presencia a 

dialética entre o urbano, o agrícola e o rural, refletindo sobre possibilidades de propostas de 

projeto da paisagem, com ênfase nos espaços livres em área de interesse ambiental. 

Uma abordagem interdisciplinar deve ser considerada no campo de atuação 

de arquitetos que intervêm no desenho urbano, no paisagismo, no projeto das edifica-

ções e nos espaços de uso coletivo. O projeto e o desenho dos espaços livres, pela sua 

própria característica cultural de produção e utilização, deve estar em constante pro-

cesso de discussão, fundamental aos pesquisadores, técnicos e profissionais. 

Podem ser projetos que se aproximam do debate desta pesquisa numa região 

brasileira onde a industrialização e a agricultura mecanizada degradaram quase por 

completo a natureza primeira e se constituem em importante elemento para a reflexão 

que anseia o nível propositivo.
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25CAPITULO 1
PROCESSOS SOCIOECONÔMICOS E A ESTRUTURA TERRITORIAL

1.1	IDENTIDADE	LOCAL:
PROCESSOS	URBANOS	CONTEMPORÂNEOS
NA	REGIÃO	DO	INTERIOR	PAULISTA

O espaço urbano contemporâneo vem sendo modificado pelos meios pro-

dutivos, transformando ininterruptamente as formas de vida e a paisagem. Essas 

constantes modificações permeiam a compreensão da dinâmica da sociedade, suas 

mobilidades e adaptações sociais na região e no lugar. 

Pensar sobre a ordenação territorial significa, para esta pesquisa, interpretar 

a concentração de pessoas, sua relação direta com a concentração de renda e com a 

organização de áreas urbanas. 

É igualmente importante entender a lógica de estruturação do processo pro-

dutivo (produção, circulação, distribuição e consumo), principalmente num período 

em que a inovação tecnológica tem impulsionado o surgimento de novos padrões de 

gestão e organização do trabalho, bem como sua nova divisão territorial. 

A tecnologia, os processos de mundialização econômica e de circulação de 

fluxos, além da maior mobilidade, propiciam a formulação de novas hierarquias urba-

nas. Assim, a configuração de nós importantes na rede do mundo global ou a posição 

que cada cidade exerce passam a ser mais diretamente relacionadas a esse contexto e 

não mais ao seu tamanho ou população. 
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O governo estadual, nas décadas de 1960 e 1970, contribuiu para o surgimento des-

ses novos arranjos espaciais. Investiu-se em determinadas áreas, facilitando as comunicações 

e os transportes e possibilitando o aumento dos fluxos de mercadorias, ordens, informações, 

mão-de-obra e capitais. Essa iniciativa governamental gerou um momento de ensejos para a 

expansão dos negócios capitalistas e a consequente busca por maiores mercados no país. 

Os incentivos advindos de políticas públicas e a expansão da agroindústria 

geraram a desconcentração das indústrias da região metropolitana e a interiorização 

do desenvolvimento econômico e urbano no território paulista. Porém, foi o avanço da 

tecnologia e da comunicação, juntamente com as transformações na estruturação dos 

mercados de bens e de serviços, que efetivaram o processo.

A descentralização metropolitana ou espraiamento industrial de amplo raio 

reforçam a dependência do desenvolvimento territorial aos grandes eixos de comuni-

cação e formam tecidos urbanos mistos: residenciais e produtivos (industriais, terciá-

rio-produtivos, agroindustriais, turísticos). Esse processo para alguns, como Queiroga 

(2001), Reis (2006) e Sposito (2004), é denominado de dispersão urbana, enquanto que 

para outros, como Indovina (1990) e Munarin; Tosi (2001), de cidade difusa. 

Trata-se da expansão dos aglomerados urbanos em função da desconcentra-

ção da produção, em especial da industrial antes concentrada nas grandes capitais. As 

grandes metrópoles já não servem como locais de produção, embora ainda concentrem 

a atividade intelectual, a capacidade de polarização de informação, de tecnologias e 

decisões políticas. 

Constituíram-se regiões mais ou menos concentradas e participaram de redes 

globais de informações econômico-territoriais, com diferentes graus de acessibilidade. 

A técnica, a ciência e a informação variam suas densidades no meio. 

A tendência é a expansão do meio técnico-científico por todo o território na-

cional, fortalecendo ainda mais o processo de urbanização. 

Esse processo intensifica a mecanização e a especialização do território, criando 

vastas áreas com um único tipo de cultivo, favorecido pela modernização do campo, e 

pelo uso de melhores tecnologias, diminuindo-se a quantidade de trabalhadores rurais, 

que migram às cidades em busca de emprego. Assim, os poucos trabalhadores necessá-

rios à realização desses trabalhos vivem também na cidade. 
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O avanço tecnológico e o desenvolvimento dos sistemas de comunicação atrela-

dos à mudança no mercado de bens e serviços ampliaram as redes de comércio e serviços 

e propagaram novas formas de consumo. O setor terciário (comércios e serviços) apre-

sentou características que, inicialmente, no Brasil, eram apenas de domínio da indústria, 

como o envolvimento com grandes capitais e a concentração empresarial. O maciço nú-

mero de postos de trabalho antes pertencentes à indústria se transfere para esse setor. 

A urbanização nas proximidades de sistemas de vias, juntamente com a agi-

lidade de comunicação e de transporte, possibilitou maior mobilidade e integração de 

pessoas, com moradias próximas às unidades de produção, comércio, serviços, escritó-

rios e lazer. Assim, novos empreendimentos, em especial os de grande porte, se viabi-

lizaram próximos aos grandes eixos rodoviários que atendem consumidores e usuários 

em escala regional. Iniciaram-se com os shoppings e hipermercados, seguidos por gran-

des lojas de materiais de construção e vestuário, entre outros, bem como os parques te-

máticos de lazer e as redes de hotéis (REIS, 2006). A Via Anhanguera, entre São Paulo e 

Ribeirão Preto, vem se transformando numa avenida de grande intensidade de veículos 

e o “lazer de um dia”   (REIS, 2006) tem se tornado frequente. 

A produção dos espaços se deu pelas normas dos atores globais, porém, 

ao deparem-se com as “rugosidades” de contextos locais, produziram-se diferentes 

espacializações, valorizando e potencializando áreas de maneira desigual. Nes-

sas ações se estabeleceram não somente o meio técnico-científico-informacional1, 

mas também o comunicacional, propiciando a realização de processos de urbani-

zação significativos. 

O processo, que incidiu em maior escala na Região Metropolitana de São Pau-

lo, expandiu-se para o interior do Estado, avançando por meio de centros empresariais 

e de pesquisa junto a rodovias, particularmene na região de Campinas, atraindo cres-

cente quantidade de pessoas para as atividades desse setor.

A região de Campinas constituiu-se como uma das áreas onde a “dispersão 

concentrada” da indústria aconteceu. Recebeu fortes investimentos estatais nas déca-

1 Conceito elaborado por Milton Santos (2001, p. 238) para se referir ao suporte biofísico alterado 
por ações das sociedades contemporâneas.
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das de 1960 e 1970 e seu processo de industrialização, juntamente com outros núcleos 

urbanos, impulsionou crescimento econômico, urbano e populacional. 

Na década de 1980, transformou-se em termos de valor de produção no se-

gundo polo industrial do país (QUEIROGA, 2001). É uma região onde também se 

investiu em estradas de rodagem de grande qualidade e no aeroporto internacional de 

Viracopos, com intensa movimentação de cargas.

Da mesma forma, a região recebeu infra-estrutura, com saneamento básico; 

modernização no setor de transportes, especialmente o rodoviário; empresas de teleco-

municações; indústrias de base e polo petroquímico. Criaram-se também mecanismos 

(SFH) de acesso da população a bens duráveis e a habitações.

Foram implantados diversos centros de pesquisa, entre os quais o Instituto de 

Tecnologia em Alimentos, o Centro de Pesquisa e Telecomunicações2, a Universidade 

Estadual de Campinas (QUEIROGA, 2001), além da abertura, em Limeira, do Colégio 

Técnico da Unicamp (1969), de formação voltada para a indústria automobilística e 

da construção civil. Escolas técnicas como essa, juntamente com unidades do SENAI 

(abertas em quase todos os municípios, com exceção de Cordeirópolis e Iracemapólis) 

e a Escola Técnica Estadual Polivalente de Americana (1972), oferecem para a região 

cursos de especialização de mão-de-obra para as indústrias. 

Dessa forma, aconteceram, predominantemente, os deslocamentos de infor-

mações, da energia, do capital variável (a mão-de-obra) e das mercadorias em geral e, 

mais recentemente, o deslocamento de pessoas no trajeto casa-trabalho ou enquanto 

consumidoras, engendrando-se uma intensa integração de vida cotidiana entre núcleos 

urbanos de diferenças demográficas e territoriais.

São características peculiares, marcadas pela implantação não só de fábricas, lo-

teamentos fechados, shoppings, hipermercados, campos universitários e centros de lazer 

(REIS, 2006), como também de hotéis e centros de convenções, lugares onde a circulação 

é intensa, com percursos diferenciados para transportar a população ao trabalho, ao es-

tudo, às compras e ao lazer, seja em veículos particulares, seja em ônibus fretados e vans.  

2 Em 1998, com a privatização do sistema Telebrás, o CPqD tornou-se uma fundação de direito 
privado. Informações disponíveis em: <http://www.cpqd.com.br/o-cpqd/historico.html>.  Acesso 
em 26  nov. 2010.
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“É crescente o número de pessoas que tem seu cotidiano ligado a frações do território 

megalopolitano que transcendem a cidade em que residem, ou mesmo à metrópole ou 

região de governo em que se encontra sua cidade” (QUEIROGA, 2001, p. 137).

A metropolização, que inicialmente apreendia apenas a cidade central, como 

por exemplo, São Paulo, passou a atingir as cidades de seu entorno (a Grande São Pau-

lo) e, num processo contínuo, levou à formação de outras regiões metropolitanas como 

Campinas e a Baixada Santista. Hoje sua expansão abrange outros aglomerados urba-

nos como Sorocaba, Limeira e Piracicaba.

O crescimento espraiado e o desenvolvimento das cidades em todo o territó-

rio formaram grandes regiões interligadas, não só por grandes cidades, mas também 

por pequenas e médias, num processo de apropriação das terras que se estende, desde 

grandes e densas áreas urbanas às áreas rurais. 

As áreas urbanizadas de cada município se integram em um sistema de rela-

ções complexo, abrangendo um território de dimensão superior à escala regional, se 

considerarmos a interpretação de conexões geográficas adotada por Maria Adélia de 

Souza (apud QUEIROGA, 2001). 

São as cidades médias as que mais crescem. Demandam maior quantidade de 

trabalho intelectual, estão mais incorporadas ao meio técnico-científico e mais próxi-

mas das grandes áreas metropolitanas. Portanto, mais vulneráveis ao processo de ex-

pansão macrourbana. 

As expansões desse processo no vetor campineiro (QUEIROGA, 2001) inse-

rem o município e a região de Limeira numa estratégica localização, quando relaciona-

da aos principais eixos rodoviários do Estado. A rodovia Anhanguera, que hoje corta 

a cidade, possibilitou a atração de novas indústrias e a relocação de antigas.  A região 

encontrava-se, até o final da década de 1990, entre as regiões mais industrializadas da 

região administrativa de Campinas.

“A partir das observações e descrições referentes às morfologias urbanas das 

áreas em estudo, podem-se distinguir algumas estruturas espaciais, identificando-as 

com o que Dematteis denominou “difusão reticular”: Campinas; Sorocaba; São José 

dos Campos; Limeira; Jundiaí; Araraquara / São Carlos e Mogi-Guaçu / Mogi-Mi-
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rim. São aglomerações urbanas não-metropolitanas, muito ou relativamente próxi-

mas da área metropolitana de São Paulo, e localizadas ao longo dos eixos rodoviários 

mais modernos e de circulação mais rápida.” (SPOSITO, 2004, p. 184).

A análise a partir de eixos possibilita interpretações interessantes. Segundo Bor-

do (2006:85) investimentos, no Estado de São Paulo, têm sido feitos em cidades que se 

localizam ao longo das principais autopistas rodoviárias, podendo alterar a morfologia 

das aglomerações urbanas, sobretudo aquelas com forte presença de atividade industrial 

de tecnologias mais avançadas, levando-as à conformação de formas mais fragmentadas.

  Figura 1 – Delimitação dos municípios da Região de Governo de Limeira. 
Fonte Primária: ARCGIS EXPLORER (ESRI)

Organização: Alessandra Natali Queiroz, Ed. Gráfica: Valter Botosso Jr.
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Assim, dois fatores acentuam a característica de dispersão dos aglomerados ur-

banos dessa região: a presença dos eixos rodoviários e a participação desses municípios na 

Megalópole Sudeste3. Na figura 2, podemos verificar a grande região envolvida no processo 

de estruturação da megalópole e a área de estudo apontada pela mancha amarela.

3 Segundo QUEIROGA (2001), “o espaço da megalópole vem se estruturando a partir de inte-
resses da razão econômica dos capitais hegemônicos, a quem se atrelam, de uma forma ou de 
outra, os vários agentes sociais: o Estado, os diversos capitais e a população em seus diferentes 
grupos e classes sociais. A megalópole tem sua formação relacionada à expansão das ativida-
des fabris da metrópole paulistana para além dos limites oficiais da Região Metropolitana de 
São Paulo, nos anos 70 do século passado. Tal expansão é fruto das novas técnicas, sobretudo 
informacionais, que permitem a dispersão das unidades de produção e a centralização das de-
cisões. Seu território é, no entanto, o resultado dinâmico de séculos da formação sócio-espacial 
do país, em particular dos estados em que ela atualmente se verifica: São Paulo, Rio de Janeiro 
e, mais recentemente, Minas Gerais.”

 Figura 2 – A Megalópole do Sudeste do Brasil: eixos de estruturação e vetores de expansão. 
Fonte: QUEIROGA, 2001, destaque Alessandra Natali Queiroz
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Três eixos rodoviários cruzam a área de estudo: a Rodovia Anhanguera, que 

corta os municípios de Limeira, Cordeirópolis, Araras, Leme, Santa Cruz da Conceição 

e Pirassununga; a Rodovia Washington Luís, que passa pelo município de Cordeirópo-

lis e, mais recentemente, a Rodovia dos Bandeirantes, importante eixo de ligação a São 

Paulo que passa pelos municípios de Cordeirópolis e Limeira. 

Apesar disso, a área, constituída por nove municípios, ainda se encon-

tra em estágio de transição, apresentando intensidades das relações internas 

bastante questionáveis. Leva-nos a aferir as verdadeiras relações intermuni-

cipais. Nesse diagnóstico, inclui-se a análise de vínculos sócio-econômicos 

(ANDRADE; SERRA, 2001), a industrialização da região, o fluxo migratório, o 

crescimento populacional, ou mesmo a análise de mercado, como a do Atlas do 

Mercado Brasileiro4. 

Portanto, no estudo sócio-espacial, a abordagem deve superar as relações ho-

rizontais de centralidade, polaridade ou hierarquia regional entendidas como continui-

dades territoriais. As relações são outras: uma cidade de médio ou pequeno porte pode 

estabelecer relações diretas com outras de grande porte, diretamente. 

Essa complexidade leva à tendência não mais de regiões metropolitanas cen-

tradas em um núcleo, mas de uma grande continuidade de cidades, um processo que 

Santos (2001) denomina de macrourbanização.

Se analisarmos uma escala ampliada, encontraremos o eixo da rodovia Anhan-

guera e os municípios de Campinas e Ribeirão Preto, exercendo papéis de maior polari-

dade. O município de Limeira, sede de sua Região de Governo, apresenta uma atração 

mais tênue, numa escala perceptível menor. 

Limeira foi considerada, nas décadas de 1970 e 1980, polo de desenvolvimen-

to, atraindo a população migratória em busca das potencialidades econômicas e das 

disponibilidades de comércio e serviços. Grandes mudanças ocorreram nesse período 

em que a urbanização se deu por meio do crescimento vegetativo, da migração da área 

rural para a urbana e das migrações intraestaduais ou interestaduais.

4 O Atlas do Mercado Brasileiro coloca em evidência as cidades médias e destaca critérios 
para classificação do dinamismo.
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Atualmente as relações intermunicipais cotidianas são mais intensas entre Li-

meira e os municípios de Iracemápolis e Cordeirópolis. Num segundo momento, se 

estabelece uma inter-relação mais flexível entre as cidades de Limeira, Piracicaba, Rio 

Claro, Araras e Americana. 

Delimitações imprecisas tomam como base a complexidade (MORIN, 1987), 

um sistema dentro de outro sistema. É um sistema ao mesmo tempo fechado (por sua 

autonomia) e aberto (por abrir-se ao meio, ao tempo, à evolução, ao observador), ofe-

recendo possibilidade de comunicação e de transformação. Nessa dinâmica territorial, 

constituímos de forma complementar, e não excludente, uma análise em escala con-

vencionada “menor” à megalópole. “Face simplificadora e unidimensional duma reali-

dade complexa que se enraíza simultaneamente na organização física e na organização 

das nossas representações antroposocioculturais e econômicas”. (MORIN, 1987:142)

Limeira, Piracicaba e Rio Claro são consideradas cidades médias ou inter-

mediárias5. Abrangem não somente a definição mais tradicional, que considera as 

características geográficas (dimensões e demografia), mas, sobretudo, os papéis de 

mediação que exercem em relação aos fluxos entre os territórios (urbano e rural) de 

suas influências ou, ainda, as intermediações que desempenham entre diversas ins-

tâncias espaciais (local, regional, nacional e global). 

Utilizamos estudos desenvolvidos por diferentes autores sobre a estrutura ur-

bana e suas formas de aglomeração, vínculos ou relações. Vale, por essa razão, ressal-

tar alguns desses trabalhos que configuram regiões, contendo municípios diferentes 

daqueles constituídos pela Região de Governo de Limeira, como é o caso do IPEA/

UNICAMP/IBGE (1999), Sposito (2004) ou Braga (2005).  As conexões nem sempre 

acontecem entre municípios que participam da definição governamental atual. 

Para os estudos do IPEA/UNICAMP/IBGE (2001), Limeira se apresenta 

como uma aglomeração urbana, juntamente com a cidade de Rio Claro, formando “um 

conjunto de centros urbanos articulados - quase conurbados - através do eixo formado 

pela rodovia Anhanguera. São seis municípios: Limeira, Rio Claro, Araras, Leme, Ira-

5 Na classificação de SANFILEU; TORNE (2004), o termo cidades intermediárias define com mais 
precisão o importante papel que desempenham em âmbito regional.
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cemápolis e Cordeirópolis que, juntos, abrigam uma população de 585 mil habitantes”, 

todos inseridos na Região Administrativa de Campinas, como demonstra a figura 3.

Ainda pelo IBGE, tivemos acesso ao REGIC, Regiões de Influência das Cida-

des, por meio do qual se construiu um quadro nacional, procurando perceber as modi-

ficações e as permanências da rede urbana brasileira.  A classificação dos cinco níveis 
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 Figura 3 – Delimitação dos municípios da Aglomeração Limeira-Rio Claro utilizada pelo IPEA/UNICAMP/
IBGE (1999) e por Sposito (2004)

Fonte Primária: ArcGIS Explorer (ESRI)
Organização: Alessandra Natali Queiroz, Ed. Gráfica: Valter Botosso Jr.
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de centros6 e seus subníveis foi estabelecida de acordo com os níveis de centralidade dos 

poderes executivo e judiciário, da centralidade das empresas e da presença de diversos 

equipamentos e serviços. Classificando-se os centros, foi possível analisar as relações en-

tre eles e as suas consequentes áreas de influência. As cidades da área de estudo estão lo-

calizadas no Centro-Sul do país, que é caracterizado por uma rede de relações bem estru-

turada, com um bom número de metrópoles, capitais regionais e capitais sub-regionais, 

bem articuladas espacialmente entre si.

Para o Regic, os relacionamentos acontecem de forma bastante estática e 

traduzem parcialmente a realidade local. Nas tabelas, foram realizadas as análises de 

destino apenas das cidades menores (Cordeirópolis, Iracemápolis e Santa Gertrudes) 

para as maiores (Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Araras). No entanto, segundo essa 

classificação, Piracicaba e Limeira, por exemplo, não mantêm relacionamento entre 

si, o que não acontece de fato. O mesmo se dá para outras situações. Nas figuras 4 e 5, 

evidenciam-se as relações entre os municípios estudados. 

6 Níveis de Centro: Metrópole, Capital Regional, Capital Sub-regional, Centro de Zona e Centro 
Local. Piracicaba foi considerada uma capital regional de subnível C (cidades com média de 
250.000 habitantes e 162 relacionamentos). Limeira e Rio Claro são centros sub regionais de 
subnível A (cidades com média de 95.000 habitantes e 112 relacionamentos); Araras também é 
classificada como centro subregional, mas de subnível B (cidades com média de 71.000 habi-
tantes e 71 relacionamentos). Cordeirópolis, Iracemápois e Santa Gertrudes são consideradas 
centros locais, ou seja, não exercem, para tal estudo, influência sobre outros municípios, servin-
do apenas aos habitantes da própria cidade. Fonte: Regic IBGE <http://www.ibge.gov.br/home/
geociencias/geografia/regic.shtm> Acesso em 01/07/2011
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 Figura 4 – Quadro de rede urbana classificado pelo REGIC
Fonte: REGIC, IBGE, 2008.
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Braga (2005) considera que essas relações se fundamentam pela gestão ur-

bano-regional, mediante a instituição da aglomeração urbana7 de Limeira-Rio Claro8. 

Essa é uma nova realidade urbana no interior paulista, na qual os problemas antes ex-

clusivos das áreas metropolitanas passam a se apresentar também nas cidades médias, 

demandando uma abordagem regionalizada do problema.

7 Na Constituição Federal de 1988 (Art. 26, § 3o.) define-se que os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, consti-
tuídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 
e a execução de funções públicas de interesse comum. Já a Constituição Estadual de 1989 (§ 2º) 
considera como aglomeração urbana, “o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente 
relação de integração funcional de natureza econômico-social e urbanização contínua entre 
dois ou mais Municípios ou manifesta tendência nesse sentido, que exija planejamento integra-
do e recomende ação coordenada dos entes públicos nela atuantes”. Assim as duas Constitui-
ções, Federal e Estadual, definem as aglomerações metropolitanas.

8 BRAGA (2005) utiliza a caracterização da aglomeração urbana Limeira-Rio Claro do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (IPEA/ Nesur /IBGE,1999), que abrange os municípios 
de Araras, Cordeirópolis, Iracemápolis, Leme, Limeira e Rio Claro, inserindo ainda o município de 
Santa Gertrudes, que faz divisa com Rio Claro.

 Figura 5 – Quadro da rede urbana - Matriz das regiões de influência
Região de Influência de São Paulo - 2007

Fonte: REGIC, IBGE, 2008.
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 Figura 6 – Delimitação dos municípios utilizada pelo por Braga (2005) 
Fonte Primária: ArcGIS Explorer (ESRI) 

Organização: Alessandra Natali Queiroz, Ed. Gráfica: Valter Botosso Jr.

Já para Sposito (2004), a região de Limeira se define pela ótica morfotipológica, sendo 

composta pelos municípios da aglomeração urbana de Limeira-Rio Claro9, exercendo o cará-

ter polinuclear10 e se destacando pelo “[...] fato de que se estruturam de forma bastante mais 

9 Limeira, Rio Claro, Araras, Leme, Iracemápolis e Cordeirópolis. São os mesmos municípios as-
sinalados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (IPEA/ Nesur / IBGE,1999).

10 A classificação da tipologia da rede urbana paulista dada por Sposito procurou classificar as 
áreas iniciais em três categorias: o caráter mononuclear, o polinuclear e por eixos de comunica-
ção. Essas três categorias se estabelecem pelas relações entre extensão territorial e evolução 
populacional, permitindo verificar a morfologia (mononuclear e polinuclear) e forma constituída 
(aglomeração celular ou em eixo).
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dispersa do que as aglomerações mononucleares” (Op. cit., p.172). Se nas aglomerações mo-

nonucleares as áreas são organizadas em torno de um núcleo urbano principal, pode-se dizer 

que na “polinuclear” vários núcleos desempenham papéis centralizadores, como por exemplo, 

a aglomeração metropolitana de Campinas, bem como as aglomerações não-metropolitanas de 

Jundiaí, Sorocaba, Limeira e Mogi-Mirim / Mogi-Guaçu. Na figura 7 segue a classificação de 

Sposito para os municípios paulistas com a indicação da área de estudo em laranja.

E finalmente outra abordagem é a inserção de Limeira na Região Metropoli-

tana de Campinas, conforme pedido da Comissão de Assuntos Municipais da Assem-

 Figura 7 – Aglomerações classificadas por Sposito, destaque da autora
Fonte: SPOSITO, 2004
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bleia Legislativa. Segundo a Agência Metropolitana de Campinas11 (AGEMCAMP), o 

governo do Estado de São Paulo está avaliando a inclusão de vários municípios, dentre 

eles, Amparo, Jarinu, Limeira, Morungaba, outros municípios vizinhos, na Região Me-

tropolitana de Campinas (RMC). Além da localização e do estreito relacionamento 

que esses municípios mantêm com a região metropolitana, a intenção é adquirir maior 

força política e obter recursos para obras em benefício da população. 

1.2	ESTRUTURAÇÃO	E	DESENVOLVIMENTO
URBANO	E	REGIONAL	DOS	MUNICÍPIOS	

 1.2.1. MOBILIDADE E DESCONCENTRAÇÃO FRAGMENTADA

As dinâmicas espaciais, na atualidade, decorrem de transformações na divisão 

social e territorial do trabalho ditadas pela relação vertical12. As peculiaridades da re-

gião dependem do grau e intensidade da resistência local às decisões globais. 

Por isso, procuraremos destacar as especificidades da região limeirense me-

diante a reorganização de conceitos que nos aproximem da realidade do território. 

Essa reorganização no espaço é feita pela identidade e pela qualidade multidi-

mensional das relações estabelecidas “com o conjunto dos elementos físicos, naturais e 

culturais que integram o contexto” (LEITE, 1994, p. 67). 

Nesse sentido, é relevante observar os lugares (o parcelamento residencial, os 

centros comerciais, as paisagens infraestruturadas, as paisagens naturais, os centros 

antigos, a cidade difusa e os assentamentos espontâneos) e o tempo (escolhido ou das 

obrigações, público ou privado, permanente ou periódico) além das práticas dos di-

11 Notícia de 11/02/2009 entitulada Serra avalia RMC com mais 4 cidades de autoria de Maria Teresa 
Costa. Disponível no site <http://www.agemcamp.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=121%3Aserra-avalia-rmc-com-mais-4-cidades&Itemid=23&lang=en> Acesso em: 02/04/ 2009

12 Para Santos (2004), existem dois tipos de arranjos espaciais: o vertical e o horizontal. À verti-
calidade pertencem as conexões de ordem global, é o espaço da sociedade e da economia inter-
nacional. À horizontalidade pertencem as conexões locais, a continuidade territorial e a definição 
tradicional das regiões, espaços onde se ganham uma dimensão única e socialmente concreta.
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versos sujeitos (usuários da cidade, moradores, homens de negócio) e da organização 

territorial dos diversos sistemas produtivos (os distritos locais de pequenas empresas, a 

economia informal e a grande fábrica).

“[...] essa exploração pode levar a considerar o território como 

êxito de uma lenta, mas continua acumulação seletiva de materiais e 

processos, a considerar o território um palimpsesto continuamente es-

crito e reescrito pela ação do homem, (...) como imagem provisória de 

uma longa sedimentação de elementos que permanecem, persistem ou 

desaparecem. A atenção pode se voltar à compreensão das diversas, 

múltiplas racionalidades individuais e coletivas, funcionais e formais 

que submetem a formação e estabilização do território e aos quais se 

inspiram comportamentos contemporâneos” (MUNARIN; TOSI, 2001, 

p. 46, tradução nossa)

A compreensão das cidades, por vezes, ultrapassa a definição de limites 

administrativos em território ampliado, onde as características de suas frações são 

como “carimbos” distintos em sua forma, ainda que com a mesma tipologia.

São porções de tecido (residencial, produtivo e comercial) homogêneo em seu 

interior, apresentando formas irregulares, diferentes entre si e estabelecendo relação 

diversa com o entorno. Apoiam-se na infraestrutura e tornam frequentes as fragmen-

tações do território com maior ou menor heterogeneidade.

Novas configurações são formadas por modelos que ultrapassam o moder-

nista industrial, principalmente com a introdução das constantes inovações tecnoló-

gicas nas relações entre espaço-tempo. São mudanças que foram ocorrendo nas várias 

instâncias (social, política, econômica, filosófica, cientifica e artística) e se expressam 

no espaço urbano adentrando o campo subjetivo da inovação, da inteligibilidade, da 

heterogeneidade, das contradições e das descontinuidades. 

Assim, as transformações do território se cruzam com as transformações so-

ciais, sobretudo na prática e no estilo de vida, reconhecendo a característica relevante 

de um uso alargado do território e a busca pela privacidade e pela introversão. Na 
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prática cotidiana, ocorre a sobreposição da geografia alargada traçada pelas diversas 

populações que se movem no território para trabalhar, divertir-se, estudar. 

Na região de Limeira, o espaço reflete princípios de pluralidade e de par-

ticularidades, perfazendo um território fragmentado e desconexo entre seus ele-

mentos de constituição e que não se relacionam nem física nem socialmente com 

o entorno imediato.

Áreas não metropolitanas (como o caso do triângulo Limeira – Piracicaba – 

Rio Claro, com aproximadamente 850.000 habitantes em 2010) organizam-se de forma 

integrada, possuindo uma população que adota modos de vida, mobilidade e consu-

mo metropolitanos, “relações diárias intensas com seus vizinhos da área de Campinas”  

(REIS, 2006, p. 87).

Esses modos de vida, mobilidade e consumo variam conforme o poder aquisi-

tivo. Os deslocamentos aumentam à medida que sobe o nível de renda. São fatores que 

incentivaram a dispersão das habitações, nitidamente das classes de média e alta renda. 

10 km
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 Figura 8 – Delimitação dos municípios destacada por Reis (2006)
Fonte Primária: ArcGIS Explorer (ESRI)

Organização: Alessandra Natali Queiroz, Ed. gráfica: Valter Botosso Jr.



43CAPITULO 1
PROCESSOS SOCIOECONÔMICOS E A ESTRUTURA TERRITORIAL

Fragmento e mobilidade, elemento e ação, estático e dinâmico são fundamen-

tais para compreender a análise do conjunto. 

As frações são geradas pela mobilidade e apresentam duas faces distintas. De 

um lado, revelam o isolamento das classes de renda média e alta pelas vantagens de 

locomoção e do transporte individual e, de outro, as classes de renda mais baixa e a 

periferia fragmentada pela dificuldade de acesso ao transporte coletivo. 

O investimento governamental, como já vimos, é um dos definidores de di-

ferentes graus de intensidade das mobilidades tanto na escala intraurbana quanto na 

escala interurbana e geram, por sua vez, a fragmentação. 

O transporte individual tem crescido exponencialmente não só pelos apelos 

de consumo, mas também pela degradação do transporte público. O número de carros 

nas ruas aumentou, assim como sua relação com o número de habitantes. Estudos esta-

tísticos (SANTOS, 1990)  mostraram que o transporte individual é mais desvantajoso 

que o coletivo, pois consome mais combustível por habitante e transporta poucos pas-

sageiros, além de consumir mais espaço e demandar maior investimento, por exemplo, 

em estrutura viária. 

Para elucidar o contexto, analisamos os municípios de estudo13, utilizando os 

dados de frotas de veículos do IBGE14 e SEADE. Dos dados totais da população do 

IBGE, 57% a 66% dos habitantes possuem carro; 17% a 24 % a motocicleta; 2% a 7 % 

a motoneta; 5% a 9 % a caminhonete. Nota-se que, entre os anos de 2002 a 2009 (pe-

ríodo de sete anos), o número de motocicletas e assemelhados duplicou. Rio Claro é o 

que possui maior frota desse tipo de veículo por habitantes e Cordeirópolis, o oposto. 

Contudo, o número de habitantes por automóvel é ainda expressivamente o mais alto, 

como fica evidente na tabela1 e no gráfico1.

13  Americana, Araras, Cordeirópolis, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárba-
ra D´Oeste e Santa Gertrudes

14  Dados de 2006 – IBGE. Disponível em:  <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. 
Acesso em: 26 jul. 2009.
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Localidade Ano  Frota 
Total de 
Veículos

 Frota de 
Au-

tomóveis

Número 
de Habi-

tantes 
por Au-
tomóvel

Frota 
de Ôni-

bus

 Frota de 
Camin-

hões

 Frota de 
Motoci-
cletas e 

Asseme-
lhados

Frota de 
Micro-

ônibus e 
Camio-

netas

Frota de 
Veícu-
los de 
Outro 
Tipo

Total do Estado 
de São Paulo

2002 12.025.242 8.555.696 4.45 85.701 492.352 1.450.858 1.221.319 7.601

Total do Estado 
de São Paulo

2009 19.139.117 12.536.176 3.32 121.105 654.399 3.579.573 1.897.497 10.953

Região Metro-
politana de São 
Paulo

2002 5.999.779 4.596.825 3.99 42.528 201.700 459.146 615.575 4.028

Região Metro-
politana de São 
Paulo

2009 9.219.208 6.604.878 3.02 58.614 265.287 1.218.677 951.475 5.134

São Paulo 2002 4.213.988 3.258.262 3.24 28.623 126.688 303.592 443.920 2.385
São Paulo 2009 6.140.189 4.475.032 2.46 39.049 151.733 741.262 662.164 3.030
Campinas 2002 418.548 317.517 3.12 2.925 13.093 37.808 41.551 122
Campinas 2009 647.290 457.529 2.34 4.316 18.641 92.530 65.111 227
Piracicaba 2002 133.391 89.355 3.79 938 6.515 19.608 13.362 65
Piracicaba 2009 208.682 129.669 2.87 1.149 8.281 41.865 21.367 105
Limeira 2002 88.460 58.722 4.37 486 4.190 14.168 9.046 17
Limeira 2009 143.310 86.951 3.25 585 5.820 32.415 14.416 21
Americana 2002 76.921 53.088 3.53 755 2.622 11.293 7.837 31
Americana 2009 122.430 77.162 2.69 705 3.581 25.996 12.840 46
Rio Claro 2002 74.311 43.297 4.02 375 2.714 20.240 6.112 9
Rio Claro 2009 114.814 60.832 3.19 368 3.490 38.539 9.210 11
Santa Bárbara 
d'Oeste

2002 59.834 40.500 4.24 166 2.025 11.569 4.783 29

Santa Bárbara 
d'Oeste

2009 97.009 58.391 3.06 259 2.533 26.926 7.704 21

Araras 2002 41.291 26.205 4.08 170 1.870 8.755 3.480 16
Araras 2009 66.252 37.576 3.11 232 2.471 19.271 5.521 37
Cordeirópolis 2002 5.841 4.057 4.57 24 469 594 586 -
Cordeirópolis 2009 10.388 6.344 3.48 33 692 1.956 1.057 1
Santa Gertrudes 2002 4.855 3.000 5.64 19 346 972 397  -
Santa Gertrudes 2009 9.405 5.253 3.96 23 590 2.571 758  -
Iracemápolis 2002 6.089 3.596 4.53 71 702 723 601 -
Iracemápolis 2009 10.293 5.823 3.25 71 814 1.986 1.006 1

 Tabela 1 – Transporte
Fonte: SEADE, 2010
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A carência ou a ineficiência do transporte público imobiliza as classes que dele 

dependem. Gasta-se mais tempo e desloca-se menos com os altos custos das passagens. 

Quanto mais pobres, maiores os deslocamentos a pé. 

Por sua vez, o crescimento contínuo das cidades e a localização das moradias 

em áreas mais afastadas da aglomeração central aumentam as distâncias dos percursos. 

Para os estratos mais pobres, a mobilidade cotidiana é reduzida à escala urbana, ou, no 

máximo, metropolitana.

Logo, a desintegração15 se aplica tanto a formação de guetos dos desprivilegia-

dos quanto às fortificações dos mais favorecidos. 

15  Notadamente destacada por SANTOS, 1990.

 Gráfico 1 – Número de habitantes por automóvel
Fonte: SEADE, 2010
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Os estratos de média e alta renda têm procurado lugares que ofereçam melhor 

qualidade de vida, representada pela disponibilidade de infraestrutura, de segurança, 

de terrenos maiores com mais espaço livre (quintais “gramados e arborizados”) e pro-

ximidade da natureza (ainda que transformada).

Em muitas cidades que compõem a região de estudo proliferam loteamentos e 

condomínios fechados, inseridos no tecido, embora alienados do conjunto, constituin-

do ilhas desconexas do entorno e tornando-se um modelo fechado que não interage 

com os demais que estiverem a seu lado (MUNARIN; TOSI, 2001). Contam com vias 

de ligação ou “pontes de acesso” a locais específicos de interesse, denotando o surgi-

mento de novos hábitos urbanos e formas de consumo, como o espaço do trabalho, o 

espaço das compras, o espaço do lazer, não necessariamente situados em âmbito muni-

cipal, mas dentro de um espaço geográfico alargado.

As relações se determinam não apenas pelas ações humanas voltadas à pro-

dução e ao trabalho. O ócio tornou-se “negócio” que movimenta crescentes parcelas da 

economia (QUEIROGA, 2001), sobretudo a esses estratos sociais.

Os meios de transporte individuais e coletivos, a tecnologia de comu-

nicação, o surgimento de pequenas áreas urbanas ao longo de rodovias e a 

expansão do setor de serviços possibilitam aos moradores da faixa de urbaniza-

ção dispersa usufruírem de vantagens de uma metrópole (educação, compras, 

programação cultural, lazer e serviços diversificados). (REIS, 2006, p. 151)

Também são comumente presentes as chácaras de recreio destinadas ao lazer 

em meio a áreas de preservação natural ou em áreas de manancial que servem a es-

tratos da população de renda média, trazendo problemas de cunho ambiental, já que 

grande parte desse tipo de implantação não dispõe de infraestrutura básica.

Como podemos verificar, o fenômeno da urbanização dipersa propiciado pelo 

uso dos automóveis e pela e-urbanização (a era da internet, da instrospecção e da aboli-

ção da cidade) gera um paradoxo. Ao mesmo tempo em que possibilita a realização do 

desejo de morar com maior proximidade à natureza, gera maior pressão e destruição do 

meio ambiente. São habitantes citadinos (e não mais caponeses) em busca do ambiente 
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rural. E esse modo de ocupar o território é próprio das classes média e alta, já que os mais 

pobres necessitam estar próximos da cidade. Segundo Augustine Berque16, os urbanistas 

e geógrafos comprovaram através dos números que o habitat disperso é muito mais dis-

pendioso que a cidade de população equivalente.  É um modelo que leva a um supercon-

sumo dos recursos naturais e a uma situação insustentável em longo prazo.

Caso um padrão de assentamento disperso torne-se comum, mais energia será 

necessária para sustentá-lo e, dessa forma, mais resíduos serão produzidos. A deterio-

ração do campo poderá ocorrer mais rapidamente caso se intensifiquem o isolamento 

da cidade e a recusa de enfrentar seus problemas ambientais. Administrar a região 

como um sistema interdependente e interligado interessa tanto para a cidade quanto 

para o “campo”. É importante que as cidades ofereçam um ambiente mais atraente e 

saudável e que os recursos sejam explorados com critério. 

 1.2.2. A ÁREA DE ESTUDO NA REGIÃO CONCENTRADA:

UMA REGIÃO URBANA OU AGRÍCOLA?

Como vimos, a área de estudo da tese participa da Região Concentrada, uma 

área com grande infraestrutura produzida pelo Estado para atender interesses privados 

das empresas hegemônicas. 

Nesse meio técnico-cientifico-informacional, se desenvolvem novas formas 

de produção agrícola caracterizada pelo domínio da natureza através de um processo 

de modernização das técnicas e de novos produtos químicos. Com o emprego de fer-

ramentas da informática e de telecomunicação, estabelece-se a agricultura de precisão, 

com diminuição de custos e aumento de produtividade.

Nessa Região Concentrada, e mais ainda no seu núcleo, o Estado de São 

Paulo, as cidades se especializam em novas tecnologias destinadas à produção. Com 

16  BERQUE, Augustine - Os rururbanos e a natureza. Le monde diplomatique Brasil de 04 de 
fevereiro de 2008. Disponível em: <http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=146&PHPSESSI
D=1c600c9cdba67244676ea7f7398227ad>.  Acesso em 06 mar. 2011
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o auxílio de pesquisas e de universidades, buscam-se novos meios para melhorar a 

produção de determinada cultura agrícola, visando a suprir o mercado internacional. 

Essa dinâmica econômica produtiva faz com que cada região se especialize 

em um produto, desde seu plantio até sua transformação industrial. Esse sistema 

de especialização econômica visa a atender o mercado globalizado, ao passo que 

é a globalização e a sua demanda que gera esse grau de especificidade territorial. 

A preponderância da ciência na agricultura é ainda maior no caso da la-

ranja. O Estado de São Paulo conquistou grande desenvolvimento: primeiramente 

na região de Limeira e posteriormente nas regiões de Araraquara e Bebedouro. A 

produção paulista passou, em 1940, de 33% de área cultivada do país para 74,3% 

em 1980 (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.127). Em 1996, só o Estado de São Paulo 

produziu 340 milhões de caixas de laranja, contra apenas 272 milhões de caixas dos 

Estados Unidos. 

No território, onde se desenvolve um mercado unificado interessado em 

produções hegemônicas, cresce a produtividade, que visa à exportação em detri-

mento do cultivo de produtos que atendam a alimentação nacional. Por isso, pre-

senciamos o grande crescimento das culturas de cana-de-açúcar, laranja, soja e 

milho após os anos 1960 ainda fortemente ativas.

A fim de melhor compreender o território brasileiro contemporâneo, Mil-

ton Santos (2009) ultrapassa a dicotomia entre a cidade e o campo, afirmando a 

existência de um Brasil urbano com áreas agrícolas e um Brasil agrícola que com-

preende áreas urbanas.

Desaparece a falsa oposição entre campo e cidade e estabelecem-se as regiões 

agrícolas com a presença de cidades e regiões urbanas com extensões agrícolas. Nas re-

giões agrícolas, a vida sócio-econômica da região é ditada pela produção agrícola, com 

maior foco em grandes propriedades e cultivo de produtos para exportação, dentro da 

lógica da divisão internacional do trabalho. 

Já nas regiões urbanas, são as atividades do segundo setor, e cada vez mais 

as atividades terciárias (uma vez que a localização das indústrias está cada vez mais 

dispersa, enquanto os serviços se concentram nas grandes regiões metropolitanas) as 

maiores responsáveis pela economia. 
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Desse modo, o campo não é mais o mesmo. A urbanidade descaracterizou os 

valores e antigas relações de sociabilidade e de contato mais próximo com os recursos 

naturais, sendo a estrutura econômica capitalista o principal ator. 

As produções voltadas à subsistência (atendimento de necessidades de sobrevi-

vência) dão lugar às produções destinadas aos setores capitalistas, mais particularmente o 

da agricultura (atendendo necessidades cada vez mais ampliadas, cada vez mais insaciá-

veis). A noção de urbanização do campo envolve a mudança das relações sociais e associa 

revolução urbana e tecnoagrícola na conformação da segunda natureza17. 

De maneira geral, pode-se reconhecer, na área de estudo, um híbrido desses 

dois tipos, ainda que seja praticamente impossível obter uma linha divisória entre essas 

duas classificações. É uma intensa combinação de funções urbanas e funções agrícolas, 

que se desenvolvem muito fortemente e onde nenhuma tem hegemonia. Veremos tal 

confirmação no capítulo 2, que trata a caracterização sócio-econômica regional. 

A produção se destina ao mercado global, já que as três principais culturas 

são exatamente aquelas culturas da agricultura moderna. Os produtos são pensados, 

produzidos e vendidos aos mercados subordinados à lógica global, disponibilizando 

capital aos atores hegemônicos restrito a um pequeno grupo de empresas.

Enquanto grande parte do território atende às demandas globais, podemos 

ainda encontrar pequenas frações (como, por exemplo, em Araras, Cordeirópolis, Li-

meira18, Piracicaba) dessa escassa população e produção rural.

17  Mas essa distinção entre primeira e segunda natureza segundo Santos (2004, p. 255) deve 
ser menos rígida, já que, segundo ele, “a natureza já modificada pelo homem também é pri-
meira natureza”.

18  Em Limeira, visitantes podem encontrar no bairro dos Pires pontos venda de bolos caseiros, 
de mel, de verduras e frutas, galinhas e ovos caipiras e leitões.
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2.1	A	UNIDADE	DE	PESQUISA	E	PROJETO

As normas de capital internacional determinam aos territórios a realização dos pro-

cessos econômicos. É no lugar onde acontecem as materializações ou possibilidades do global, 

pois, ao mesmo tempo em que é movido pelo global, é alterado pelas condições locais.

O esforço de reflexão sobre o momento atual em que presenciamos a dialética 

entre o global e o local na conformação das cidades impõe o reconhecimento de uma 

caracterização da região de estudo e aponta para alguns questionamentos. 

De especial atenção são as indagações de como se dá a inserção dos sistemas de 

espaços livres no território e o reconhecimento de suas propriedades, pois ou se apresen-

tam como possibilidades de espacialidades públicas, ou se tornam subespaços de alta po-

tencialidade para projetos de reabilitação de áreas urbanas, o que nos permite investigar 

o papel desempenhado pelos sistemas de espaços livres na urbanização contemporânea 

quanto ao uso e apropriação dos sistemas de áreas verdes, de circulação, de convívio, de 

lazer. Do mesmo modo, pode-se enfocar a manutenção, a conservação e a preservação 

dos ecossistemas e da biodiversidade das áreas de permeabilidade urbana e de drenagem 

das águas pluviais, além da valorização cultural e paisagística (memória e referência).

Apesar de atravessarmos um período de “conscientização” ambiental da po-

pulação mundial, ainda presenciamos a depreciação ou o menosprezo à relevância dos 

espaços livres urbanos em seus caracteres funcional, ambiental e simbólico e que pos-
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sibilitariam a constituição da vida pública. A paisagem é modificada e as cidades se 

tornam cada vez mais desiguais, produzindo desequilíbrios ambientais.

Surgem novas relações sociais e urbanas e novas formas de entretenimento 

por meio da criação de espaços de cultura e lazer mais privados e restritos a determina-

dos estratos sociais, podendo estar localizados fora das áreas urbanas. 

Nesse contexto da atualidade, algumas indagações aparecem na nova leitura 

da paisagem urbana e regional e no estudo de novos planos e projetos, sejam eles de 

requalificação ou projetos para as novas demandas e necessidades de espaços livres e 

espaços públicos.

Trata-se de abandonar a maneira rígida de pensar o espaço por seus limites 

político-administrativos1, por agrupamento de regiões de governo ou somente pelas 

relações entre municípios vizinhos. 

O poder público, incorporado na figura de técnicos que muitas vezes ignoram 

por diversos motivos a realidade bastante complexa e aplicam velhas práticas de traba-

lho e análise urbana, gerando, por sua vez, projetos inconsistentes e facilmente fadados 

ao fracasso antes mesmo de saírem do papel.

Para este trabalho, sugere-se um recorte de pesquisa e projeto que dependa 

da superação de modelos de gestão, execução e financiamento apenas de âmbito mu-

nicipal. Assim, a abrangência territorial inclui determinado grupo de municípios e as 

escalas se alteram de modo particular e desigual, como aponta Leite (1994, p. 66): 

A arquitetura pós-moderna é necessariamente contextualizada exi-

gindo a ampliação de suas bases referenciais e a adoção de um enfoque mais 

abrangente que a explique não a partir de si mesma, mas de sua integração 

com todas as outras esferas de produção do espaço. É por esse motivo que a 

Arquitetura, e dentro dela o Paisagismo, vai tomar escala regional como cate-

goria de organização territorial capaz de fornecer os fundamentos para suas 

posturas projetuais locais. A região é o sistema, a ordem existente com base 

na qual se pode entender, explicar, projetar o lugar.

1 Delimitação territorial do município.
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Trata-se da percepção do espaço regional enquanto unidade de projeto e do 
reconhecimento dos significados de seus elementos. 

Uma dimensão variável em que se materializam os subespaços e na qual os 
sistemas de objetos que constituem os espaços livres e determinados grupos de pessoas 
se relacionam sem regras e hierarquias rígidas2.

As telecomunicações e os lugares cibernéticos vêm se incorporando aos espa-
ços urbanos de maneira distinta. As cidades dominam cada vez mais os investimentos 
e o uso da infraestrutura das telecomunicações. Para não simplificar ou coisificar (MO-
RIN, 1987, p. 138) a relevância desse tema, destacamos que, ainda que seja

crescente a confiança nas informações, imagens e fluxos financeiros teletrans-
portados, a contínua importância de atividades relacionadas à moda, arte, 
pesquisa, lazer, consumo coletivo, turismo, entre outras, reforçam o incentivo 
à reflexão, interpretação e inovação advindos dos contatos pessoais, os prin-
cípios ativos da área urbana. (GRAHAM, 2004, p. 65)

Dessa forma, pelo menos por enquanto, nada substitui o “estar presente” em 
determinado lugar.

Alguns exemplos de intervenções serviram como norteadores para o diálogo 
de contextualização ampliada, como o estudo dos casos da bacia do rio Emscher3 (Ale-
manha), do Parque Agrícola Sul4 (sul da região da Lombardia, Itália), da Autostrada 
pedemontanha5  (norte da região Lombarda italiana), do Parque Collserola (região me-
tropolitana de Barcelona, Espanha).

2 Diante da mobilidade crescente, a questão da acessibilidade é menos uma questão de distân-
cia e mais uma questão de tempo. Um pequeno parque, em ótima condição de acessibilidade, 
pode ser mais frequentado do que um grande parque de difícil acesso, diminuindo a importância 
social desse último. Por outro lado, esse segundo parque pode conter importante mancha de 
floresta nativa, aumentando sua importância ambiental em relação ao primeiro. São diversas as 
combinações de variáveis que definem o papel de um espaço livre dentro de um sistema.

3 ALVES, 2003; LONGO, 1996, p. 95-130; LONGO & POTZ PETRA, 1996, p. 95-105.

4 BELTRAME, 2000.

5 Obra de compensação ambiental: um percurso de 90 km e 50 projetos locais de requalificação 
(LONGO, 2009, p. 16-46).
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Os projetos de paisagem desenvolvidos por região podem ser bem aceitos 

se nos embasarmos em planos de cooperação entre cidades que objetivem controle 

e planejamento do crescimento do aglomerado urbano, considerando-se os diversos 

padrões de urbanização, o funcionamento do sistema urbano e a potencialidade dos 

núcleos no plano do território. 

A proposta de estudo desta tese é trabalhar com uma nova categoria de sistema 

de espaços livres, denominada “parque regional contemporâneo”, com a criação de crité-

rios propositivos. Essa “delimitação” primeira, como evidencia a figura 9, não envolve os 

municípios em sua totalidade territorial, embora sejam áreas potenciais de interesse. 

Toma-se esse conceito como um instrumento de planejamento regional e am-

biental para atendimento das necessidades sociais e ambientais e que, aqui, se denomi-

na de forma mais aberta para a criação de diretrizes no estabelecimento de projetos de 

espaços livres de interesse ambiental e público em escala regional, afirmando vínculos 

intermunicipais. As atividades podem acontecer tanto em propriedade pública quanto 

privada, conforme a conceituação de parque a ser mais especificada no capítulo cinco.

10 km

Limites Municipais
Áreas Urbanas
Fragmentos Urbanos
Vias
Ferrovias
Rios
Vegetação
Área de intervenção

LEGENDA

N

RIO CLARO

ARARAS

PIRACICABA

SANTA GERTRUDES

SANTA BÁRBARA D’OESTE

CORDEIRÓPOLIS

IRACEMÁPOLIS

LIMEIRA

AMERICANA

 Figura 9 – Delimitação dos municípios participantes da região de estudo 
Fonte Primária: ArcGIS Explorer (ESRI) 

Organização: Alessandra Natali Queiroz, Ed. Gráfica: Valter Botosso Jr.
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 2.1.1. O RECORTE MICRORREGIONAL 

Pela facilidade de obtenção dos dados, a primeira escolha da área de pesquisa 

foi a região de governo de Limeira. Porém, ao longo do estudo, reconheceu-se a neces-

sidade de uma nova delimitação, utilizando vínculos e aproximações intermunicipais. 

A partir de uma análise das características sócio-econômicas e ambientais e de um 

levantamento de campo nas prefeituras e órgãos municipais, é que se perceberam as 

fragilidades e as potencialidades das relações entre os municípios.

A antiga delimitação era composta pelos municípios de Limeira, Iracemápo-

lis, Cordeirópolis, Conchal, Araras, Leme, Santa Cruz da Conceição e Pirassununga. 

Dentre esses municípios, as relações mais próximas seriam divididas em dois grupos: 

Limeira, Iracemápolis, Cordeirópolis e Araras (com menor intensidade) e Pirassunun-

ga, Santa Cruz da Conceição, Leme e parte de Araras. Conchal se relaciona muito mais 

com as cidades de Mogi Guaçu e Mogi Mirim.

Propomos um recorte de estudo que envolva nova unidade regional para 

fins da implantação do “parque agroambiental”. Desse modo, nove municípios se 

agrupam na formação de um quadrilátero regional no interior paulista: Americana, 

Araras, Cordeirópolis, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara 

d´Oeste e Santa Gertrudes. 

Os municípios de maior expressão regional são Piracicaba, Limeira, Rio Cla-

ro e Araras, com maior destaque aos dois primeiros. Contudo, não verificamos uma 

disputa intermunicipal, mas, sobretudo, uma relação de complementaridade de suas 

funções urbanas.

Piracicaba é um município que investe em conhecimento de seus problemas e 

possui extenso material de diagnóstico, planejamento e legislação em diversos setores 

(mobilidade, saneamento, áreas de lazer e recreação).

Limeira apresenta pontos fortes por sua localização privilegiada e pela mul-

tissetorização econômica, mas a qualidade de oferta de cultura e lazer por vezes é infe-

rior aos outros dois municípios citados. O vigor de Rio Claro é mais evidente no setor 

industrial e na educação e cultura, confirmadas pela presença da UNESP e pelo bom 

atendimento da rede pública de bibliotecas. Araras não é tão populoso e destaca-se no 
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setor primário, investindo em setores diversos como, transporte e cultura, desporto e 

lazer. Além disso, apresentou bom desempenho em todos os temas abordados.

 2.1.2. VÍNCULOS INTERMUNICIPAIS

Segundo Sanfileu e Torne (2004), uma cidade é dinâmica regionalmente, 

quando apresenta características que a destacam das demais de seu entorno, ou quando 

há significativo grau de concentração das suas atividades no setor terciário relacionado 

à nova economia, em especial os serviços especializados. 

Esse é um dos aspectos que pretendemos verificar. Espaços que geram novas 

polaridades: centros comerciais, hipermercados e equipamentos hoteleiros, parques de 

negócios, centros de convenções e congressos, áreas de nova tecnologia e áreas de nova 

centralidade econômica. 

Complementando a leitura econômica, aparece a leitura das tipologias de tecidos 

urbanos, permitindo tanto verificar as relações dos nós com seus entornos como funções 

de intermediação como descobrir eixos de articulação territorial e forças socioeconômicas. 

Na análise do espaço regional, inserem-se as características quantitativas (po-

pulação, dados de produção, densidades) e a discussão das relações regionais entre os 

municípios que compõem a área de estudo (Americana, Araras, Cordeirópolis, Ira-

cemápolis, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara d´Oeste e Santa Gertrudes), 

mas exercem papel relevante no estabelecimento do recorte da pesquisa e do projeto. 

Como forma de organização, os municípios foram divididos em três grupos 

de população. O primeiro engloba os de população superior a 190 mil habitantes: Pira-

cicaba, Limeira, Americana e Rio Claro. O segundo, os de população entre 70 mil e 120 

mil habitantes: Araras e Santa Bárbara d´Oeste. E o terceiro, os de população entre 18 

mil e 26 mil habitantes: Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Iracemápolis. 

2.1.2.1. Caracterização socioeconômica

Entre 1980 e 1996, a população da região pesquisada aumentou sua par-

ticipação relativa na população no Estado de São Paulo, com acréscimo de 400 mil 



57CAPITULO 2
REDEFININDO A ÁREA DE ESTUDO

habitantes, sendo que as maiores cidades - Limeira e Piracicaba6 - superavam os 200 

mil habitantes. Isso representa um acréscimo populacional de 50%. Hoje, a região 

agrupada para este estudo possui aproximadamente 1.360.000 habitantes e taxas de 

crescimento anuais em média de 1,5%.

Nos últimos dez anos, as cidades que tiveram maiores taxas de crescimento po-

pulacional foram Cordeirópolis, Iracemápolis e Santa Gertrudes (tabela 3), porém, com 

relação às décadas anteriores, esses valores decresceram. Santa Bárbara d´Oeste teve 

comportamento discrepante do restante da região, visto que, entre 1980 e 1991, seu índi-

ce era o mais elevado – 5% anual (mais que o dobro das demais) – mas,  nas duas décadas 

seguintes, os índices baixaram consideravelmente, apresentando valores bem abaixo da 

região, com 0,58% anual.  Já no item “saldo migratório anual”, Limeira e Piracicaba apre-

sentam os maiores valores positivos, muito diferenciados em relação às demais. Logo 

após, aparecem as cidades de Rio Claro e Araras. Ver Gráficos 2 e 3 e tabelas 2 e 3. 

6 ROLNIK (2000, p. 36)

 Gráfico 2 – Perfil populacional da região: população total
Fonte: SEADE, 2010
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 Mapa 1 – Mapa de evolução urbana 
Fonte: Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba, Instituto Pólis, 2003. 

Queiroz, 2007. Trentin, 2008. Mapas fornecidos pelas prefeituras municipais, 2009.
Organização: Alessandra Natali Queiroz.

Os mapas, gráficos e tabelas a seguir foram organizados e separados por pe-

ríodos históricos, demonstrando mais nitidamente esse crescimento regional nos últi-

mos 40 anos.
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Localidade Ano Area Ter-
ritorial - 

Área (Em 
km2)

Densidade
Demográfica
(Habitantes/

km2)

Popu-
lação

Popu-
lação 
Rural

Popu-
lação 

Urbana

Taxa de Urban-
ização - Grau 

de Urbanização 
(Em %)

Piracicaba 1980 1.470,92 145,04 2132.343 16.305 197.038 92,35
Piracicaba 1991 1.470,92 192,05 282.492 13.905 268.587 95,08
Piracicaba 2000 1.369,51 239,97 328.642 11.766 316.876 96,42
Piracicaba 2010 1.369,51 266,16 364.504 9.726 354.778 97,33
Limeira 1980 580,98 257,84 149.798 12.676 137.122 91,53
Limeira 1991 580,98 355,36 206.456 29.523 176.933 85,70
Limeira 2000 580,98 427,93 248.618 10.679 237.939 95,70
Limeira 2010 580,98 474,57 275.715 8.226 267.489 97,02
Americana 1980 133,63 909,62 121.552 252 121.300 99,79
Americana 1991 133,63 1.147,00 153.273 188 153.085 99,88
Americana 2000 133,63 1.364,21 182.300 433 181.867 99,76
Americana 2010 133,63 1.575,14 210.486 983 209.503 99,53
Rio Claro 1980 498,01 220,52 109.821 6.092 103.729 94,45
Rio Claro 1991 498,01 275,18 137.041 5.463 131.578 96,01
Rio Claro 2000 498,01 337,15 167.902 4.732 163.170 97,18
Rio Claro 2010 498,01 373,65 186.081 4.528 181.553 97,57
Santa Bárbara d’Oeste 1980 271,49 279,44 75.866 4.709 71.157 93,79
Santa Bárbara d’Oeste 1991 271,49 530,2 143.945 4.096 139.849 97,15
Santa Bárbara d’Oeste 2000 271,49 625,5 169.818 2.158 167.660 98,73
Santa Bárbara d’Oeste 2010 271,49 662,97 179.989 1.419 178.570 99,21
Araras 1980 643,46 100,57 64.714 10.750 53.964 83,38
Araras 1991 643,46 135,18 86.983 8.394 78.589 90,35
Araras 2000 643,46 161,66 104.024 6.326 97.698 93,92
Araras 2010 643,46 184,60 118.780 6.395 112.385 94,62
Santa Gertrudes 1980 97,69 81,35 7.947 1.406 6.541 82,31
Santa Gertrudes 1991 97,69 106,91 10.444 802 9.642 92,32
Santa Gertrudes 2000 97,69 162,19 15.845 377 15.468 97,62
Santa Gertrudes 2010 97,69 221,08 21.597 230 21.367 98,94
Cordeirópolis 1980 137,34 67,96 9.334 2.763 6.571 70,40
Cordeirópolis 1991 137,34 96,60 13.267 3.235 10.032 75,62
Cordeirópolis 2000 137,34 127,76 17.546 1.519 16.027 91,34
Cordeirópolis 2010 137,34 153,23 21.045 2.145 18.900 89,81
Iracemápolis 1980 115,95 70,98 8.230 1.965 6.265 76,13
Iracemápolis 1991 115,95 102,51 11.886 1.208 10.678 89,84
Iracemápolis 2000 115,95 133,83 15.517 743 14.774 95,21
Iracemápolis 2010 115,95 172,60 20.013 414 19.599 97,93

 Tabela 2 – Caracterização regional
Fonte: SEADE, 2010
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 Gráfico 3 – Caracterização regional: dados de crescimento populacional
Fonte: SEADE, 2010
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 Gráfico 3 – Caracterização regional: dados de crescimento populacional (continuação)
Fonte: SEADE, 2010
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 Gráfico 3 – Caracterização regional: dados de crescimento populacional (continuação)
Fonte: SEADE, 2010
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 Tabela 3 – Caracterização regional: taxa de crescimento
Fonte: SEADE, 2010

Localidade  Taxa Geométrica de
Crescimento Anual da População

1980/1991 
(Em % a.a.)

1991/2000 
(Em % a.a.)

2000/2010 
(Em % a.a.)

Região de Governo de Limeira 2,93 1,4
Piracicaba 2,58 1,9 1,38
Limeira 2,96 2,09 1,44
Americana 2,13 1,95 1,45
Rio Claro 2,03 2,28 1,62
Santa Bárbara d’Oeste 5,99 1,85 0,58
Araras 2,72 2,01 1,32
Cordeirópolis 3,24 3,15 2,6
Santa Gertrudes 2,51 4,74 3,03
Iracemápolis 3,39 3,01 2,24

Piracicaba

0,850502

Iracemápolis
0,048374

Santa Gertrudes
0,033657

Rio Claro

0,426677

Araras

0,22871

Cordeirópolis

0,13874

Limeira

0,58144

Santa Bárbara d’Oeste

0,308661 Americana

0,5759

 Gráfico 4 – Participação dos municípios no PIB do estado (em %)
Fonte: SEADE, 2010
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Localidade Ano Valor Adicionado - 
Participação da

Agropecuária no
Total do Valor

Adicionado (Em %)

Valor Adicionado -
Participação dos Serviços 

no Total do Valor
Adicionado (Em %)

Valor Adicionado -
Participação da

Indústria no Total do 
Valor Adicionado

(Em %)
Americana 2007 0,15 55,01 44,84
Araras 2007 3,58 67,4 29,02
Cordeirópolis 2007 2,03 77,02 20,94
Iracemápolis 2007 2,47 40,41 57,12
Limeira 2007 2,56 55,73 41,71
Piracicaba 2007 1,21 59,15 39,64
Rio Claro 2007 1,02 51,94 47,04
Santa Bárbara d’Oeste 2007 0,61 52,44 46,95
Santa Gertrudes 2007 2,36 50,85 46,79

 Tabela 4a – Dados econômicos: porcentagem de valor por setor
Fonte: SEADE, 2010

 Tabela 4b – Dados econômicos: exportações e PIB
Fonte: SEADE, 2010

Localidade Ano Exportação - 
Participação nas 
Exportações do 
Estado (Em %)

Produto Inter-
no Bruto - PIB 
per Capita (Em 
reais correntes)

Produto Interno 
Bruto - Partici-

pação no PIB do 
Estado (Em %)

Americana 2007 0,683949 26.557,60 0,5759
Araras 2007 0,453247 19.318,96 0,22871
Cordeirópolis 2007 0,0762 66.854,05 0,13874
Iracemápolis 2007 0,025325 23.119,80 0,048374
Limeira 2007 0,735291 19.108,73 0,581444
Piracicaba 2007 3,692929 21.766,25 0,850502
Rio Claro 2007 0,281825 21.073,04 0,426677
Santa Bárbara d’Oeste 2007 0,128734 15.409,38 0,308661
Santa Gertrudes 2007 0,091741 15.838,50 0,033657

Da participação dos municípios no PIB Estadual, encontramos os quatro 

principais: Piracicaba, Limeira, Americana e Rio Claro. São também os que mais par-

ticipam das exportações, com maior destaque atribuído a Piracicaba (3,69%), como se 

pode verificar no gráfico 4.

Já com relação ao PIB per capita, o cenário muda consideravelmente. A lide-

rança passa a ser do município de Cordeirópolis, seguido de Americana, Iracemápolis, 

Piracicaba, Rio Claro, Araras e Limeira. O último posto pertence à Santa Gertrudes, 

como se evidencia na tabela 4b. 
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A Participação no PIB estadual corresponde proporcionalmente ao porte 

populacional da cidade, já que, quanto maior o número de habitantes, maior a sua 

produção. Por isso, destaca-se principalmente Piracicaba, com 0,86% do PIB estadual, 

seguido de Limeira e Rio Claro. 

O alto grau de industrialização do Estado de São Paulo está diretamente relacio-

nado a um sistema de produção baseado nos produtos mais dinâmicos dentro do mercado.

Outro aspecto importante é a avaliação por setores econômicos. Para essa 

caracterização, utilizamos a tabela 4a e o gráfico 5, verificando como os municípios 

se inserem. 

Araras (apesar da concentração de estabelecimentos de serviços e comércio) e 

Piracicaba têm perfil agroindustrial de relevância no Estado. Em Araras, grande parte 

do território é ocupado pela cana-de-açúcar, produto ainda no estágio de baixo valor 

agregado, pois seu valor se torna representativo somente após o processo de fabricação 

do álcool e do açúcar, realizado pelas duas usinas locais: São João e Santa Lucia.
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Iracemápolis, Santa Gertrudes e Rio Claro têm perfil industrial, como mos-

tram as porcentagens do valor adicionado verificadas na tabela 4a. Entretanto, não 

deixam de ser significativas suas atividades agrícolas, principalmente em Iracemápolis, 

com presença da Usina Iracema. 

Americana e Santa Bárbara d´Oeste são diferentes das demais pela inex-

pressiva produção agropecuária e pelo melhor desempenho nos setores de indústria 

e serviços. 

Piracicaba consolidou-se como importante área de produção de cana-de-açú-

car no Estado de São Paulo, em torno da qual se formou um complexo agroindustrial 

de açúcar e álcool7. O parque industrial é bastante diversificado e dele participam in-

dústrias de grande porte e tecnologia avançada, que atuam nos setores sucroalcooleiro, 

metal-mecânica, alimentos, papel e têxtil. Na região, é o município que possui melhor 

rendimento médio nos vínculos empregatícios (Tabela 5) e maiores valores adiciona-

dos (Gráfico 5), podendo representar a presença de mão de obra mais qualificada, se 

compararmos com os dados do Gráfico 8. Isso é reflexo de uma economia mais cen-

trada em torno na produção de cana-de-açúcar e de seus derivados. Também é muito 

importante a produção de maquinarias em geral, com uma alta representação nacional.

Apesar de a lavoura do café ter impulsionado o crescimento dessa região nas 

primeiras décadas do século XX, foram a cana-de-açúcar e o cultivo da laranja as ati-

vidades que permanecem e dinamizam as atividades econômicas. As usinas de açúcar 

e álcool têm feito investimentos importantes na modernização de seus equipamentos, 

embora pareçam ser insuficientes para acabar com as queimadas. A citricultura tem 

expressiva participação na agricultura regional, com a produção de mudas e de suco 

concentrado e congelado. Tal perfil é evidente no gráfico 06.

Além da cana-de-açúcar, surgiram as primeiras indústrias cerâmicas nas dé-

cadas de 1920 e 1930 em Santa Gertrudes. A facilidade de obtenção da argila existente 

no subsolo permitiu inicialmente a produção de telhas e tijolos e, mais tarde, a produ-

7 Informação disponível no documento entitulado Região Administrativa de Campinas. Disponível em 
<http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRACampinas.pdf >. Acesso em 02 jul. 2010. Ver também docu-
mento anexado à tese, entitulado Programas, Planos e Projetos de cunho econômico e ambiental na 
região onde se destaca a formação da APLA (ver anexo 1), um novo arranjo produtivo do setor.
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 Gráfico 6 – Porcentagens de área dos Municípios de ocupação rural e urbana, ano 2009
Fonte: IBGE, 2010

ção de pisos. Segundo a ASPACER8, Santa Gertrudes e as cidades de Limeira, Cordei-

rópolis, Rio Claro, Ipeúna, Piracicaba e Araras formam o maior polo de cerâmica de 

revestimento da América Latina, com 15 empresas localizadas na cidade e outras 34 na 

região. Atualmente funcionam os grupos Embramaco (Acro, Cepar, Smalt-Color e Es-

ther), Almeida, Cedasa, Majopar, Incopisos, Formigrês, Vilagrês, Lineart e Buschinelli, 

além de diversos fornecedores do ramo9. 

Já Cordeirópolis apresenta perfil de serviços e essa característica se confirma, 

quando verificamos a representatividade de seus serviços no valor adicionado. A cria-

8 Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, entidade do setor cerâmico paulista com 
sede localizada em Santa Gertrudes. Reúne 47 indústrias cerâmicas do Estado de São Paulo.

9 Informação disponível em: <http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/municipios/santa-
-gertrudes/64415-ANIVERSaRIO:-Santa-Gertrudes-comemora-nesta-segunda-feira-62-anos-de-
-pioneirismo-qualidade-de-vida- >. Acesso em 02 nov. 2010.
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ção, em 1948, de um pequeno parque industrial vinculado ao aproveitamento da seda 

originou um novo ciclo de desenvolvimento, que culminou com sua emancipação do 

município de Limeira. Posteriormente, essas indústrias deram lugar às de cerâmica, 

tornando-se a maior atividade industrial do município.

Rio Claro também se baseia na agroindústria sucroalcooleira e seu parque pos-

sui destilarias de álcool e usinas de açúcar, indústrias de alimentos e de bens de capital. 

Limeira é considerado município multissetorial, já que os setores secundário 

e terciário apresentam semelhantes desempenhos e contribuições ao valor adicionado. 

O setor agrícola tem valores mais baixos e conta com os arrendamentos de terras para 

a produção de cana-de-açúcar. 

A atividade industrial de Limeira é diversificada, com a presença 

de indústrias do ramo alimentício, metalúrgico, metal-mecânico e bens de 

capital. O município é reconhecido como um dos maiores clusters do setor de 

joias folheadas da América Latina. Na cidade, são produzidas mais de 400 

toneladas de peças por mês que representam mais da metade da produção 

nacional deste segmento. O Polo emprega diretamente cerca de nove mil pes-

soas e mais 40 mil, indiretamente.10

Os melhores salários são oferecidos pela indústria e pelo setor terciário, como 

demonstra a tabela 5. Entretanto, se analisarmos o número de estabelecimentos (grá-

fico 7) e a porcentagem de vínculos empregatícios por setor (gráfico 8), constataremos 

a maior concentração do terciário em todos os municípios, e Santa Gertrudes, Irace-

mápolis e Cordeirópolis com alta concentração também no secundário. Nesses últimos 

três municípios, há maior número de empregados para pouco valor adicionado, o que 

pode representar baixa qualificação da mão de obra.  

É impressionante também o crescimento constante mostrado pelo setor de 

construção civil a partir de 2003. Houve apenas uma freada no setor em 2009, em 

10  Informação disponível em< http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRACampinas.pdf >. Acesso 
em 05/ 06/2010
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LOCALIDADE Rendimento Médio no Emprego - Rendimento Médio nos
Vínculos Empregatícios na  (Em reais correntes) ano 2008

Agropecuária Serviços Comércio Indústria Construção 
Civil

Americana 853,4 1.265,43 1.033,54 1.615,44 1.371,36

Araras 1.334,33 1.206,38 1.016,83 1.723,40 1.205,24

Cordeirópolis 785,99 1.253,56 1.798,09 1.553,68 559,86

Iracemápolis 755,9 1.240,71 908,01 1.378,41 821,88

Limeira 651,5 1.252,91 1.043,96 1.726,43 1.082,47

Piracicaba 761,99 1.470,10 1.114,70 1.985,12 1.209,70

Rio Claro 1.152,45 1.401,80 988,73 1.592,63 1.197,20

Santa Bárbara d'Oeste 1.288,99 1.063,40 970,14 1.480,68 925,41

Santa Gertrudes 869,53 1.193,84 911,7 1.559,20 939,37

 Tabela 5 – Rendimento médio nos vínculos empregatícios
Fonte: SEADE, 2010

 Gráfico 7 – Porcentagens dos setores econômicos no total de estabelecimentos dos municípios, ano 2008
Fonte: SEADE, 2010
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 Gráfico 8 – Vínculos Empregatícios nos setores econômicos
Fonte: SEADE, 2010

decorrência da crise mundial. Atualmente, a maior estabilidade financeira do país e as 

facilidades de financiamento estão proporcionando intenso movimento na construção 

civil da região. A demanda pela casa própria tem sido tão grande que os valores de 

mercado triplicaram nos últimos quatro anos.

Mediante dados do Seade e IBGE, pudemos verificar a oferta de empregos 

formais nos municípios. Foram organizados e separados dois grupos distintos quanto 

ao número de pessoas economicamente ativas ocupadas (em preto estão destacados 

os municípios com valores acima de 50% e em vermelho, os municípios com valores 

abaixo de 50%). Os municípios que mais empregam são Americana e Cordeirópolis, 

e os de situação oposta, Limeira e Santa Bárbara d´Oeste. A tabela a seguir pode nos 

dar pistas da maior quantidade de ocupação informal, principalmente quando vemos 

Limeira nas últimas posições, além de perceber o papel que os menores municípios, 

como Americana, Cordeirópolis e Iracemápolis, exercem na região.
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 Gráfico 9 – Rendimento médio nos vínculos empregatícios (em Reais correntes), ano 2008
Fonte: SEADE, 2010

LOCALIDADE Ano PEA Ocupadas %
Americana 2008 146.320 88.901 60,75793
Cordeirópolis 2008 14.388 8.532 59,29942
Iracemápolis 2008 13.760 7.484 54,38953
Piracicaba 2008 251.504 128.183 50,96659
Santa Gertrudes 2008 14.049 6.707 47,74005
Rio Claro 2008 129.131 60.886 47,15057
Araras 2008 82.526 36.912 44,72772
Limeira 2008 191.985 80.689 42,0288
Santa Bárbara d’Oeste 2008 130.015 44.857 34,5014

 Tabela 6 – Porcentagem de empregos formais nos municípios
Fonte: IBGE, 2011
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As pesquisas e os investimentos do PNLT11 em alguns dos municípios es-

tudados apontam para um grande aumento de produção de álcool, visando suprir 

um mercado internacional disposto a substituir os combustíveis fósseis por bio-

combustíveis. Em Piracicaba, os investimentos de U$ 54 milhões na Dedini (In-

dústria de Base) aumentarão a capacidade de produção de álcool. Em Limeira, os 

investimentos de R$ 48,8 milhões na Ripasa aumentarão a capacidade produtiva 

da fábrica.

A tendência é que a região se consolide ainda mais como um aglomerado in-

dustrial do Estado, possuindo uma grande diversidade de indústrias. Segundo o PNLT, 

entre 2002 e 2023, haverá crescimento de PIB entre 3,75% a 8,42% ao ano e crescimento 

populacional, entre 1,21% e 1,77% ao ano, transformando-se numa região de alta in-

tensidade tecnológica, o que pode gerar muitos problemas se a gestão pública regional 

não for bem direcionada.

Os municípios têm alto desenvolvimento humano (IDH – Tabela 7) com ex-

ceção de Santa Gertrudes, que apresenta valores ligeiramente inferiores. Limeira, entre 

os quatro municípios maiores, é o de menor IDH, assim como sua classificação no 

“Ranking dos Municípios”, como se mostra na tabela 7.

Na classificação do IPRS12 (Tabela 8), os municípios são dispostos em cin-

co grupos, conforme a situação em termos de renda, escolaridade e longevidade. Os 

municípios que se caracterizam por um nível elevado de riqueza com bons níveis dos 

indicadores sociais são: Americana, Araras, Limeira, Iracemápolis e Rio Claro; Pira-

cicaba e Cordeirópolis, embora com níveis de riqueza elevados, não são capazes de 

11  O Plano Nacional de Desenvolvimento de Logística e Transporte (PNLT) foi desenvolvido pelo 
Ministério dos Transportes em cooperação com o Ministério da Defesa, Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e pelo CENTRAN (Centro de Excelência em Engenharia de Transpor-
tes) com auxílio da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Ver informações anexa-
das à tese.

12  Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS Fonte: Fundação Seade. Segundo informa-
ções disponíveis no site < http://www.seade.gov.br/produtos/iprs/apresentacaoal.php>. Acesso 
em 27 nov. 2010. O IPRS é uma ferramenta usada para avaliar e redirecionar os recursos públicos 
voltados para o desenvolvimento dos municípios paulistas. É também um sistema de indicadores 
socioeconômicos referidos a cada município do Estado de São Paulo, destinado a subsidiar a 
formulação e a avaliação de políticas públicas na esfera municipal.
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atingir bons indicadores sociais, pertecendo, respectivamente, aos grupos 1 e 213. Santa 

Barbara d´Oeste está no grupo 414, apresentando baixos níveis de riqueza e níveis inter-

mediários de longevidade e baixa escolaridade, como demonstra a tabela 8.

13  Grupo 1 - Alta riqueza, de média a alta longevidade e de média a alta escolaridade. Grupo 2 - Alta 
riqueza, de baixa a alta longevidade e de baixa a alta escolaridade

14  Baixa riqueza, de baixa a alta longevidade e de baixa a alta escolaridade

 Tabela 8 – Classificação dos municípios por Grupos do IPRS e Indicadores Sintéticos
Fonte: SEADE, 2010

Titulo: Grupos IPRS, Grupos IPRS e Indicadores Sintéticos (ano 2006)
Unidades Territoriais Grupo IPRS Riqueza Municipal Longevidade Escolaridade
Americana 1 51 76 85
Araras 1 50 72 68
Cordeirópolis 2 55 77 63
Iracemápolis 1 47 77 69
Limeira 1 47 77 69
Piracicaba 2 54 74 61
Rio Claro 1 51 73 69
Santa Bárbara D’Oeste 4 45 75 58
Santa Gertrudes 3 43 77 67

Localidade Ano IDHM - Índice de 
Desenvolvimento 

Humano  

Renda per Capita

 IDH Ranking 
dos Mu-
nicípios

Domicílios com 
Renda per Capita 
até 1/4 do Salário 
Mínimo (Em %)

Domicílios com 
Renda per Capita 
até 1/2 do Salário 
Mínimo (Em %)

 Renda per Capita 
(Em salários míni-

mos)

Americana 2000 0,84 19 1,92 4,32 3,13
 Araras 2000 0,828 38 2,56 6,94 2,48
Cordeirópolis 2000 0,835 23 2,82 8,08 2,44
Iracemápolis 2000 0,828 38 2,19 5,09 2,58
Limeira 2000 0,814 90 4,05 9,33 2,44
Piracicaba 2000 0,836 22 3,15 7,47 3,01
Rio Claro 2000 0,825 47 2,32 5,86 3,1
Santa Bárbara d'Oeste 2000 0,819 66 2,83 7,29 2,15
Santa Gertrudes 2000 0,782 299 4,25 6,99 1,89

 Tabela 7 – Classificação IDH* e Renda per Capita
Fonte: SEADE, 2010

* Baixo desenvolvimento humano, quando o IDHM for menor que 0,500; médio desenvolvimento humano, para 
valores entre 0,500 e 0,800; alto desenvolvimento humano, quando o índice for superior a 0,800.
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Em educação, os níveis mais críticos estão concentrados no município de Santa 

Gertrudes. Nele, 73,62% da população possuem menos de oito anos de estudos, fato facil-

mente compreensível, se observarmos o reduzido número de escolas (ver tabelas 9 e 10). 

Por outro lado, temos 7% da população de Araras e de 3% a 4% da população de Americana, 

Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Santa Bárbara D´Oeste matriculadas no ensino superior. 

A existência de população no ensino superior nesses municípios é explicada 

pela presença de diversas instituições particulares e públicas (ver tabela 10), com desta-

que para a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal em Araras, para a Facul-

dade de Ciências Aplicadas e Faculdade de Tecnologia da Unicamp em Limeira, além 

da UNESP15 em Rio Claro, da ESALQ/USP e da Faculdade de Odontologia da UNI-

CAMP, bem como diversos cursos superiores da UNIMEP em Piracicaba e Santa Bárbara 

d´Oeste.

Um dado curioso é a grande quantidade de faculdades de Ensino a Distância (EAD), 

que oferecem números bastante preocupantes em termos de qualidade da educação e forma-

ção de profissionais que, em alguns casos, trabalham em órgãos públicos municipais. 

Ver gráfico 10 e tabelas 9 e 10. 

15  O Campus da Unesp de Rio Claro compreende três Unidades: o Instituto de Geociências e Ciên-
cias Exatas (IGCE) tem sua origem na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, criada pelo Governo 
do Estado em 1958. O Instituto de Biociências (IB) está instalado em uma área de 54 alqueires, a 
qual se divide entre bosques, prédios dos departamentos e dos centros.  O Centro de Estudos Am-
bientais (CEA) é uma unidade complementar que reúne especialistas na área ambiental.
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 Tabela 9 – Educação
Fonte: SEADE, 2010

 Tabela 10 – Número total de Escolas nos municípios 
Fontes: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 

Educacional 2009 (2) Sistema de Regulação do Ensino Superior e-mec,acesso 21/10/2010

Localidade ANO 2000 ANO 2005
Instrução   Alfabeti-

zação  
Anos de 
Estudo 

Ensino Fundamental 
(Em %)

Ensino Médio (Em %)

Taxa Bruta 
de Frequên-
cia Escolar 

(Em %)

Taxa de 
Analfabe-
tismo da 

População 
de 15 Anos 

e Mais
(Em %)

População 
de 25 Anos 
e Mais com 
Menos de 
8 Anos de 

Estudo
(Em %)

Taxa de 
Aprovação 

Taxa de 
Evasão 

Taxa de 
Aprovação 

Taxa de 
Evasão 

Americana 87,15 4,38 54,69 95,7 1,3 82,6 5,9
Araras 82,34 7,01 59,94 92,4 1,8 80,3 5,2
Cordeirópolis 77,86 6,72 65,61 90,8 1,4 84,9 3,3
Iracemápolis 80,03 6,32 65,92 95,8 0,5 86,9 6,8
Limeira 79,48 6,25 56,95 95,1 1 81,9 5,1
Piracicaba 84,04 5,05 54,77 94,4 0,6 81,8 5
Rio Claro 81,09 5,1 54,29 95,7 0,6 86,2 2,5
Santa Bárbara d’Oeste 84,34 6,27 64,02 94,6 1,3 77,8 9,3
Santa Gertrudes 66,23 7,86 73,62 92 0,4 71,4 13,3

Localidade Escolas
Ensino 

fundamen-
tal 2009 (1)

Ensino mé-
dio 2009 (1)

Ensino superior - 2010 (2)
pública 
federal           

2007 

pública 
estadual  

2007 

pública 
municipal 

2007 

privada   
2007 

Ensino 
Superior 

Total  2007 
Americana 62 30 0 1 0 7 8
Araras 54 15 1 0 0 5 6
Cordeirópolis 10 3 0 0 0 1 1
Iracemápolis 8 3 0 0 0 1 1
Limeira 94 36 0 1 0 8 9
Piracicaba 115 61 1 2 1 17 21
Rio Claro 54 21 0 1 0 12 13
Santa Bárbara d’Oeste 67 25 0 0 0 8 8
Santa Gertrudes 7 2 0 0 0 2 2
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 Gráfico 10 – Percentual de matrículas nos ensinos: fundamental, médio e superior, ano 2008/2007
Fonte: SEADE, 2010
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Outra linha analítica salientou um levantamento que desvenda em quais seto-

res e áreas esses municípios investiram seu orçamento nos últimos dez anos. Gerou-se 

a tabela 11, com dados de Despesas Municipais fornecidos pelo SEADE. Nela, foram 

selecionados os temas de maior investimento e seus respectivos valores de porcenta-

gem com relação à despesa total. Também distribuímos os onze temas abaixo em três 

grandes grupos: mobilidade, equipamentos e serviços urbanos e espaços livres. Desse 

modo, será permitido um estudo direcionado para o enfoque e objetivo da tese.

Em “mobilidade”, inseriu-se o tema de comunicações, transporte16 e urbanis-

mo17. Na área de comunicações, as comparações mostraram que os investimentos fo-

16  Transporte aéreo, transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte hidroviário, trans-
portes especiais.

17  Infraestrutura urbana, serviços urbanos e transportes coletivos urbanos
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Localidade Ano Despesas Municipais (Em reais de 2010) - ANO 2002 a 2007

 Co-
muni-
cações

Cultu-
ra

Ener-
gia

Sanea-
mento

Saúde Trans-
porte

Defesa 
Nacio-
nal e 
Segu-
rança 

Pública

Des-
porto 

e 
Lazer

Edu-
cação

Habi-
tação

Urba-
nismo

Total de 
Despesas 

Municipais 
por Função

Americana 2002 a 
2007

- 1,48% - 9,92% 23,26% 0,04% 3,17% 2,49% 16,90% 0,41% 13,62% 1.913.101.683

Araras 2002 a 
2007

0,02 0,53% 1,53% 9,13% 18,23% 2,07% 4,00% 0,97% 22,05% - 13,80% 1.182.893.521

Cordeirópolis 2002 a 
2007

- 1,94% - 2,66% 18,86% 0,91% 1,92% 1,94% 28,98% 0,07% 15,29% 241.976.621

Iracemápolis 2002 a 
2007

- 0,42% - 4,90% 17,74% - 1,86% 1,88% 23,45% - 8,74% 128.173.230

Limeira 2002 a 
2007

0,27% 1,04% 0,66% 1,49% 18,56% 0,50% 1,74% 1,43% 21,02% 0,41% 14,20% 2.093.947.916

Piracicaba 2002 a 
2007

- 0,66% - 12,85% 22,01% 0,24% 2,00% 1,01% 19,61% 1,68% 6,11% 3.085.114.341

Rio Claro 2002 a 
2007

0,01% 0,72% 1,37% 10,52% 14,63% 0,45% 1,71% 1,22% 16,79% 0,59% 10,09% 1.074.373.002

Santa Bárbara 
d'Oeste

2002 a 
2007

0,22% 0,50% - 10,98% 17,64% 0,02% 2,76% 0,56% 14,76% - 5,32% 898.216.733

Santa
Gertrudes

2002 a 
2007

- 1,77% - 11,78% 16,54% 0,63% 2,28% 1,96% 33,51% - 12,12% 115.598.611

 Tabela 11 – Despesa Municipal entre os anos de 2002 a 2007
Fonte: SEADE, 2010

ram ínfimos em todas as cidades, não chegando nem a 0,5%. Somente Limeira, Araras, 

Rio Claro e Santa Bárbara d´Oeste disponibilizaram verbas para o setor. 

Para transporte, a situação é outra. Araras foi a cidade que disponibilizou o 

maior volume de recursos: 2% das suas despesas para esse setor. 

Esse tema, e em particular o transporte público, se configurou como desinte-

ressante. Os valores mostraram uma área na qual o poder público não deseja investir, 

reforçando o problema da diferenciação de mobilidade entre as classes. Veremos mais 

sobre esse tema no tópico Mobilidade e Transporte Interurbano.

Urbanismo foi um dos três setores em que mais se investiu nos últimos anos e 

onde todas as cidades têm valores aproximados, exceto Piracicaba e Santa Bárbara d´Oeste. 

Limeira circunda os 17%, Cordeirópolis, 15% e Americana, Araras e Rio Claro, 13%. 

O segundo grande grupo é o de Equipamentos (a) e Serviços Urbanos (b), 

onde destacamos: saúde (a), educação (a), saneamento básico (b) e energia(b)18. 

Saúde e educação são setores que, juntos, chegam a contar com quase 50% das 

despesas municipais. Limeira, Iracemápolis, Cordeirópolis e Santa Gertrudes disponibiliza-

18  Conservação de energia, energia elétrica, petróleo, álcool
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ram 47% a 52% dos recursos e Americana, Araras, Rio Claro e Piracicaba, de 40% a 41%. Os 

índices demonstram a nítida preocupação e o maior investimento dos municípios nessas 

áreas tão primordiais, apesar de mais característicos de países ainda em desenvolvimento. 

Santa Bárbara é o único município da região que pouco investiu nesses setores, 32%.

Em saneamento, os valores mais expressivos foram respectivamente os dos 

municípios de Piracicaba, Santa Gertrudes, Santa Bárbara d´Oeste e Rio Claro. Quase 

todos os municípios19 têm 98%20 ou mais da área urbana com abastecimento de água, 

coleta de lixo e esgoto sanitário, como se confirma na tabela 12.

Destacamos Araras, município que trata todo o seu esgoto. Americana trata 

82%; Limeira, com três ETE´s (Estações de Tratamento de Esgoto) trata 67%; Rio Cla-

ro, com quatro ETE´s, 30%. Piracicaba possui duas ETE´s (ETE-Dois Córregos e ETE-

-Piracicamirim), que tratam aproximadamente 30% e conta ainda com a instalação 

de interceptores de esgoto às margens do Córrego das Ondas e na margem direita do 

Ribeirão Piracicamirim. 

O esgoto de Cordeirópolis é coletado e lançado in natura ao longo do Cór-

rego das Amoreiras e do Ribeirão Tatu, que, por sua vez, é tratado pelo município de 

Limeira. Há um projeto para construção de estação de tratamento de esgoto, por meio 

de verba estadual previsto para 201221.

Outro item importante foi a classificação dos domicílios que dispõem de ligação 

com as redes públicas de abastecimento (água e energia elétrica) e de coleta (lixo e esgo-

to). Segundo o SEADE, mais de 90% dos domicílios nos municípios possuem infraes-

trutura interna urbana adequada22, indicando boas condições, como mostra a tabela 12.

19  Piracicaba possui 97%.

20  Informações do ano de SEADE 2000.

21  Conforme entrevista realizada com equipe da Secretaria da Agricultura em 08 jul. 2009

22  Domicílios com infraestrutura interna urbana adequada refere-se à proporção de domicílios 
que dispõem de ligação com as redes públicas de abastecimento (água e energia elétrica) e de 
coleta (lixo e esgoto), sendo a fossa séptica a única exceção aceita no lugar do esgoto, sobre o 
total de domicílios permanentes urbanos. Domicílios com Espaço Suficiente refere-se à propor-
ção de domicílios com pelo menos quatro cômodos, sendo um deles banheiro ou sanitário, sobre 
o total de domicílios permanentes urbanos.  Esse é o tipo de moradia considerado de composi-
ção mínima para execução das funções básicas a toda moradia.
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LOCALIDADE Ano Abasteci-
mento 

de Água 
(Em %)

Coleta 
de Lixo  
(Em%)

Esgoto 
Sanitário 

(Em%)

Trata-
mento de 

Esgoto 
(Em %)

 Con-
sumi-

dores de 
Energia 
Elétrica              

Total 

Condições de Moradia
Domi-

cílios com 
Espaço 

Suficiente 
(Em %)

Domicílios 
com Infraes-

trutura Interna 
Urbana Ade-

quada (Em %)
Americana 2000 97,82 99,63 93,93 87,16 93,72
Americana 2003 82 73.835
Araras 2000 99,93 99,93 99,48 35.839 90,72 99,37
Araras 2003 100 38.616
Cordeirópolis 2000 99,35 99,02 98,3 6.073 87,75 97,75
Cordeirópolis 2003 - 6.461
Iracemápolis 2000 99,68 99,8 99,39 5.604 90,7 99,8
Iracemápolis 2003 - 6.260
Limeira 2000 99,23 99,56 98,12 85.960 88,23 98,2
Limeira 2003 67 91.188
Piracicaba 2000 99,38 99,57 96,85 89,63 97,04
Piracicaba 2003 ... 121.871
Rio Claro 2000 99,2 99,51 98,93 60.305 89,87 98,57
Rio Claro 2003 30 63.189
Santa Bárbara D’Oeste 2000 99,22 99,27 97,52 86,56 98,19
Santa Bárbara D’Oeste 2003 1 57.769
Santa Gertrudes 2000 99,95 99,28 99,91 78,2 99,18
Santa Gertrudes 2003 5.730

 Tabela 12 – Nível dos serviços urbanos
Fonte: SEADE, 2010

Por último, no grande grupo de “espaços culturais”, envolvemos os temas: cul-

tura e desporto e lazer. Cordeirópolis disponibilizou o maior valor, seguido de Santa 

Gertrudes, Americana e Limeira. Em Desporto e lazer, as despesas anuais chegaram 

a aproximadamente 2,5% em Americana e 2% em Santa Gertrudes, Cordeirópolis e 

Iracemápolis. A hipótese é de que, com exceção de Americana, esses municípios estão 

em maior crescimento e isso explica o valor dos investimentos em comparação com os 

municípios maiores.

Os temas que não foram agrupados, mas tiveram grandes investimentos, são 

habitação (representada por valores de baixa expressividade) e defesa nacional e segu-

rança pública, que aparece em Americana e em Araras com 3% a 4% e com aproxima-

damente 2% nos demais municípios. 
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A análise mostrou que os temas de maior importância nos últimos anos foram 

saúde, educação, urbanismo, saneamento e defesa e segurança pública. 

Já os temas cultura e desporto e lazer possuem percentuais de baixa rele-

vância para os municípios, pois, juntos, variam de 2% a 5% dos investimentos, com 

exceção de Araras e Santa Bárbara d´Oeste. 

Essa linha de análise nos permite observar um espectro dos municípios 

em outro ângulo, com os valores reais dos gastos por eles, o que permite novas 

classificações. Piracicaba gastou R$ 3 milhões, Limeira, R$ 2 milhões, America-

na, R$1,9 milhões, Araras, R$ 1,2 milhões e Rio Claro, R$ 1 milhão.  Isso mostra 

que Piracicaba é o município que tem maior número de habitantes e também 

maiores gastos.

Outra abordagem na verificação da expressividade de uma cidade em sua re-

gião mede a quantidade e o tipo de equipamentos de grande abrangência como: uni-

versidades, hospitais, bibliotecas e centros de esporte23. Quanto maior o número desses 

equipamentos num determinado município, maior será a característica de atração de 

população com relação aos demais.

Sanfileu e Torne (2004) mostraram que nos países desenvolvidos os projetos 

mais significativos são aqueles voltados à melhoria de qualidade de vida dos cidadãos, 

como: teatros, auditórios e museus; projetos de tratamento de resíduos e água; ou ainda 

projetos de projeção internacional, como: salas de congressos, espaços aeroportuários, 

centros tecnológicos, centros de comunicações. 

Nas cidades de países menos desenvolvidos, o maior número de projetos se 

concentra em melhoramentos habitacionais, saneamento, abastecimento de água e de 

equipamentos básicos. 

Para esta análise, elaboramos duas tabelas – 12 e 13 –, nas quais agrupamos 

esses temas com os dados disponíveis no SEADE.

O número de bibliotecas é maior e discrepante em Rio Claro (oito bibliote-

cas em 2007) e Piracicaba (sete bibliotecas em 2003) em comparação com Araras e 

23  SANFILEU; TORNÉ (2004) Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-165.htm> Acesso 
em: 23 jul. 2009
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Localidade Ano Total de
Bibliotecas

Matrículas
na Educação

Superior - Total

Número de
Ginásios 

Esportivos

Leitos SUS (Coe-
ficiente por mil 

habitantes)
Americana 2000 1 4.122 2,16
Americana 2007 7.935 14* 1,84
 Araras 2000 2 2.659 10,54
 Araras 2007 4* 7.881 16* 7,85
 Cordeirópolis 2000 1 - -
 Cordeirópolis 2007 1* - 1 0,3
 Iracemápolis 2000 1 - -
 Iracemápolis 2007 1* - 1* -
 Limeira 2000 2 3.237 1,78
 Limeira 2007 3* 9.735 3* 1,2
 Piracicaba 2000 7 12.344 1,6
 Piracicaba 2007 7* 14.056 26 ** 0,91
 Rio Claro 2000 6 2.891 2,25
 Rio Claro 2007 8* 5.662 11* 1,59
Santa Bárbara d'Oeste 2000 1 2.136 0,94
Santa Bárbara d'Oeste 2007 5.161 5* 0,43
 Santa Gertrudes 2000 1 - -
 Santa Gertrudes 2007 1* - 2* -

* dados disponiveis em 2003
** dados disponiveis em 1999

 Tabela 13 – Nível dos equipamentos urbanos
Fonte: SEADE, 2010

Limeira, que possuem uma média de três bibliotecas cada uma. Segundo o Ministério 

da Cultura (MinC)24, no 1º Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais25, Rio 

Claro ficou em 13º, Araras, em 76º, Limeira, em 115º e Piracicaba, em 226º.

24  Disponível em: < http://www.cultura.gov.br/site/2010/04/30/primeiro-censo-nacional-das-bi-
bliotecas-publicas municipais/ > . Acesso em 20 jun. 2010.

25  Ranking com 263 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. O estudo, feito entre 
setembro e novembro de 2009, abrangeu as bibliotecas de todas as cidades do país e mapeou 
desde hábitos de usuários, como pesquisas escolares, gerais ou visitas a lazer, até a formação 
de funcionários.  Numa lista com 263 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, a mé-
dia de 0,71 deixa Limeira na 115ª posição, como 32ª entres as paulistas listadas, considerando 
duas bibliotecas (municipal e infanto-juvenil). Na região, estão em melhor situação de disponi-
bilidade em relação à população Rio Claro (1,56, em 13º) e Araras (0,87, em 76º). Após Limeira, 
Santa Bárbara d’Oeste fica em 154º lugar (0,52), Americana em 162º (0,48), e Piracicaba em 226º 
(0,27). Informações disponíveis em: <http://www.cultura.gov.br/site/2010/04/30/primeiro-censo-
-nacional-das-bibliotecas-publicas municipais/ >. Acesso em 20 jun. 2010.
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Localidade Ano Au-
ditórios

Biblio-
tecas

 Cen-
tros 
Cul-

turais 
Casas 

de 
Cultura

 Cine-
mas 
Salas 
Dis-

poníveis

 Cine-
Teatros  

Salas 
Dis-

poníveis

Esco-
las de 

Samba

Está-
dios 

Espor-
tivos

Giná-
sios 

Espor-
tivos

 Mu-
seus

 Teatros 
- Salas 

Dis-
poníveis

Americana 2003 3 1 1 1 - - 3 14 2 1

Araras 2003 - 4 2 2 - - 10 16 - 1

Cordeirópolis 2003 - 1 - - - 1 1 1 - -

Iracemápolis 2003 3 1 - - 1 - 2 1 - -

Limeira 2003 11 3 2 2 - 1 1 3 1 1

Piracicaba 2003 14 7 - 6 - - ... ... 3 3

Rio Claro 2003 6 8 1 2 - - 5 11 3 2

Santa Bárbara d'Oeste 2003 3 3 3 1 - - 1 5 1 1

Santa Gertrudes 2003 - 1 - - - - 2 2 1 -

 Tabela 14 – Nível dos equipamentos urbanos: Cultura e Lazer
Fonte: SEADE, 2010

Os ginásios esportivos abrangem dois tipos de dados: quantidade de ginásios 

esportivos26 e número de estádios esportivos27 (ver tabela 14). Nesse tema, a liderança 

é de Araras, seguida de Rio Claro. Piracicaba não tem valores disponíveis fornecidos 

pelo SEADE para a comparação, mas se observarmos a tabela 13, é a cidade de maior 

número de espaços destinados ao esporte28. Não há nos dados do SEADE e do IBGE 

quanto ao número de parques na área de estudo. Entretanto, foi realizado um levanta-

mento de campo e em sites municipais, destacado no capítulo 3. 

Finalmente, no quesito saúde, os dados de leitos por mil habitantes comple-

mentaram as demais informações. O município com maior número de leitos é Araras, 

26  Recintos cobertos, públicos e privados, destinados à prática de atividades esportivas, do-
tados de equipamentos e instalações característicos, tais como quadra poliesportiva, vestiá-
rio e arquibancada. Fonte: Fundação Seade. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE 
DADOS-SEADE. Disponível em: <www.seade.gov.br> Acesso em 06/03/2010

27  Campos descobertos, públicos e privados, normalmente destinados à prática de futebol, do-
tados de equipamentos e instalações característicos, tais como campo esportivo, vestiários e 
arquibancadas. Fonte: Fundação Seade FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DA-
DOS-SEADE. Disponível em: <www.seade.gov.br> Acesso em 06/03/2010

28  O site da prefeitura municipal nos forneceu os seguintes dados: são dois estádios, três giná-
sios e dez centros esportivos municipais. Informação disponível em: <http://www.selam.piraci-
caba.sp.gov.br/site/>. Acesso em 11/05/2011
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seguido por Americana, Rio Claro e Limeira com valores muito abaixo. Os demais 

apresentam valores menores de um, como se confirma na tabela 13.

2.2.	MOBILIDADES	E	CONEXÕES		

 2.2.1. MODALIDADES DE TRANSPORTE INTERURBANO

Para ilustrar a região, começaremos demarcando os sistemas viários existen-

tes ou a infraestrutura em sentido amplo em forma de linhas (as ferrovias, as rodovias, 

as hidrovias, as dutovias) e de pontos (aeroportos, portos, terminais e estações).

Esses sistemas são elementos importantes, pois tratam das conexões ou trocas 

de caráter econômico, social, cultural ou ambiental entre as entidades urbanas.

As vias conformam diferentes redes e sistemas e têm o propósito de conectar 

áreas para diversas atividades, além de serem, de modo geral, importantes para a com-

petitividade de um país, uma região ou qualquer localidade determinada.

 Figura 10 – Fluxos de automóveis e ônibus
Fonte: PNLT (ANTT, 2004 e CENTRAN, 2006)
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 Figura 11 – Infraestruturas territoriais
Fonte: http://www.mapas.mma.gov.br/i3geo

As vias rápidas de comunicação, estações de ônibus, aeroportos e centros lo-

gísticos desempenham papel fundamental na avaliação de mobilidade e na distribuição 

de mercadorias. 

Em relação a essa temática, procurou-se levantar os tipos de transportes e obter 

as possíveis relações interurbanas, a partir da análise dos destinos oferecidos por empresas 

privadas nas rodoviárias de cada um dos municípios que compõem este trabalho. Na figura 

10, os fluxos de automóveis e ônibus estão representados, conforme estudos do PNLT.

As ferrovias, por exemplo, favoreceram a formação de um grande número de 

cidades brasileiras, mas infelizmente não sobreviveram ao modelo americano de loco-

moção de pessoas através de veículos sobre rodas.
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No transporte ferroviário, realizado apenas para cargas, temos a América La-

tina Logística (ALL)29, que possui estações nos municípios de Limeira e Piracicaba, e 

passa pelos municípios de Limeira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Rio Claro, seguin-

do para Itirapina e Araraquara, conforme ilustra a figura 12, abaixo.

As rodovias, no caso paulista, facilitaram a formação de novas entidades ur-

banas, como já discutido em tópicos anteriores a este capítulo. Das ligações internas 

à região, temos a SP-127 (ligando Piracicaba a Rio Claro e Tietê) e SP-147 (ligando 

Piracicaba a Limeira).

As rodovias que permitem o acesso da região à capital de São Paulo e a Cam-

pinas são as Rodovias Anhanguera (SP-330),  Washington Luís (SP-310) e dos Ban-

29  Antes era da Ferroban, Ferrovia Bandeirantes S.A., que arrematou a Malha Paulista da Rede 
Ferroviária Federal em 1998 mediante processo de privatização.

 Figura 12 – Linhas de ferrovias no Estado de São Paulo   
Fonte: http://www.all-logistica.com/port/index.htm acessado em 12/06/2010
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deirantes (SP-348). Piracicaba, no entanto, acessa a capital via Região Metropolitana 

de Campinas, mediante o acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na Rodovia 

dos Bandeirantes (SP-348); ou por região de Sorocaba mediante acesso da Rodovia do 

Açúcar (SP-308), na Rodovia Castelo Branco (SP-280).

O principal eixo indutor da atividade industrial da região foi a Via Anhan-

guera, ao redor da qual se instalou a grande maioria das plantas industriais, prin-

cipalmente em Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Sumaré, Americana, Nova 

Odessa e Limeira. A localização geográfica e o sistema viário regional foram fato-

res primordiais no desenvolvimento da agroindústria, permitindo a ligação com 

as regiões produtoras de matérias-primas e mercados consumidores e terminais 

de exportação30.

As estações de ônibus envolvem o transporte interurbano oferecido por 

empresas privadas, evidenciando as cidades de maior destinação de pessoas. 

Assim, conseguiremos entender quais são os destinos e o maior deslocamento 

entre eles. 

Americana e Santa Bárbara d´Oeste são quase conurbados e mais interligados 

por meio de transporte metropolitano a Campinas, Piracicaba e São Paulo pela SP 304 

(rodovia Luiz de Queiroz). A principal empresa é a AVA (Auto Viação Americana) que 

atende o transporte intermunicipal das cidades de Americana, Santa Bárbara d´Oeste, 

Piracicaba e  Limeira.

Em Araras, as empresas de transporte interurbano estão localizadas na Esta-

ção Rodoviária Padre João Modesti, permitindo o deslocamento aos municípios de São 

Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Limeira e Leme, além de outros municípios vizinhos.

Quem quiser se locomover de Iracemápolis a outras cidades, encontrará em-

presas que fazem percurso apenas até Limeira e Piracicaba. Em Cordeirópolis, utili-

zam-se as paradas das linhas que passam por Limeira, Santa Gertrudes, Rio Claro, 

Americana, Campinas, Jundiaí, Osasco, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, 

Santo André e São Paulo. 

30  Informação disponível em: < http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRACampinas.pdf >. Acesso 
em 02 jul. 2010.
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Limeira possui rodoviária em área central ao lado da ferrovia (hoje utilizada 

apenas para transporte de cargas), contando com 21 empresas e movimento médio 

mensal da ordem de 48.495 em 2005 embarques. Percebe-se, pela tabela 15 abaixo, uma 

redução do número de passageiros ao longo dos quatro últimos anos demarcados. Essa 

queda pode ser explicada pelo aumento do transporte individual nos últimos anos31. 

Em Santa Gertrudes, a construção de um Anel Viário32 pela prefeitura (através do 

PAC 2 - Plano de Aceleração do Crescimento) tem o intuito de melhorar o acesso de veícu-

los que entram e saem do município com direção às rodovias que ligam as cidades de Pira-

cicaba, Araras, Limeira, Rio Claro e Iracemápolis, demonstrando a forte ligação regional.

Já Rio Claro possui várias destinações, contando com 12 empresas de ônibus, que 

abrangem diversas cidades de todo o Estado de São Paulo33, destacando-se os deslocamen-

31  Dado demonstrado na tabela 1 de transportes com os dados de número de veículos por habitantes.

32  Informação disponível em: <http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/municipios/santa-
-gertrudes/64415-ANIVERSaRIO:-Santa-Gertrudes-comemora-nesta-segunda-feira-62-anos-de-
-pioneirismo-qualidade-de-vida- >. Acesso em 02 nov. 2010.

33 a) VB transportes - Piracicaba, São Carlos, Araraquara, São Paulo, Limeira, Campinas, San-
tos/Praia Grande, Americana (via Cordeirópolis), Ipeúna, São Pedro, e Pirassununga (via Ana); 
b) Empresas Reunidas Paulista de Transporte Ltda - Lins, Araçatuba, Mirandópolis e Andra-
dina; c) Expresso de Prata - Brotas, Jaú, Pederneiras, Bauru e Garça; d) Expresso Itamarati 
Ltda Santa Fé do Sul, Ilha Solteira, Mirassol, Tanabi, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Monte 
Aprazível, Nhandeara e Auriflamae Pereira Barreto; e) Silva Tur Ltda - Marília e Assis; f) Via-
ção Danúbio Azul Ltda -  Matão, Jaboticabal, Bebedouro e Barretos.

 Tabela 15 – Demonstrativo do embarque de passageiros no período de 2001 a 2005
Fonte: http://www.limeira.sp.gov.br/secretarias/emdel/files/rodoviaria/index.htm

Período Média
Mensal Diário

2001 61.111 2.009
2002 57.220 1.881
2003 53.694 1.765
2004 52.454 1.724
2005 48.495 1.617
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tos mais próximos, realizados pela empresa “VB Transportes”. Existem também empresas 

que se direcionam a cidades da região Sul do país34 e para regiões Norte e Nordeste35.

O Terminal Rodoviário Intermunicipal (TRI) de Piracicaba abriga 25 em-

presas que operam linhas curtas (regionais) e longas (para outros Estados) e foi re-

centemente ampliado para abrigar cerca de 2 mil usuários que passam pelo local 

diariamente, para assim “desafogar o atendimento em épocas de feriados, quando a 

circulação de pessoas pelo local chega a aumentar em até 30%, o equivalente a 600 

usuários a mais”36. 

O transporte coletivo intermunicipal por ônibus ainda é muito fraco na re-

gião, e o mais alarmante é que esse fluxo ainda apresentou queda nos últimos anos37 

por duas principais razões: a maior acessibilidade da população aos automóveis e a 

maior concorrência do transporte aéreo (que já é favorecido pela legislação tributária 

em relação ao transporte rodoviário), com a criação de práticas que permitem tarifas 

mais baixas, no mesmo nível das passagens de ônibus, atraindo uma camada social de 

menor poder aquisitivo do que aquelas que tradicionalmente se utilizavam do trans-

porte aéreo. Isso pode ser visto mais claramente pelo gráfico a seguir.

O transporte aéreo tem apresentado um maior crescimento nos últimos 20 

anos, associado ao setor turístico em desenvolvimento e ao setor econômico, como 

apresentam os estudos do Centro de Excelência em Turismo (CET) da Universidade de 

Brasília (UnB), que comprovam, por meio de análises econômicas, o crescimento do 

PIB desse setor para a economia, além de oferecerem melhor remuneração aos traba-

lhadores que os demais setores. 

34  a) Nacional Expresso - Porto Velho, Uberlândia, Caldas Novas e Goiânia; b) Reunidas Trans-
porte Coletivo -  Curitiba, União da Vitória, Concórdia e Erechin.

35  Nascimento e Silva Ltda - Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Caldas 
Novas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Goiânia, Pará, Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Piauí, Sergipe 
e Tocantins. São Geraldo - Salvador Viação Itapemirim - Fortaleza, Itapatinga e Timbauba Viação 
Transjaó - Rondônia, Cuiabá, Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Indiavaí e Jaúru

36  Informação disponível em: <http://www.revistadoonibus.com.br >. Acesso em 02 nov. 2010.

37  Segundo informações do Relatório executivo de 2007 do PNLT. Disponível em http://www.
transportes.gov.br/index/conteudo/id/3280 Acesso em 10 out. 2010.
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 Gráfico 11 – Evolução do transporte interestadual de passageiros
Fonte: PNLT (ANAC E ANTT, 2004)

O transporte aéreo compreenderá aqui a discussão, sempre que pertinente 

ao contexto da tese, do transporte de passageiros e de cargas em linhas domésticas e 

internacionais, dos serviços de táxi aéreo, além de outros serviços de transporte aéreo 

não regular. 

No âmbito regional, apesar de não se inserir nos limites internos da área de es-

tudo, é o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas38, o de maior importância.

Todos os municípios possuem seu próprio aeroclube. Com exceção de Pira-

cicaba, nenhum deles tem característica de transporte de carga e passageiros, tendo 

desempenhado até o momento função cultural e de lazer, como promoção de eventos 

e passeios panorâmicos. Limeira recebe apenas aviões de médio porte, bimotores39. Em 

Piracicaba, o Aeroporto Estadual Pedro Morganti opera voos fretados para executi-

vos de empresas da região e abriga escolas de paraquedismo e de formação de pilotos. 

38  Distando 72 km de Limeira, Viracopos é hoje um dos maiores centros cargueiros do país, 
contando com trade point que atende a mais de 2000 empresas voltadas para o comércio exte-
rior. É também o principal aeroporto regional e pode receber linhas internacionais. Informações 
disponíveis em: <http://www.limeira.sp.gov.br/municipio/03.htm >. Acesso em 20 jun. 2010.

39  Informações disponíveis em: < http://www.limeira.sp.gov.br/municipio/03.htm >. Acesso em 
20 jun. 2010.
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Curioso notar o decréscimo de passageiros em 2009, momento de início da crise mun-

dial, freando as atividades econômicas, de acordo com a tabela abaixo.

2.2.1.1. Transporte de Passageiros

As hidrovias, atributo natural, foram sempre muito pouco exploradas. A hi-

drovia Tietê-Paraná vem sendo implantada há três décadas, com 2.400 quilômetros 

de vias navegáveis e permitindo tráfego de cargas entre os Estados de São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Goiás e Paraná, até a represa de Itaipu. Representa a criação de um gran-

de canal de transporte de mercadorias do Mercosul40.

 A hidrovia alcança o Rio Piracicaba e permite à região o acesso a uma alterna-

tiva econômica para o transporte de cargas de um canal exportador/importador.

Para o transporte de mercadorias, em especial dos líquidos (combustíveis, 

principalmente etanol), temos a dutovia41, que transportará a produção das regiões 

40  Informação disponível em: <http://www.transportes.sp.gov.br/v20/hidrovia.asp>. Acesso em 
21/03/2011.

41  A Uniduto Logística S.A. é uma empresa privada, criada em 2008, por um grupo de produto-
res de etanol preocupados em melhorar a infraestrutura logística do combustível produzido no 
Brasil. Hoje aproximadamente 80 usinas, ligadas a 10 grandes grupos produtores de etanol no 
Brasil, que produziram um terço do etanol brasileiro na safra 2008/2009, são sócias da empre-
sa. Informações disponíveis em: <http://www.uniduto.com.br/perguntas.php?menu=1&item=4>. 
Acesso em 14 nov.2010

Informações Estatísticas
Aeronaves Carga Aérea Passageiros

Pouso/Decolagem Kg Emb/Desemb
Ano Quantidade Ano Quantidade Ano Quantidade
2007 12.357 2007 0 2007 11.243
2008 10.985 2008 0 2008 11.008
2009 5.299 2009 0 2009 6.888
2010 6.220 2010 0 2010 6554

jun/11 6.861 jun/11 0 jun/11 6.642

 Tabela 16 – Dados de Transporte Aéreo de Piracicaba
Fonte: http://www.daesp.sp.gov.br/aeroportos/piracicaba.htm disponível em 03/08/2011
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Sudeste, Centro-Oeste e Sul para os centros consumidores dentro e fora do Brasil. O 

início das operações está previsto para 2013.

O projeto pretende integrar diferentes modais de transporte (ou meios de 

transporte, como ferroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo e aéreo), e centros 

coletores e de distribuição e portos próprios, promovendo maior competitividade no 

mercado nacional e internacional.

Para a implantação do Projeto Uniduto e dos terminais propostos, foram 

realizados estudos e pesquisas acerca dos municípios que seriam afetados de ma-

neira direta ou indireta. Destacaram-se as dinâmicas demográficas e socioeconô-

micas, as possíveis interferências com áreas protegidas, a análise da legislação local 

(planos diretores), a fim de descobrir áreas passíveis de alterações em decorrên-

cia da implantação do empreendimento. Os aproximados 600 km de extensão42 

passarão por 46 municípios43, dentre eles os referidos neste estudo: Americana, 

Araras, Cordeirópolis, Limeira, Piracicaba, Pirassununga, Rio Claro, Santa Bárbara 

d´Oeste e Santa Gertrudes. 

Sua implantação não causará impactos nocivos à qualidade do ar, uma vez que 

evitará a queima de combustíveis fósseis, principalmente o diesel, substituindo princi-

palmente o modal rodoviário. Segundo informações da Uniduto,

42  O traçado da Dutovia atravessa as linhas das rodovias internas e, no geral, passa por grande 
área de cultivo de cana-de-açúcar, por campos de cultivo de laranja de cultura perene e por 
manchas de matas ciliares das cabeceiras dos rios. Passa também por indústrias, condomínios, 
unidades habitacionais, galpões e viveiros de plantas, estâncias, sítios, sedes de fazenda, equi-
pamentos públicos. Desvia das áreas de floresta nos leitos dos córregos, marcadas por grandes 
campos para criação de gado (Piracicaba) e de áreas florestadas nos leitos dos três afluentes 
do rio Tietê (ribeirões dos Patos, Anhumas e Jiboia).

43  Americana, Analândia, Anhembi, Araras, Barueri, Botucatu, Caieiras, Cajamar, Campinas, 
Carapicuíba, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Cotia, Cravinhos, Cubatão, Descalvado, 
Embu, Franco da Rocha, Hortolândia, Iracemápolis, Itapecerica da Serra, Itupeva, Jundiaí, Leme, 
Limeira, Louveira, Luis Antônio, Osasco, Paulínia, Piracicaba, Pirassununga, Rio Claro, Rio das 
Pedras, Saltinho, Santa Bárbara D’Oeste, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Rita 
do Passa Quatro, São Bernardo do Campo, São Paulo, São Simão, São Vicente, Serrana, Sumaré, 
Vinhedo e Baixada Santista.
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Também serão evitadas as emissões de outros poluentes atmosféricos, como 

CO, NOx, SOx, Compostos Orgânicos Voláteis e particulados, gerando, se-

gundo o Decreto Paulista 52.469, créditos de emissões, os quais permitirá a 

instalação de novos empreendimentos por terceiros nas áreas saturadas cru-

zadas pelo projeto.44

O trecho por onde atravessa a Dutovia é o mais importante economicamente 

para o país, com 10% da população nacional e 20% de participação no PIB. 

A infraestrutura rodoviária tem grande importância para o projeto da Duto-

via, pois seu traçado utilizará principalmente suas faixas de domínio para seguir seu 

destino. Assim são importantes vias interurbanas45, principal meio de circulação de 

mercadorias e pessoas para as outras regiões do Estado, como os polos consumidores 

e produtores nas regiões metropolitanas de Campinas e de São Paulo, e ao porto de 

Santos, na região metropolitana da Baixada Santista. 

44  Informação disponível em: <http://www.uniduto.com.br/.> Acesso em 10/11/2010.

45  São elas: o sistema Anhanguera-Bandeirantes, a Rodovia. Luis de Queiroz (SP-304) ligando 
Piracicaba, Americana e Santa Bárbara d´Oeste ao Sistema Anhanguera-Bandeirantes; a Rod. 
Dep. Laércio Corte (SP 147) interligando Piracicaba a Limeira; a Rod. Fausto Santomauro (SP-
127) que leva de Piracicaba a Rio Claro, e por consequência, acaba servindo os municípios de 
Cordeirópolis, Iracemápolis e Santa Gertrudes; a Rod. Dr. João Mendes da Silva (SP-151) ligando 
Limeira e Iracemápolis.



PROCESSOS 
AMBIENTAIS E 
A ESTRUTURA 

TERRITORIAL DA 
PAISAGEM

C A P Í T U L O 3



94CAPITULO 3
PROCESSOS AMBIENTAIS E A ESTRUTURA TERRITORIAL DA PAISAGEM

3.1.	O	SUPORTE	BIOFÍSICO	E	A	PAISAGEM

De modo geral, as regiões mais altas estão localizadas em Araras, Cordeiró-

polis e parte dos municípios de Rio Claro, Santa Gertrudes, Iracemápolis e Limeira. As 

regiões mais baixas se concentram na parte sul (Limeira e Piracicaba), onde temos a 

bacia do Rio Piracicaba. 

A região em estudo está localizada na Depressão Periférica Paulista, área de-

primida entre as Escarpas e Planalto Atlântico. Possui altimetria que varia, em média, 

entre 550m e 650m, sendo as cotas mais baixa e mais alta respectivamente de 450m e 

831m, conforme indica o mapa de altimetria e relevo regional a seguir.

O ponto mais baixo encontra-se localizado em um novo distrito industrial 

próximo ao distrito de Artemis, nas margens do Rio Piracicaba. 

Já o ponto mais alto da área é o Morro Azul, com 831metros de altitude, 

localizado entre os municípios de Cordeirópolis, Iracemápolis e Limeira e que pode 

ser visto em diferentes localidades da área, tornando-se um dos pontos principais da 

paisagem regional. 
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 Figura 13 – Mapa de relevo
Fonte: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/aplicmap/geral.htm?25e30c16b29eb2a484c7927d84cf77aa# Acessado 

em 20/10/2010
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 Figura 14 – Morro Azul visto por vários pontos da região - Rodovia SP 147 em Limeira
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 17 – Vista dos bairros periféricos próximos à Rodovia dos Bandeirantes em Limeira.
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 18 – Rodovia dos Bandeirantes vista da área rural (porção sudoeste de Limeira)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 15 – Área urbana de Limeira
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 16 – Área rural, Bairro dos Pires de 
Limeira (porção sudeste)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 19 – Rodovia SP 151 em Piracicaba 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 22 – Rodovia Washington Luiz em Cordeirópolis 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 20 – Cruzamento entre Rodovia Anhan-
guera e Rodovia Washington Luiz em Cordeirópolis 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 21 – Rodovia Anhanguera em Americana 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11
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 Mapa 2
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 3.1.1. HIDROGRAFIA 

Neste tópico, trataremos não somente as características da hidrografia, mas, 

sobretudo dos impactos da ação humana nos cursos d’água mais relevantes e das condi-

ções do saneamento nos municípios: o abastecimento de água e o tratamento do esgoto. 

Dois Comitês de Bacia integram a região. O primeiro deles é o Comitê e Con-

sórcio das Bacias dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari, ao qual pertencem os mu-

nicípios de Americana, Cordeirópolis, Limeira, Iracemápolis, Piracicaba, Rio Claro, 

Santa Bárbara e Santa Gertrudes. Araras, por sua vez, pertence ao Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu - CBH Mogi, conforme se confirma no mapa abaixo.

RIO CLARO

ARARAS

CORDEIRÓPOLIS

LIMEIR A

PIRACICABA

02 4 6 8 10 Km

LEGENDA

N

AMERICANA

SANTA 
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D’OESTE

SANTA
GERTRUDES

IRACEMÁPOLIS

Bacia do rio Corumbataí
CBH - PCJ

Bacia do rio Piracicaba
Bacia do rio Atibaia
Bacia do rio Jaguari

Bacia do rio Mogi Guaçu
CBH - Mogi

 Mapa 3 – Mapa de Bacias Hidrográficas
Fonte: Comitê das bacias Hidrográficas Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Comitê de Bacia Hidrográ-

fica do Rio Mogi-Guaçu, 2011
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As empresas que tratam da água e do esgoto dividem-se em administração pú-

blica – nos municípios de Americana (DAE), Araras (SAEMA), Cordeirópolis (SAAE), 

Iracemápolis (SAE), Piracicaba (SEMAE) e Santa Bárbara d´Oeste( DAE) – e privada 

(FOZ do Brasil para Limeira, Rio Claro e Santa Gertrudes). 

Araras situa-se na Bacia do Rio Mogi Guaçu. Outros cursos d´água importan-

tes para o município são: Rio das Araras, Ribeirão Ferraz e Ribeirão das Furnas. Cons-

tataram-se nessa bacia problemas de degradação e ausência de cobertura de vegetação 

em áreas de nascentes, em áreas inundáveis e em lagoas intermitentes. Na sub-bacia de 

captação de água, as nascentes estão mais protegidas, porém ainda necessitam de recu-

peração e reflorestamento. A água é captada das represas Hermínio Ometto e Tambory 

e do rio Mogi Guaçu. Entretanto, uma nova represa, a João Ometto Sobrinho, está 

sendo construída e dobrará a reserva do município. 

Em Cordeirópolis, as captações acontecem na Represa do Mirante no Bairro 

do Cascalho e na Represa da Fazenda Santa Marina (córrego do Cascalho), na área 

rural do município. 

Apesar de a área urbana ser atendida por uma rede de coleta de esgoto, nenhu-

ma estação de tratamento foi ainda construída e os dejetos são lançados diretamente 

no Córrego das Amoreiras e no Ribeirão Tatu1, que entra em Limeira altamente polu-

ído, percorrendo toda a extensão do tecido urbano e recebendo grande quantidade de 

águas pluviais das galerias devido à alta taxa da pavimentação e à falta de sistema de 

drenagem. No período das chuvas, a área central (onde o ribeirão é canalizado) sofre 

com alagamentos em alguns pontos. Esse é o resultado da negligência em relação ao 

tratamento de esgoto e à limpeza urbana. O município de Limeira vem tentando reali-

zar a despoluição, porém vemos ainda muitas atividades a serem realizadas e a ausência 

de uma proposição para a drenagem urbana de água pluviais.

Segundo a FOZ do Brasil2, Limeira terá 100% do esgoto tratado ainda em 

2011. O “Programa de Despoluição das Bacias Hidrográficas de Limeira”, iniciado em 

1 Informação disponível em: <http://www.cordeiropolis.sp.gov.br/link.php?id=17>. Acesso em 
20/09/2011

2 Informação disponível em: <http://www.fozdobrasil.com.br/web/limeira/investimentos-
-em-2011>. Acesso em 20/09/2011
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1996, portanto há cinco anos, precisará realizar ainda uma obra de instalação de co-

letores de esgoto (na região do Mercado Modelo) e a interligação do interceptor ao 

emissário de esgoto (no Córrego Barroca Funda, na Avenida Campinas) 

Os serviços de água e esgoto de Limeira são realizados pela empresa privada 

Foz do Brasil e a captação é feita no Rio Jaguari e/ou no Ribeirão Pinhal. Limeira per-

tence à bacia hidrográfica do Rio Piracicaba, Bacia do Médio Tietê e seus principais 

cursos d’água são: Ribeirão Tatu, Ribeirão da Geada e Ribeirão do Pinhal (afluentes dos 

rios Piracicaba e Jaguari). Possui três estações de tratamento de esgoto.

Na sub-bacia do Pinhal (Bacia do Jaguari), as nascentes que estão em Cordei-

rópolis foram invadidas pela cana-de-açúcar e precisam ser recuperadas. A área mais 

crítica de degradação da vegetação é no Ribeirão Tabajara, entre Cordeirópolis e Limeira, 

próximo à divisa de Araras. Faltou esse tipo de análise no estudo realizado para o Plano 

Diretor. Algumas das nascentes ainda possuem alguma vegetação remanescente. Com 

a finalidade de proteger a bacia de captação de água para o município, foi constituída, 

pelo Plano Diretor Territorial Ambiental de Limeira, a Macrozona Rural de Proteção aos 

Mananciais (MZR-PM - lei complementar no. 442/09). Apesar de proteger o ponto de 

captação no Rio Jaguari, possui ao longo do Ribeirão dos Pires3, as históricas ocupações 

do Bairro dos Pires4 e mais recentemente pelos novos loteamentos de uso urbano que não 

possuem a infraestrutura necessária como, por exemplo, o tratamento correto do esgoto, 

prejudicando a qualidade da água e demandando maiores custos para o tratamento. 

Na sub-bacia do Ribeirão Graminha, na porção oeste do município de Limei-

ra, as nascentes foram ocupadas por loteamentos fechados de alto padrão. É uma área 

com tendência ao crescimento desse padrão de ocupação, mas espera-se que as áreas de 

APP´s (Áreas de Preservação Permanente) não sejam incorporadas pelos loteamentos.

3 Antigo Ribeirão do Ferraz, como aponta Busch (1967, 26), no mapa das sesmarias.

4 O bairro rural do Pires é muito conhecido pela ocupação dos alemães vindos para a fazenda 
do Senador Francisco Antonio de Souza Queiroz através do sistema de parceria implantado pelo 
Senador Vergueiro. Poucos anos depois de saldadas as dívidas da viagem, um grupo de colonos 
comprou uma porção de terras inférteis e dividiu-a em lotes para trabalharem na agricultura tan-
to de subsistência quanto de atendimento ao mercado (primeiramente com o café e depois com 
a laranja). Esses luteranos puderam exercer suas atividades religiosas e a tradição do trabalho 
na terra passou por gerações. Ver maiores informações em Fernandes (1971).



102CAPITULO 3
PROCESSOS AMBIENTAIS E A ESTRUTURA TERRITORIAL DA PAISAGEM

Iracemápolis ainda hoje enfrenta problemas históricos de abastecimento de 

água. Em 1985, houve a primeira seca. O aumento da plantação da cana-de-açúcar 

extraiu a vegetação das nascentes dos córregos Paramirim e Cachoeirinha, causando o 

assoreamento do reservatório de abastecimento público. Entre 1988 e 1990, realizou-

-se um projeto5 de recuperação e introdução de espécies nativas, mas, mesmo com a 

recuperação dessa área, o abastecimento tem sido insuficiente. Em 2010, iniciou-se a 

construção de uma nova estação para a captação de águas6 na represa da Fazenda Boa 

Vista (Grupo São Martinho). 

Nessa sub-bacia, será necessário ainda aumentar as áreas de recuperação, 

principalmente nos locais de captação de água para abastecimento público. Há também 

uma iniciativa denominada Projeto Passarinhar, do fotógrafo Tiago Degaspari, que re-

gistrou grande diversidade de espécies animais na mata. É um modo de incentivar a 

conservação e a ampliação da vegetação para servirem de habitat da vida selvagem. A 

junção dos dois córregos (Paramirim e Cachoeirinha) acontece depois da mancha ur-

bana de Iracemápolis, que não trata devidamente seu esgoto, dando origem ao Ribeirão 

Cachoeira, que desemboca no Rio Piracicaba. As áreas de nascentes formam pequenas 

represas ao sul do município e estão cobertas pela plantação da cana.

Em Piracicaba, duas áreas de captação estão no rio Corumbataí. Apesar de 

não ter interferência urbana direta, traz a poluição de Rio Claro. Na sub-bacia onde se 

encontra o ponto de captação, há a Usina Costa Pinto (Grupo COSAN) e grande área 

de plantação de cana. 

Já em Rio Claro, existem duas captações de águas: a do Ribeirão Claro e a do 

Rio Corumbataí. O município pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí, o 

qual tem como afluentes o Ribeirão Claro, o Rio Passa Cinco, o Rio Cabeça e o Córrego 

da Servidão. 

As nascentes do Ribeirão Claro e dos afluentes do Corumbataí estão dentro 

das APA´s (Áreas de Proteção Ambiental) Piracicaba/Juqueri-Mirim e Corumbataí, 

5 São responsáveis técnicos pelo projeto: o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal- 
LERF/ESALQ, em parceria com a CATI, a UNICAMP, a CESP, o IAC e a Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis.

6 Conforme entrevista realizada com equipe da Secretaria do Meio Ambiente em 23 jun. 09
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Botucatu e Tejupá7, onde se esperam ações de conservação consistentes e que integra-

rão as propostas do “parque agroambiental”. Na porção sudoeste da mancha urbana de 

Rio Claro (sub-bacia do rio Corumbataí), encontram-se dois trechos de alagamento e 

enchentes. Essas áreas serão objeto de proposta local, como veremos no capítulo 6.  

Em Santa Gertrudes, o córrego Santa Gertrudes (pertencente à bacia do Co-

rumbatai) tem suas nascentes preservadas da urbanização, porém, como nas demais si-

tuações, sofre pressão da cana-de-açúcar, apresentando apenas alguns pequenos frag-

mentos de vegetação remanescente. As demais áreas alagadiças estão fora da área urbana.

Alguns dos municípios criaram áreas de proteção de seus mananciais (APM) 

como forma de evitar ali o desenvolvimento urbano e os consequentes gastos para 

o tratamento da água de abastecimento. Porém, é a ação das plantações da cana-de-

-açúcar e as queimadas que estão deteriorando a qualidade da vegetação e das águas. 

Pretende-se recuperar e conservar a vegetação das áreas dessas nascentes e controlar a 

invasão e expansão da plantação da cana nas APP´s.

Percebe-se também que a falta de tratamento de esgotos nesses municípios vai 

prejudicando e piorando a qualidade das águas para o abastecimento nos municípios 

vizinhos, deixando sempre para outra municipalidade a resolução dessas questões. É 

nesse momento que entra a proposta de criação de um parque regional: reforçar o tra-

balho desenvolvido pelo Comitê e Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Jundiaí e 

Capivari (PCJ) e envolver os municípios por bacias hidrográficas, buscando soluções 

mais eficientes. 

7 Ver tópico de unidades de conservação
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 Mapa 4
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 3.1.2. VEGETAÇÃO, PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Dois tipos de biomas são encontrados na região: o Cerrado e a Mata Atlântica. 

A proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica é garantida, ao menos legal-

mente, pela aplicação da Lei nº 11.428, de 2006. Entretanto, muito antes dessa data, a 

vegetação da região já se encontrava bastante devastada.

O bioma Mata Atlântica ocupa toda parte central da região, abrangendo os 

municípios de Santa Gertrudes (100%), Iracemápolis (99,5%), Cordeirópolis (86,6%) 

e também grande parte dos municípios de Rio Claro (81,5%) e Araras (78,6%). Em 

Piracicaba, situa-se em 43,3%, e 12,4% em Limeira.

Já o bioma Cerrado incide em grande parte nos territórios de Limeira (87,5%), 

Piracicaba (56,7%) e nas franjas de Rio Claro (18,5%) e Araras (21,3%). Em Cordeiró-

polis, há apenas 13,4%. 

Contudo, apesar das indicações das porcentagens por município, isso não sig-

nifica que essas áreas existam de fato. Desse valor, restam apenas pequenos e escassos 

fragmentos. Pelo caráter extremamente exploratório, os municípios perderam vegetação 

nativa para a citricultura e cana-de-açúcar e para seu parque agroindustrial. O cultivo 

da cana é ainda mais preponderante em Iracemápolis, Cordeirópolis e Santa Gertrudes. 
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 Mapa 5 – Mapa de cruzamento de biomas
Fonte: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/aplicmap/geral.htm?25e30c16b29eb2a484c7927d84cf77aa#   Acesso em 

20/10/2010
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Mesmo que as áreas representativas de vegetação natural sejam raras na região 

(com exceção de Rio Claro), será importante associar essas informações aos resultados 

dos “Mapas Síntese” que verificaram, mediante fotos aéreas, a distribuição quantitativa 

dos espaços livres, como veremos no item a seguir.

De forma a complementar o mapeamento das áreas de vegetação nativa, das 

unidades de conservação e dos tipos de vegetação, inserimos também um levantamen-

to baseado em imagens do Google Earth (2005) realizado pela autora e o levantamen-

to fornecido pelo Instituto Florestal8, que delimita áreas vegetadas em oito tipologias: 

restinga, capoeira, cerrado, cerradão, campo cerrado, campo, vegetação de várzea e 

mangue. Ver mapas 6 e 7.

As áreas de conservação mais presentes são as de âmbito municipal. O mu-

nicípio de Rio Claro possui maiores áreas destinadas à conservação ambiental: a Flo-

resta Edmundo Navarro, o encontro de duas APA´s, a APM (Área de Proteção de 

Mananciais) e a Zona de Proteção Municipal (demarcada em zoneamento munici-

pal), como veremos a seguir. Nos demais municípios, há pequenas unidades pontu-

ais, sendo que Iracemápolis e Santa Bárbara d´Oeste não possuem nenhum tipo de 

área destinada a conservação.

Pertence a Rio Claro a FLOES9 Edmundo Navarro com alta importância 

biológica e prioridade de ação governamental, além da presença de Mata Atlântica. 

Nela, existe uma coleção de Eucaliptus sp., produção de sementes e mudas, pesqui-

sa florestal e ICMA ecológico. Essa unidade de conservação foi criada pelo Decreto 

nº 46.819, de 2002, e possui área de 2.230,53 ha, contígua ao Horto Florestal, tom-

bado pelo CONDEPHAAT em 1977. Nele se desenvolvem atividades de recreação, 

caminhadas, visitas ao museu do eucalipto, descanso ao redor do lago e festas na 

área de alimentação. 

8 KRONKA, F. J. N. et al. Inventário florestal das áreas reflorestadas do Estado de São Paulo. 
São Paulo: Pancrom, 2002. 184 p. e KRONKA, F. J. N. et al. Inventário florestal da vegetação na-
tural do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial, 2005, 200 p.

9 FLOES significa Floresta Estadual, conforme denominação do MMA.
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 Mapa 6
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 Mapa 7
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 Figura 23 – Arredores da floresta Edmundo Navarro
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 24 – Floresta Edmundo Navarro
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 25 – Lago na floresta Edmundo Navarro
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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Há também a APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá10, com área 649.256 ha, e a 

APA Piracicaba/Juquerí-Mirim com área de 107.596,15 ha11.  

Essa APA visa à proteção das Cuestas Basálticas, do Aquífero Guarani e 

do patrimônio arqueológico, representado pelo Abrigo Barandi. Possui registros 

pré-históricos de cerca de 6000 anos, além da fauna e da vegetação natural. Situa-

-se geomorfologicamente em parte das Cuestas Basálticas da Bacia do Paraná e 

fitogeograficamente no domínio da Mata Atlântica, com significativos enclaves de 

Cerrado. São encontrados fragmentos de Floresta Estacional Decidual e Semide-

cidual, bem como Florestas Paludosas e Ripárias. Na área, há predominância do 

cultivo da cana-de-açúcar, mas também são encontrados cultivos de laranja, café e 

silvicultura de eucalipto. Apesar de ainda não estar plenamente constituída, inicia-

-se a implantação do Conselho gestor em 2011, para a construção do zoneamento 

e do Plano de Manejo. 

Na porção leste da APA (inserida no município de Rio Claro), sobrepõem-se 

o perímetro de outra APA (a APA Piracicaba/ Juqueri-Mirim) que protege os mesmos 

atributos da APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá, mas com especial atenção aos manan-

ciais hídricos superficiais utilizados para abastecimento público urbano.

Entre os municípios de Rio Claro e Araras, constam as cabeceiras da Serra de 

Botucatu, uma das áreas de recarga do aquífero Guarani, e a zona de amortecimento 

da Floresta Estadual Edmundo Navarro. São zonas ricas de Mata Atlântica e, segundo 

classificação do Ministério do Meio Ambiente, tem alta importância biológica. 

Em Piracicaba, há a presença da Estação Ecológica Tupi, uma área protegida 

com vegetação do cerrado. 

10  Instituída pelo Decreto Estadual 20.960/83, pertence à UGRHIS Piracicaba/Capivari/Jundiaí, 
Sorocaba/Médio Tietê, Tietê/Jacaré, Médio Paranapanema e Alto Paranapanema. Abrange os 
municípios de Dois Córregos, Torrinha, Santa Maria da Serra, Itirapina, São Pedro, Corumbataí, 
Analândia, Charqueada, Brotas, São Carlos, Ipeúna, Rio Claro, Barra Bonita, Botucatu, Pardinho, 
Bofete, Itatinga, Avaré, Perangaba, Guareí, São Miguel, Angatuba, Tejupá, Timburi, Fatura, Piraju, 
Taguaí, Taquarituba, Barão de Antonina e Coronel Macedo.

11  Abrange os municípios de Analândia, Charqueada, Corumbataí, Ipeuna, Itirapina, Rio Claro. 
Instituída pelas seguintes leis: Dec. Est. 26.882, de 11/3/87; Dec. 7.438, de 16/7/1991; Dec. Est. 
28.295 de 21/3/88; e Dec. Est. 30.817 de 30/11/89
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Cordeirópolis possui duas áreas municipais de conservação12 instituídas por lei 

municipal. A lei municipal nº1478/88 se refere à Represa do Bairro do Cascalho, com 

46,00 ha, e a lei 1726/1992, ao Bosque Municipal Professor Odécio Lucke, com 1,98 ha. 

Em Limeira, não mais constam áreas de grande significado para a criação de 

Unidade de Conservação. Segundo o Seade13, Limeira possui duas Unidades de Con-

servação municipais: o Parque Ecológico Fausto Esteves Santos, com 20,00 ha, e o Hor-

to Florestal de Limeira, com 58,00 ha.

 3.1.3. AGRICULTURA 

A área de estudo apresenta peculiaridades de um processo que se inicia no perí-

odo da imigração de colonos nas grandes fazendas de café, caracterizando tempos depois 

o aparecimento de uma classe de pequenos proprietários agrícolas. Os imigrantes euro-

peus, que já tinham experiência de vida urbana, passaram a exercer seus antigos ofícios, 

surgindo os primeiros estabelecimentos comerciais, as pequenas indústrias e oficinas. 

12  Como forma de suprir as lacunas de informações, realizou-se entrevista com representante 
da Secretaria do Meio Ambiente de Cordeirópolis, em 2009, e consultaram-se mapas municipais 
fornecidos pelas prefeituras em 2009 e as informações disponíveis em: http://www.seade.gov.br/
produtos/pmu>, com acesso em 07 jul. 2011. Segundo Seade (2011) existem áreas de conserva-
ção nos municípios de Cordeirópolis e Limeira.

13  Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/pmu>. Acesso em 07 jul. 2011

 Figura 26 – Área de manancial em Cordeirópolis
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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Segundo informações obtidas no mapeamento de Ministério do Meio Am-

biente, a região divide-se em duas áreas de potencial agrícola. É um trabalho bastante 

genérico, sem destacar as diferenças mais próximas de uma escala local, mas o que se 

nota é que a região não possui um solo prontamente favorável ao cultivo.

No mapa abaixo, as áreas em rosa têm restrições ao cultivo por apresen-

tarem topografia ondulada e montanhosa, pouca drenagem e excesso de alumínio. 

Em amarelo, apresenta-se área de potencial agrícola regular, por conta da baixa dis-

ponibilidade de nutrientes. Conta com boas características como topografia plana 

e suave ondulada. 

Nos municípios de Rio Claro e Araras, identificaram-se áreas de cultivo de 

cana-de-açúcar, de pastagem, de culturas anuais e de fruticultura. Estudo realizado 

para os anos de 1988 e 200314 constatou a expansão das áreas urbanas e a diminuição 

das áreas de agricultura e pecuária. 

14  Mapeamento de uso e cobertura das terras para os anos de 1988 e 2002/2003 na região 
Nordeste do Estado de São Paulo. Disponível em: < http://www.nordestesp.cnpm.embrapa.br/
conteudo/usoCobertura.htm>. Acesso em 23/09/2011
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Mais de 80% das terras do município de Rio Claro são destinadas às atividades 

agro-pastoris. A cana-de-açúcar ocupou o primeiro lugar no uso do solo rural, contri-

buindo para o desaparecimento de muitas atividades agrícolas. Alguns proprietários 

que moram na cidade arrendam suas terras para as grandes usinas de municípios vi-

zinhos. Dificuldades são cada vez maiores para os pequenos produtores rurais, devido 

ao alto custo da produção, a problemas de comercialização, à ausência de linhas de 

financiamento adequado e aos altos tributos e impostos. 

A maioria das propriedades rurais, 63%15, tem menos de 20 hectares e somen-

te 23% têm mais de 100 hectares, predominando, portanto, as pequenas propriedades. 

Entretanto, algumas fazendas, mais especificamente a São José, trabalham com a cria-

ção de equinos puro-sangue destinados aos hipódromos paulistas.

Limeira possui aproximadamente 2.000 propriedades agrícolas16. Sua produ-

ção rural continua fortemente baseada no binômio cana-de-açúcar/citricultura17. É um 

centro de produção de mudas, especialmente cítricas. 

O cultivo da cana-de-açúcar está presente em todos os municípios, com 

maior ocupação em Araras, Cordeirópolis, Iracemápolis, Piracicaba e Santa Ger-

trudes e menor ocupação em Limeira e Rio Claro. Esses têm sua área urbana 

delimitada pela agricultura (não só a da cana-de-açúcar). As áreas urbanas de 

Araras, Cordeirópolis, Iracemápolis e Santa Gertrudes estão totalmente envol-

vidas e delimitadas pelo setor agrícola (nas três menores, com predomínio da 

cana-de-açúcar).

Os três municípios menores (Santa Gertrudes, Iracemápolis e Cordeirópo-

lis), apesar de terem áreas inferiores de cana-de-açúcar em números absolutos (devido 

15  ISLER; OLIVEIRA, 2005.

16  Segundo o levantamento de Unidades de Produção Agrícola de 1995 (LUPA) 3,4% das pro-
priedades agrícolas possui de 0 a 2 ha; 21,4% de 2 a 5 ha; 22,8% de 5 a 10 ha; 23% de 10 a 20 ha; 
19,9% de 20 a 50 ha e 9,5% mais de 50 ha, (http://www.limeira.sp.gov.br/secretarias/municipio/09.
htm, acesso em 6 /09/2011)

17  Essa característica tem permanecido praticamente inalterada ao longo das duas últimas 
décadas, com ligeiro declínio da área ocupada pela citricultura em favor da área ocupada pela 
cana-de-açúcar, com mais de um milhão de toneladas/ano e citrus (laranja, limão e tangerina), 
mais de 1,4 bilhões de unidades. Em menor escala há produção de abacate, milho, arroz e feijão. 
Disponível em: <http://www.limeira.sp.gov.br/municipio/09.htm>. Acesso em 15 nov. 2010.



114CAPITULO 3
PROCESSOS AMBIENTAIS E A ESTRUTURA TERRITORIAL DA PAISAGEM

ao tamanho menor em relação aos outros municípios), têm proporcionalmente maior 

área coberta pelo seu cultivo.

Municípios Porcentagem da área do municí-
pio ocupada pela cana em 2009

Piracicaba 38,3%
Araras 48,8%
Limeira 25,3%
Rio Claro 23,6%
Cordeirópolis 54,6%
Iracemápolis 69,5%
Santa Gertrudes 62,7%

Municípios Área em Km2 Área em ha
Piracicaba 1.370 137.000
Araras 643 64.300
Limeira 581 58.100
Rio Claro 498 49.800
Cordeirópolis 137 13.700
Iracemápolis 116 11.600
Santa Gertrudes 98 9.800

Municípios Área de safra em 2009 (em ha)
Piracicaba 52.440
Araras 31.386
Limeira 14.717
Rio Claro 11.749
Cordeirópolis 7.486
Iracemápolis 8.067
Santa Gertrudes 6.149

 Tabela 17 – Área dos municípios
Fonte: IBGE, 2010

 Tabela 18 – Área de safra da cana-de-açúcar em 2009
Fonte: Canasat

 Tabela 19 – Porcentagem da área de cana nos municípios do estado em 2009
Elaborado pela autora
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Quatro usinas se localizam na região: a Usina Costa Pinto (COSAN) em Pira-

cicaba, a Usina Iracema (OMETO) em Iracemápolis e as usinas Santa Lucia e São João 

em Araras.

 Figura 27 – Paisagem canavieira e fragmentos de vegetação
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 28 – Usina Iracema, próxima à rodovia SP-127
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Mapa 9
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 3.1.4. IMPACTOS AMBIENTAIS

A natureza está em constante transformação pelos mais diversos agentes. O 

homem, como ser integrante da natureza, também a transforma e o faz através da pro-

dução (sua força natural), que provém de necessidades diversas (cultural, econômica, 

política, entre outras). A natureza transformada pela produção, por sua vez, também 

age sobre o homem, transformando-o. É um processo de ação e reação, uma relação 

intrínseca homem/natureza. 

A ação humana no meio natural depende das diferentes concepções ou for-

mas de representação18 que, por sua vez, refletem as condições materiais de produção. 

Ou seja, o homem age segundo ideias, valores e crenças e suas organizações socioe-

conômicas.  Os diferentes sistemas econômicos determinam, segundo Diegues (2008, 

p. 66) um modo específico de exploração dos recursos naturais e do uso do trabalho 

humano, assim como o ‘bom’ e o ‘mau’ uso dos recursos naturais, segundo uma racio-

nalidade intencional específica.

Para algumas organizações, a “natureza” pode representar um ambiente aco-

lhedor, enquanto para outras ela pode impedir a expansão econômica, por exemplo, da 

agricultura e da pecuária. Em linhas gerais, existem dois saberes imbuídos das repre-

sentações: o tradicional e o científico. O primeiro se baseia na etnociência, prezando o 

conhecimento tradicional acumulado sobre os sistemas de manejo dos recursos natu-

rais e o exercício das atividades com vistas à conservação das espécies, enquanto que o 

segundo, no conhecimento científico e tecnológico que administra os recursos naturais 

conforme informações e domínio das técnicas. 

Na evolução da história humana, caminhamos da natureza primeira, a selva-

gem, ao domínio científico e tecnológico. Hoje, quando nos referimos ao meio natural, 

estamos tratando de um meio artificial, uma natureza intensamente transformada pela 

ação humana e pela técnica. 

Nessa perspectiva, a exploração capitalista atual também produz seus efeitos 

na área de estudo. Se, para a economia regional, a cana-de-açúcar é um produto rentá-

18  As representações são as formas como as distintas culturas interpretam e agem no meio natural.
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vel, na visão ambiental, é um problema, já que o modelo de monocultura (da qual faz 

parte a cana-de-açúcar) tem efeitos mais diretos na destruição da diversidade genética 

do meio, no aumento da erosão e na diminuição da riqueza nutritiva dos solos.

Um problema de gravidade mais imediata são as queimadas da palha da cana-

-de-açúcar, que, apesar de proibidas por lei19, ainda são presentes. Particularmente no 

período do inverno, quando a região sofre com a pouca chuva e a baixa umidade do ar, 

as cidades são invadidas pela fuligem, que libera o monóxido de carbono, provocando 

problemas respiratórios e demandando o maior uso da água para limpeza em geral. A 

substituição das queimadas pela mecanização da colheita é uma questão que vem ge-

rando discussões, uma delas de cunho social, como a causa de desemprego. 

Outro problema é a crescente substituição das áreas cultiváveis dos pequenos 

sitiantes, que vendem suas terras aos usineiros. 

A cultura canavieira ainda contribui com a degradação do Aquífero Gua-

rani20. Como a área de estudo se encontra em zona de recarga indireta, sofre com 

problemas de poluição e contaminação, devido à penetração dos produtos químicos 

e agrotóxicos por drenagem das águas superficiais dos rios formadores da Bacia do 

PCJ (Piracicaba-Capivari-Jundiaí). Diante disso, é que se torna importante planejar 

as áreas de recuperação de mananciais e de preservação da qualidade das águas que 

abastecem a região. 

19  A lei estadual 11.241/02 estipula a eliminação gradual da queima da palha de cana até os anos 
de 2021/2031 (limites para erradicação da queimada para áreas mecanizáveis e áreas não me-
canizáveis respectivamente). Soma-se a essa lei, a resolução 044/2009 da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente de São Paulo que proíbe a queima da palha da cana das 6h às 22h e também 
estipula a proibição total, caso a umidade relativa do ar esteja abaixo de 20%. Porém, a lei muni-
cipal 3963/05, de Limeira, estipulou a proibição total e imediata da queima da cana no município. 
Os demais municípios seguem a legislação estadual.

20  As áreas onde ocorre o abastecimento dos aquíferos é chamada de zona de recarga. Temos 
dois tipos de zona de recarga: a direta e a indireta. Nas zonas de recarga direta, a água da chuva 
penetra diretamente no aquífero através de seus afloramentos na superfície, ou através de fissu-
ras nas rochas subjacentes a ele. Já na zona de recarga indireta, a água penetra por drenagem 
das águas superficiais ou do fluxo subterrâneo indireto. As zonas de recarga direta são as mais 
vulneráveis a problemas de poluição e contaminação, pois eles ocorrem diretamente no aquífe-
ro. Mas as zonas de recarga indireta também sofrem com essas questões.
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 Mapa 10 – Mapa de áreas potenciais de recarga do aquífero Guarani21

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000300014&lng=en&nrm=iso   
Acessado em 04/09/2011 

São atualmente desenvolvidos estudos a fim de minimizar os impactos gera-

dos pela monocultura, como o aumento da produção do álcool sem aumento da área 

de plantio, a geração de energia a partir do bagaço da cana e a produção de asfalto de 

alta resistência utilizado em aeroportos e autódromos (substituindo a fibra de celulose 

da madeira). 

Outro problema ambiental é a extração em excesso da argila destinada à in-

dústria da cerâmica. A retirada de solo fértil em baixas cotas topográficas expõe o len-

çol freático em forma de lagoa, causando evaporação da água, a queda da vazão e, 

consequentemente, a deficiência de água no abastecimento urbano. 

Além disso, a sedimentação dos cursos d’água, a concentração de cálcio pela 

utilização de fertilizantes e a utilização doméstica e industrial do hipoclorito de cálcio 

(descorante, oxidante ou desinfetante), dificultam o tratamento de água e poluem os 

solos, e as águas subterrâneas e superficiais

21  Disponível em: RIBEIRO, Wagner Costa. Aqüífero Guarani:. Gestão compartilhada e Soberania 
Estud.av. , São Paulo, v. 22, n. 64, dezembro 2008. Disponível a partir de <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000300014&lng=en&nrm=iso>. acesso em 02 
de janeiro de 2012.
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No site do Seade22, encontramos algumas informações sobre a exploração mi-

neral do território. As informações são variadas e incompletas, porém nos apontam 

alguns conflitos ambientais principalmente relacionadas à indústria de cerâmica. Mui-

tas dessas áreas são visíveis das principais rodovias da região. (Ver caderno de levanta-

mento em CD-ROM anexado.) 

22  Disponível em: < http://www.seade.gov.br/produtos/pmu/index.php>. Acesso em 07 jul. 2011

 Figura 29 – Extração mineral
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora 
em cd ROM/ 2010-11

 Figura 31 – Extração de calcário no morro Azul
em Limeira.
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora 
em cd ROM/ 2010-11

 Figura 32 – Extração mineral na rodovia
Piracicaba-Rio Claro.
Fonte: levantamento fotográfico elaborado
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 30 – Extração de argila
em Cordeirópolis
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11
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Iracemápolis, Piracicaba e Santa Bárbara d´Oeste não possuem qualquer tipo 

de informação. Nos demais municípios, os tipos de exploração são variados, sendo a 

argila, o mais frequente23.

Além disso, a expansão das indústrias de cerâmica também promoveu um im-

pacto negativo na região. Processos de licenciamento ambiental foram aprovados com 

o intuito de acelerar o desenvolvimento regional, mas causaram a superexploração de 

recursos naturais e desequilíbrios nos ecossistemas. 

Uma das principais questões do “parque agroambiental” é justamente encon-

trar uma forma de não excluir a monocultura, pois dela a região ainda depende econo-

micamente. Cabe ação técnica, científica e, sobretudo, política, para descobrir formas 

de balancear a produção da monocultura e, ao mesmo tempo, recuperar atividades 

vitais à permanência dos espaços de onde se obtêm os recursos.

23  Em Araras, sabe-se apenas que existem áreas de exploração de areia. Em Americana, duas 
áreas de exploração de areia e duas de brita. Cordeirópolis e Santa Gertrudes possuem 15 áreas 
de exploração de argila com licença ambiental. Em Rio Claro, das 45 áreas de exploração de 
argila, 36 têm licença ambiental.  Por último, temos Limeira com maior número de informações 
e tipos de exploração. São 10 áreas de exploração, sendo quatro delas sem licença ambiental.

 Figura 33 – Extração mineral em Santa Bárbara d’Oeste
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora 
em cd ROM/ 2010-11
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3.2.	CARACTERIZAÇÃO	DOS	SISTEMAS	DE
	 ESPAÇOS	LIVRES	NO	CONTEXTO	REGIONAL

Neste item, a avaliação priorizou aspectos relacionados aos espaços livres, 

bem como a verificação da qualidade da arborização atual, por meio de uma legenda 

criada no grupo QUAPÁ-SEL para o Projeto Temático, intitulado: Os Sistemas de Es-

paços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil24.

Esse tipo de mapeamento da área de estudo solicitou a organização de grande 

parte do material de levantamento de mapas específicos disponibilizados pelos órgãos 

públicos municipais. Os mapas de perímetro urbano, de vias, de hidrografia, de deli-

mitação de bairros, de áreas de lazer e verde e de áreas institucionais, serviram para 

preparar uma base mais sólida que retratasse a atualidade dos dados e a confiabilidade 

da avaliação.

Assim, para a elaboração de Mapas Síntese (mapas 12, 13, 14 e 15), procedeu-

-se à análise em três momentos, numa carta onde se localizaram os principais eixos viá-

rios, como: as ferrovias, as rodovias e vias expressas, a hidrografia (cursos d’água, lagos, 

reservatórios, lagunas, mares etc), os limites municipais (oficiais) e seus respectivos li-

mites de perímetro urbano (conforme a lei). Dessas etapas, resultaram-se combinações 

de diferentes hachuras num mesmo tecido urbano.

Na primeira etapa, delimitou-se o violeta-escuro como área central original, o 

violeta- médio como tecidos urbanos consolidados (loteamentos com mais de 50% de 

ocupação) e o rosa como tecido ainda em consolidação (loteamentos com mais de 50% 

de lotes ainda desocupados, favelas ou outras ocupações em APPs com forte potencial 

para recuperação ambiental).

24  Esse projeto é financiado pela FAPESP, sob processo nº 06/56623-2, e visa a aprofundar dis-
cussões, em âmbito nacional, sobre os espaços livres existentes nas cidades, a verificação des-
ses espaços como representantes de uma condição de vida cultural urbana e a atuação dos 
poderes públicos urbanos em relação a esses espaços como referencial de interpretação da 
contemporaneidade brasileira. Para isso, conta com uma rede de pesquisas promovidas pela 
coordenação nacional sediada na FAU/USP no Estado de São Paulo. Envolve núcleos de pesqui-
sa nas universidades: FAU/USP (Laboratório QUAPÁ) e PUC-CAMPINAS. A equipe é composta 
por diversos pesquisadores, dentre eles, o Dr. Silvio Soares Macedo e o Dr. Eugenio Fernandes 
Queiroga com atividades de coordenação.
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Na segunda, mapearam-se os espaços livres em tons de verde e cinza, permi-

tindo-nos averiguar as tipologias e a quantidade no tecido urbano.

Os tons de verde retratam a quantidade de espaços livres nas três catego-

rias abaixo:

 O verde-escuro representa os espaços com densa cobertura vegetal (ar-

bórea), sejam formações ecológicas nativas ou não, como as:

• superfícies: matas, bosques, áreas arborizadas (em parques, áreas 

públicas ou privadas) e

• linhas: avenidas arborizadas, matas ciliares etc.

 O verde-médio, os espaços vegetados com predominância de forrações, 

herbáceas e arbustivas (com forte potencial para permanecer como espaço 

livre), tais como espaços livres de morfologia em superfícies (áreas de par-

ques, jardins públicos ou de acesso público com vegetação arbórea esparsa, 

unidades de proteção integral – SNUC –  com esparsa presença de vegeta-

ção arbórea) e espaços livres de morfologia linear:

• junto a cursos d’água (APP´s fluviais, parques lineares etc., não 

densamente arborizados),

• junto a avenidas (canteiros lineares significativos para a escala ur-

bana) e

• junto a leitos ferroviários desativados.

 O verde-claro (com menor potencial para permanecer como espaço livre 

no longo prazo), como superfícies vegetadas com predominância de her-

báceas ou arbustivas (áreas agrícolas, glebas desocupadas, pastagens etc.)

O cinza considerou os grandes espaços livres relacionados a usos específicos25.

25  1. Educação, pesquisa e cultura (campi universitários, jardins botânicos ou zoológicos ligados 
a instituições de pesquisa, Instituto Inhotim etc); 2. Aeroportos e aeródromos; 3. Pátios de mano-
bra ferroviários (ativos ou desativados); 4. Cemitérios; 5. Grandes estacionamentos a céu aberto 
de estabelecimentos comerciais (shoppings, hipermercados, atacadistas, CEASAs); 6. Centros 
esportivos; 7. Parques (ou outra denominação) com ênfase em uso específico de exposição e 
feiras (Parque da Água Branca), espaços livres do Parque de Exposições do Anhembi, Expo 
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Enfim, na terceira etapa, observou-se a boa distribuição dos espaços livres 

“pontuais” de propriedade ou de apropriação pública num raio de 500 metros (praças, 

pracinhas, jardinetes, campinhos de futebol, rotatórias ajardinadas) na forma de ha-

chura preta de pontos e a intensidade da arborização viária no tecido urbano na forma 

de hachura preta quadriculada.

Essa análise do conjunto resultou nos mapas-síntese a seguir, possibilitando-

-nos observar e descobrir os conflitos e as fragilidades territoriais, assim como suas 

potencialidades, embasando parte das propostas apresentadas no capítulo 6. Alguns te-

mas nortearam a discussão e descrição da região: as áreas de cultivo da cana-de-açúcar, 

as qualidades do tecido urbano e a distribuição das áreas verdes.

Entre todos os mais significativos e extensos espaços livres urbanos, estão os 

corredores formados pelas ruas e ferrovias. Por muito tempo, o passeio foi uma recre-

ação urbana apreciada e ruas arborizadas serviram a esse propósito. 

Somando às informações obtidas nos mapeamentos, desenvolvemos o levan-

tamento de campo, onde se evidencia um processo de reconhecimento da área para a 

proposição de um “parque agroambiental” no interior Paulista26. O caderno apresen-

tado na forma de CD-ROM anexado à tese contempla fotos dos itinerários: terrestre 

e aéreo, percorridos principalmente aos finais de semana e no decorrer oito meses, de 

setembro de 2010 a maio de 2011. Através desse levantamento se descobriram pontos 

de grande relevância regional. 

Minas, entre outros; de diversões (Play-center, Hopi-Hari); de lazer aquático (Wet-wind, Beach 
Park); zoológicos sem finalidade de pesquisa etc.; 8. Centros administrativos; 9. Áreas militares; 
10. Cultivo em mangue; 11. Terminais de ônibus (urbanos, rodoviários) e multi-modais; 12. Extra-
ção mineral (inclusive salinas); 13. Portos (inclusive áreas de retroporto contíguas aos portos), 
marinas, atracadouros e similares; 14. Aterros sanitários e similares; 15. ETEs, ETAs, estações 
transformadoras de energia; 16. Grandes espaços livres de: grandes indústrias (refinarias, pá-
tios de fábricas de automóvel, siderúrgicas, usinas elétricas, etc), de espaços de logística e de 
empresas de transporte (carga ou passageiro)

26  Conceituação no capítulo 4.
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 Mapa 11 – Mapa dos itinerários
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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O tecido urbano limeirense é o mais disperso na leitura regional, apresentan-

do tendência de crescimento em direção à metrópole de Campinas, como se constata 

pela formação do perímetro urbano e pelas características de ocupações irregulares em 

áreas de manancial e de proteção ambiental. Para João Santarosa, diretor de Áreas Ver-

des da Prefeitura Municipal de Limeira, isso gera um grande problema ao município, 

pois, para que as chácaras de recreio implantadas no meio rural consigam a regulariza-

ção, devem prover a área com fossa séptica e outros tipos de infraestrutura como a pa-

vimentação e a iluminação e não se dispõem a pagar por essas benfeitorias. São cháca-

ras adquiridas por pessoas de outras cidades e que, por vezes, as deixam abandonadas.

Além disso, muitas dessas áreas, consideradas “chácaras de recreio”, são utili-

zadas para fins urbanos, como é o caso de Santa Helena, Jardim Nova Limeira e Jardim 

Solasol (QUEIROZ, 2007). 

A distribuição de áreas 

verdes é bastante razoável por conta 

da boa quantidade de praças. Pos-

sui uma arborização urbana intensa 

e bem distribuída, porém compara-

tivamente às outras cidades, como 

Piracicaba e Araras, é menos perce-

bida, tratando-se de árvores de me-

nor porte. 

Segundo João Santarosa, 

diretor de Áreas Verdes, aproxima-

damente 75% das espécies são exó-

ticas e de porte médio, adquiridas 

por meio de compra nos pregões. As mudas para plantio em reflorestamento são pro-

duzidas no Viveiro Municipal no Horto, através da Secretaria da Agricultura, e servem 

para plantio em áreas verdes, em áreas de preservação permanente e em compensação 

ambiental, como a duplicação do anel viário. Para a arborização urbana, a muda deve 

ter porte maior por conta da depredação e são compradas nos viveiros particulares da 

Rodovia SP 147, Limeira- Piracicaba e Limeira-Mogi-Mirim.

 Figura 34 – Chácaras em condomínio fechado na zona 
rural (Bairro dos Pires)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora 
em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 35 – Área Central - antiga instalação da Fabrica União de Açúcar, a ferrovia e o ribeirão Tatu.
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 37 – A arborização do tecido urbano de Limeira
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 36 – Vista da área central, à esquerda, e do Morro Azul à direita.
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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Limeira tem fisionomia árida pela fal-

ta de corpo d´água de porte cruzando o tecido 

urbano de forma marcante. Já Araras, Rio Claro 

e principalmente Piracicaba dispõem desse re-

curso natural. Outro elemento que reforça essa 

“aridez” é a própria tipologia arquitetônica e ur-

banística. As ruas são estreitas e na sua maior 

parte formadas de casas diretamente posiciona-

das no recuo, o que contribui para um desenho 

de “corredores”.

O município tem dois parques: o Par-

que Cidade de Limeira e o Horto Florestal. O 

primeiro ocupa uma área de 98.647 m2 (9,86 

ha), e abriga a Hípica Municipal, o Ginásio Mu-

nicipal Vô Lucato, o Museu da Joia, o Centro de 

Formação do Professor e um teatro. Portanto, 

sua área livre se torna relativamente reduzida. Já 

o Horto Florestal encontra-se distante do centro 

da cidade, reforçando a falta de um parque na 

área urbana.

 Figura 38 – Parque da Cidade
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 39 – Espaço para caminhada
e bicicletas
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 40 – Hipismo no parque da cidade
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11
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O tecido urbano piracicabano se dispersa em maiores manchas que o limei-

rense, ao longo das principais rodovias de acesso a São Pedro, Limeira, Rio Claro e 

Santa Bárbara. A tendência de seu desenvolvimento é a dispersão nessas diversas dire-

ções. O elemento mais marcante da paisagem é o Rio Piracicaba, cruzando o perímetro 

urbano. Há uma boa distribuição das áreas verdes, com praças, e maior destaque às 

áreas adjacentes ao leito do rio, onde encontramos parques e áreas de lazer. Possui uma 

área com intensa arborização viária, mais concentrada na porção central do perímetro 

urbano e ao norte do rio. É curioso notar que a maior parte da cidade, no entanto, não 

possui arborização bem distribuída.

 Figura 41 – Equoterapia no parque da cidade
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 44 – Vista aérea de Piracicaba
Fonte: Projeto Beira Rio

 Figura 43 – Vista aérea de Piracicaba
Fonte: http://www.ipplap.com.br/acidade_imagens.php

 Figura 42 – Espaço para eventos, Museu da 
Joia e Centro de Formação de Professores
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11
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Ainda há no município significativos espaços livres privados e públicos, como 

a área da ESALQ e a Chácara Nazareth, esta localizada próxima ao Parque da Rua do 

Porto e importante pela sua cobertura arbórea. Esses locais contribuem para o sistema 

de lazer da cidade, sendo alguns deles de acesso público, como é o caso da ESALQ.

 Figura 45 – Parque da ESALQ em Piracicaba
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 46 – Parque da ESALQ em Piracicaba
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 47 – Lago artificial e ao fundo o Pavi-
lhão da Engenharia
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 48 – Garça nas margens do
lago artificial
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 49 – Rio Piracicaba, Véu de Noiva e Engenho Central
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 50 – Rua do Porto
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 51 – Passeio de barco no rio Piracicaba
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 53 – Pista de skate - Parque da Rua do Porto
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em 

cd ROM/ 2010-11

 Figura 52 – Parque da Rua do Porto
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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Cordeirópolis, dentre 

os três pequenos municípios 

da região, é o maior, e também 

possui tecido disperso ao longo 

de vias internas que acessam a 

rodovia Anhanguera. Está li-

gado mais fortemente, assim 

como Iracemápolis, à cidade 

de Limeira, município do qual 

ambos faziam parte até aproxi-

madamente 60 anos atrás. Eram 

antigos distritos e suas formações eram oriundas de povoações das antigas fazendas e terras, 

particularmente da Família Levy. É cortado pela rodovia Washignton Luiz, dividindo o te-

cido em duas áreas, sendo a parte maior e mais concentrada, localizada ao norte da rodovia.

Difere de Iracemápolis e Santa Gertrudes por possuir uma arborização viária 

intensa, concentrada junto ao centro do município. Possui também uma boa distribui-

ção de espaços verdes com praças. Segundo informações da Secretaria da Agricultura27, 

a arborização urbana é adquirida de viveiro particular em Cascalho. As mudas para re-

florestamento e para plantio em praça são doadas para o município e permanecem no 

Viveiro Municipal até chegar a um porte razoável. A arborização das praças concentra 

as espécies: ipê, pau-brasil, sibipiruna, pau-cego e quaresmeira, e, na rua, árvores como 

a resedá, oiti, quaresmeira, escova-de-garrafa, aroeira.

Iracemápolis é o segundo maior dos pequenos municípios. Seu tecido apre-

senta crescimento ordenado no sentido de Limeira, como observamos pelo traçado 

do perímetro urbano. Tem uma boa distribuição de áreas verdes com praças. Dois ele-

mentos marcam a paisagem: a rodovia SP-306 (Rod. Luis Ometto) que possui canteiros 

bem arborizados, e o Ribeirão Cachoeirinha, que também compõe a área verde. A 

arborização viária é escassa e linear. 

27  Realizou-se entrevista com representante da Secretaria do Meio Ambiente de Cordeirópolis, 
em 2009

 Figura 54 – Vista aérea de Cordeirópolis
Fonte: http://www.cordeiropolis.sp.gov.br/
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Segundo informações obtidas com 

o Coordenador do Meio Ambiente (Daniel 

Elias Oliveira), as áreas verdes são concen-

tradas na matriz, em cinco praças. 

Outra região importante é a área da 

represa com a presença de mata ciliar. O pro-

jeto foi realizado por professores da ESALQ 

em 1988, introduzindo por volta de 150 es-

pécies arbóreas. 

 Figura 55 – Iracemápolis
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 56 – Centro de Lazer do Trabalhador
João Denardi
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora 
em cd ROM/ 2010-11

 Figura 57 –Represa no Córrego Piramirim
em Iracemápolis
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11
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Há também o projeto de mais duas novas praças: a Praça da Bíblia e outra a ser 

construída próximo ao bairro Jardim Iracema.

Os tecidos de Rio Claro e Santa Gertrudes têm maior proximidade, visto que 

se localizam no eixo da grande rodovia Washington Luis (SP 310).

Rio Claro tem uma boa distribuição de áreas verdes, com várias praças bem 

arborizadas. Em destaque, temos o Lago Azul, que é um parque de 110.000m2 (11,00 

ha) situado próximo ao centro da cidade, e a Floresta Estadual Edmundo Navarro de 

Andrade, localizada no limite 

leste do perímetro urbano. Con-

tudo, apesar da qualidade de ve-

getação encontrada em pontos 

específicos, o tecido urbano, de 

modo geral, não apresenta uma 

arborização viária intensa. 

 Figura 58 – Vista área de Rio Claro
Disponível em: <http://static.panoramio.com/photos/
original/1647541.jpg> Acesso em 01/11/2010

 Figura 60 – Vista área do Horto
Disponível em: <http://www.turismopelobrasil.
net/turismo/cidade_index.asp?cidade=Rio%20
Claro-SP>. Acesso em 01/11/2010

 Figura 59 – Lago Azul em Rio Claro
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora 
em cd ROM/ 2010-11
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Santa Gertrudes é o menor município da região e parece uma extensão de 

Rio Claro. Contém boa distribuição de praças, apesar da pouca arborização viária, mas 

não possui parques. Seu tecido urbano é bem consolidado, principalmente ao norte do 

perímetro urbano no limite com Rio Claro e é cercado pela cana-de-açúcar.

A morfologia dos tecidos é distintamente marcada por suas características 

econômicas e algumas barreiras viárias ou físicas. Rio Claro é bem delimitada na por-

ção oeste pela bacia do Rio Corumbataí, na porção leste pela Reserva Estadual Floresta 

Estadual Edmundo Navarro de Andrade (antigo Horto Florestal) e pelo Ribeirão Claro.

Essas barreiras configuram um desenho vertical e alongado. A área menos conso-

lidada corresponde ao norte do perímetro urbano, onde encontramos o distrito industrial, 

e a oeste, na linha da Washington Luis. Nessa porção, o tecido vai se expandido em direção 

à bacia do Rio Corumbataí, constituindo uma faixa de preservação que limita o crescimen-

to da cidade. A área de cana-de-açúcar ocupa apenas cerca de 1/4 do município (safra de 

2009, segundo dados do Canasat28), concentrando-se mais na região sul e leste (divisas com 

as cidades de forte produção de cana-de-açúcar - Araras, Santa Gertrudes, Iracemápolis e 

Piracicaba). O maior crescimento do tecido se localiza na parte sul do perímetro urbano em 

direção ao centro geográfico da área proposta para o estudo de caso.

28  Projeto Canasat é desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em 
conjunto com outras instituições e realiza, desde 2003, o mapeamento e determinação da área 
cultivada com a cultura de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, com a utilização de imagens 
de satélite, de sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento.

 Figura 61 – Vista área de Santa Gertrudes
Fonte: http://www.santagertrudes.sp.gov.br/index.php



141CAPITULO 3
PROCESSOS AMBIENTAIS E A ESTRUTURA TERRITORIAL DA PAISAGEM

Por último, temos a grande diferença regional em termos de arborização viá-

ria: Araras possui uma ótima distribuição de áreas verdes ao lado também de um bom 

número de praças. Apesar de não possuir uma arborização urbana intensa bem dis-

tribuída (com árvores em todas as ruas, por exemplo), a cidade é bem arborizada por 

conta das grandes avenidas e seus canteiros. O traçado de grandes avenidas, grandes 

canteiros centrais e rotatórias bem arborizados (alguns onde correm rios e riachos) 

marcam a paisagem da cidade. 

Além disso, Araras 

possui dois grandes parques: 

Parque Municipal Fábio da Sil-

va Prado e o Parque Ecológico 

e Cultural Gilberto Ruegger 

Ometto. (figuras 64, 65 e 66)

 Figura 62 – Vista área de Araras
Fonte: http://www.araras.sp.gov.br

 Figura 63 – Projeto para avenidas de Araras
Fonte: Plano Diretor, Prefeitura Municipal de Araras
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 Figura 64 – Lago do Parque Municipal Fábio da Silva Prado
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 65 – Pedalinho e área de lanches
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 66 – Parque Ecológico e Cultural Ruegger Ometto
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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3.3.	LEGISLAÇÃO	E	GESTÃO	DOS	SISTEMAS
	 DE	ESPAÇOS	LIVRES-	SELS

A quase totalidade da região participa do projeto ambiental Município Ver-

de29, elaborando suas ações em função da pontuação desse projeto, que se torna, assim, 

elemento importante na análise de gestão, por exercer um papel de incentivador de 

melhorias municipais, mesmo se em relação às menores intervenções.

 Também em sua maioria, com exceção de Araras, participam de dois con-

sórcios intermunicipais: do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba 

e Capivari (que atua no tratamento de esgotos, na disposição final de lixo, no abasteci-

mento de água, no controle de erosão, no reflorestamento, nos recursos Hídricos) e no 

Consórcio Intermunicipal de Tratamento Lixo Hospitalar.

 Piracicaba é o município que conta com maior número de ações, programas 

e projetos. Dentre os principais, estão os projetos: Beira Rio, Cidade Limpa, e Calçada 

para todos. Além desses, o IPPLAP (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piraci-

caba), em 2004, realizou um mapeamento das áreas verdes e de lazer do município, 

como praças, parques e equipamentos de lazer30. É o município mais preocupado com 

a situação das áreas livres para implantação de equipamentos de lazer do município. 

Das análises, ressalta-se a forte relação da cidade com o rio, pela grande quan-

tidade de equipamentos como o Parque da Rua do Porto e o Engenho Central, onde se 

localizam também a massa arbórea mais significativa da cidade.

29  O projeto tem por finalidade a descentralização da política ambiental e o ganho da eficiência 
na gestão ambiental com uma proposta de compartilhar responsabilidades mútuas. Em 2009, ele 
evoluiu para o projeto Verde-Azul, quando o Estado de São Paulo tornou-se o primeiro Estado 
brasileiro a assinar o pacto internacional em defesa das águas.

30  Classificando-as em: áreas já implantadas – áreas de lazer já implantadas; áreas não-implan-
tadas – áreas livres destinadas ao uso de lazer público, mas não implantadas, sendo utilizadas 
como estacionamentos ou campos de futebol improvisados; áreas ocupadas por equipamen-
tos públicos – áreas livres destinadas ao lazer ocupadas por algum equipamento público: como 
escolas, creches e postos de saúde; áreas ocupadas por favelas – áreas livres destinadas ao 
sistema de lazer, invadidas por favelas devido a sua não implantação; áreas ocupadas por outros 
usos –remanescentes do sistema de lazer, geralmente em vias públicas, como uma rotatória; 
áreas de proteção permanente – são APPs utilizadas pelo sistema de lazer como parques, geral-
mente à beira de rios e córregos.
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Aprofundando mais o diagnóstico, pode-se verificar também a relação entre a 

quantidade e a disposição dos equipamentos, com a localização dos estratos de renda 

no tecido. Na área central e na zona leste, onde se concentram as faixas de renda média 

e alta, encontramos maior número de áreas de lazer, enquanto nas zonas de menor 

renda, em especial nos bairros pertencentes à região oeste da cidade, encontram-se as 

áreas mais carentes desses equipamentos. Ou seja, é justamente nos bairros onde uma 

melhor qualidade de vida deveria ser estimulada, que as áreas de lazer são mais escas-

sas, evidenciando um processo comum nas cidades brasileiras.

O projeto Beira Rio, segundo documentos municipais, integra ações ambien-

tais, socioeconômicas, institucionais e de trânsito através da formulação de diretrizes 

para implementação de projetos e políticas com foco na relação rio/cidade. Apesar de 

desenvolver propostas de ações no âmbito regional, como melhorias para áreas de di-

ferentes municípios que tenham contato com Rio Piracicaba, as intervenções, na esfera 

do projeto e da concretização, estão ainda concentradas na área urbana, nas travessias 

do rio e avenidas que acompanham o trecho central e mais urbanizado.
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 Figura 67 – Plano em escala municipal
Fonte: PAE - Plano de Ação Estruturador, fornecido pelo IPPLAP de Piracicaba 

 Figura 68 – Plano em escala urbana
Fonte: PAE - Plano de Ação Estruturador, fornecido pelo IPPLAP de Piracicaba 
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O programa Calçada para todos é um programa de regularização das cal-

çadas que visa à construção dos passeios, conforme padrão estabelecido em cartilha. 

Além da construção padronizada, pretende-se, com ele, a constante conservação, per-

mitindo assim a segurança do tráfego de transeuntes. 

Em Limeira, as ações estão voltadas à revitalização de praças centrais (Boa Mor-

te, Toledo Barros e Dr. Luciano Esteves), aos ecopontos e ao projeto de educação ambien-

tal realizado pelo CEPROSOM (Centro de Promoção Social Municipal de Limeira). 

Rio Claro conta com uma malha cicloviária em expansão. Atualmente possui 

20 km de ciclofaixas nas principais avenidas da cidade, porém sem infraestrutura com-

pleta. Faltam bicicletários que serviriam nas paradas dos usuários.

Araras oferece um diferencial em relação aos demais municípios. Seu plano 

diretor contempla um detalhado projeto de novas avenidas com canteiros centrais ar-

borizados e estudo de tratamento paisagístico em diferentes situações. Como exemplo, 

temos as áreas de grandes canteiros em linhas de alta tensão e as áreas ajardinadas 

próximas a cursos d’água. O Projeto Cidade Verde complementa esse tratamento aos 

cursos d’água, com o objetivo de limpar todos os rios e córregos da cidade. 

Algumas obras de melhorias na cidade fazem parte do PAC 231 (Programa 

de Aceleração do Crescimento), recebendo investimentos nas áreas de saneamento e 

infraestrutura. A verba será destinada a áreas próximas aos ribeirões, à ampliação e 

à modernização da estação de tratamento de esgoto e à implantação do projeto de 

macrodrenagem urbana, em especial as intervenções na canalização do Ribeirão das 

Araras e do Ribeirão das Furnas. 

Em Cordeirópolis, há projetos de recuperação do Lago União, de recuperação 

da Represa do Barro Preto por meio de áreas de lazer, de construção do Bosque Odécio 

Luque, de recuperação da praça central e da praça em frente à prefeitura. São projetos 

que, segundo os técnicos32, estão em andamento. Há também a construção do “Jardim 

do Sentido” (projeto de praça), localizado no Centro de Educação Ambiental. 

31  Disponível em: < http://araras.sp.gov.br/e/?c=noticias&i=4909>. Acesso em 05 mar. 2011.

32  Joaquim Dutra Furtado Filho – Coordenador de Ecologia; Mariani Aparecida Bertanha – Chefe 
de Agricultura; e Marina Pinheiro Hespanhol – Chefe de Divisão – setor de Planejamento, Moni-
toramento, Controle e Educação Ambiental.
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Já Iracemápolis tem maior foco em ações e programas que permitem a pontuação 

no Projeto Município Verde-Azul. Em entrevista, os técnicos municipais do meio ambiente33 

apontaram o desenvolvimento de uma cartilha intitulada “Desperdício é a gota d’água”, que 

disponibiliza um adesivo para ser colocado nas torneiras onde mais se consome água. Além 

disso, destacou-se o projeto de corredor ecológico, mas nada foi encontrado sobre o assunto. 

Santa Gertrudes é o único município da região que não participou do Projeto 

Município Verde-Azul e, segundo o site da imprensa oficial34, as ações são voltadas a 

plantios de árvores e investimento em ginásios de esporte. 

A análise permitiu descobrir o longo percurso que os poderes públicos mu-

nicipais devem trilhar, mesmo que de maneira diferenciada devido ao porte, aos orça-

mentos e aos investimentos governamentais em nível estadual ou federal.  

De modo geral, os municípios da área 

em estudo apresentam programas e projetos ain-

da bastante simplistas e pontuais. Por vezes, se-

guem uma lógica de intervenção onde o meio 

ambiente é deixado para segundo plano, como é 

o caso do projeto de ampliação do anel viário em 

Limeira, em que as pistas dos veículos ocuparam 

as áreas de proteção ambiental, garantidas pelo 

Código Florestal, e fragilizaram o vale do Córrego 

Barroca Funda, com constantes processos erosi-

vos, como vemos na figura 69. 

Em contrapartida, os municípios de Araras e Piracicaba trabalharam plane-

jamento e projeto de ações mais estruturadas: um plano de avenidas com tratamento 

paisagístico e o projeto Beira Rio, que está em fase de implantação. Em Rio Claro, a 

Reserva Edmundo Navarro garante a maior área de vegetação maciça da região, porém 

deixa para traz uma melhor atenção ao restante da cidade.

33  Daniel Elias de Oliveira – Coordenador do Meio Ambiente; Jose Mauri Moreira - coordena-
doria de defesa civil e Ralf

34  Disponível em: < http://www.santagertrudes.sp.gov.br/noticias.php?id=140. Acesso em 
08/05/2011.

 Figura 69 – Problemas de erosão no anel viário
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11
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4.1.	OS	MATERIAIS	E	A	METODOLOGIA	PARA	UMA
	 AVALIAÇÃO	PAISAGÍSTICA	E	AMBIENTAL	

O conceito de paisagem em seu amplo sentido e a questão ambiental serão ex-

plorados, neste capítulo, com intuito de nortear a elaboração da avaliação paisagística 

e ambiental.

A paisagem não é formada apenas pela acumulação dos tempos, dos usos, das 

ocupações ou do passado; ela é, por outro lado,  dinâmica e se cria pela ação do homem 

no meio e pela combinação dos aspectos sociais, culturais e aspectos naturais.

Os qualificadores e formadores das diferentes paisagens são as ações e o tem-

po (o agir em determinada periodicidade em que os fenômenos naturais também ope-

ram). Assim, apresentam-se diferentes estados da paisagem, dado que, no decorrer dos 

dias da semana, a leitura visual é diversa e dependente das práticas sociais ali presentes. 

A paisagem ganha significado no planejamento, no projeto e na gestão de es-

paços livres, seja qual for sua escala (local ou regional), à medida que induz às práticas 

sociais. Portanto, além de ser produzida, ela também produz. 

No processo de planejamento, a paisagem abandona seu papel secundário, 

o de tratar das melhorias e técnicas de embelezamento, e assume outro papel, o da 

ideia-força central, como sugere E. Santos (2004, p.4), pois ela “revela tempos, usos, 

ocupações, querências, e mais do que tudo os objetos e ações, auxiliando na percepção 
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do modo nem sempre justo, nem sempre mais adequado, nem sempre sustentável com 

que fazemos as nossas inserções”. A paisagem inclui os mais diversos níveis e contribui 

para a estruturação do espaço, tornando-se um instrumento de compreensão dos pro-

cessos de apropriação e transformação urbanos. 

Por esse viés, torna-se possível elaborar projetos, introduzindo-se novos con-

ceitos e métodos que permitam a construção de lugares transformadores (do modo 

como as comunidades percebem, utilizam e se apropriam dos espaços em que vivem) e, 

ao mesmo tempo, lugares integradores (dos usos sociais com a conservação ambiental).

Queiroga e Benfatti (2007, p.84) propõem quatro níveis analíticos da paisa-

gem. No primeiro momento de compreensão, ocorre, a priori, a leitura da paisagem 

sem categorias analíticas, sem pré-juizos, ou seja, a experimentação da paisagem. No 

segundo momento, já se pressupõe compreender as relações entre os processos que 

constituem a paisagem, aqueles de formação socioespacial. Se no segundo nível se con-

sideram os processos, no terceiro, por sua vez, enfatiza-se o “produto” (não estático) 

desses processos na materialidade. Assim, o terceiro nível analítico se abre ao enfoque 

morfológico, ao estudo da fisionomia da paisagem, entendendo os impactos das ações 

dos homens, empresas e instituições no meio, reconhecendo relações entre formas, usos, 

impactos e valorações, como, por exemplo, a valoração estético-cultural das paisagens. 

O quarto momento é o de interpretação da paisagem, momento de descobrir os sig-

nificados simbólicos das diversas apropriações dos grupos sociais, das empresas e ins-

tituições. É dirigir o olhar para além da aparência, buscando uma visão qualitativa, a 

“visibilidade” da paisagem. Esse processo metodológico direciona a uma compreensão 

crítica, melhor embasando as proposições.

Da questão ambiental, pretende-se não só uma compreensão mais abrangente 

que as visões setoriais, entendendo o ambiente como um sistema de relações e intera-

ções entre os processos socioeconômicos e naturais, como também um planejamento 

mais eficiente do espaço, adequando o desenvolvimento econômico à oferta de recur-

sos naturais. 

Dessas relações, deve-se ter nítido conhecimento dos diferentes interesses 

sociais muitas vezes antagônicos e conflituosos. Como são diferentes os valores, são 

também diferentes os interesses. É fato que nunca se atenderá igualmente a todos eles, 
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pois não há bem comum nas sociedades complexas, como a capitalista. Entretanto, sa-

bendo-se que os interesses hegemônicos operam fortemente nas decisões e definições 

do planejamento e da gestão (intervenção e apropriação) das cidades, o Estado deve 

encontrar formas de auxiliar a organização de grupos menos favorecidos, buscando-se 

priorizar necessidades sociais mais justas.

Dessa forma, o ambiente deve ser pensado como realidade histórica e social, 

considerando-se a transformação da natureza pela ação das sociedades ao longo do 

tempo. Segundo Coimbra (2004, p. 526), “no atual estágio de ocupação do espaço e da 

civilização tecnológica, pouco ou quase nada se pode encontrar do mundo natural em 

estado puro. Isso conduz a necessidade de uma visão multifocal do meio ambiente e à 

aceitação da complexidade como hipótese de trabalho.”

Não é uma questão fechada, mas multifacetada. As metodologias para uma 

avaliação desse tipo são das mais variadas e envolvem vários aspectos: o social, o cultu-

ral, o científico, o econômico e o político. 

Deve-se considerar, ainda, um enfoque sistêmico e um tratamento interdis-

ciplinar (aquele conhecimento onde se engendram as trocas de saberes e as diferentes 

formas de examinar o objeto). Na junção dessas questões e no aprofundamento de 

estudos e experiências, nascem as diferentes formas de atuação. 

Para isso se requer um corpo técnico, instrumental e, principalmente, de da-

dos e informações mais elaborados do que aqueles apresentados aqui. Este trabalho 

não pretende determinar o planejamento, as capacidades e as limitações naturais, mas 

apontar indícios e possibilidades de formação de um “parque agroambiental”, além de 

descobrir as principais e mais evidentes linhas norteadoras dos potenciais e das limi-

tações de usos, procurando sugerir soluções que podem contribuir para a solução de 

problemas (os mais recorrentes são relacionados à perda da vegetação nativa; ao com-

prometimento da qualidade das águas, do solo e do ar decorrentes da atividade da mo-

nocultura – principalmente da cana-de-açúcar –; aos impactos gerados pela extração 

da argila e ao avanço do crescimento urbano sem acompanhamento de infraestrutura, 

equipamentos, serviços públicos e espaços livres adequados) e para uma melhor apro-

priação do território por parte das pessoas, gerando maior consciência de seus direitos, 

inclusive ambientais, e novos conflitos diante dos interesses hegemônicos.
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Dessa forma, deixa-se o campo profundo da abstração e adentra-se no campo 

da prática, da análise e da aplicação desses conhecimentos. Em certa medida, apontam-

-se ferramentas para o campo da gestão ambiental, pois o trabalho envolve uma pro-

posta que poderá interferir na realidade local. 

De um lado, obtêm-se as orientações dos métodos de como se deve olhar 

determinado objeto (a área do parque) e, por outro lado, a ação prática de análise 

desse mesmo objeto. E a prática, o como fazer, ainda é bastante variado, envolvendo 

caminhos bastante abertos, em que é difícil encontrar um consenso, aliás, isso é parte 

do processo de agir interdisciplinarmente. Por isso, não utilizamos um único método 

de análise ambiental, mas diferentes metodologias para tentar apreender a realidade 

dos objetos. 

Segundo Pellegrino e Oseki (2004) apesar de ainda não constituir uma versão 

definitiva de aplicação imediata, a ecologia da paisagem é atualmente uma abordagem 

utilizada para auxiliar o planejamento e a gestão ambiental. As diversas dimensões con-

tidas na paisagem se integram e se aplicam numa linguagem espacial, possibilitando a 

comunicação entre várias áreas de conhecimento (a arquitetura, a geografia, a ecologia 

etc.) e entre técnicos e administradores. Deseja-se, por essa abordagem, encontrar sub-

sídios a proposições, buscando compatibilizar usos e capacidades. 

Nesse processo, devem-se ainda salientar os diferentes interesses dos mais va-

riados grupos sociais, as contradições internas do capitalismo e as contradições entre 

desenvolvimento capitalista e a exploração de recursos humanos e naturais.

Conseguimos, pelo suporte metodológico, não só apontar problemas mais 

evidentes, mas também indicar nova proposta de parque – o “parque agroambiental” 

–, que avança para além do conceito mais comumente empregado no Brasil, e uma 

nova categoria de unidade de conservação, instância mais alta e mais aberta que a APA, 

como veremos no capítulo 5.

Além disso, constitui-se um método que permite estabelecer diretrizes preli-

minares claras que poderiam ser alvo de discussão pública junto às municipalidades, 

a ONGs e demais organizações com participação da sociedade civil. É a possibilidade 

de se realizar o planejamento territorial em áreas complexas na escala regional. Através 

de um metaprojeto, envolvem-se os diversos agentes sociais, na busca da compreensão 
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daquilo que se quer e da participação mais ativa na conservação ambiental e na apro-

priação paisagístico-ambiental de seus territórios.

Elaborou-se um organograma que representa o modo de compreender o objeto, 

num processo desenvolvido pela autora, contando com referências de modelos analíti-

cos1  constituintes de uma base mais sólida, ainda que sem a pretensão de ser completa.  

A análise se dá pelo olhar do arquiteto, pesquisador e vivenciador de frações 

da realidade. “Esta é intocável exatamente porque é dinâmica, complexa e no mundo 

de hoje, excessivamente acelerada” (SOUZA, 2006, p.4).

Mais com o intuito de refletir do que intervir, já que a elaboração do projeto 

sai do campo acadêmico e envolve o âmbito profissional, uma equipe interdisciplinar, 

é uma forma de ver a realidade e demonstrar a pertinência do “parque agroambiental”, 

através de estudos que confirmam e validam a hipótese da pesquisa.

A partir dessa base, criou-se um organograma que estruturou a elaboração de 

um conjunto de mapas analíticos, constituindo-se um elemento crítico da produção da 

paisagem regional contemporânea. As informações obtidas no capítulo 2 e 3 contribu-

íram para uma síntese interpretativa da área de estudo, ao apontar os aspectos socioe-

conômicos e suas formas de atuação e ocupação no território, assim como evidenciar a 

situação atual do meio e as características gerais da composição da paisagem. 

A análise dos aspectos funcionais, morfotipológicos e socioambientais per-

mitiram a compreensão dos conflitos, das potencialidades e das tendências de trans-

formação da paisagem, embasando futuras proposições e ações que intermedeiam 

as escalas e estratégias do planejamento urbano e regional, a fim de construírem o 

modelo do “parque agroambiental” em quadrilátero do interior paulista, objeto de 

estudo da parte II. 

1 TARDIM (2008), R. SANTOS (2004), SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SO-
CIAIS DA BAHIA (1999), McHARG (1969), PELLEGRINO e OSEKI (2004) e material da disciplina 
de Planejamento da Paisagem, FAUUSP (AUP 652 – Planejamento da Paisagem integrante do 
grupo de disciplinas Paisagem e Ambiente, ministrada no 1ºsemestre 2011, pelos professores 
Dra. Catarina Cordeiro dos Santos Lima, Dr. Eugenio Fernandes Queiroga, Dr. Euler Sandeville Jr., 
Dr. Paulo Renato Mesquita Pellegrino e Dr. Silvio Soares Macedo).
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Segue o organograma proposto:

Parte-se da construção de um método de valoração de determinada localida-

de, compreendendo-a como produto de valor social advindo de processos dinâmicos, 

como os aspectos físicos, biológicos, históricos, culturais e cênicos (beleza da paisa-

gem). Aspectos que se conectam e alteram continuamente a paisagem com maior ou 

menor intensidade.

O valor social é dado sob diversas óticas como, por exemplo, do lazer, da re-

creação, do suprimento de água, da poluição, da prevenção de erosão, do habitat para 

vida selvagem. 

ELABORAÇÃO DAS
UNIDADES TERRITORIAIS

DE PAISAGEM

MAPA SÍNTESE
DE USOS

MAPA DA
SITUAÇÃO LEGAL

MAPA DE PONTOS
DE INTERESSE

UCs (MUNICIPAL,
ESTADUAL E FEDERAL)

TABELAS DE VALORAÇÃO

MAPA DE POTENCIAL
DE USO RECREATIVO

ESTRUTURA E
DINÂMICA

SÓCIO-ECONÔMICA

MAPA DE POTENCIAL
DE USO URBANO

ZONEAMENTO
AGROAMBIENTAL

POTENCIAL
AGRÍCOLA

POPULAÇÃO CONDIÇÕES
DE VIDA
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 Organograma 1
Elaboração da autora
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A partir dessas informações, determinam-se certos tipos de uso da terra como áreas 

residenciais, de comércio, de lazer, de preservação, de parques, de indústrias, de atividade agrí-

cola ou ainda com destinação de múltiplos usos coexistentes. Esse tipo de estudo serve como 

suporte para a identificação das tendências de cada área para futuro planejamento.

Temos os grandes processos e, dentro deles, selecionamos os fatores de maior 

importância a serem analisados. A avaliação desses fatores será realizada conforme o 

uso a ser atribuído a eles. 

Elaboraram-se tabelas de fatores com valores específicos para determinados ti-

pos de uso, sejam eles conservação, lazer, desenvolvimento residencial, comercial e in-

dustrial ou agrícola. Destacamos, para a pesquisa, quatro classes: o potencial para uso 

urbano, o potencial para uso de lazer e comunicação2, o potencial para uso de con-

servação da paisagem e o potencial para o uso agrícola. A separação desses usos não 

significa uma avaliação fragmentada, pois muitos espaços podem englobar vários usos. 

Alguns deles podem ser destinados ao uso urbano e, ao mesmo tempo, serem potenciais 

para uso de lazer e comunicação e ainda pertencerem a uma área de conservação.

As tabelas construídas e organizadas possibilitaram elaborar uma avaliação 

por unidade de paisagem. Cada unidade terá a avaliação para cada um dos usos: ur-

bano, lazer e comunicação, conservação da paisagem e agrícola. 

O Mapa de valores para uso urbano, assim como os demais, é uma avaliação 

da área de estudo para fins de uso urbano em cinco escalas de cores, que variam do 

tom mais escuro ao mais claro, representando respectivamente as áreas do maior para o 

menor valor. Os itens utilizados na tabela de valoração são: inexistência de restrição am-

biental (aptidão para urbanização); potencial para expansão urbana; contiguidade a áreas 

urbanizadas e vetores de urbanização e existência de infraestrutura e serviços urbanos. 

O mesmo foi levado em conta na elaboração dos os mapas de valores para 

uso lazer e comunicação e de valores de conservação da paisagem.

Na composição da tabela de valoração do lazer e comunicação, selecionaram-

-se os seguintes itens: qualidade da vegetação, características cênicas das águas, valores 

2 A comunicação se refere às práticas de convívio social e às manifestações culturais, sociais 
e políticas.



157CAPITULO 4
A PAISAGEM DA URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA: A FORMAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES REGIONAL 

cênicos, históricos e culturais, habitat de vida selvagem, água e floresta, existência de 

pontos de interesse ou potenciais e as margens de rios e represas. 

Nesses espaços, inserem-se as diversas possibilidades de expressão humana, 

desde as práticas lúdicas, as atividades físicas, de descanso, da contemplação até as 

manifestações políticas e a produção cultural, tornando-se, assim, possíveis lugares de 

construção da cidadania sejam eles públicos ou privados, já que atividades específicas 

atraem públicos específicos em determinados períodos de tempo.

Já na tabela de conservação destacaram-se: a integridade das áreas de vege-

tação nativa (biodiversidade); a possibilidade de criação de corredores ecológicos e de 

integração de fragmentos; a integridade de rios e córregos; os valores cênicos e cultu-

rais; os habitats significativos para a fauna; as manchas significativas de vegetação; o 

potencial como zona de amortecimento de impactos ambientais e a presença significa-

tiva de hidrografia.

Na composição do mapa de uso agrícola, utilizaram-se duas fontes de pes-

quisa: o mapa de áreas de potencial agrícola do Ministério do Meio Ambiente e o Zone-

amento Agroambiental (ZAA) realizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. 

O primeiro divide a área de estudo em duas porções de produção agrícola: restrita e 

regular, como já destacado anteriormente (ver capítulo 3).

O zoneamento estadual propõe disciplinar a expansão e ocupação do 

solo do setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo a partir de condições edafo-

climáticas3, delimitando quatro categorias para cultivo de cana-de-açúcar e ins-

talação de unidades agroindustriais e levando à criação de políticas públicas e à 

contribuição para o planejamento de expansão de negócios. Na região, podemos 

encontrar três tipos de classes, sendo que maioria está em áreas adequadas, ainda 

que com limitações ambientais. As maiores restrições acontecem nos municípios 

que possuem corpos d’água mais significativos e nas áreas de unidades de conser-

3 As condições edafoclimáticas são definidas a partir de quatro mapeamentos: a identificação 
das áreas de restrição à colheita mecânica conforme a porcentagem da declividade; a disponi-
bilidade de águas superficiais; a vulnerabilidade das águas subterrâneas; as áreas de importân-
cia para proteção a biodiversidade, utilizando as APAs, as UCPIs (Unidades de Conservação de 
Proteção Integral), o SNUC, a resolução 13/1990 do CONAMA e o Projeto Biota da Fapesp.



158CAPITULO 4
A PAISAGEM DA URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA: A FORMAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES REGIONAL 

vação, como o caso de Piracicaba, Araras, Rio Claro e de alguns pontos na parte 

sul de Limeira.

Por meio da interpolação desses quatro mapas, gerou-se um mapa sínte-

se que identifica as áreas de múltiplos usos e contempla as áreas complementares 

e de conflito.

No procedimento de valoração dos usos, foram ainda utilizados dois outros 

mapas temáticos: o mapa da situação legal e o mapa dos pontos de interesse. 

O mapa da situação legal é o produto de dois grupos de legislação pertinente 

ao estudo regional: os macrozoneamentos ou zoneamentos (simplificados pela autora 

em três manchas distintas: áreas de incentivo à urbanização, área de restrição à urba-

nização e áreas de conservação) e a identificação de áreas de APAs e UCs4, mediante 

pesquisa de legislação municipal, estadual e federal. 

4 Respectivamente: Área de Proteção Ambiental e Unidade de Conservação.
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 Mapa 16
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O mapa de pontos de interesse abrange a delimitação de pontos e linhas de 

extrema importância ao plano do “parque agroambiental”. As linhas se configuram pela 

infraestutura intra-regional: as rodovias, as ferrovias, os portos, a dutovia, os aeropor-

tos, as estradas rurais (caminhos potenciais para as trilhas interurbanas). Já os pontos 

são resultado da pesquisa de fontes municipais e do levantamento de campo (ver ca-

derno de levantamento em CD-ROM anexado).

O levantamento procurou observar as áreas já utilizadas pela população, bus-

cando oficializar pontos, roteiros e itinerários de lazer e recreação utilizados no coti-

diano. Além disso, procurou-se evidenciar pontos marcantes de valor histórico, cênico 

e das áreas de vegetação e das águas. 

Da pesquisa de informações e do levantamento de campo, elencaram-se os 

principais pontos de interesse como potenciais turísticos da região. Foi, especialmente 

no levantamento de campo, que se descobriram os usos, os tipos de atividades, e os 

lugares com potencial turístico.

Apesar de considerar-se relevante a separação por grupos temáticos (parques, 

pesqueiros, usinas, fazendas históricas, haras, produção de mudas, museus e centros 

culturais e bairros e distritos), enfatiza-se que as atividades acontecem de forma mais 

conectada e se dividem no que chamamos de atividades por núcleos: urbano, rural, 

agrícola, esportivo e cultural, desde as mais contemplativas até as mais recreativas, das 

culturais às educativas.

Constam do Núcleo Urbano:

 Parques (Parque da ESALQ, Parque do Mirante, Parque Lago Azul, Par-

que Municipal Fábio da Silva Prado, Parque Ecológico e Cultural Gilberto 

Ruegger Ometto, Centro de Lazer do Trabalhador João Denardi, Parque 

Cidade de Limeira, Horto Florestal Prof. André Franco Montoro, Parque 

das Águas Parque Araçariguama e Parque dos Ipês);

 O rio Piracicaba;

 A Rua do Porto;

 O projeto Beira Rio;

 O Jardim Público;

 Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade;
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 Complexo Ecológico Municipal de Americana e

 Museus, igrejas, centros culturais, bens tombados. 

Fazem parte do Núcleo Rural:

 Fazendas Históricas; 

 Estação Turismo Mata Negra (Rio Claro);

 Lugares em que se comercializa a gastronomia rural (alambiques, restau-

rantes que oferecem comida caseira e típica);

 Bairros, distritos e pontos de interesse geral;

 Haras;

 Pesqueiros;

 Usinas desativadas (usadas como espaços de eventos) e

 Áreas destinadas à produção de mudas

O Núcleo Agrícola5 é formado por:

 Fazendas de cana-de-açúcar atuais

 Usinas ativas 

Já o Núcleo Esportivo é formado por:

 Pedreira desativada (que oferece escalada);

 Morro Azul (com caminhadas e trecking);

 Floresta Estadual Edmundo Navarro (caminhadas, trecking e arborismo) e

 Estradas rurais em canaviais (mountain bike e ciclismo em trilhas).

Fazem parte do Núcleo Cultural: 

 Usinas, engenhos e indústrias desativadas (utilizadas como espaços de 

eventos);

 Usina-parque Corumbataí - usina hidrelétrica desativada (transformada 

em museu);

5 A distinção entre agrícola e rural pode ser vista no capítulo 1
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 Engenho Central de Piracicaba; 

 Parque da Rua do Porto;

 Fazendas históricas;

 Estações de trem desativadas; 

 Usinas ativas;

 Museus, igrejas, centros culturais e bens tombados.

Além dos pontos de interesse listados acima, temos ainda mapeados pontos 

sem denominação, como as chaminés, alguns pesqueiros e áreas de produção de mu-

das. Em todos esses pontos poderão acontecer visitas monitoradas de caráter educativo.

Essa divisão em núcleos (rural, urbano, agrícola, esportivo e cultural) nos pos-

sibilita visualizar melhor os pontos de interesse da região e destacar os tipos de ativi-

dades existentes e potenciais. Atividades essas que servirão de base para a elaboração 

do “parque agroambiental”, ou seja, aquilo que acontece na região pode definir como a 

área deverá ser desenhada. De modo geral, temos alguns tipos de atividades: esportiva, 

turística, de lazer e recreação e fruição da paisagem. 
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LEGENDA DOS PONTOS DE INTERESSE

 Estações ferroviárias

1 Estação ferroviária de Ferraz -
   abandonada/propriedade particular
2 Estação ferroviária de Ajapi -
   propriedade particular
3 Estação ferroviária de Itapé -
   Centro de Saúde
4 Estação ferroviária de Camaquã -
   abandonada
5 Estação ferroviária de Rio Claro -
   Secretaria Municipal de Turismo
6 Estação ferroviária de Elihu Root -
   abandonada
7 Estação ferroviária de Araras -
   uso institucional
8 Estação ferroviária de Santa Gertrudes -
   uso institucional
9 Estação ferroviária de Cordeirópolis -
   abandonada
10 Estação ferroviária de Artemis -
     uso particular
11 Estação ferroviária de Piracicaba -
     parque
12 Estação ferroviária de Ibicaba -
     somente a plataforma
13 Estação ferroviária de Limeira -
     uso institucional
14 Estação ferroviária de Tatu -
     abandonada
15 Estação ferroviária de Santa Bárbara -
     Estação Cultural
16 Estação ferroviária de Americana -
     Estação Cultura

 Pesqueiros

1 Pesqueiro Vale do Sol
2 Pesque e Pague São José
3 Pesque e Pague do Bito
5 Pesqueiro Olho d’Água
6 Clube de Campo Engenho Velho
7 Pesqueiro Lago Grande
8 Pesca Esportiva Brycon
9 Pesque e Pague Tatu
10 Pesqueiro/Hotel Vale das Águas

 Fazendas Históricas

1 Fazenda Angélica
2 Fazenda Morro Alto
3 Fazenda Montevidéo
4 Fazenda Campo Alto
5 Fazenda Santa Gertrudes

6 Fazenda Ibicaba
7 Fazenda Morro Azul
8 Fazenda Quilombo
9 Fazenda Itapema
10 Fazenda Citra - Dierberger Plantas -
     Produção de mudas

 Aeroportos

1 Aeroclube de Araras
2 Aeroporto de Rio Claro
3 Aeroclube de Limeira
4 Aeroporto de Piracicaba
5 Aeroporto Municipal de Americana

 Haras

1 Haras São José e Expedictus
2 Associação de Equoterapia de Araras
3 Fazenda Alvorada
4 Haras Faxina
5 Haras Pangaré
6 Rancho Angela
7 Hípica de Limeira
8 Rancho Nativo
9 Haras Ponta das Canas

 Parques

1 Parque Lago Azul
2 Jardim Público
3 Floresta Estadual Edmundo Navarro
   de Andrade
4 Parque Municipal Fábio da Silva Prado
5 Parque Ecologico e Cultural Gilberto
   Ruegger Ometto
6 Centro de Lazer do Trabalhador João Denardi
7 Parque Cidade de Limeira
8 Horto Florestal Prof. André Franco Montoro
9 Parque do Mirante
10 Parque da ESALQ
11 Parque dos Ipês
12 Parque Araçariguama
13 Parque das Águas
14 Complexo Ecológico Municipal
     de Americana

 Produção de Mudas

1 Chácara Orquídea
2 Orquidário Jordao
3 Wenzel Orquids
4 Orquidário Epiphanio
5 Spagnhol Plantas Ornamentais Produção
   de mudas
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 Faculdades

1 UNESP
2 Faculdades Claretianas
3 UFSCar
4 UNAR
5 Uniararas
6 UNICAMP
7 Faculdades EINSTEIN
8 UNIP
9 ISCA
10 ESALQ
11 UNIMEP
12 UNIMEP

 Museus, igrejas, centros culturais,
bens tombados

1 Centro Cultural Roberto Palmari
2 Sobrado do Barão de Dourados -
   Museu Amador Bueno da Veiga
3 Gabinete de Leitura
4 Casarão da Cultura
5 Edificações do Antigo Horto Florestal
6 Museu da Energia Usina -
   Parque do Corumbataí
7 Teatro Municipal de Araras
8 Igreja Matriz Nossa Senhora do
   Patrocínio (praça Barão de Araras)
9 Centro Cultural Ataliba Barrocas
10 Igreja da Boa Morte
11 Teatro Vitória
12 Centro Cultural Municipal
13 Capela do Cubatão
14 Observatório Astronômico
15 Engenho Central
16 Museu da Água
17 Museu Histórico e Pedagógico
     Prudente de Moraes
18 Pinacoteca Municipal Miguel Dutra
19 Teatro Municipal
20 Armazem da Cultura
21 Centro Cultural Nhô Serra
22 Usina Santa Bárbara
23 Fundação ROMI
24 Museu da Água
25 Igreja Matriz
26 Museu da Imigração
27 Museu Casarão do Salto Grande
28 Casa de Cultura Hermann Müller
29 Fábrica das Artes
30 Teatro Municipal
31 Biblioteca Municipal
32 Teatro de Arena Elis Regina
33 Centro de cultura e lazer Antônio Zoppi
34 Observatório Municipal

 Usinas

1 Usina Santa Lúcia
2 Usina São João
3 Usina Iracema
4 Usina Costa Pinto (COSAM)
5 Usina Furlan

 Usinas, engenhos e
indústrias desativadas

1 Usina Tabajara
2 Antiga fábrica aguardente Limeirinha
3 Antiga fábrica da Açúcar União
4 Engenho desativado
5 Usina Monte Alegre
6 Usina Azanha
7 Usina Cillos
8 Usina São José

 Bairros, distritos e pontos de
interesse geral

1 Distrito Ajapi
2 Clube de Campo de Rio Claro
3 Bairro da Cascata
4 Restaurante do Cris
5 Golfe Campo Alto
6 Deck Churrascaria
7 Centro APTA de Citricultura Sylvio Moreira
8 Restaurante Manjar do Marquês
9 Pedreira desativada
10 Centro Municipal de Eventos de
     Limeira - Secretaria de Turismo
11 Estádio Major José Levy Sobrinho
     (Limeirão)
12 Recanto dos Laranjais
13 Centro Rural de Limeira
14 Bairro dos Pires
15 Clube de Campo da Internacional
16 Centro Esportivo
17 Bairro da Tatu
18 Distrito de Tanquinho
19 Distrito de Artemis
20 Parque e complexo gastronômico
     Rua do Porto
21 SESC
22 Centro rural
23 Bairro Caiubi
24 Bairro Santo Antonio Sapezeiro
25 Clube de Campo da ROMI
26 Cemitério dos Americanos
27 Usina Hidrelétrica de Americana
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4.2.	AS	UNIDADES	DE	PAISAGEM

Separamos a área de estudo em 25 tipologias, denominadas como Unidades 

de Paisagem, que podem fazer parte de um processo de planejamento sensível aos atri-

butos paisagísticos e ambientais, auxiliando o maior conhecimento do objeto de estu-

do, identificando vários níveis e possibilidades de uso e ocupação do solo, conforme os 

graus de fragilidade ou potencialidade, e definindo, portanto, as diversas características 

dos espaços livres e as atividades que possam conter.

A área foi dividida em unidades homogêneas em seus aspectos fisiográficos, 

bióticos e antrópicos, levando-se em conta a inter-relação entre eles, destacando-se as 

características mais peculiares do sítio, desde sua beleza e condição natural até as con-

dições de maior degradação. Três unidades foram dedicadas a elementos específicos e 

significativos da região: o Rio Piracicaba, a Floresta Edmundo Navarro e o Morro Azul. 

A identificação das paisagens também depende do reconhecimento das fei-

ções oriundas do acúmulo das antropizações nos diversos períodos históricos, salien-

tando a escala do lugar e o entorno imediato como definidores da percepção da paisa-

gem, como o fez E. Santos (2002). As vistas maiores ou panorâmicas mais abrangentes 

são percebidas somente onde a morfologia do terreno e da própria urbanização assim 

o permitem, ou onde deslocamentos mais longos salientam aspectos dos quais se toma 

nota, como fizemos no levantamento de campo (ver CD-ROM anexo). 

A classificação teve como principal base o levantamento de campo e o conjun-

to de quatro mapas que chamamos de layers (camadas) de informações: relevo, hidro-

grafia, agropecuária e vegetação.

 Figura 70 – Layers de informações - ver mapas nas páginas

relevo
altimetria

agropecuária

vegetação

hidrografia
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A sobreposição de dados e informações contidas nesse conjunto gerou não 

somente o Mapa das Unidades da Paisagem, como vemos no mapa 18, como também 

um mapa da situação atual.

Assim, por falta de materiais precisos, cada layer compreendeu um grupo de 

dados coletados em diferentes fontes, além dos mapas municipais. Cada município 

dispôs de material e atendimento diferenciado, havendo maior ou menor colaboração 

no que tange ao fornecimento de dados e mapas, ou mesmo disposição para responder 

à entrevista6. 

O layer relevo (ver figura 70) abarcou as curvas de nível do IBGE 1: 50.000, o 

mapa de declividade de Limeira e Piracicaba e o mapa de hipsometria de Cordeirópo-

lis. Os dados auxiliaram na distinção entre as áreas mais acidentadas e as áreas planas 

e na separação das áreas a serem urbanizadas e daquelas mais restritas a urbanização. 

O layer hidrografia (ver figura 70) contém as áreas de inundação, áreas de 

mananciais e pontos de captação de água. Permitiram definir os sistemas de drenagem 

em cada cidade, as áreas de mananciais e os pontos de captação, direcionando o cresci-

mento urbano e impedindo maiores despesas para o tratamento da água.

O layer agropecuária (ver figura 70) agrega mapas de áreas agrícolas7, mapa 

de áreas de plantação de cana de açúcar8, pontos de plantação de laranja e milho9 e 

principais culturas da região e áreas de atividade pecuária10. 

6 Cada município apresentou, em sua estrutura governamental, distintas composições de secre-
tarias que tratavam da organização urbana e meio ambiente. Somente o município de Limeira 
apresentou arranjo de levantamento diferente dos demais, uma vez que muitos dos dados foram 
extraídos da dissertação de mestrado da autora.

7 Mapeamento cedido pela empresa SURFACE (Real World Models), que realiza levantamentos 
de dados geográficos.

8 Mapeamento realizado pelo projeto Canasat, desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais) em conjunto com outras instituições e que realiza, desde 2003, o mape-
amento e determinação da área cultivada com a cultura de cana-de-açúcar no Estado de São 
Paulo, com a utilização de imagens de satélite, de sensoriamento remoto e técnicas de geopro-
cessamento

9 “Mapa de culturas 2007/2008” produzido pelo Ciagro - Centro de Informações Agropecuárias 
do CATI (Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral). Disponível em http://www.cati.sp.gov.
br/projetolupa/index.php.  Acesso 21/08/2011

10  Carta elaborada a partir da interpretação de imagens TM do satélite Landsat, obtidas em 
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O layer vegetação (ver figura 70) combina dois tipos de fontes: o mapa de 

Inventário florestal das áreas de vegetação natural e áreas reflorestadas do Estado de 

São Paulo11 e mapa de áreas vegetadas elaborado pela autora com base nas imagens do 

Google earth de 2007.

2002, e trabalhos de campo realizados em agosto de 2005, utilizando o Sistema de Classificação 
descrito no Manual Técnico da Vegetação Brasileira, do IBGE (no prelo), como parte das ativi-
dades do subprojeto “Levantamento e Mapeamento dos Remanescentes da Cobertura Vegetal 
do Bioma Mata Atlântica”, na escala1: 250.000. Esse subprojeto insere-se na temática “Levanta-
mento dos Remanescentes da Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros”, financiado pelo Fundo 
Mundial para o Meio Ambiente (GEF), via Banco Mundial, e pelo Tesouro Nacional, em parceria 
com o CNPq, dentro do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológi-
ca Brasileira (PROBIO) do Ministério do Meio Ambiente.

11  KRONKA, F. J. N et al., 2002. 184 p.; KRONKA, F. J. N, et al. , 2005. 200 p.
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 Mapa 18
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1a Urbanização consolidada

1b
Urbanização próxima de vegetação arbórea predominante e terreno me-

nos acidentado
1c Urbanização próxima de vegetação predominante e terreno mais acidentado
1d O Rio Piracicaba e suas margens
2 Áreas urbanas dispersas em área rural
3a Área industrial ao longo de rodovias
3b Área industrial ao longo de cursos d´água
4 Floresta Edmundo Navarro

5
Área com fragmentos de urbanização, topografia mais plana, predominân-

cia de agropecuária e fragmentados de vegetação, área de brejo e represa

6a

Vazios urbanos, área com fragmentos de urbanização, topografia mais 

plana, predominância de agropecuária diversificada, fragmentos de rede 

hídrica e ausência de vegetação

6b

Vazios urbanos, área com fragmentos de urbanização, topografia mais 

plana, predominância de agropecuária e fragmentados de rede hídrica e 

de vegetação

7a
Área com urbanização dispersa, topografia mais acidentada, predominân-

cia de agropecuária diversificada e ausência de vegetação e rede hídrica

7b
Área com urbanização dispersa, topografia mais acidentada, predomi-

nância de cana-de-açúcar e ausência de vegetação e rede hídrica

8
Área com urbanização dispersa, topografia menos acidentada e ausência 

de agropecuária, de vegetação arbórea e de rede hídrica

9
Área com urbanização dispersa, topografia acidentada, predomínio de 

cana-de-açúcar e fragmentos de vegetação arbórea e de rede hídrica 

10a
Área com urbanização dispersa, topografia menos acidentada e predo-

mínio de agropecuária diversificada, de vegetação e de rede hídrica

10b
Área com urbanização dispersa, topografia menos acidentada e predo-

mínio de cana-de-açúcar, de vegetação e de rede hídrica

11a
Área com urbanização dispersa, topografia acidentada e presença de 

agropecuária diversificada, de vegetação e de rede hídrica

11b
Área com urbanização dispersa, topografia acidentada e predomínio de 

cana-de-açúcar, de vegetação e de rede hídrica
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11c Morro Azul

12
Área com urbanização dispersa, topografia acidentada, predomínio de 

agropecuária e presença de vegetação e de rede hídrica

13
Área sem urbanização, topografia menos acidentada e predomínio de 

agropecuária e de hidrografia (brejos e represa), fragmentos de vegetação 

14
Área sem urbanização, topografia acidentada, predomínio de agropecu-

ária e fragmentos de rede hídrica e de vegetação

15
Área com urbanização dispersa, topografia menos acidentada, predomí-

nio de plantação de laranja e presença de vegetação e de rede hídrica

16
Área com urbanização dispersa, topografia acidentada, predomínio de 

plantação de laranja e presença de vegetação e de rede hídrica

4.3.	A	ANÁLISE	PAISAGÍSTICO-AMBIENTAL

A metodologia proposta foi aplicada e as análises foram dispostas em um 

quadro, destacando os principais conflitos e qualidades de cada unidade de paisagem. 

Esse quadro, em conjunto com as análises socioeconômicas, nortearão o de-

senvolvimento de diretrizes preliminares para o “parque agroambiental” no capítulo 6.

Seguem as tabelas e os respectivos mapas em que se atribuíram valores para 

três categorias propostas: uso urbano, de lazer e comunicação e de conservação da 

paisagem. Como já referido, a análise de potencial agrícola é proveniente de mapea-

mentos existentes.
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PESO ITEM UNIDADES DE PAISAGEM

 1a 1b 1c 1d 2 3a 3b 4 5 6a 6b 7a 7b

0-2 INEXISTÊNCIA DE 
RESTRIÇÃO AMBIENTAL 
(APTIDÃO PARA 
URBANIZAÇÃO)

2 1 0 0 0,5 1,5 2 0 1 1 2 2 1

0-2 POTENCIAL PARA 
EXPANSÃO URBANA

2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1,5 0,5

0-2 CONTIGUIDADE A ÁREAS 
URBANIZADAS E VETORES 
DE URBANIZAÇÃO

2 2 2 2 0 1,5 2 1 1,5 2 2 2 1

0-1 EXISTÊNCIA DE INFRA-
ESTRUTURA E SERVIÇOS 
URBANOS

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0

TOTAL ATRIBUÍDO 7 4 2 3 0,5 5 5 1 4,5 4 6,5 5,5 2,5

PESO ITEM UNIDADES DE PAISAGEM (continuação)

8 9 10a 10b 11a 11b 11c 12 13 14 15 16

0-2 INEXISTÊNCIA DE 
RESTRIÇÃO AMBIENTAL 
(APTIDÃO PARA 
URBANIZAÇÃO)

2 1 1 1 0 1 0 0 0,5 1 0 0,5

0-2 POTENCIAL PARA 
EXPANSÃO URBANA

2 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 1,5 0 0 0

0-2 CONTIGUIDADE A ÁREAS 
URBANIZADAS E VETORES 
DE URBANIZAÇÃO

2 0 0,5 0 1 0,5 0 2 1 1 0 0

0-1 EXISTÊNCIA DE INFRA-
ESTRUTURA E SERVIÇOS 
URBANOS

1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0

TOTAL ATRIBUÍDO 7 1,5 2 1 1,5 1,5 0 2,5 3 2 0,5 0,5

 Tabela 20 – Potencial para uso Urbano
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 Mapa 19
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 Tabela 21 – Potencial para uso de Lazer e Comunicação

PESO ITEM UNIDADES DE PAISAGEM

 1a 1b 1c 1d 2 3a 3b 4 5 6a 6b 7a 7b

0-2 QUALIDADE DA
VEGETAÇÃO

1 2 2 2 1 0 0,5 2 0,5 0,5 1 0 0

0-2 CARACTERÍSTICAS CÊNICAS 
DAS ÁGUAS

1 2 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0

0-3 VALORES CÊNICOS, 
HISTÓRICOS E CULTURAIS

2 0,5 0,5 3 3 0 1 3 0 0 0 0,5 0

0-2 HABITAT DE VIDA 
SELVAGEM, ÁGUA E 
FLORESTA

0,5 1,5 2 2 1 0 0,5 2 0,5 0 0,5 0 0

0-3 EXISTÊNCIA DE PONTOS DE 
INTERESSE EXISTENTES OU 
POTENCIAIS

3 2 0 3 3 3 1 3 1 1 0 0,5 0

0-2 MARGENS DE RIOS E 
REPRESAS

1 2 2 2 2 0 2 2 2 0,5 0 0 0

TOTAL ATRIBUÍDO 8,5 10 8,5 14 11 3 6 14 5 2 1,5 1 0

PESO ITEM UNIDADES DE PAISAGEM (continuação)

8 9 10a 10b 11a 11b 11c 12 13 14 15 16

0-2 QUALIDADE DA
VEGETAÇÃO

0 0 2 2 2 2 1 1 0,5 0 0,5 2

0-2 CARACTERÍSTICAS CÊNICAS 
DAS ÁGUAS

0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 0,5 2

0-3 VALORES CÊNICOS, 
HISTÓRICOS E CULTURAIS

0 0 1 2 1 2 3 0 2 0 0 1,5

0-2 HABITAT DE VIDA 
SELVAGEM, ÁGUA E 
FLORESTA

0 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0,5 2

0-3 EXISTÊNCIA DE PONTOS DE 
INTERESSE EXISTENTES OU 
POTENCIAIS

0 1 1,5 2 1 2 3 1 3 0 0,5 3

0-2 MARGENS DE RIOS E 
REPRESAS

0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2

TOTAL ATRIBUÍDO 0 1 9,5 11 10 12 10 7 11,5 0 4 12,5



175CAPITULO 4
A PAISAGEM DA URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA: A FORMAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES REGIONAL 

 Mapa 20



176CAPITULO 4
A PAISAGEM DA URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA: A FORMAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES REGIONAL 

 Tabela 22 – Potencial para Conservação da Paisagem

PESO ITEM UNIDADES DE PAISAGEM

 1a 1b 1c 1d 2 3a 3b 4 5 6a 6b 7a 7b

0-2 INTEGRIDADE
DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO 
NATIVA (BIODIVERSIDADE)

0 0,5 1 2 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0

0-1 POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO 
DE CORREDORES ECOLÓGICOS 
E DE INTEGRAÇÃO DE 
FRAGMENTOS

1 1 1 1 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0

0-1 INTEGRIDADE DE RIOS E 
CÖRREGOS

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0

0-1 VALORES CÊNICOS E 
CULTURAIS

1 0 0,5 1 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0

0-1 HABITATS SIGNIFICATIVOS 
PARA FAUNA

0 0,5 0,5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

0-1 MANCHAS SIGNIFICATIVAS 
DE  VEGETAÇÃO

0 0,5 1 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0

0-1 POTENCIAL COMO ZONA 
DE AMORTECIMENTO DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS

0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1

0-1 PRESENÇA SIGNIFICATIVA 
DE HIDROGRAFIA

1 2 2 2 1,5 0 2 2 2 1 0 0 0,5

TOTAL ATRIBUÍDO 3 6 6,5 8,5 7,5 0,5 2 6,5 6 2,5 1 0,5 1,5

PESO ITEM UNIDADES DE PAISAGEM (continuação)

8 9 10a 10b 11a 11b 11c 12 13 14 15 16

0-2 INTEGRIDADE
DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO 
NATIVA (BIODIVERSIDADE)

0 0 1 1,5 1 1,5 1,5 1 0 0 0,5 0,5

0-1 POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO 
DE CORREDORES ECOLÓGICOS 
E DE INTEGRAÇÃO DE 
FRAGMENTOS

0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

0-1 INTEGRIDADE DE RIOS E 
CÖRREGOS

0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5

0-1 VALORES CÊNICOS E 
CULTURAIS

0 0 0,5 1 0,5 1 1 0 1 0 0 0,5

0-1 HABITATS SIGNIFICATIVOS 
PARA FAUNA

0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

0-1 MANCHAS SIGNIFICATIVAS 
DE  VEGETAÇÃO

0 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 1

0-1 POTENCIAL COMO ZONA 
DE AMORTECIMENTO DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0-1 PRESENÇA SIGNIFICATIVA 
DE HIDROGRAFIA

0,5 0,5 1 2 2 2 2 0,5 2 0 1 2

TOTAL ATRIBUÍDO 1 2 6,5 9 8 9 9,5 4,5 6,5 1 4 7,5
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 Mapa 21
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A partir desses quatro mapas, gerou-se o Mapa Síntese Analítico e o quadro 

apresentados a seguir
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 Mapa 23
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

1a Urbanização 
consolidada

• Ausência de arborização 
equilibrada no tecido urbano;
• Ineficiência de gestão dos 
espaços públicos;
• Escassez de iniciativas públicas 
voltadas aos espaços livres;
• Carência de espaços culturais e 
de lazer;
• Pressão imobiliária para a 
construção de loteamentos 
horizontais predominantemente 
fechados; 
• Oferta insuficiente de 
infraestrutura, equipamentos e 
serviços de saúde e educação;
• Tratamento insuficiente de 
esgoto;
• Tendência à instalação de 
indústrias ao longo do Rio 
Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (hidrovia).

• Articular no plano geral 
do parque as atividades e os 
projetos específicos, agregando 
os pontos de interesse regional, 
preservando valores culturais e 
de paisagem;
• Elaborar desenho de nova 
tipologia de tecido urbano, com 
projetos de espaços livres e de 
infraestrutura verde;
• Propor criação de espaços para 
agricultura urbana;
• Propor plano urbanístico-
paisagístico; 
• Ampliar para 100% a coleta e o 
tratamento do esgoto;
• Propor plano de mobilidade e 
acessibilidade; 
• Ampliar a oferta de 
equipamentos e serviços 
públicos; 
• Sugerir criação de polos 
de pesquisa e qualificação 
profissional; 
• Elaborar projetos de geração de 
renda para a população;
• Desenvolver estudos sobre 
impactos gerados pela indústria 
de joia em Limeira;
• Direcionar o crescimento 
industrial para os distritos 
industriais, permitindo maior 
controle de poluição;
• Estudar a aprovação de 
indústrias e agroindústrias cujos 
efluentes e/ ou impactos não 
comprometam os demais usos.

 Quadro 1
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

1b Urbanização 
próxima de 
vegetação 
arbórea pre-
dominante e 
terreno me-
nos aciden-
tado

• Crescimento descontrolado da 
urbanização;
• Oferta insuficiente de 
infraestrutura, equipamentos e 
serviços;
• Tratamento insuficiente de 
esgoto;
• Ineficiência de gestão dos 
espaços públicos;
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica);

• Desenvolver projetos de espaços 
livres;
• Desenvolver projeto de 
infraestrutura verde (em áreas de 
inundação em Rio Claro); 
• Propor desenho de nova 
tipologia de tecido urbano;
• Sugerir criação de espaços para 
agricultura urbana;
• Ampliar para 100% a coleta e o 
tratamento do esgoto;
• Propor áreas apropriadas ao 
crescimento urbano de baixa a 
média densidade;
• Restringir a ocupação industrial 
e agroindustrial; 

1c Urbanização 
próxima de 
vegetação 
predomi-
nante com 
terreno mais 
acidentado

• Algumas áreas são restritas 
à urbanização por fragilidade 
ambiental;
• Oferta Insuficiente de 
infraestrutura, equipamentos e 
serviços;
• Tratamento insuficiente de 
esgoto;
• Ineficiência de gestão dos 
espaços públicos.

• Desenvolver projeto de 
infraestrutura verde, espaços de 
lazer e corredores ecológicos;
• Propor a criação de áreas de 
conservação ambiental;
• Restringir o uso agrícola 
(monocultura);
• Restringir a urbanização em 
Piracicaba e Rio Claro e baixa 
densidade de ocupação;
• Restringir a ocupação industrial 
e agroindustrial.

1d O rio Piraci-
caba e suas 
margens

• Urbanização intensa; 
• Poluição das águas;
• Área facilmente alagável nos 
períodos de chuva.

• Valorizar a grande importância 
simbólica, cultural, histórica e 
recreativa da cidade de Piracicaba 
e da região;
• Valorizar a qualidade cênica 
regional;
• Propor Projeto local para 
“parque agroambiental”;
• Desenvolver projeto de 
infraestrutura verde;
• Recomendar a criação de 
corredores ecológicos;
• Sugerir a criação de centro de 
pesquisa ambiental.

 Quadro 1 (continuação)
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 Quadro 1 (continuação)

Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

2 Áreas urba-
nas dispersas 
e em área 
rural

• Chácaras de uso urbano, 
condições insuficientes de 
infraestrutura: ausência de coleta 
e/ ou tratamento de esgoto, 
de iluminação pública e de 
abastecimento de água. Maior 
degradação ambiental;
• Tendência de crescimento 
de uso urbano das chácaras de 
recreio;
• Conflito entre uso agrícola e 
uso rural; 
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana;
• Urbanização dentro da APM; 
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica);
• Tendência de transformação 
do distrito de Artemis, com 
possível integração entre os 
modais ferroviário, dutoviário e 
rodoviário, previsto no plano da 
APLA   (ver anexo I).

• Desenvolver um projeto local 
do “parque agroambiental”, 
articulando pontos de interesse 
regional destinados às atividades 
de ecoturismo, educação 
ambiental e lazer;
• Recomendar a criação de 
espaços de atividade cultural, de 
recreação e de conservação;
• Sugerir desenvolvimento de 
projeto de infraestrutura verde;
• Incentivar os pequenos 
produtores rurais (do Bairro dos 
Pires em Limeira, do Cascalho 
em Cordeirópolis, região leste 
de Araras, da Assitência em 
Rio Claro, do Tanquinho em 
Piracicaba, entre outros); 
• Controlar o uso de agrotóxicos;
• Sugerir melhorias nas 
estradas rurais (que apresentam 
problemas de erosão);
• Propor restrições á 
monocultura; (maior proibição 
do uso agrícola); 
• Incentivar a baixa densidade 
com alta permeabilidade do solo;
• Elaborar plano para tratamento 
de esgoto (fundamental no 
Bairro dos Pires, devido à área de 
captação de água);
• Estudar o impacto no distrito 
de Artemis;
• Restringir a ocupação industrial 
e agroindustrial. 

                                12

12  Arranjo Produtivo Local do Álcool da Região do Piracicaba
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

3a Área indus-
trial ao longo 
de rodovias

• Paisagem árida devido à 
presença maciça de grandes 
galpões industriais e de logística;
• Tráfego intenso de veículos e 
precariedade dos acostamentos 
para uso recreativo e esportivo 
(como ciclovias);
• Tendência à instalação de 
indústrias ao longo do Rio 
Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Propor a criação de grandes 
vias de infraestuturais (como 
nos casos europeus estudados), 
ciclovias e acesso a pontos 
significativos de interesse 
regional;
• Sugerir o desenvolvimento de 
projeto de conexão de pontos de 
interesse regional;
• Restringir a urbanização;
• Verificar áreas aptas à 
industrialização.

3b Área indus-
trial ao longo 
de cursos 
d´água

• Concentração industrial em 
proximidade ao Rio Piracicaba e 
maior possibilidade de poluição 
das águas;
• Tendência à instalação de 
indústrias ao longo do Rio 
Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Sugerir a criação de espaços 
de conservação e de lazer de 
interesse regional;
• Elaborar projetos de corredores 
e de recuperação ambiental; 
• Restringir o uso agrícola;
• Restringir a urbanização;
• Estudar a aprovação de 
agroindústrias e indústrias, desde 
que com devido tratamento de 
efluentes.

4 Floresta 
Edmundo 
Navarro

Pressão da área urbana e da 
plantação da cana-de-açúcar.

• Valorizar a grande importância 
simbólica, cultural, histórica e de 
lazer da cidade de Rio Claro e da 
região;
• Valorizar a qualidade cênica 
regional;
• Propor projeto local para 
“parque agroambiental”;
• Elaborar atividades de pesquisa;
• Restringir o uso agrícola;
• Recomendar restrição à 
urbanização;
• Restringir a ocupação industrial 
e agroindustrial.

 Quadro 1 (continuação)
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

5 Área com 
fragmentos 
de urbaniza-
ção, topo-
grafia plana, 
predomi-
nância de 
agropecuária 
e de rede hí-
drica (brejos 
e represa), 
e fragmen-
tados de 
vegetação

• Áreas alagadiças;
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana;
• Proximidade da cana com as 
APPs;
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Recuperar áreas de manancial 
(APM) em Cordeirópolis; 
• Propor a criação de corredores 
ecológicos.
• Estudar a aprovação do uso 
agrícola, desde que observadas as 
áreas de conservação;
• Sugerir práticas 
conservacionistas do solo;
• Verificar as áreas apropriadas 
ao crescimento urbano de baixa 
a média densidade e restringi-lo 
nas áreas de conservação;
• Restringir a ocupação industrial 
e agroindustrial.

6a Área com 
fragmentos 
de urbaniza-
ção, topo-
grafia mais 
plana, predo-
minância de 
agropecuária, 
e fragmenta-
dos de rede 
hídrica e 
ausência de 
vegetação 

• Vazio urbano entre a rodovia e 
a represa; 
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana.

• Recuperar áreas de APPs e 
revegetação ao longo dos cursos 
d´água; 
• Controlar o aumento das áreas 
de produção da cana;
• Valorizar a expansão controlada 
da urbanização e o baixo 
adensamento;
• Estudar a aprovação do uso 
industrial junto a faixas lindeiras 
à rodovia Anhanguera com 
devido tratamento de efluentes. 

 Quadro 1 (continuação)
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

6b Área com 
fragmentos 
de urbaniza-
ção, topo-
grafia mais 
plana, predo-
minância de 
agropecuária 
e fragmen-
tos de rede 
hídrica e 
vegetação

• Vazio urbano e fragmentação 
do tecido atual.

• Propor o desenho de nova 
tipologia de tecido urbano e 
projeto de infraestrutura verde;
• Sugerir a criação de espaços 
para agricultura urbana;
• Recomendar a criação de 
espaços livres de interesse 
preferencialmente municipal;
• Estudar e verificar as áreas 
indicadas ao uso agrícola;
• Melhorar a oferta de 
equipamentos e serviços 
públicos;
• Implementar infraestrutura e 
sistema viários;
• Controlar a expansão urbana de 
médio a alto adensamento;
• Restringir o uso industrial e 
agroindustrial.

7a Área com 
urbanização 
dispersa, 
topogra-
fia menos 
acidentada, 
predominân-
cia de agro-
pecuária e 
ausência de 
vegetação e 
rede hídrica

• Área de monocultura
(cana-de-açúcar, milho e laranja)
• Empobrecimento do solo, uso 
de agrotóxicos e possíveis focos 
das queimadas.

• Propor a criação de 
espaços livres de interesse 
preferencialmente municipal;
• Incentivar a reserva de áreas 
para produção rural;
• Estudar aprovação do uso 
agrícola, desde que com 
limitações à monocultura;
• Incentivar as práticas 
conservacionistas do solo;
• Propor estudos de possibilidade 
de expansão urbana; 
• Verificar a possibilidade 
de criação de novos distritos 
industriais e instalação da 
agroindústria próximos a 
rodovias.

 Quadro 1 (continuação)
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

7b Área com 
urbanização 
dispersa, 
topogra-
fia menos 
acidentada, 
predominân-
cia de cana-
-de-açúcar e 
ausência de 
vegetação e 
rede hídrica

• Área de monocultura (cana-de-
açúcar);
• Empobrecimento do solo 
devido ao uso de agrotóxicos e 
possíveis focos de queimadas;
• Presença do cultivo de cana-
de-açúcar em áreas de proteção 
municipal e em áreas de proteção 
de manancial; 
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Criação de espaços livres de 
interesse preferencialmente 
municipal;
• Estudar a aprovação do uso 
agrícola com limitações à 
monocultura, restringindo-a 
e controlando-a, quando 
próxima a áreas de conservação 
e preservação e a pontos de 
alagamento (Araras);
• Incentivar práticas 
conservacionistas do solo; 
• Estimular o desenvolvimento 
urbano, com baixo adensamento 
nas áreas próximas ao perímetro 
urbano;
• Avaliar os impactos a serem 
gerados pela concentração das 
indústrias no Rio Piracicaba.

8 Área com 
urbanização 
dispersa, 
topogra-
fia menos 
acidentada e 
ausência de 
agropecuária, 
de vegetação 
e de rede 
hídrica

• Vazio urbano. • Recomendar desenho de nova 
tipologia de tecido urbano e 
projeto de infraestrutura verde;
• Sugerir a criação de 
espaços livres de interesse 
preferencialmente municipal;
• Propor a criação de espaços 
para agricultura urbana
• Recomendar a implementação 
de infraestrutura e sistema viário;
• Melhorar a oferta de 
equipamentos e serviços 
públicos;
• Estimular o desenvolvimento 
urbano com médio a alto 
adensamento;
• Verificar a possibilidade 
de criação de novo distrito 
industrial. 

 Quadro 1 (continuação)
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

9 Área com 
urbanização 
dispersa, 
topografia 
acidentada, 
predomínio 
de cana-de-
-açúcar e 
fragmentos 
de vegetação 
arbórea e de 
rede hídrica

• Área de monocultura
(cana-de-açúcar);
• Empobrecimento do solo e 
possíveis focos das queimadas;
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana;
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Incentivar a reserva de área 
destinada à produção rural;
• Estudar aprovação do uso 
agrícola, desde que com 
limitações à monocultura;
• Propor estudos sobre a 
área urbanizável em Limeira, 
admitindo crescimento urbano e 
agroindustrial. 

10a Área com 
urbanização 
dispersa, 
topogra-
fia menos 
acidentada e 
predomínio 
de agropecu-
ária, de ve-
getação e de 
rede hídrica

• Áreas de proteção aos 
mananciais e proximidade da 
cana ao Rio Piracicaba;
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana;
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Área com características 
diversificadas de alto potencial à 
criação de espaços de conservação 
e de lazer de interesse regional;
• Recomendar o desenvolvimento 
de projeto local do “parque 
agroambiental”, articulando pontos 
de interesse regional, destinados as 
atividades de ecoturismo, cultura, 
educação ambiental e lazer;
• Propor criação de corredores 
ecológicos;
• Recomendar controle severo da 
expansão da cana, observando os 
limites das áreas de conservação e 
recuperação;
• Na área de MZR-PM     de 
Limeira, restringir a ocupação 
urbana e agrícola próximas a área 
inundável - lagoa intermitente, 
área alagável na junção do 
Ribeirão dos Pires e dos ribeirões 
do Pinhal e Tabajara);
• Nas áreas urbanizáveis em 
Piracicaba e Limeira, estudar o 
adensamento mais adequado para 
um projeto de infraestrutura verde;
• Avaliar os impactos a serem 
gerados pela concentração das 
indústrias no Rio Piracicaba.

 Quadro 1 (continuação)

                    13

13  Macrozona Rural de Proteção aos Mananciais de Limeira (MZR-PM - lei complementar no. 442/09)
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

10b Área com 
urbanização 
dispersa, 
topogra-
fia menos 
acidentada e 
predomínio 
de cana-de-
-açúcar, de 
vegetação 
e de rede 
hídrica

• Sobreposição da cana-de-
açúcar em áreas de vegetação 
significativa;
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana;
• Presença de tipos de extração 
mineral: pedreiras, calcário, 
argila;
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Áreas com características 
diversificadas de alto potencial 
à criação de espaços de 
conservação e de lazer;
• Desenvolver projeto local 
do “parque agroambiental”, 
articulando pontos de interesse 
regional, destinados as atividades 
de ecoturismo, cultura, educação 
ambiental e lazer (área de projeto 
local em Santa Gertrudes);
• Recuperação ambiental. 
(Em Araras, há destruição de 
vegetação nas áreas de APPs, 
nascentes sem cobertura vegetal 
dentro de grande mancha de 
cultivo da cana e pontos de 
alagamento. Em Cordeirópolis 
e Limeira, há destruição de 
vegetação nas áreas de APPs no 
Ribeirão Tabajara e Ribeirão do 
Pinhal);
• Propor a criação de corredores 
ecológicos;
• Propor estudo de áreas 
adequadas e as limitações 
à exploração de recursos, 
principalmente de argila; 
• Restringir o uso agrícola e 
controlar a expansão da cana; 
• Restringir a ocupação urbana
• Restringir o uso industrial.

 Quadro 1 (continuação)
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

11a Área com 
urbanização 
dispersa, 
topografia 
acidentada e 
predomínio 
de agropecu-
ária, de ve-
getação e de 
rede hídrica

• Parte da área encontra-se em 
APA e área de conservação 
municipal (Rio Claro);
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana.

• Área com características 
diversificadas de alto potencial 
à criação de espaços de 
conservação e de lazer;
• Desenvolver projeto local 
do “parque agroambiental”, 
articulando pontos de interesse 
regional, destinados as atividades 
de ecoturismo, cultura, educação 
ambiental e lazer;
• Propor criação de corredores 
ecológicos;
• Restringir o uso agrícola e 
controle da expansão da cana; 
• Restringir a ocupação urbana;
• Restringir o uso industrial.

11b Área com 
urbanização 
dispersa, 
topografia 
acidentada e 
predomínio 
de cana-de-
-açúcar, de 
vegetação 
e de rede 
hídrica

• Sobreposição da cana-de-
açúcar em áreas de vegetação 
significativa;
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana;
• Presença de tipos de extração 
mineral: pedreiras, calcário, 
argila;
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Áreas com características 
diversificadas de alto potencial 
à criação de espaços de 
conservação e de lazer;
• Recomendar a elaboração 
de projeto local do “parque 
agroambiental”, articulando 
pontos de interesse regional, 
destinados as atividades de 
ecoturismo, cultura, educação 
ambiental e lazer;
• Propor criação de corredores 
ecológicos;
• Desenvolver projetos de 
recuperação ambiental
• Propor estudo de áreas 
adequadas e os limites à 
exploração, principalmente de 
argila;
• Recomendar o controle 
severo da expansão da cana, 
observando os limites das áreas 
de conservação e recuperação;
• Restringir a ocupação urbana;
• Restringir o uso industrial

 Quadro 1 (continuação)
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

11c Morro Azul • Sobreposição da cana-de-
açúcar em áreas de vegetação 
significativa;
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana;
• Presença de tipos de extração 
mineral: pedreiras, calcário, argila.

• Valorizar a grande importância 
simbólica, cultural, histórica e 
recreativa da cidade da região;
• Valorizar a qualidade cênica 
regional;
• Desenvolver de projeto local 
do “parque agroambiental”, 
articulando pontos de interesse 
regional, destinados a atividades 
de ecoturismo, cultura, educação 
ambiental e lazer;
• Estimular a recuperação 
ambiental gradativa, em especial 
das nascentes. Desenvolver plano 
para retirada da cana e estudar 
impactos dessa monocultura nas 
encostas;
• Propor estudo de áreas adequa-
das e dos limites à exploração, 
principalmente de argila;
• Recomendar controle severo da 
expansão da cana, observando os 
limites das áreas de conservação 
e recuperação;
• Restringir a ocupação urbana;
• Restringir o uso industrial.

12 Área com 
urbanização 
dispersa, 
topografia 
acidentada, 
predomínio 
de agropecu-
ária, e presen-
ça de vegeta-
ção e de rede 
hídrica

• Restrição à urbanização por 
fragilidade ambiental;
• Pressão para aumento das áreas 
de cultivo de cana;
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica).

• Propor nova tipologia de tecido 
para criação de espaços livres de 
interesse municipal e projeto de 
infraestrutura verde;
• Incentivar a reserva de áreas 
para produção rural;
• Exigir controle do uso de 
agrotóxicos; 
• Propor restrições à 
monocultura; (maior proibição 
do uso agrícola); 
• Controlar a urbanização, 
com baixa densidade, alta 
permeabilidade do solo e 
tratamento de esgoto.

 Quadro 1 (continuação)
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

13 Área sem 
urbanização, 
topogra-
fia menos 
acidentada e 
predomínio 
de agropecu-
ária e de rede 
hídrica (bre-
jos e represa), 
fragmentos 
de vegetação

• Área de monocultura (cana-de-
açúcar) e conflito com área de 
represa;
• Pressão para aumento das 
áreas de cultivo de cana (área 
praticamente ocupada pela 
monocultura).

• Área com características 
diversificadas de alto potencial 
à criação de espaços de 
conservação e recreação de 
interesse regional;
• Recomendar o desenvolvimento 
de projeto local do “parque 
agroambiental”, articulando 
pontos de interesse regional, 
destinados a atividades de 
ecoturismo, cultura, educação 
ambiental e lazer;
• Incentivar a maior abrangência 
do Projeto Passarinhar  
(Iracemápolis);
• Recomendar a criação de 
corredores ecológicos e áreas de 
recuperação ambiental;
• Estudar a viabilidade das terras 
aptas ao uso agrícola em áreas 
determinadas, com cuidados 
com a proximidade com áreas de 
represa (recuperação ambiental);
• Estimular práticas 
conservacionistas do solo;
• Estudar áreas de uso industrial 
próximo as rodovias 

 Quadro 1 (continuação)

         14

14  O fotógrafo Tiago Degaspari é autor do Projeto Passarinhar e através deles registrou 115 
espécies de aves, mamíferos e répteis em Iracemápolis, durante o ano de 2010. Informações dis-
poníveis em: < http://www.ecofoto.com.br/blog/2011/02/mais-de-100-especies/>. Acesso em05 
ago. 2011
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Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

14 Área sem 
urbanização, 
topografia 
acidentada, 
predomínio 
de agropecu-
ária e frag-
mentos de 
rede hídrica e 
de vegetação

• Área de monocultura (cana-de-
açúcar);
• Empobrecimento do solo 
devido ao uso de agrotóxicos e 
possíveis focos de queimadas;
• Pressão para aumento das 
áreas de cultivo de cana (área 
praticamente ocupada pela 
monocultura).

• Recomendar a implantação 
de projeto local do “parque 
agroambiental”, articulando 
pontos de interesse regional, 
destinados a atividades de 
ecoturismo, cultura, educação 
ambiental e lazer;
• Elaborar projeto de ciclovias no 
meio rural;
• Estudar a viabilidade das terras 
aptas ao uso agrícola e restrições;
•  Incentivar a reserva de áreas 
para produção rural;
• Restringir a ocupação urbana;
• Estimular a ocupação urbana 
de baixo adensamento apenas em 
Santa Bárbara d´Oeste; 
• Restringir o uso industrial das 
áreas.

15 Área com 
urbanização 
dispersa, 
topogra-
fia menos 
acidentada, 
predomínio 
de plantação 
de laranja 
e milho, e 
presença de 
vegetação 
e de rede 
hídrica

• Áreas de monocultura em 
proximidades às áreas de APP;
•  Empobrecimento do solo, uso 
de agrotóxicos em área de ponto 
de captação de água;
• Pressão para aumento das 
áreas de cultivo de cana (área 
praticamente ocupada pela 
monocultura).

• Estimular o potencial para 
criação de espaços livres, atividades 
culturais e qualidade cênica;
• Recomendar o desenvolvimento 
de projeto local do “parque 
agroambiental”, articulando 
pontos de interesse regional, 
destinados a atividades de 
ecoturismo, cultura, educação 
ambiental e lazer;
• Elaborar projeto de ciclovias em 
meio rural;
• Estimular projetos de 
recuperação ambiental (APPs em 
Cordeirópolis e Limeira Ribeirão 
Tabajara e Ribeirão do Pinhal);
• Incentivar a reserva de áreas 
para produção rural;
• Estimular controle do uso de 
agrotóxicos;
• Estimular o uso agrícola 
(laranja e milho) com práticas 
conservacionistas do solo.

 Quadro 1 (continuação)
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Esse quadro nos permitiu avaliar os conflitos, a potencialidade e as propos-

tas por unidade de paisagem, agrupando-as em quatro grandes temas: o urbano, o 

industrial, o agrícola, a conservação. A partir desses, foram tratados também outros 

Unidade de
Paisagem Conflitos e fragilidades Potencialidades e Propostas

16 Área com 
urbanização 
dispersa, 
topografia 
acidentada, 
predomínio 
de plantação 
de laranja 
e milho, e 
presença de 
vegetação 
e de rede 
hídrica

• Problemas de erosão;
• Tendência de instalação 
de indústrias ao longo do 
Rio Piracicaba, considerado 
importante vetor de fluxo de 
economia (rede hídrica);
• Pressão para aumento das 
áreas de cultivo de cana (na 
área praticamente ocupada pela 
monocultura);
• Tendencia do crescimento 
de uso urbano das chácaras de 
recreio.

• Alta concentração de pontos de 
interesse regional;
• Recomendar o desenvolvimento 
de projeto local do “parque 
agroambiental”, articulando 
pontos de interesse regional, 
destinados a atividades de 
ecoturismo, cultura, educação 
ambiental e lazer;
• Elaborar projeto de 
infraestrutura verde;
• Verificar potencial para criação 
de UCs;
• Desenvolver projeto de 
recuperação ambiental;
• Incentivar a reserva de áreas 
para produção rural;
• Estimular o uso agrícola 
(laranja e milho) com práticas 
conservacionistas do solo e 
controle do uso de agrotóxicos;
• Exigir o controle severo da 
expansão da cana-de-açúcar na 
porção sudoeste e proibição na 
porção de MZR-PM (Limeira), 
observando os limites das áreas 
de conservação e recuperação;
• Controlar o crescimento 
da urbanização, estimulando 
a baixa densidade e alta 
permeabilidade e tratamento de 
esgoto. (Principalmente nas áreas 
próximas ao Rio Piracicaba onde 
há a ocupação de chácaras de 
recreio para finais de semana).

 Quadro 1 (continuação)
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temas de relevância para a pesquisa. Já o lazer foi tratado transversalmente dentro 

dos temas citados. 

Esses quatro grandes temas serviram apenas para direcionar a avaliação dos 

principais usos no território, mas são os espaços livres que se constituem como tema 

vertical e foco principal da proposta para o “parque agroambiental”.

Os espaços livres formam um sistema, podendo abrigar soluções múltiplas 

e benéficas para os sistemas ecológicos, a conservação ou o uso racional dos recursos 

ambientais e para a prática social, havendo, por exemplo, a possibilidade de se criarem 

lugares onde se estabelece a cultura local ou ainda onde se produzem novas formas 

culturais e de sociabilidade. 

São proposições de conexões mais significativas da paisagem que se efetivam 

pela realização de espaços de fruição pública através de projetos pontuais e lineares, 

sejam eles em propriedade pública ou privada: os parques, as ciclovias no meio rural, a 

conservação de áreas ambientalmente sensíveis, os recursos cênicos, o projeto de infra-

estrutura verde, os corredores ecológicos.

 Nesses projetos, múltiplos papéis podem se desenvolver, como por exemplo, 

o da produção agrícola, o de circulação, de drenagem, das atividades de ócio, de conví-

vio público, de marcos referenciais e de conservação ambiental. 

Unidades essencialmente urbanas 

O planejamento e a escolha das áreas que comportarão o crescimento po-

pulacional e migratório deverão considerar uma projeção de crescimento regional. 

Se as taxas de crescimento anual continuarem em 1,5% (em média) haverá, nos pró-

ximos 10 anos, um crescimento aproximado de 150 mil habitantes. O aumento das 

áreas urbanas não poderá prejudicar a capacidade das áreas para os demais usos. 

Nas áreas urbanas, pode haver um desenvolvimento mais intenso, variando 

do baixo ao alto adensamento, dependendo de indicações de um planejamento de ver-

tente urbanística e paisagística que oriente o ordenamento do uso e ocupação do solo, 

evitando a especulação imobiliária e a segregação socioespacial. 

Deve-se considerar ainda a grande quantidade de áreas que estão sendo urbaniza-

das por diversas empresas imobiliárias com intuito de obter mais lucro que o obtido por meio 
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da produção da cana. Muitas áreas que serviam a essa produção estão se transformando em 

loteamentos, tanto horizontais quanto verticais, para os mais variados estratos de renda. 

É um processo que se intensificou após a crise mundial de 200815, momento 

em que se buscam investimentos considerados mais “seguros” com novas ofertas e fa-

cilidades de financiamento. 

O crescimento da construção civil evidenciou o problema da falta de qualifi-

cação profissional na região. Mesmo com inúmeras escolas técnicas, falta ainda uma 

melhor capacitação técnica e a formação profissional da mão-de-obra. 

Além da construção civil, a agroindústria é outro setor que necessita da qua-

lificação profissional, buscando-se maior eficiência produtiva e minimização dos im-

pactos e problemas da região: as extrações da argila, as queimadas da cana, a degrada-

ção da vegetação remanescente, o tratamento adequado dos efluentes, a drenagem das 

águas pluviais, a perda de áreas de produção rural para a produção da monocultura 

(especialmente da cana) e desta para a especulação imobiliária.

A criação de polos de pesquisa e qualificação profissional voltados à agroin-

dústria, ao agronegócio e à construção civil podem melhorar essa situação, fortalecen-

do o papel das faculdades e universidades públicas e privadas existentes em parcerias 

com o poder público local. 

Da infraestrutura, a situação mais precária é a baixa oferta de coleta e trata-

mento do esgoto, demonstrando a necessidade de ampliação desse percentual em todos 

os municípios, com exceção de Araras e Americana. 

O sistema de transporte público também é bastante preocupante e merece 

maior atenção. Nesse tema, englobam-se as soluções para acessibilidade e mobilida-

de, procurando incentivar a criação de programas de melhoramento das calçadas e de 

tratamento paisagístico, entendendo a paisagem em seu sentido amplo, atendendo às 

necessidades e aos interesses dos moradores. 

Um novo modelo urbanístico poderia não somente privilegiar o pedestre, mas 

também repensar novas formas de ocupação no lote, levando em conta o potencial 

15  Em Limeira, esse processo de grande crescimento de loteamentos começou nos anos 1990, 
foi ampliando-se na primeira década do novo século e se intensificou com a crise mundial.
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construtivo e os recuos, e propiciar a interação entre os moradores e o desenho com 

princípios da drenagem natural, viabilizada pelas grades verdes16.

Os projetos de infraestrutura verde podem estar presentes na revitalização de 

cidades. O desafio, como afirma Cormier e Pellegrino (2008, p. 139), é levar os morado-

res das cidades a se identificarem e se conectarem com a infraestrutura verde, conquis-

tadas por meio da educação (por meio do ensino dos sistemas naturais e sua aplicação 

do meio ambiente), da identidade regional, da arte (pelo papel que exercem os artistas 

na fundamentação dos conceitos dos projetos) e da oferta de espaços de encontro, lazer 

e de composição da paisagem.

Entretanto, como apontado na caracterização socioeconômica, a oferta de es-

paços de cultura e lazer ainda é deficiente. 

Nas áreas urbanas periféricas, os principais problemas se referem à proximidade de 

vegetação arbórea maciça (unidade 1b), à topografia acidentada e à maior fragilidade, com 

solos propícios à erosão (1c). São áreas onde se desejaria evitar futuros impactos negativos e 

dar maior atenção ao crescimento urbano e econômico. Apesar de aptas para uso da agricul-

tura, porém, deve-se evitar a expansão o cultivo da cana nessas áreas, pois nas queimadas da 

palha, as árvores do entorno também sofrem. Pode ser evitado o contato aproximado com a 

represa no município de Araras, que apresenta fragmentos significativos de vegetação nativa e 

é local de captação de água para abastecimento público. Em parte delas, ainda estão presentes 

a diversidade da atividade agropastoril, como em Araras, Limeira, Piracicaba e Rio Claro. 

A Unidade 1d refere-se ao Rio Piracicaba e as suas margens na área urbana 

mais consolidada e onde se concentram vários pontos de interesse regional. É o trecho 

mais problemático e sujeito a inundações.

Unidades de concentração e crescimento industrial 

Nas unidades 3a e 3b se configuram os agrupamentos industriais e, na Unida-

de 8, indica-se a expansão industrial. 

16  A combinação de diversas tipologias, como a biovaleta, o canteiro pluvial, o jardim de chuva 
e a lagoa pluvial, em seus múltiplos arranjos, forma uma rede de intervenções, visando a aplicar 
os princípios de drenagem natural das águas pluviais. Ver mais informações sobre tipologias em 
Cormier & Pellegrino (2008, p. 127-142)
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Em Limeira, não exitem distritos industriais efetivos, pois a área destinada a 

esse uso está abandonada. Além disso, existem muitos pontos informais de produção 

de bijuterias que provocam a poluição química das águas. Nesse caso, é necessário ma-

pear esses pontos e exigir a adequação dos resíduos químicos obtidos durante a fabri-

cação e o banho de joias. 

Pretende-se incentivar o crescimento industrial, inclusive o da agroindústria, ape-

nas nos distritos (locais onde pode haver oferta de infraestutura e maior controle da polui-

ção do solo e das águas) e a permanência dessas indústrias, desde que não poluidoras. 

A procura por novas áreas para a instalação das indústrias deve ser acompa-

nhada por estudos que adequem o crescimento desses usos e ajustem demandas e ne-

cessidades. Para a APLA17, as áreas mais interessantes para isso são aquelas às margens 

do Rio Piracicaba, já que o intuito é transformar o distrito de Artemis em uma Plata-

forma Logística Multimodal (modais hidro-ferro-rodo-dutoviário) para a exportação. 

Algumas indústrias já estão localizadas nessas margens, sendo necessário avaliar os 

impactos a serem gerados pela concentração desse uso.  

Unidades de produção agrícola 

A produção da cana na região apresenta constante expansão, gerando uma 

enorme pressão para aumento das áreas de cultivo. As áreas mais críticas são aquelas 

em que a plantação está extraindo paulatinamente a escassa vegetação nativa ainda 

presente, principalmente a da mata ciliar. O desafio é buscar alternativas tecnológicas 

para ampliar a produtividade sem aumentar as áreas de cultivo ou, ainda, buscar novas 

fontes de energia além dessa, auxiliando uma reavaliação dos aspectos positivos e ne-

gativos da produção energética baseada na monocultura.

Além disso, o problema é contraditoriamente social e ambiental quando se 

trata da substituição das queimadas pela colheita mecânica. Essa equalização depende 

de estudos de redirecionamento da população que sobrevive do corte da cana diante da 

gradativa introdução da mecanização.  Podem ser políticas voltadas a reinserção desses 

trabalhadores no campo ou na cidade.

17  Informação disponível em: <http://www.apla.org.br/>. Acesso em 08 ago. 2010. Ver anexo 1.
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Nas unidades 5, 6a, 7a, 7b e 9, grande parte é ocupada pela cana, com propen-

são de continuidade como área de produção agrícola (com a monocultura da cana, da 

laranja e do milho), de pecuária e de produção de mudas, nas quais se deveria controlar 

a utilização de agrotóxicos. Poderia ser recomendado um especial cuidado em áreas 

específicas, como as de restrições ambientais, as áreas de proteção ambiental em Santa 

Bárbara e Americana, os arredores da represa Salto Grande (Americana) e áreas de 

captação de água superficial (Limeira) e subterrânea (Santa Gertrudes). 

Na unidade 10a, além do potencial para uso agrícola e produção de mudas, se 

incentivaria a produção rural, o controle do uso de agrotóxico e a criação de agroflorestas.

Nessas áreas, além da produção agrícola, não se descarta a possibilidade de 

expansão urbana e de implantação de infraestrutura, com a criação de espaços livres de 

lazer com alta taxa de permeabilidade.

Unidades de conservação e reintrodução de vegetação

A conservação no “parque agroambiental” é entendida como aquela que define 

graus e níveis de controle da ação e ocupação humana e econômica (ocupação agrícola). 

Em cada unidade de paisagem, considera-se desde a mínima até a máxima restrição. 

Além de orientar as ocupações, indica-se reforçar a permanência de grandes 

manchas de vegetação remanescentes e criar novas manchas, que podem ser formadas 

por corredores ao longo dos cursos d´água ou por uma rede de corredores verdes, a fim 

de contribuir para a melhoria do microclima, da proteção da biodiversidade, da qua-

lidade das águas e; das condições de conservação do solo, controlando a erosão, além 

de favorecer as rotas de dispersão de espécies, aumentar a infiltração de águas pluviais, 

propiciar espaços para habitats de diferentes espécies e ainda oferecer espaços de lazer 

e de convívio social. 

São áreas mais restritas aos usos urbanos e à monocultura, efetuando-se um 

controle do avanço das plantações que ainda são sujeitas a queimadas (principal-

mente da cana-de-açúcar). Recomenda-se estimular a atividade agrícola através de 

práticas conservacionistas do solo, visando a diminuir o desgaste do solo e os pro-

cessos erosivos. Algumas medidas dessa prática consistem na rotação de culturas, na 

manutenção e no aumento das coberturas vegetais (vivas ou mortas), na manutenção 
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permanente de cobertura no solo, na preparação do solo em nível, no plantio direto 

e no terraceamento.

As unidades 10b, 11a, 11b, 12, 13, 14, 15 e 16, poderiam ser destinadas à con-

servação ambiental e à recuperação de APPs dos cursos d´água, das áreas de nascentes 

ocupadas pela cana e das áreas de captação de água no rio Corumbataí.

Na porção leste do município de Cordeirópolis, há nascentes cobertas pela 

cana-de-açúcar, que se dirigem à área de MZR-PM de Limeira. Contudo, o Plano Di-

retor desconsiderou a proposição de um macrozoneamento que abarcasse essa região. 

A unidade 11c se refere ao Morro Azul, uma área praticamente tomada pela 

plantação da cana, apesar das restrições colocadas pelo ZAA. Por se tratar de uma 

área com inúmeras nascentes, de apresentar topografia mais acidentada e de ser um 

referencial para a região, pretende-se propor recuperação ambiental, desenvolvendo 

práticas de ecoturismo, atividades de lazer e criação de mirantes e pontos de obser-

vação da paisagem.

Em algumas das unidades, sugerem-se atividades de agricultura de subsistência, 

fruticultura, agropecuária e incentivo à criação de agroflorestas e à produção de mudas. 



CAPÍTULO 5
DAS ORIGENS 
DO PARQUE AO 
CONCEITO DE 

“PARQUE REGIONAL 
CONTEMPORÂNEO”

C A P Í T U L O 5



202CAPITULO 5
DAS ORIGENS DO PARQUE AO CONCEITO DE PARQUE REGIONAL CONTEMPORÂNEO

O conceito de parque, em sua origem, aponta para as propriedades particula-

res de diversão das camadas mais abastadas, sendo gradualmente adquiridas para uso 

público, abrindo-se também às camadas sociais menos privilegiadas. 

Já o parque urbano brasileiro tem, historicamente, características de pro-

priedade pública. É visto como espaço de lazer, nas suas mais variadas manifestações 

(BARCELOS, 2000, p. 51). Mais recentemente, sobretudo a partir da Constituição de 

1988, os aspectos ecológicos e ambientais vêm sendo introduzidos como pontos de 

relevância dos parques urbanos. 

As transformações na esfera social ou físico-espacial vêm requerendo, nas no-

vas propostas, o avanço para além da grande escala verde que se contrapõe à cidade.  E 

quando se pensa a natureza dentro da cidade, do ponto de vista urbanístico e paisagís-

tico, raramente se consideram as demandas socioculturais de um ambiente urbano e 

humano, recriando-se aquilo que é “intocado”. 

Os parques fazem parte dos sistemas de espaços livres1, tornando-se impor-

tantes no desenho de áreas, sejam urbanas ou não, a fim de atenderem adequadamente 

tanto às atividades e necessidades humanas quanto às questões ambientais.

1 Esses são entendidos, segundo Magnoli (2006, p. 202) como todo espaço nas áreas urbanas e 
em seu entorno, não ocupados por edifícios. Não são apenas espaços internos ao tecido urbano, 
mas entre tecidos, englobando espaços livres de urbanização.
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Os modelos variaram conforme os períodos, os interesses e as transformações 

tecnológicas, científicas e culturais das sociedades. Em certa medida, apesar dos inte-

resses e intenções de governos e classes sociais dominantes, houve uma evolução de seu 

sentido igualitário, mediante a possibilidade de se encontrar espaços que propiciem, 

entre outras atividades, a expressão cultural. 

Na análise das formas e dos modelos de parques ou de demais espaços públi-

cos urbanos, se insere a investigação dos propósitos e das maneiras de apropriação de 

tal território pela comunidade. Segundo Magnoli, (2006, p.209) 

[...] a configuração, a conformação na história dos parques reflete, mais do 

que se quer pensar, intenções sociais imediatas em uma atitude filosófica 

subjacente em relação ao fenômeno urbano, e dessa forma, os modelos se 

sobrepõem por partes em espaço e em tempo nem sempre transparentes em 

diferentes contextos e diferentes populações. 

Nas cidades brasileiras, não há historicamente um processo homogêneo prin-

cipalmente pela diversidade de tradições, modos de vida e interesses. Entretanto, de 

maneira bastante genérica, serão apresentados, ao longo do capítulo, alguns aspectos 

ou situações mais relevantes à pesquisa.

5.1.	OS	MODELOS	E	OS	PERÍODOS	HISTÓRICOS

 5.1.1. O ESPAÇO PÚBLICO E OS PARQUES ENTRE OS

SÉCULOS XIX E INÍCIO DO XX

O século XIX é um período de grandes mudanças. O desenvolvimento cien-

tífico e tecnológico permitiu a aceleração da produção. Muito diferente das sociedades 

predominantemente rurais, a sociedade urbano-industrial alterou o modo de relacio-

namento entre o homem e o trabalho, iniciando a separação entre tempo do trabalho e 

tempo livre destinado ao descanso e lazer.
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A chegada das grandes fábricas nas proximidades do tecido urbano e a pró-

pria expansão territorial alteraram profundamente a paisagem das cidades.  Foram as 

condições precárias de vida dos trabalhadores das cidades europeias que forçaram os 

governantes e as classes dominantes a oferecer espaços de lazer, funcionando como 

“estabilizadores sociais” e promovendo a restauração da saúde física e psíquica do tra-

balhador (BARTALINI, 1999, P. 6).

Os ingleses produziram os primeiros exemplos de parques públicos, como 

o Birkenhead Park (1843). Os parques serviam como educadores, na medida em que 

introduziam modelos de comportamento ditados pelas classes dominantes e contra-

punham-se à cidade, recriando-se ali uma representação estilizada da paisagem rural.  

Esses modelos inspiraram e impulsionaram o aparecimento dos parques ur-

banos parisienses, porém de modo distinto, pois se propuseram trazer modernidade e 

sofisticação ao ambiente urbano.

Fazia parte dessa ideia toda uma série de inovações que caracterizavam a cida-

de próspera e em desenvolvimento. Tratava-se da distribuição articulada de água potá-

vel; da rede de esgoto fechada em substituição à insalubre rede aberta; da construção de 

amplos boulevards, de novos edifícios públicos e de residências particulares. 

Segundo relatam documentos2 daquele período, um dos aspectos que levaram 

à realização de vários projetos foi a necessidade de levar ar limpo, natureza e saúde, à 

cidade de Paris e aos bairros populares próximos às indústrias poluidoras. As condi-

ções higiênicas eram instáveis e havia a rápida difusão de epidemias. 

Ao longo do fim do século XIX, transformaram-se as áreas verdes das grandes 

cidades em parques urbanos, tornando-se forte atrativo para os investimentos dos ricos 

e de profissionais em ascensão. A construção de uma grande quantidade de parques a 

um custo alto não era apenas fruto de pensamentos especuladores, mas de necessida-

des políticas. Além disso, cada parque simbolizava uma determinada área da cidade e 

o estrato de renda a que servia. 

2 As memórias do Barão Hausmann são os únicos documentos restantes, pois os relatórios ofi-
ciais foram queimados em 1871 no incêndio do Hotel de Ville (a prefeitura, na época).
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Era o campo das novidades, desde as grandes avenidas e boulevards arboriza-

dos3, até o nascimento do parque público. Napoleão III foi o propulsor dessa tendência 

e o primeiro a abrir o grande bosque imperial do Bois de Boulogne ao público. A refor-

ma e transformação dessa enorme área em parque público foi um dos primeiros tra-

balhos realizados pelo imperador, dando início à realização de vários outros parques, 

tanto na França, quanto em outros países. 

Os parques, bastante atrativos, eram o símbolo do poder comercial e financei-

ro. Morar perto de um parque significava sucesso e conquista de “status”, fazendo surgir 

nas suas redondezas os bairros mais ricos e elegantes da cidade.  

No Brasil, os espaços públicos de maior significado são os jardins públicos 

inicialmente representados pelo Passeio Público, principalmente no Rio de Janeiro no 

século XVIII. Mais tarde, no século XIX, os interesses econômicos subjacentes aos in-

teresses pela flora e pela fauna fizeram surgir os Jardins Botânicos em diversas cidades 

como São Paulo, Belém, Salvador e Rio de Janeiro, entre outras. Esse espaço semipriva-

do serviu a pesquisas e explorações científicas e, por vezes, exerceu também a função 

de passeio público destinado a uma pequena parcela da população, já que se localiza-

vam distantes da cidade. 

A partir do final do século XIX e início do século XX, são difundidas ideias 

sanitaristas e o conceito de ruas e parques arborizados. Acreditava-se que a arborização 

não só embelezava, mas servia como pulmão das cidades, contribuindo para a saúde da 

população. Inicia-se o ajardinamento e a arborização dos espaços públicos existentes e 

o alargamento de calçadas, configurando os chamados boulevards, largas ruas arbori-

zadas que acompanhavam a novo hábito das elites, o “flanar”, o passear. 

Esse é o período em que as cidades realmente se transformam e o antigo teci-

do urbano colonial é desfigurado por largas avenidas que rasgam as antigas formações 

urbanas. Uma nova configuração das cidades surge, tendo os projetos paisagísticos 

papel destacado nessas modificações. 

3 Jean-Charles Alphand, que desenhou também os famosos boulevards, foi uma figura influente 
na época. Considerava o parque como uma obra de arte e a natureza, como seu principal ele-
mento.  Trouxe para a França o estilo inglês, que privilegiava a irregularidade, a liberdade da 
“natureza” e um novo modelo de comportamento para as classes de alta renda. 
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A cidade de São Paulo é um desses exemplos. Seu acentuado crescimento na 

virada do século foi acompanhado por inúmeros projetos, como o Parque Anhanga-

baú, o Parque Dom Pedro, a Praça da República e os boulevards das avenidas Higienó-

polis e Paulista.

 5.1.2. OS MODELOS NORTE-AMERICANOS 

Nos Estados Unidos, predominaram o parque paisagístico urbano e a 

preservação de reservas naturais. Esses modelos tiveram origem no movimento 

romântico que ocorria nas artes a partir de 1840 e que reagia à industrialização 

e à mecanização da sociedade, tentando promover um maior contato do homem 

com a natureza. Procuravam-se os resquícios de uma natureza pura, intocada, 

ingênua, que era por eles considerada a guardiã do sublime (aquilo que todo 

artista deveria procurar). Os artistas retratavam essa natureza em todas as suas 

obras e a caracterizavam como o lugar onde o homem poderia ter um isolamento 

espiritual e o reencontro com a sua essência perdida, no meio do ar irrespirável 

das cidades industriais. 

Essas transformações econômicas e culturais mudaram os costumes das so-

ciedades ocidentais, e fizeram com que os valores naturalistas fossem absorvidos, bus-

cando a preservação intacta dos resquícios naturais, sem se questionarem se essa pre-

servação poderia ser mais bem realizada.

Influenciados principalmente pelos projetos ingleses, os parques desse perío-

do visavam a uma paisagem pitoresca, tentando imitar as formas naturais, e com isso 

passando uma nova sensação de prazer aos usuários já acostumados com a vida indus-

trial nas grandes cidades. 

A corrente naturalista chega também com o objetivo de tentar controlar 

o crescimento das fronteiras agrícolas e preservar as áreas naturais que ainda 

restavam. Era uma urbanização que se expandia rapidamente, ignorando a har-

monia que os índios, habitantes originais daquelas terras, tinham com a natureza 

que os cercava. 
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O primeiro parque paisagístico urbano foi o Central Park4 de Nova Iorque. É 

o período do pleasure garden5 e se refere principalmente aos projetos desenvolvidos 

pelo arquiteto-paisagista Frederick Law Olmsted, um dos principais responsáveis 

pela difusão dessa categoria de parque pelo país. Tinham amplo espaço e geralmente 

eram construídos em locais degradados e de difícil implantação, criando-se uma pai-

sagem peculiar e de valor ecológico. Até então, os parques se limitavam a pequenas 

áreas, ocupando poucos quarteirões. Essa mudança de escala se dá num momento 

em que as cidades começam a tomar maiores proporções e, da mesma maneira, esse 

novo e maior espaço público começa a ser pensado como local de novas demandas 

dessas maiores cidades. 

O parque destinado à vida social (com o objetivo implícito de “ver e ser visto”, 

principalmente) e que caracterizou a criação das cidades europeias, foi conscientemen-

te rejeitado e substituído, no projeto de Central Park, por cenários habilmente encos-

tados um aos outros representando “o belo”, “o sublime”, “o pastoral”, “o pitoresco” em 

tipos diferentes de paisagem. 

Como antídoto à moderna vida urbana, o Central Park surgiu numa região 

considerada rural, mas não “pura” como Olmsted e Vaux a qualificavam.  A realidade 

rural da metade do século XIX eram as grandes casas dos moradores de Nova York que 

queriam aproveitar o ar limpo e fugir tanto das epidemias que se difundiam na cidade, 

quanto dos grupos étnicos menores (irlandeses, afro-americanos) e da presença forte 

de empresas e fábricas. 

Entretanto, nem tão distante dos europeus, a elite encontrou no parque uma 

forma de propagação de valores morais e sociais. Seguindo a tendência da época, o 

parque se transformou num palco para a atuação dos cidadãos, tanto dos ricos quantos 

4 Em 1857, a cidade adquire um terreno destinado ao primeiro grande parque urbano dos Es-
tados Unidos e lança um concurso para desenhá-lo. Dentre as numerosas propostas, ganhou 
o projeto de Frederick Law Olmsted e Clavert Vaux. Apesar das críticas (entre elas, a falta de 
ligação entre a rusticidade do parque e a evolução industrial e urbanística da cidade e a falta de 
espaços para o “exibicionismo”), o projeto, com algumas modificações, foi realizado.

5 Entre os anos de 1850 a 1900. É uma periodização destacada em Magnoli (2006) e estabelecida 
por CRANZ (1978). Os períodos seguintes são assim divididos: 1900 a 1930, o reform park, 1930 a 
1965, o recreation facility e, de 1965 em diante, não há uma denominação específica, pois trata-
-se de modificações “intensas e extensas”.
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dos pobres. O crítico literário americano Peter Brook criou, em 1976, o conceito de me-

lodramatic imagination, ou seja, imaginação melodramática, para descrever o compor-

tamento da população da época de instauração dos primeiros parques. Esse conceito 

vai muito além da literatura e refere-se a uma nova maneira de agir e “atuar” dos cida-

dãos norte-americanos do final do século XIX. Assim como nos teatros, o melodrama 

virou parte da vida cotidiana. 

Outro modelo comum eram os projetos de parques de preservação de reservas 

naturais, que foi grandemente influenciado pelos trabalhos de Olmsted em Boston, 

que, em 1887, propôs o primeiro sistema de parques com forte caráter ambiental co-

nhecido como Emerald Necklace. O projeto oferecia, além de espaços de recreação, so-

luções para inundações e qualidade da água, envolvendo uma rede de parques6 conec-

tados por boulevares ou caminhos verdes, por onde se poderia tanto caminhar como 

admirar a paisagem. A composição de parques pontuais e parques lineares era uma 

inovação para a época e contribuiu para a forma de se pensar atualmente os espaços 

livres em nossas cidades ou regiões. 

As áreas eram adquiridas pelo poder público (em especial pelo governo esta-

dual), que buscava locais para promover atividades recreativas e de lazer para a popula-

ção. Em geral, essas reservas tinham algum atrativo natural significativo. A população 

6 Boston Common, Boston Public Garden, Commonwealth Avenue, Back Bay Fens, O Riverway, 
Olmsted Park, Jamaica Pond, Arnold Arboretum e Franklin Park.

 Figura 71 – Fotos do Central Park – Nova Iorque, NY (1857) 
Fonte: Google Earth, 2011 e http://www.centralparknyc.org/visit/. Acesso em 11 dez. 2011
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usufruía desses espaços naturais, geralmente com atividades como piqueniques, nata-

ção, canoagem, pescaria e caminhada.

As grandes reservas naturais estaduais tiveram início com o Yosemite Valley e 

o Mariposa Big Tree Grove, na Califórnia, em 1866. Porém, esse modelo teve maior ex-

posição após a criação da Reserva das Cataratas do Niágara, no Estado de Nova Iorque, 

sendo que outras reservas naturais ao redor do país foram concebidas a partir dela. A 

criação de uma lei em 1895 instituiu as reservas naturais e protegia toda a vegetação 

dessas áreas contra venda, destruição ou eliminação.

Já o primeiro grande parque nacional no mundo foi criado anos depois dos par-

ques estaduais (1872): o Yellowstone, que correspondia ao pensamento da corrente con-

servacionista, influenciada por concepções orientais de veneração e não interferência na 

natureza. O parque ocupa áreas de três Estados, um espaço totalmente intocado, onde é 

proibida qualquer tipo de ocupação humana, exceto a visitação. Com isso, alguns assen-

tamentos indígenas foram removidos forçadamente do local onde viviam há séculos. 

Esse modelo foi largamente incorporado à criação de parques nos países sub-

desenvolvidos, tendo efeitos ainda mais devastadores do que no seu local de origem, 

já que, em suas florestas, viviam muitos mais grupos tradicionais do que nos bosques 

temperados dos Estados Unidos.

 Figura 72 – Lake Itasca State Park – Minnesota (1891)
Disponível em: <http://www.dnr.state.mn.us/state_parks/
itasca/virtual_tour/dialup.html>.  Acesso em 11 dez. 2011

 Figura 73 – Yosemite Park – California (1866)
Disponível em: < http://yosemitepark.com/de-
fault.aspx>. Acesso em 11 dez. 2011
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Nas décadas de 1920 e 1930, o poder público, percebendo o prejuízo à pre-

servação, começou a pensar num sistema de parques especialmente destinados a ativi-

dades de lazer e recreação e que fossem mais bem distribuídos dentro dos municípios, 

para assim desafogar as grandes reservas naturais. É o período do reform park, também 

conhecido como playground period, quando os parques passam a inserir-se no tecido 

urbano e se inicia a construção de equipamentos para crianças, que depois seriam es-

tendidos para as demais faixas etárias. Boa parte do espaço era ocupada por edifícios 

destinados a atividades de ginástica, esportivas e até representações teatrais para se 

introduzir a ideia do patriotismo nos cidadãos. 

Naquele momento, passam a existir dois grupos de ideias distintas: aqueles 

que priorizavam a participação ou a recreação ativa e aqueles adeptos da apreciação ou 

recreação passiva.

A partir da década de 1930, aumentou a quantidade de parques recreativos 

nos EUA7. Naquele período, foram construídos grandes calçadões na orla das praias 

novaiorquinas com inúmeros equipamentos de lazer, como piscinas e campos de base-

ball e playground, como o Pelham Bay Park e o Jacob Riis Park8. 

7 O maior desenvolvimento desse tipo de parque ocorreu na cidade de Nova Iorque.

8 Em 1974, se integram ao Gateway National Recreation Area.

 Figura 74 – Pelham Bay Park-Orchard Beach, Bronx
Disponível em: <http://www.nycgovparks.org/photo/photo-10522/Orchard-
-Beach>. Acesso em 21 dez. 2011
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O racionalismo moderno instaurou a recreation facility, entre os anos de 1930 

a 1965. Era um momento em que se buscava a distribuição dos equipamentos (como 

quadras esportivas) a todos. Reforçando esse pensamento, os estudos urbanísticos pro-

pagaram índices de áreas verdes ideais para formar a sociedade ordenada e harmoniosa 

que almejavam.

Na década de 1970, os modelos de parque municipal e estadual são substi-

tuídos pelo sistema nacional de parques, cuja função principal era preservar os valo-

res estéticos, científicos e históricos dos EUA. Em 1972, criou-se o Gateway National 

Recreation Area9, uma categoria de Parques Nacionais e Patrimoniais. Esse complexo 

parque mistura áreas públicas de preservação natural e áreas privadas, militares e de 

comunidades residenciais, exigindo um cuidado ainda maior, pois mescla a preserva-

ção dos valores nacionais e provê a recreação em nível municipal.

 5.1.3. OS PARQUES DO PERÍODO MODERNISTA BRASILEIRO

Os espaços públicos, localizados principalmente nas grandes cidades brasi-

leiras, que já apresentavam uma urbanização densa e intensa, acabaram sobrepondo e 

9 O Gateway National Recreation Area tem aproximadamente 110km2 de área. Foi criado para 
preservar especificidades únicas naturais, culturais e recreativas, de fácil acesso a boa parte 
da população.

 Figura 75 – Jacob Riis Park 
Disponível em: <http://www.nps.gov/history/history/online_books/gate/jacob_riis_clr.pdf 
http://www.farrockaway.com/carol/morpRockawayPoint_BreezyPoint_RiisPark.html>. Acesso em 10 dez. 2011
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reformulando antigos espaços ecléticos. Neles, se destinaram espaços para a prática es-

portiva, consolidando um novo hábito da população, em detrimento do flanar, motivo 

central dos parques ecléticos. 

A partir dos anos de 1960, são propostos programas variados, inserindo a 

água como elemento estético e funcional. Assim, os parques deixam de se caracteri-

zar pelas imitações de lagos bucólicos, para passarem a ter espelhos d’água rasos e de 

formas geométricas. Além disso, nos parques e clubes, disponibilizam-se piscinas ao 

público e as praias transformam-se em verdadeiros parques abertos, contendo equi-

pamentos de lazer como quadras esportivas, quiosques, bancos e calçadões. Com a 

criação de calçadões de praia e ruas exclusivas para pedestres, são explorados novos 

elementos paisagísticos, principalmente com relação a mobiliários e a novos trata-

mentos de pisos.

Em São Paulo, o primeiro grande parque moderno, o Parque do Ibirapuera, é 

construído em 1954, com projeto de paisagismo de Otávio Augusto Teixeira Mendes. 

Seu programa é vasto, abrigando diversas funções e oferecendo diversas atividades: 

passeios, inclusive de barco no lago, atividades esportivas, espaços para inúmeras 

feiras e exposições e deck de restaurantes, tornando-se referência para a cidade. 

De programa igualmente variado, em 1962, é inaugurado o projeto de grande 

extensão e importância no Rio de Janeiro: o Aterro do Flamengo, com autoria de Burle 

 Figura 76 – Fotos do Parque Ibirapuera
Fonte: autora, 2008 e
Fonte: http://www.parqueibirapuera.org/parque_do_ibirapuera.html acesso em 07 jan. 2012
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Marx. O parque propunha ater-

rar uma área de mar, sobrepon-

do o parque ao sistema viário, 

facilitando a ligação entre o cen-

tro e a zona sul da cidade. Além 

dessa principal função, também 

se pensou na ideia de espaços 

infantis sem brinquedos padro-

nizados para propiciar a criativi-

dade dos jogos.

Na década de 1970, os parques projetados pelo poder público introduzem áre-

as com remanescentes de vegetação como forma de enfrentar a falta de recursos para 

as obras e aquisição de glebas. É uma proposta que se popularizou no país devido ao 

baixo custo de implantação e à facilidade da conservação dos recursos paisagísticos e 

ambientais. Assumem essa postura o DEPAVE (São Paulo), com a criação do Parque do 

Piqueri e do Parque do Morumbi, e o IPPUC (Curitiba) com o Parque Barigui. 

Dessa ideia, nasce o Parque Ecológico de São Paulo, um projeto de parque li-

near público (apresentado em 1975 por Rui Othake e equipe) que se estende a outros 

municípios vizinhos, visando à recuperação da várzea do Rio Tietê e à criação de cen-

tros de lazer, incorporando as noções de preservação e conservação vigentes naquele 

período. Porém, a difícil aquisição da área pelo poder público inviabilizou sua realiza-

ção por completo.

Especialmente a partir do final dos anos de 1970, são implantados parques 

públicos em bairros populares, formando espaços mais democráticos e contrapondo-se 

ao crescimento de empreendimentos de lazer, como shoppings centers e clubes priva-

dos, direcionados para uma população de renda mais alta. 

Além de Burle Marx, vários nomes10 contribuíram com a propagação das ca-

racterísticas do paisagismo moderno até o início dos anos 1990, quando ocorre nova 

10  Roberto Coelho Cardozo, Valdemar Cordeiro e, a partir de 1960, Antunes Neto, Rosa Kliass, Mi-
randa Magnoli, Luciano Fiaschi, Jamil Kfouri, Madalena Ré e Fernando Chacel (MACEDO, 1999)

 Figura 77 – Aterro do Flamengo no Rio de janeiro
Fonte: MACEDO (1999, p. 87)
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ruptura, relacionada à condição socioeconômica brasileira, propiciando o surgimento 

do paisagismo contemporâneo.

 5.1.4. OS MODELOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO BRASIL

Os países da América Latina, no início do século XX, importaram os modelos 

preservacionistas de reservas naturais que proibiam o acesso humano e permitiam so-

mente a visitação monitorada11, uma concepção baseada em um mito perpetuado por 

muito tempo nas cidades modernas ocidentais.

No caso brasileiro, a primeira manifestação para assegurar um bem natural 

ocorreu por meio do decreto lei nº 25/1937. Criou-se, naquele mesmo ano, o Parque 

Nacional de Itatiaia. 

A criação de unidades de preservação se dá muito lentamente, incorporan-

do-se os mesmos conceitos norte-americanos de promoção de áreas de lazer para os 

centros urbanos. Em 1944, instituíram-se o Parque Nacional de Paulo Afonso e vários 

parques na Amazônia, visando ao controle do crescimento agrícola na região.

11  Segundo Diegues (2008, p. 101) a Argentina estabeleceu sua primeira reserva florestal em 
1903, o Chile, em 1926 e o Brasil, em 1937.

 Figura 78 – Cartão Postal do Parque nacional de Itatiaia.  
Disponível em: <http://parquenacionaldoitatiaia.blogspot.com/>. Acesso em 21 out.2011
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O crescimento acelerado de áreas instituídas como “protegidas” foi motivado pelo 

rápido desmatamento de florestas e pela possibilidade de geração de renda pelo turismo.

As consideradas áreas naturais e que foram protegidas por lei a partir dos 

anos 1930 já eram habitadas por populações tradicionais as quais realizavam pequenas 

produções. Foram consideradas naturais justamente pelo aspecto de conservação, de-

monstrando que seu modo de vida não era depredatório.

Essa perspectiva de pensamento gerou conflitos no Brasil pela presença de 

uma grande diversidade cultural e de populações tradicionais, não só indígenas, com 

modos de vida dependentes dos recursos naturais. 

A abertura de parques enfrenta muitos obstáculos, sendo um deles político, 

territorial e fundiário, à medida que torna públicas um grande número de terras, sem 

avaliar os custos ambientais e sociais dessa expansão.  Outro obstáculo é social e étnico, 

à medida que se expulsam populações de seus territórios “ancestrais”, desvalorizando a 

etnociência, um conhecimento sobre o sistema de manejo dos recursos naturais. Essa 

expulsão contribui para aumentar a degradação, uma vez que, com a falta de fiscaliza-

ção, a área fica sujeita à ação da indústria de exploração dos recursos naturais (como 

madeira e mineração).

Na década de 196012, surgiram ideias alternativas ao mito naturalista vigente e 

diferentes correntes iniciaram críticas à sociedade tecnológico-industrial e a sua visão 

“antropocêntrica” da relação homem/natureza.  Os precursores das atuais ONGs exigi-

ram atenção à questão ambiental e deram início a reivindicações de mudanças de postu-

ra, colocando à disposição do conhecimento geral o emprego desastroso das tecnologias.

Foram criados conceitos de ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentá-

vel13, termos cada vez mais usados sem um apuramento crítico, apoiados e utilizados 

para fins políticos e econômicos. 

Ao mesmo tempo em que se discutiam as questões ambientais, entravam no 

país as empresas poluidoras. Assim, desenvolvimento sustentável e capitalismo têm sen-

12  Em 1962, no Terceiro Congresso Mundial de Parques Nacionais, aparece de modo mais evi-
dente a relação entre as populações locais e as unidades de conservação.

13  Em 1970, na Conferência de Estocolmo e, em 1987, pela Comissão Brundtlant.
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tido controverso, pois se utilizam dos países menos desenvolvidos14 para suprir as de-

mandas ou “equilibrar” os problemas gerados pelos países dominantes e consumidores.

Contemporaneamente a essas discussões (1965), nasce o novo código flo-

restal15, substituindo as categorias propostas em 193416 por outras quatro: o parque 

nacional, a floresta nacional, áreas de preservação permanente (APP) e reserva legal 

(RL). Dois anos mais tarde, criou-se o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo-

restal (IBDF) para fazer cumprir o código e gerenciar as unidades de conservação.  

Ainda arraigado ao mito da intocabilidade das áreas protegidas, o novo código fez 

crescer o número dessas áreas no início da década de 1970 e mais intensamente na 

década de 1980.

Em 1979, o IBDF, organizou o Plano de Sistema de Unidades de Conser-

vação, que objetivava realizar estudos das áreas prioritárias, revisar as categorias 

vigentes e recomendava a criação de novas categorias, o que não foi cumprido 

pela legislação. Segundo Medeiros (2006, p. 54), nesse período, a SEMA (Secre-

taria do Meio Ambiente Federal) também responsável pela implantação e ad-

ministração das unidades de conservação, criou quatro categorias: as Estações 

Ecológicas (ESEC) e as Áreas de Proteção Ambiental (APA), em 198117, além 

das Reservas Ecológicas (RESEC) e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico 

(ARIE), em 198418. No item 5.3., será discutida com mais profundidade a criação 

da APA, por estar mais relacionada à elaboração do “parque regional contempo-

râneo” proposto nesta tese.

14  Vale lembrar que os Estados pobres precisam utilizar seus recursos naturais (solo, água, fauna 
e flora) como fontes de recursos financeiros justamente para se inserirem na economia global. Isso 
gera o enriquecimento de alguns que usufruíram de tecnologia e elevado nível de vida em função 
da superexploração dos recursos naturais em detrimento do empobrecimento da maioria.

15  Lei n° 4771 de 15 set. 1965.

16  O Código Florestal instituído pelo Decreto 23793/1934 definiu as categorias em protetoras, 
remanescentes, modelo e de rendimento. Ver MEDEIROS (2006).

17  Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981.

18  Decreto Nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984.
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Em meados dos anos 198019, se organizaram, no mundo, pesquisas que reagi-

ram ao modelo pouco democrático e autoritário segundo o qual o Estado criava suas 

áreas de preservação, muitas vezes atendendo a demandas econômicas. Mostrou-se a 

importância da manutenção da etnobiodiversidade a partir da permanência e da parti-

cipação das populações junto da rica natureza, pois “é a cultura, enquanto conhecimen-

to, que permite às populações tradicionais entendê-la, representá-la mentalmente, ma-

nuseá-la, retirar espécies, colocar outras e frequentemente enriquecendo-a” (DIEGUES, 

2008, p. 181). 

Entretanto, no Brasil, somente depois de muita luta, as reservas extrativistas 

foram inseridas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), enviado ao 

Congresso em 1992, deixando para trás a discussão sobre novas categorias de conser-

vação que ressaltariam os conhecimentos tradicionais mais adaptados à nossa realida-

de biológica e social.

A complexidade aumenta quando se trata da propriedade fundiária. Em sua 

grande maioria, as categorias se referem à propriedade pública, mas quanto maior a 

área, menores são as chances de serem adquiridas pelo poder público. Por outro lado, 

as categorias que envolvem as propriedades privadas não são suficientes para englobar 

as diversas situações existentes. Com isso, é necessária uma abertura a pesquisas que 

discutam essa temática, dado que, ainda hoje, os parques são feitos de maneira conser-

vadora, influenciados pelo mito de conservação total da natureza.

Entretanto, atualmente as técnicas de conservação obedecem a um método 

científico moderno20, baseado na crença de que muito pode ser descoberto no mundo 

19  Alguns dos muitos exemplos podem ser descritos. Em 1985, Park and pleople era o tema da 
publicação da revista Cultural Survival e incluía um artigo do editor Jason W. Clay, abordando 
a questão das populações tradicionais nas áreas preservadas. Em 1986, o manual para Manejo 
de Áreas protegidas nos Trópicos da IUCN coloca as funções de turismo e recreação como 
um objetivo secundário das áreas protegidas e, em 1988, o From strategy to acion destaca a 
manutenção da biodiversidade e da diversidade sociocultural. Assim, evolui-se ao termo etno-
-bio-diversidade.

20  Esse método despreza o saber popular e se baseia na acumulação do conhecimento e infor-
mações científicos transmitidos por meio da escrita, principalmente da ciência natural (biologia, 
botânica, geologia, genética etc) sobre a capacidade de suporte dos recursos naturais, tentan-
do-se proteger o mundo natural da ação humana. Acredita-se na constatação empírica, através 
de experimentos e resultados, trabalhando-se os conceitos por eles criados, como recursos 
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“natural”. Com isso, os cientistas muitas vezes agem em função de interesses de gover-

nantes e de grupos financeiros, tentando controlar o modo de vida das comunidades 

que habitam os espaços naturais. Já as comunidades tradicionais utilizam a etnociên-

cia21 baseada em experiências práticas adquiridas dos seus antepassados. 

Esses dois tipos de conhecimento devem ser complementares, e não antagô-

nicos, como foram na maior parte das vezes, criando-se uma nova ciência da conser-

vação. Cabe a todos os envolvidos (instituições de pesquisa e ensino, ONGs e orga-

nizações dos povos tradicionais) encontrar um modelo etnoconservacionista como o 

proposto por Diegues (2008, p.184), colocando fim ao ideário da natureza intocada, 

produtora de não lugares em vez de lugares. 

5.2.	QUESTÕES	E	CONTRIBUIÇÕES	DO
	 PAISAGISMO	CONTEMPORÂNEO

A partir dos anos de 1990, intensificaram-se as influências de outros países no 

paisagismo brasileiro devido à facilidade dos meios de comunicação e ao processo de glo-

balização, introduzindo-se novas formas de lazer e diferentes modos de projetar os espaços. 

As contribuições do paisagismo contemporâneo são diversas e se localizam 

em várias partes do globo. Os projetos e as implantações dos parques atenderam 

a finalidades turísticas, especulativas, de conservação, entre outras. São adotadas 

novas linhas projetuais, destacando-se, em alguns casos, os aspectos ecológicos, ao 

se tentar resgatar as paisagens “naturais” no ambiente urbano. Em outros, o parque 

é a própria obra artística onde se procura conciliar demandas culturais, recreativas 

naturais, biodiversidade e manejo. Importa garantir “a manutenção da diversidade genética, ne-
cessária tanto para assegurar o fornecimento de alimentos, de fibras e certas drogas, quanto 
para o progresso científico e industrial” (DIEGUES; ARRUDA, 2001).

21  A etnociencia se baseia nos conhecimentos sobre o mundo natural adquiridos oralmente 
de geração em geração. É, segundo Diegues (2008, p.71), “o saber acumulado das populações 
tradicionais sobre ciclos naturais, a reprodução e migração da fauna, a influência da lua nas 
atividades de corte da madeira, da pesca, sobre os sistemas de manejo dos recursos naturais, 
as proibições do exercício das atividades em certas áreas ou períodos do ano, tendo em vista a 
conservação da espécie”.
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e ambientais. Há ainda aqueles considerados obras de renovação urbana, servin-

do como agentes criadores de novos bairros, impulsionando positivamente áreas 

degradadas da cidade e contribuindo para a atração de investimentos imobiliários 

numa nova frente de expansão.

No Brasil, a descentralização estatal e os novos parques não são mais executa-

dos e mantidos necessariamente pelo governo, surgindo também parques implantados 

pela iniciativa privada, como o Parque de Educação Ambiental Professor Mello Barreto 

(1994) no Rio de Janeiro. 

Presencia-se a elaboração de projetos de requalificação urbana com soluções 

de reversão de processos de degradação, enfatizando a recuperação de patrimônio am-

biental e cultural. Os projetos Rio Orla e a recuperação do Vale do Anhangabaú, segun-

do Farah et al.  (2010), inauguram uma série de concursos públicos com essa finalidade.

 São inclusive espaços incorporados a empreendimentos imobiliários, como é 

o caso do Parque Burle Marx (1995) em São Paulo, uma obra de recuperação22, criação 

e manutenção realizada por empresa privada. 

Muito frequentemente, o lazer, a diversão e a cultura se transformaram em 

mercadoria em vez de promoverem a produção cultural autêntica, pois, na formação 

da “cultura de massa”, eliminam-se possíveis diferenças ou resistências que, por conse-

guinte, homogeneízam os espaços públicos.

No local em que são criados, os parques melhoram a infraestrutura de trans-

portes, de comércios e de serviços, atraindo ainda mais investimentos, por vezes, a 

eixos de expansão já consolidados e valorizados. 

Essa prática é recorrentemente empregada tanto pelos governos quanto pelas 

empresas privadas, que consideram tais espaços supérfluos e não uma necessidade da 

população, ignorando seu importante papel na produção e incentivo à cultura local 

(uma contraposição à padronização ou à massificação generalizadas) e utilizando esse 

espaço livre como marketing e mecanismo para a segregação social, favorecendo as 

populações de maior renda.

22  Resgata o antigo jardim projetado pela equipe de Burle Marx em 1956 para a residência do 
industrial Francisco Pignatari.
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Na Europa (Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Escócia), áreas cada vez 

maiores têm sido objetos de intervenção, integrando vários municípios com contextos 

sociais, econômicos e culturais semelhantes, evidenciando o enfrentamento da questão 

público versus privado.

Serão descritos quatro casos europeus voltados à discussão de problemáticas 

similares ao Brasil, dado estarem sob o mesmo contexto da reestruturação produti-

va engendrada pela globalização da economia. O primeiro caso se localiza na região 

metropolitana do Vale do Rhur, na Alemanha, o segundo e o terceiro são italianos e o 

quarto pertence à região metropolitana de Barcelona. 

Visitaram-se projetos contemporâneos23 urbanos e regionais com ênfase am-

biental em países europeus, buscando compreender os processos que levaram a realiza-

ção de tais propostas. De modo análogo, pode-se contribuir para a temática dos sistemas 

de espaços livres urbanos em regiões onde o processo de urbanização dispersa e frag-

mentada se verifica com intensidade, constituindo severos impactos socioambientais.

Cada projeto tem uma forma de contribuição distinta para a pesquisa, ga-

nhando relevância por apresentarem proposta de composição do “parque agroambien-

tal”, interessando-nos: a execução de métodos de larga escala (a regional), a tentativa de 

unir aspectos ecológicos e atividades agrícolas e as políticas de tutela e requalificação, 

tendo como centro de interesse os espaços livres. 

Igualmente importantes foram as experiências de negociação entre poderes 

locais mais acostumados a lidar com o espaço dentro dos limites administrativos. Tra-

ta-se da difícil tarefa de articulação entre governos, administradores locais, organiza-

ções não governamentais, técnicos e a população. 

São propostas complexas com programas extensos, obrigando-nos a tratá-los 

sucintamente. Para facilitar a compreensão das dimensões e dos dados mais significa-

tivos de cada projeto, foram organizadas “fichas técnicas dos parques” e projetos locais 

de suporte à composição da proposta de cada um deles, como veremos adiante.

23  Visitas realizadas durante estágio para pesquisa de doutorado no Instituto Universitário de 
Veneza (IUAV), entre os meses de setembro de 2009 a janeiro de 2010. O relatório sobre o estágio 
IUAV abrange todas as atividades desenvolvidas durante o período de quatro meses sob orien-
tação da Profa. Dra. Maria Chiara Tosi, da área de urbanismo.
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 5.2.1. EMSCHER PARK (DISTRITO DE RUHR-NORTE, ESTADO DA

NORT-RHEINE-WESTPHALIA, ALEMANHA)

A área do parque está localizada na bacia do rio Emscher, uma região in-

dustrial do Estado do Nort-Rheine-Westphalia, na Alemanha. Até a metade do século 

XIX, essa área era um grande charco, transformando-se posteriormente em área de 

exploração de recursos naturais (carvão) e de produção de ferro e aço. Foi a partir des-

sas atividades que se formaram os complexos urbanos vizinhos, configurando-se uma 

região densa e conurbada. 

Os problemas regionais se iniciaram na década de 1960, momento em que as 

primeiras empresas começaram a fechar, ocasionando um grande número de desem-

pregados. Na década de 1980, o território infraestruturado pela presença das fábricas 

abandonadas e pela rede viária (rodovias, ferrovias e hidrovias e portos) era extrema-

mente degradado e seus cursos d´água usados, como descargas industriais. 

O governo federal resolveu criar um novo visual pós-industrial, mudando a ges-

tão do território, promovendo uma política de requalificação e proporcionando empregos à 

população que permaneceu nessas cidades. Isso foi possível também devido à participação 

de governos locais, das associações e dos setores privados, como os empreendedores.

FICHA TÉNICA DO PARQUE 

Autores:

IBA24 (participação pública e privada) coordena-

da pelo arquiteto Karl Ganser, governo estadual, 

governo municipal, arquiteto Peter Latz (parque 

Duisburg Norte) e outros arquitetos e paisagistas.

24  Internationale Bauausstellung Emscher Park, que significa Mostra Internacional de Cons-
truções e Arquitetura do Parque do Emscher. É uma sociedade de direito privado e patrimônio 
público, cuja sede foi instituída em Gelsenkirchen, o maior centro urbano do distrito da Ruhr, 
fundada pelo governo estadual do Nordrhein – Westfalen. O consórcio de municípios da bacia do 
Ruhr estudou a possibilidade de criar tal organismo a fim de requalificar o território, na metade 
da década de 1980. São trinta os membros permanentes da IBA, coordenados por um diretor 
executivo, o arquiteto Karl Ganser. 
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Localização:

Região metropolitana do Vale do Rhur na Alemanha, de Duisburg a Bergkamen.

Ano:

Execução entre 1988 (instituição da IBA) e 1999.

Área:

Bacia hidrográfica de 800 Km2, parque com superfície de 320 Km2 e 75 km 

de comprimento.

Número de municípios envolvidos:

17 (Bergkamen, Bochum, Bottrop, Castrup-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Es-

sen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Kamen, Lunen, Mulheim na 

der Ruhr, Obernhausen, Recklinghausen, Waltrop), com população total de 

2,1 milhões de habitantes.

Execução:

Empresas construtoras particulares e públicas, coordenadas pela IBA.

Órgão Gestor:

Administrações municipal, estadual e federal.

Financiamento:

Custo total: R$6 bilhões, sendo R$40milhões do governo federal para início 

das obras e demais gastos financiados pelos municípios, pela Comunidade 

Europeia e por empreendedores25.

Aspectos centrais de apoio ao “parque agroambiental”:

Plano e projetos de larga escala, a gestão integrada de vários municípios, o en-

volvimento e a participação dos moradores, a inovação no projeto e a criação 

de novos modelos de parques através do aproveitamento da estrutura pré-

-existente, assim como do restauro e recuperação das áreas, dos novos bairros 

e dos sistemas de drenagem.

25  Para o financiamento das obras, o governo federal destinou 35 milhões de marcos alemães; 
2,5 bilhões de euros provenientes da Comunidade Europeia (que geralmente financia esse tipo 
de obras de forte impacto socioambiental), dos municípios locais e do governo estadual. Parte 
desses fundos também foi providenciada por investidores privados.
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O primeiro grande passo para a criação do parque foi, em 1988, a instituição 

da IBA, com papel de coordenadora, selecionadora e gerente de todas as operações. Seu 

caráter propositivo funciona como plataforma para troca de ideias e de experimenta-

ção, embora não detenha poder jurídico ou de decisões, sendo seu trabalho supervisio-

nado por outros órgãos26.

O plano previa a realização de sete corredores verdes regionais, seguindo o 

eixo Norte – Sul, unidos pela nova estrutura linear do parque do Emscher que percor-

ria o curso do rio no sentido Leste – Oeste. 

Para cada um deles, era prevista a colaboração dos vários municípios envolvi-

dos no território, criando-se um novo plano intermunicipal e plano de projetos locais, 

por meio do qual foi particularmente incentivada a participação não apenas do go-

verno do município envolvido, mas também das associações locais de moradores, das 

instituições locais, de sociedades mistas e de empreendedores. 

O ponto comum entre todos os corredores era a preservação das áreas 

verdes e as ações de renaturalização. O processo de renaturalização, segundo Alves 

26  Os outros órgãos envolvidos são: o Comitê de Curadoria (Kuratorioum), que cuida do aspecto 
econômico, dos relacionamentos e da elaboração de acordos entre os participantes, públicos ou 
privados, e o Comitê Guia (Lenkungsausschuß), que avalia os projetos apresentados. Ambos são 
constituídos por políticos do governo local e do governo estadual, representantes dos sindicatos, das 
associações locais, dos cidadãos ou dos ambientalistas como, por exemplo, professores de várias 
universidades e especialistas de vários campos: engenheiros, arquitetos, paisagistas e artistas.

 Figura 79 – A região e os municípios envolvidos 
Disponível em: <http://www.mai-nrw.de/IBA-Emscher-Park.7.0.html?&L=1%3>. Acesso em 12 out. 2011.
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(2003), envolveu estratégias e intervenções variáveis cujo foco era propiciar retorno o 

mais próximo possível das condições naturais, podendo-se, por exemplo, realizar-se 

a restauração dos meandros originais ou a recomposição florestal das margens dos 

cursos d’água.

Os primeiros objetivos foram publicados em 1988 e, no ano seguinte, foi aber-

to um concurso para seleção de ideias para a realização de propostas e para o cum-

primento de sete pontos fundamentais estabelecidos pela IBA, de caráter ecológico-

-ambiental, social, cultural e econômico (MARCHIGIANI, 2005, p. 152): 

1. A realização de um parque ao longo do rio Emscher como plano principal 

e fio condutor do processo; 

2. A requalificação em sentido ecológico do sistema hidrológico do Emscher 

e de seus afluentes, criando a coluna vertebral da região27; 

3. A recuperação do canal navegável do Rhein-Herne28, cuja função é o abas-

tecimento de água da região setentrional da Ruhr, e cuja população o uti-

liza também como espaço de recreação; 

4. A restauração e a conservação dos edifícios formadores da identidade cul-

tural local e constituintes da paisagem do Rhur, mediante levantamento 

qualitativo e quantitativo das indústrias; 

5. O desenvolvimento da atividade de trabalhar no parque, com a implan-

tação de distritos industriais de tecnologias mais limpas e a realização de 

grandes centros comerciais de qualidade arquitetônica, abrindo novas va-

gas de trabalho29. Esses parques industriais abrigavam as empresas pres-

27  O processo de melhoramento das águas passou por quatro fases principais: a criação de 
estações de depuração para assegurar a descontaminação das águas; a criação de canais 
separados de esgoto e das águas das chuvas; a recriação dos córregos naturais do rio Ems-
cher e a condução das águas de chuva aos cursos de água naturais. Outro resultado desse 
programa foi a criação de novos lagos e pequenos cursos de água envolvidos no processo de 
renaturalização da área.

28  O canal foi realizado entre 1906 e 1914, tem um comprimento de 46 km, com um desnível de 37 
metros através de seis pontos de passagem.

29  A IBA decidiu construir projetos elaborados por arquitetos de renome sem se preocupar com 
os recursos ou o tempo de construção, declarando a importância fundamental da estética.
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tadoras de serviços (por isso não poluidoras) e áreas verdes com espaços 

para atividades para o lazer;

6. A renovação dos antigos bairros populares (transformados em modernos 

centros habitacionais, adaptando-os às novas necessidades sem a perda da 

caracterização original), e a construção de novos bairros modernos com 

moradias inovadoras (projetos de caráter experimental - bioarquitetura30);

7. A elaboração de novas propostas para atividades socioculturais e espor-

tivas. A reforma e a adequação dos antigos centros empresariais possibi-

litaram a hospedagem de eventos, a realização de percursos e trilhas que 

levam as pessoas ao parque e ligam todos os centros de vivência.

O parque serviu como “elemento de costura” do território, tanto física quanto 

socialmente, assumindo diferentes papéis: lugar de diversão, recreação e cultura, cor-

redor, reserva ambiental, verde penetrante no interior da área urbanizada entre outros. 

Foram realizados 120 projetos31 que se propuseram a dialogar com a histó-

ria da região e aproveitaram ao máximo as ofertas do território, criando-se assim um 

“parque empreendedor” 32, que proporcionou o desenvolvimento da comunidade local 

e novas formas de urbanidade.

Segundo Alves (informação verbal33), a importância desse projeto se dá pela 

união de diferentes forças que procuram dinamizar uma região densamente habi-

tada, de vocação industrial e altamente degradada, transformando-a numa região 

de serviços e ciência mais atraente a novos investimentos. O conceito básico para o 

30  Em vários projetos, a IBA impôs que as propostas de arquitetura e urbanismo elaborassem 
obrigatoriamente soluções para a captação das águas pluviais no próprio local, oferecendo uma 
forma de controle das enchentes. Exemplo disso são o parque industrial e habitacional Zeche 
Holland, na cidade de Bochum, e Wattenscheid, o conjunto residencial da cidade de Gelsenkir-
chen, e o parque público de Duisburg Nord.

31  Entre outros profissionais envolvidos, destacam-se Norman Foster, Peter Latz, Dittus-Drecker 
e Plannergruppe Oberhausen, Herzog & de Meuron e Thomas Sieverts.

32  MARCHIGIANI (2005, p. 157)

33  Entrevista realizada durante estágio de doutorado em dezembro de 2009 com Maristela Pi-
mentel Alves arquiteta paisagista responsável pela pesquisa: ALVES (2003)
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planejamento do Emscher foi “Wohnen und Arbeiten im Park”- “Morar e Trabalhar no 

Parque”, por isso a palavra parque é usada para situações bem diversas. 

5.2.1.1. Referências projetuais

Dentre os vários projetos realizados, o mais conhecido é o parque público Lan-

dschaftspark Duisburg Nord (1991-1999). Seu autor, Peter Latz34, aproveitou as instalações 

deixadas pelas indústrias, transformando-as em obras de arte e onde, nos fins de semana, 

podem-se assistir a interessantes espetáculos criados por efeitos de luzes. Apresentam-se 

como grandes invólucros vazios adaptáveis a quaisquer usos, como concertos e museu da 

história industrial da região do Ruhr. Seu desenho segue os preceitos ecológicos, sendo 

parte das águas de chuva recolhidas por tubulações e canaletas abertas35.

Criou também uma série de passeios e percursos para pedestres e bicicletas, 

ligando as novas áreas de lazer à cidade, como por exemplo, a transformação do antigo 

gasômetro em uma piscina e a transformação dos muros dos contâineres em paredes 

para alpinismo. Através dos percursos, há também áreas dedicadas aos passeios escola-

res, como hortas criadas no interior dos silos e visíveis do alto deles.

34  Latz ganhou o concurso pela requalificação da paisagem dessa área e baseou seu projeto 
no conceito de conservação das edificações existentes. Foi esse aspecto em particular que 
o declarou vencedor contra o projeto de Bernard Lauss, que previa uma intensa atividade de 
demolição, reconstrução e consequente manutenção, levando a custos altos e desnecessários.

35  ALVES (2003, p. 94)

 Figura 80 – Landschaftspark Duisburg Nord
Disponível em: <http://www.mai-nrw.org/index.php?id=42&L=0>. Acesso em 12 out. 2011
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Outros modelos tiveram finalida-

de didática, aliando espécies da região e a 

agricultura local ou destacando a topografia, 

como o parque de “Landshaft Mechtenberg” 

(único relevo natural com 84m de altura). 

Os projetos de recuperação e res-

tauro partem do conceito de que o edifício 

em si é obra de arte e lugar da memória, oferecendo um percurso didático-histórico, 

sem, porém intervir na estrutura sob os efeitos da corrosão do ferro. Além das ocu-

pações socioculturais, as áreas oferecem restaurante, salas de concertos e exibições, 

museus e espaços recreativos. 

Os projetos habitacionais não se limitaram à recuperação e à renovação das 

antigas cidades, mas a novos projetos, enfatizando soluções ecológicas (coleta e depu-

ração das águas, utilização de energia solar). As áreas verdes dentro da cidade rece-

beram percursos para pedestres e ciclistas.  Um exemplo é o Akademie Mont-Cenis36, 

que serviu de estímulo para a requalificação do bairro, onde foram construídas novas 

residências, e centros comerciais com nova infraestrutura.   

36  Sede de uma antiga mina de carvão fundada em 1871 e destruída em 1978, localizada no cen-
tro do bairro de Sodingen, na periferia de Herne.

 Figura 81 – Eventos no Landschaftspark Duisburg Nord
Disponível em: <http://www.landschaftspark.de/kultur-
-veranstaltungen>. Acesso em 12 out. 2011
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 5.2.2. OS CASOS ITALIANOS 

Os exemplos italianos localizam-se na região da Lombardia, conectando par-

ques já estabelecidos em diferentes períodos históricos a projetos de novas áreas, como 

a Dorsale Verde e o Parco Agricola Sud, formando um sistema entre diversas tipologias 

e categorias de espaços livres.

 Figura 82 – Imagens da Akademie Mont-Cenis que abriga a Academia de Formação do Ministério do Inte-
rior da Renânia do Norte-Vestfália, incluindo uma casa de hóspedes para os participantes do programa de 
treinamento, um centro comunitário com biblioteca e um centro de distrito administrativo da cidade de Herne. 
Disponível em: <http://www.mai-nrw.org/index.php?id=36&L=0>. Acesso em 11 dez 2011

 Figura 83 – Delimitação das cidades (co-
munas) na Lombardia e a área de abran-

gência da Dorsale Verde e do Parque 
Agricola Sul 

Disponível em: <http://www.provincia.mi-
lano.it/mappe/pianificazione_territoriale/>. 

Acesso em 30 out. 2011.

Dorsale Verde

Parque Agricola Sud
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5.2.2.1. Dorsale Verde Nord

A Dorsale Verde Nord é um projeto de compensação ambiental na rodovia, 

a Autostrada Pedemontana pensado para a cidade difusa37, onde diversos interesses se 

confrontam. Localiza-se no extremo norte da Província de Milão, incorporando doze 

Parques Locais de Interesse Supra-comunal (PLIS), cinco parques regionais38, assim 

como trechos de rios que os atravessam, áreas agrícolas, sítios de importância comuni-

tária (SIC)39 e zonas de proteção especial (ZPS)40. 

O projeto foi instituído por lei estadual em 2005 (LR 12/05), mas incorporou pro-

jetos anteriores, como o Corridoio Nord (1999), Corridoio Nord-Ovest e Nord-Est (2002), 

abrangendo uma área de 290 km2 em 102 comunas (municípios). De modo geral, são 

espaços definidos por linhas e pontos de intervenções de reconstrução paisagística e eco-

lógica na forma de 

um parque urbano 

em planície agrí-

cola dentro de ter-

ritório quase todo 

construído.

37  Conforme já descrito no capítulo 1, os autores italianos consideram o fenômeno da dispersão 
urbana como “cidade difusa” ou cidade “infinita”.

38  Ticino, Pneta de Appiano Gentile, Groane, Valle Lambro e Adda Nord.

39  Siti di Importanza Comunitaria.

40  Zona Protezione Speciale.

 Figura 84 – Área de abrangência da Dorsale Verde
Disponível em: <http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/pianificazio-
ne_territoriale/img/dorsale1.gif>.  Acesso em 30 out. 2011
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Foi idealizado um plano geral (Masterplan) composto de dois tipos de proje-

tos paisagísticos: uma greenway entre Brembo e Olona e 47 intervenções em espaços 

abertos nas comunas e parques na rodovia. A espinha dorsal é de largura variável (de 

uma simples proteção vegetal a um grande parque).

Essa região, onde vivem quatro milhões de habitantes e se concentram mais de 

300.000 empresas, é uma das mais dinâmicas do país e também uma das mais degrada-

das devido ao rápido crescimento e à intensa dinâmica econômica. 

O primeiro aspecto considerado na elaboração do projeto foi a infraestrutura 

viária, com a intenção de resolver problemas de difícil acessibilidade, prevenir engar-

rafamentos, completar o rodoanel de Milão e fornecer um novo acesso ao aeroporto41. 

O segundo aspecto está relacionado à degradação42, principalmente porque 

uma nova rodovia, a Autostrada Pedemontana ocupará os poucos espaços livres restan-

tes, cortando o sistema natural norte-sul representado pelos cursos de água e parques 

estaduais, além da passagem em áreas agrícolas de grande valor cultural e ecológico. 

No plano, foram pensadas tanto medidas de proteção e conservação quanto 

intervenções inovadoras para um parque simultaneamente urbano, natural e agrícola. 

Foi desenvolvido um projeto ambiental extenso e um estudo de compensação dos im-

pactos, encomendados pela administração da rodovia e elaborado pelo Politecnico di 

Milano, prevendo procedimentos para compensar os danos causados. 

Diante da valorização de espaços livres em faixa ao longo da rodovia, os conflitos 

se manifestam. De um lado, a valorização de espaço livre verde e, de outro, a valorização de 

imóveis e espaços edificáveis. Segundo Arturo Lanzani, professor doutor do Politecnico di 

Milano e responsável pelo grupo de pesquisa do DIAP (informação verbal43), isso se dissol-

veria se houvesse mecanismos, projetual e de financiamento, que de alguma forma ligassem 

as duas vertentes. Na figura abaixo, está representado um trecho do projeto.

41  A rodovia e outras redes a ela conectadas atravessam a parte norte da metrópole de Milão, 
conectando Dalmine e Malpensa (região do aeroporto) e completando a tangenziale (rodoanel, 
para evitar engarrafamentos) de Varese e Como.

42  Alto índice de poluição do ar, alto índice de impermeabilização do solo, escassez de espaços 
abertos remanescentes e sua degradação.

43  Entrevista realizada em 05 de novembro de 2009 no Politécnico di Milano.
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FICHA TÉCNICA DO PARQUE 

Autor:

O desenvolvimento desse projeto foi realizado por uma extensa equipe e con-

tou com o apoio do Politecnico di Milano44.

44  Grupo de trabalho formado por Arturo Lanzani (coordenador Científico), Alessandro Ali 
(Ubistudio Ltd, diretor técnico), Antonio Longo (responsável greenway), Cristian Novak, Ema-
nuel Lancerini (responsável por projetos locais), Guglielmo Caretti, Daniela Gambino, Alessandro 
Giacomel, Talita Medina, Giovani Nardin, Chiara La Manna, Cecilia Rusconi, Valentina Mazza, 
Francesco Curci; Massiliano Spadoni (obras arquitetônicas greenway), Federico Mazzola (es-
truturas), Chiara Bresciani (legislação e nós), Paolo Pileri (compensação ecológica e florestal), 
Paola Pucci (impacto do tráfego adicional), Dante Spinelli (aspectos técnicos ambientais e agro-
nômicos) NaturCoop (levantamentos). 
As fases do projeto foram realizadas pelo escritório de ambiente coordenado por Bárbara Vizzini 
e Evelin Giovannini, em conjunto com o escritório técnico liderado por Giuliano Lorenzi e com-
posto por Giovanni Cannito, Francesco Domanico, Matteo Boroni, Sabrina Lattuada, Giuseppe 
Rinaldi, Giuseppe Bilancia e Sarah Dognini. Também foram fundamentais os estudos do Consor-
cio italiano de infraestrutura lombarda - CIIL (estudos de viabilidade e projetos definitivos das 
medidas de compensação ambiental) com colaboração da Technital Spa (líder do consórcio) e 
Proginvest Srl (parceiros de consórcio para projetos ambientais e de edifícios). 

 Figura 85 – Trecho da região de intervenção.
Fonte: LONGO (2009).
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Localização:

Extremo norte da Província de Milão.

Ano:

2005 (lei regional). 

Área:

29.000 ha (290 km2). Extensão de 65 km. 

Número de municípios envolvidos:

Apesar de dados divergentes, estimam-se 102 municípios (comuni) envolvidos45.

Execução e financiamento:

Sociedade Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl Spa) 

Gestão:

Províncias de Milão, Monza e Brianza e 102 comunas 

Custo:

100 milhões de euros 

Aspectos centrais de apoio ao “parque agroambiental”:

É um projeto de larga escala que utilizou obras de construção de uma rodo-

via, trabalhando a compensação ambiental e agregando diversos enfoques: 

ecológico-ambiental, paisagístico, agronômico e de produção agrícola, infra-

estrutural (infraestrutura ecológico-ambiental, de mobilidade – ferrovias, ci-

clovias, rodovia - e continuidade de percursos) e político (espaço de discussão 

e divisão política para execução do plano).

Informações adicionais

O projeto geral se divide em:

 Percursos para ciclistas, percorrendo um total de 212 km, sendo 114 km 

de comprimento da Greenway (projeto definitivo); 71 km de pistas e per-

cursos nos projetos locais (definitivo); 27 km de pistas e percursos nos pro-

jetos locais (em estudo de viabilidade); 

45  Segundo Fabio Lopez Nunes, diretor do setor de parques e mobilidade ciclística da Provincia 
di Milano em documento eletrônico, disponível em: <http://62.149.207.65/portal-villoresi/upload/
ent3/1/Presentazione-Lopez.pdf>. Acesso em 30 out. 2011
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 617 ha em obras de compensação ambiental; sendo 65 ha exclusivos da 

greenway (definitivo); 309 ha de 28 projetos locais (definitivo); 243 ha de 

17 projetos locais (em estudo de viabilidade);

 114 km destinados à Greenway, dos quais 12% são de ciclovia pré-exis-

tente; 39% de nova pista; 33% de estradas vicinais; 8% de rede viária co-

mum e 8% de cruzamentos e trevos.

Nos projetos locais, estão os percursos para ciclistas e pedestres e os projetos de 

paisagismo (51 km de aleias, 21 km de cercas vivas, 3 ha cercados por bosques, 130,5 ha de 

novos bosques, 201 ha de bosques a serem qualificados, 105,5 ha de campos gramados46).

O projeto de compensação ambiental da Autostrada Pedemontana e o pro-

jeto estratégico da Dorsal Verde demonstram o quão fundamental é a criação de 

mais infraestruturas para comunicação e reinvenção de espaços livres, através de 

projetos de requalificação, servindo ainda como estratégia de conexão entre as ci-

dades pedemontanas47.

Utilizou-se a mostra “A Cidade Infinita”48, como ferramenta para se discuti-

rem as intervenções entre os prefeitos, técnicos locais e cidadãos. Devido a essa ativi-

dade, o plano recebeu o nome de “Parque para a Cidade Infinita”.

O projeto teve papel de catalisador e foi ponto de partida para iniciar novas 

políticas de tutela e construção de espaços livres, contribuindo para a aceleração da 

46  Escolheram-se cinco elementos verdes compatíveis com a paisagem local e com o ecos-
sistema do Vale do Pó: 1. gramados (no original, prati. Pl. de prato), 2. cercas vivas (no original, 
siepi. Pl. de siepe, - uma sequência de arbustos ou outras plantas para delimitar uma área ou me-
ramente como ornamento paisagístico), 3. aleias (no original, filare - um elemento compositivo 
ícone do paisagismo italiano, que consiste em fileiras extensas de árvores, geralmente ciprestes 
ou álamos), 4. bosques e 5. áreas úmidas (áreas alagadas e alagáveis, corpos d’água, como rios, 
córregos, fontes, poços e lagos). Todos eles permitiram satisfazer ainda as opções de interven-
ções ambientais compatíveis com a atividade agrícola. Nem todas as modificações da paisa-
gem devem ser traduzidas como reflorestamento, já que muitas das intervenções consistem em 
adensar cercas vivas, canteiros e aleias, reintroduzir gramados permanentes, de composição 
herbácea ou arbórea simples, deixando espaço para atividade agrícola existente que se espera 
que correspondam a modelos de compatibilidade ecológica e de baixo impacto.

47  Cidades que se localizam, literalmente, ao pé das montanhas, os Alpes.

48  Curadoria de Aldo Bonomi para a Trienal de Milão de 2004
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criação de novos parques, mediante diálogos e concessões (na etapa de elaboração das 

propostas) e de consórcios entre as comunas (na etapa de execução). Como estratégia 

de ação, os primeiros projetos funcionariam como gatilhos para a requalificação do 

território, valorizando as áreas de entorno em pontos específicos até atingir toda a ex-

tensão da Dorsale Verde.

Os espaços livres foram considerados elementos fundamentais para o desen-

volvimento desse novo parque. Planejou-se um sistema de parques lineares com per-

cursos verdes, bosques lineares e intervenções reticulares, interagindo áreas de com-

pensação com os espaços verdes pré-existentes.

Do ponto de vista ecológico, surgiram dezenas de projetos locais. As interven-

ções podem ser classificadas em sete grupos, segundo uma graduação que vai da má-

xima função recreativa até a máxima função ecológica: o parque urbano de recompo-

sição de borda de área edificada; a área agroambiental com função urbana e recreativa; 

a área florestal para uso coletivo; a área agroambiental de requalificação da paisagem 

rural, conexão ecológica e mobilidade lenta; a área florestal com função de preservação 

ecológica; a área de consolidação da vegetação existente e preservada. 

Buscou-se criar grandes bosques e vales fluviais com práticas de fruição de 

baixo impacto, além de reconstruir a paisagem agrária, os sistemas de percursos e uma 

ligação ininterrupta entre áreas ocupadas e parques. As pistas disponíveis para bici-

cletas através de pequenas ‘pontes e túneis’ – utilizadas também para a valorização 

da paisagem – em conjunto com estradas rurais, permitem a restauração de ligações 

interrompidas ou simplesmente evitadas entre parques, plantações e margens de rios.

Em alguns casos, foram realizadas pequenas intervenções em consonância 

com a história, os sinais depositados no terreno e a forma da paisagem. Em outros, 

houve renovações mais profundas, transformando grandes áreas agrícolas em parques 

para a cidade infinita.  
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 Figura 86 – Tipologias de intervenções
Fonte: LONGO, (2009)

5.2.2.2. Parque Agrícola Sul

O Parque Agrícola Sul abrange a periferia da metrópole de Milão, formando 

uma meia lua a oeste e sul, na qual 70% a 80 % do espaço é aberto. Serviu para frear o 

espraiamento dos anos de 1960 quando se começou uma política de tutela, evitando a 

construção de edificações e protegendo a área de agricultura. Dois aspectos são impor-

tantes: primeiramente, a construção de uma retícula de espaços verdes e de percurso 

lento (caminhadas e bicicleta), de faixa de bosque e ciclovias, reutilizando vias preexis-

tentes, e recriando uma complexidade paisagística e ecológica. 

Outro aspecto é a questão da regulação da propriedade privada, uma vez que a 

grande dimensão tornaria indesejável a desapropriação. Dá-se o acompanhamento das 



236CAPITULO 5
DAS ORIGENS DO PARQUE AO CONCEITO DE PARQUE REGIONAL CONTEMPORÂNEO

empresas agrícolas para o sustento de áreas de produção com menor contaminação, ou 

para garantir que fiquem mais atentas à paisagem.

Para Lanzani (informação verbal49), há alguma analogia entre esse estudo de 

caso e os casos da estrada Pedemontana e do Ruhr na Alemanha. Apesar de muito dife-

rentes quanto ao uso, à ocupação urbana e ao tipo de intervenção (reconversão ecoló-

gica e de melhoramento), são políticas de espaços abertos num continuum urbanizado. 

Há ainda carência de reflexão, de um saber projetual e de experiências consolidadas 

sobre os espaços livres, dentro do território da dispersão urbana.

O Parque Agrícola Sul é um 

parque com ênfase na proteção agríco-

la. Os outros dois exemplos são estra-

tégias e políticas num corredor infraes-

trutural e ecológico, ativando conjuntos 

de intervenções de forma pontual (com 

projetos locais) e de forma ampliada 

em redes de greenway. Na figura 87, em 

destaque, os parques pontuais. 

A formação do parque 

A ideia de formação do par-

que teve início nos anos 60, quando 

o governo milanês apontou a necessi-

dade de limitar o crescimento desordenado da cidade. Ao longo dos anos 70, o con-

ceito de um parque agrícola torna-se mais forte, com o objetivo de criar uma vasta 

área na qual seria possível coexistirem desenvolvimento agrícola e espaço para lazer, 

dotando o território já empobrecido paisagística e ambientalmente de um importan-

te sistema ambiental50.  

49  Entrevista realizada em 05 de novembro de 2009 no Politécnico di Milano.

50  Há, aqui, o conflito entre duas realidades: o campo antigo transformado na natureza produtiva 
e empobrecido em sua qualidade ambiental e a nova urbanização sem identidade própria, dada a 
pressão da aglomeração metropolitana. Alguns estudos do PIM (Piano Intercomunale Milanese) 

 Figura 87 – Abrangência do parque.
Fonte: < www.provincia.milano.it>. Acesso em 14 out. 2009
Organização da autora
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Em 1990, entra em vigor a LR24 (lei estadual51 n°24) que instituiu o parque 

regional de borda metropolitana, denominado Parco Agricolo Sud Milano, cuja gestão 

é da Província de Milão.

A partir daquele ano, ocorre uma partilha delicada que define a área protegi-

da. As várias propostas sofreram modificações contínuas, estando em jogo vários inte-

resses ligados ao potencial construtivo do terreno52. Finalmente, em 2000, é aprovado o 

Plano Territorial de Coordenação, que delimita as bordas do parque. 

Nas áreas mais próximas à cidade de Milão, são previstas orientações para a for-

mação dos planos de cinturão urbano. Já para as outras áreas são pensados instrumentos e 

planos de atuação adequados à gestão dos diversos tipos de paisagem, como as áreas verdes. 

O parque agrícola abrigou não somente áreas agrícolas e fazendas, mas também 

os tradicionais parques urbanos milaneses, como o Boscoincittà, o Parco delle Cave, Parco 

del Ticinello, o Forlanini e as duas principais áreas verdes responsáveis pela depuração de 

água da cidade – Parco della Vettabbia e o Parco San Rocco, ambas fora de Milão.  

Faz parte do plano a conservação e a valorização do patrimônio histórico e 

arquitetônico os quais formam elemento fundamental na paisagem junto ao espaço 

natural53. Pode-se, nessa paisagem agrária, captar uma leitura mais histórica e cultural 

com a presença de signos, objetos de arquitetura e assentamentos que estão em parte 

alterados ou em fase de dissolução.

foram comparados pela primeira vez para avaliar as propostas de um sistema de zonas “verdes 
equipadas” ao sul de Milão.

51  No original, regionale.

52  São conflitos de interesses pela posse para diferentes usos do solo: finalidade pública (de-
fendida pelo Ente Gestore, o órgão gestor do parque) e os interesses privados dos operadores 
agrícolas (interessados na conservação ou na ampliação do uso do solo para agricultura), dos 
empreendedores imobiliários e dos construtores interessados na expansão das áreas destina-
das à transformação urbana.

53  Os elementos mais característicos e ligados ao nascimento dessa paisagem são: as aba-
dias cistercienses dos séculos XII e XIII (Chiaravalle, Viboldone e Mirasole), os castelos (dos 
viscondes de Cusago, Melegano e Binasco), as fortalezas (de Brivio, em Melegnano, e Borro-
mea, em Peschiera) construídos em séculos sucessivos, e as fazendas leiteiras que pontilham 
a planície irrigada e constituem um lugar único marcado pelos inúmeros cortes de patrona-
gem, habitações de empregados, varandas, pocilgas, estábulos, depósitos de feno, capelas, 
pequenas igrejas e moinhos.
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Algumas das cascine54 foram reestruturadas e transformadas em centros cul-

turais e esportivos, outras fizeram parte das atividades de turismo rural com iniciativas 

de educação ambiental, percursos didáticos e uma rede comercial de venda direta de 

produtos típicos. 

A água é um elemento essencial, contando com nascentes, marcite55, irrigação 

de lavouras, canais de escoamento e de navegação56. São canais e redes de irrigação anti-

gos que ainda hoje caracterizam a paisagem agrícola. Os canais Naviglio Grande e Pavese 

atravessam o parque, mantendo-se ciclovias para visitas em suas margens. Ao leste, o rio 

Lambro e seus afloramentos subterrâneos fornecem alimento e espaço para descanso e 

parada para aves migratórias. A grande pista de pouso aquático (l’Idroscalo) é outro lugar 

– inicialmente usado como pista de pouso de hidroaviões – que representa uma grande 

massa hídrica utilizada como parque para esportes e apresentações musicais.

FICHA TÉCNICA DO PARQUE

Autor:

1993 - Plano Territorial de Coordenação do Parque57. 

Localização:

Perímetro sul de Milão 

54  Fazendas leiteiras.

55  Técnica cultural da Planície do Pó, implantada pela primeira vez na comuna de Carpiano, 
próximo a Milão. Trata-se da utilização dos cursos d’água e afloramentos, aproveitando a de-
clividade do terreno. Durante o verão, os campos são irrigados periodicamente, enquanto no 
inverno a irrigação é contínua.

56  I navigli: canais de navegação construídos entre 1179 e o século XVI com a intenção de pro-
porcionar transporte fluvial entre as comunas de Adda e Ticino, passando por Milão.

57  Diversos projetos foram separados por setores de atuação e receberam colaborações dife-
rentes. Em 1998, elaboraram-se o Plano de setor de proteção e valorização do patrimônio históri-
co e monumental, os Planos de setor dos percursos do parque e os Planos de setor da fruição do 
parque. O observatório paisagístico da faculdade Politécnico de Milão realizou o Levantamento 
e catalogação dos bens arquitetônicos e ambientais, identificação de fazendas e assentamen-
tos rurais da Província de Milão; o Instituto de Engenharia Agrária da Universidade de estudos 
de Milão ficou responsável por definir critérios de reutilização e recuperação das construções 
rurais e de recuperação do patrimônio edificado rural assunto que está publicado no estudo de 
Conversação e conservação – alternativas de recuperação para a edificação rural. O Centro de 
estudos PIM produziu, em 1997 e 1998, estudos sobre os bens patrimoniais.
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Ano:

A idealização iniciou-se ao longo de 1998 

Área:

47 000 ha (470 km2) 

Propriedade:

Pública e privada

Numero de municípios envolvidos:

61 municípios

Execução:

Ente Gestore

Órgão gestor:

Ente Gestore 

Financiamento:

A maior parte é proveniente da Provincia di Milano58 e a menor, do país 

e EU; a PAC (Política Agrícola Comunitária) com seus regulamentos CEE 

2078/92, 2079/92 e 2080/92 também colabora, além da dotação de diversos 

recursos municipais.  

Informações extras

Estrutura:

 Conselho diretivo do Parque – define o regulamento do parque e o co-

mitê técnico agrícola

 Comitê técnico/agrícola – existe com a tarefa de emitir parecer sobre 

todas as atividades agrícolas dentro da área do parque.

 Ente Gestore (Entidade Gestora do Parque)

Legislações:

lei nº 24/1990 – define o regulamento do parque; Lei nº 64/1984 – define 

as Intervenções regionais para favorecer o desenvolvimento ao trans-

58  Hierarquicamente acima do município, existe a Província que, de modo geral, coincide com 
a área metropolitana.



240CAPITULO 5
DAS ORIGENS DO PARQUE AO CONCEITO DE PARQUE REGIONAL CONTEMPORÂNEO

porte ciclístico; Lei nº 86/1983 e Lei nº 41/1985 – defende nova catego-

ria de parque: parques regionais naturais.

Aspectos centrais de apoio ao “parque agroambiental”:

projeto de larga escala, contando com elaboração e execução prove-

nientes de acordos intermunicipais. Tem como foco central as ques-

tões de proteção e qualificação e defende o potencial de atividade agrí-

cola, silvestre e cultural. Dos cinco exemplos citados neste capítulo, 

este apresenta o tema que mais se aproxima da área de estudo: uma 

proposta de parque que compreende operação complexa e visão de 

longo prazo.

Os planos e as realizações

Durante a construção e gestão do parque, o Plano Territorial de Coordenação, se-

guindo uma lógica de planejamento contínuo e processual, buscou integrar instrumentos 

e políticas agrárias, territoriais, urbanísticas, ambientais, econômicas e de financiamento.

Previu-se a construção de Plano de Setores, como o Plano de Setor Agrícola de 

1990 e os realizados em 1998, como: o Plano de Setor de Proteção e Valorização do Pa-

trimônio Histórico e Monumental, o Plano de Setor dos Percursos do Parque e o Plano 

de Setor da Fruição do Parque.  

Além desses, as normas do Plano Territorial sugerem a elaboração de outros 

planos de setores, dando continuidade à obra de atuação do parque, como: o plano de 

recuperação ambiental dos sítios das pedreiras desativadas e que apresentam um papel 

potencial de requalificação e reuso dos espelhos d´água, os planos de áreas degradadas 

e os planos para áreas edificadas. 

Por se tratar de um exemplo inovador para regiões agrícolas, destacamos o 

Plano de Setor Agrícola, que apresenta cinco principais objetivos:

1. Proteção da atividade agrícola: proteção da competitividade das empresas 

existentes no mercado nacional e europeu, adequando novas tecnologias 

produtivas e outras inovações para propiciar altos níveis de produtividade, 

conjugando a conservação e a defesa do solo como papel econômico;
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2. Reforço da infraestrutura agrária: reorganização e requalificação das redes 

de irrigação, despoluição e depuração das águas para a agricultura adequa-

das às condições higiênicas e ambientais. Essas intervenções valorizam os 

equipamentos existentes no campo, como as estradas vicinais e campestres, 

os edifícios rurais e todas as pequenas infraestruturas locais (o vasto patri-

mônio formado de artefatos hidráulicos históricos e dos moinhos);

3. A qualificação paisagística da área através de modos de condução agrária: se-

gundo essa concepção, a agricultura deve refletir uma qualidade paisagística, 

assim como ocorria no passado, contribuindo para a construção do parque.

4. Melhoramento da qualidade ambiental e redução das cargas de poluentes 

biológicos e químicos na água e no solo: propõe-se o controle quantitativo e 

qualitativo do uso de biocidas e antiparasitários agrotóxicos. Pretende-se, 

além disso, explorar a capacidade de biodepuração e a experimentação de 

técnicas complementares e biológicas;

5. Conservação e ampliação dos ecossistemas significativos: o plano distingue dois 

tipos de comportamento para áreas de grande interesse natural. Nas áreas 

mais importantes, a intervenção dos agricultores poderá se desenvolver con-

forme algumas modalidades. Nas áreas menores fragmentadas e dispersas no 

território agrícola, alguns elementos naturais e arquitetônicos mais relevantes 

podem fornecer diversas ocasiões de proteção e requalificação.  

Algumas das intervenções estão indicadas na figura a seguir por meio de sim-

bologia gráfica e representam as ações59 de reflorestamento, plantio de árvores adultas, 

remodelagem de escarpas, incorporação de cercados, recuperação de áreas degrada-

das, grade de madeira à beira de corpos d’água, plantio de espécies herbáceas “centro 

flora”, semeadura de gramíneas/campos, painéis, melhoramentos florestais, cancelas, 

mirantes para observação de avifauna aquática, manutenção das fontes d’água, obras de 

engenharia naturalista e reconstituição da vegetação de margens.

59  Essas ações estão descritas em documento anexado à tese em texto em tradução livre do 
livro 19 Provincia di Milano. Progetti per il Parco Agricolo Sud Regione Lombardia, Provincia di 
Milano, Parco Agricolo Sud Milano, 2004.
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 5.2.3. PARQUE DE COLLSEROLA

O Parque de Collserola é um equipamento urbano importante, localizado no 

centro da Região Metropolitana de Barcelona (a segunda maior da Espanha) e abrange 

zonas urbanas densas e espraiadas, zonas rurais e zonas naturais60. 

Assim como em outras cidades no mundo, os séculos XIX e XX propiciaram 

a Barcelona a expansão da malha urbana e a substituição cada vez maior da atividade 

agrícola pela atividade industrial. Essas transformações são essenciais na história da 

Serra de Collserola, já que a urbanização atinge seus limites e as indústrias são cons-

truídas ao seu redor. 

O parque se torna cada vez mais importante na medida em que as cidades vão 

crescendo e se desenvolvendo. É formado por uma área natural inserida em extensa 

zona urbana que recebe uma enorme pressão de intervenções humanas, demandando 

novas estratégias, políticas e projetos de proteção e conservação. 

60  Os vales dos rios Llobregat e Besos, juntamente com a planície de Barcelona e a depres-
são Vallès, definem os limites geográficos do maciço de Collserola. Informações disponíveis em: 
<http://www.parccollserola.net/castella/home/home.htm#>. Acesso em 13 out. 2011.

 Figura 88 – Intervenções
de tipologias específicas. 

(ver anexo III)
Fonte: Progetti per il Parco 

Agricolo Sud  Regione 
Lombardia, Provincia di 
Milano, Parco Agricolo 

Sud Milano, 2004
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São novas oportunidades de intervenções e de gestão do território centradas 

em uma atuação paisagística mais abrangente que a de proteção e conservação, con-

solidando-se uma cultura de valorização da natureza integrada ao uso social. Como 

aponta Josep Mascaró (2008), faz-se a transformação de paisagens naturais em paisa-

gens culturais. 

Essas propostas estão em consonância com as da Convenção Europeia da Pai-

sagem61, que confere funções de interesse público (culturais, ecológicas, ambientais, 

sociais) à paisagem, tornando-a também importante recurso à atividade econômica e 

à geração de empregos. 

61  Documento assinado em 2000, que tem por objetivos organizar a cooperação europeia e promover 
a proteção, a gestão e o ordenamento das paisagens excepcionais, de vida cotidiana ou degradadas 
e que se estendem às áreas urbanas, rurais e naturais, tanto terrestres quanto marítimas.

 Figura 89 – Extensão do Parque nos municípios da
Área Metropolitana de Barcelona

Disponível em:<http://www.parccollserola.net/imagenes/
catalan/mapa/MAPACOLLSEROLA2004.pdf> e < http://c-o-

-mediambient.blogspot.com/2011/04/visita-educativa-al-
-parc-natural-de.html >. Acesso em 13 out. 2011.
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Llobregat
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Desde 1983, iniciaram-se políticas e planos para resguardar a área da ocu-

pação urbana e protegê-la contra incêndios. Em 1986, destinou-se a gestão direta ao 

Patronato Metropolitano do Parque de Collserola, transformado em Consorcio Parque 

de Collserola em 2000. 

Em 1987, o Plano Especial de Ordenação e Proteção do Meio Natural elaborou o esta-

tuto do parque, cujos objetivos são: a proteção e a manutenção da biodiversidade dos sistemas 

naturais e agrícolas, por meio de tratamentos silvícolas; a preservação do patrimônio cultural 

e paisagístico e o oferecimento de oportunidades para o lazer e a aprendizagem. Para atender 

a esses objetivos, foi organizado um grupo técnico e quatro centros abertos ao público.

Os equipamentos de maior uso público foram localizados nos limites do par-

que, para minimizar o máximo possível os impactos no ambiente natural. Os projetos 

procuraram melhorar a qualidade do estar do visitante, através das intervenções arqui-

tetônicas e paisagísticas, integrando o parque à cidade. 

FICHA TÉCNICA DO PARQUE

Autor:

Plan Especial de Ordenación y Protección del Medio Natural del Parque de 

Collserola e Intervenções pontuais62

Localização:

Região Metropolitana de Barcelona

Ano:

1987

Área:

84.65km2 ou 8.465ha

Número de municípios envolvidos:

09 (Barcelona; Esplugues de Llobregat; Sant Just Desvern; Sant Feliu de Llo-

bregat; Molins de Rei; El Papiol; Sant Cugat de Vallès; Cerdanyola de Vallès; 

Montcada i Reixac).

62  São autores dos Parques, dentre outros profissionais: Servicios Técnicos del Parque de 
Collserola, Lluís Jubert; Eugènia Santacana, Teresa Galí, Josep Llinàs, Lluís Iglesias, Robert y 
Esteves Terrades, Xavier Vendrell, Josep Piñol.
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Propriedade:

A maior parte é pública, mas conta também com propriedades privadas.

Execução:

Servicios Técnicos del Parque de Collserola, na maior parte das intervenções.

Órgão gestor:

Consorcio Parque de Collserola, antigo Patronato Metropolitano del Parque 

de Collserola 

Financiamento:

Consorcio Parque de Collserola, prefeituras municipais, Comunidade Euro-

peia, FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), BSM S.A. e a 

Fundación Rubio i Turió. 

Aspectos centrais de apoio ao “parque agroambiental”:

Projeto de larga escala constituído em diferentes áreas de ocupação: urbana, 

rural e natural. Conta com consórcios na consolidação dos projetos. A com-

plexidade das propostas e da tipologia de projetos se apropria das potencia-

lidades naturais e da formalização de usos já realizados pelos moradores. A 

criação de identidade do parque, através da sinalização e demais elementos 

também pode colaborar com a idealização do “parque agroambiental”.

Os projetos pontuais buscaram atender aos objetivos propostos, envolvendo 

quatro grupos de intervenções. O primeiro trata das obras voltadas à composição da 

identidade do parque e aos espaços para o ócio, como a sinalização, os mobiliários, 

os parques, os mirantes e “portas” de entrada do parque. O segundo se refere às ações 

de restauração, recriação e proteção de paisagens e sistemas naturais com programas 

variados, desde o tratamento em pedreiras até as áreas de recuperação da atividade 

agrícola. No terceiro grupo, estão as diferentes tipologias de recuperação e reabilitação 

do patrimônio construído, como o pântano de Vallvidrera, o povoado de Ca n’Olivé, 

o viveiro de Can Borni, as capelas La Salut de Sant Feliu de Llobregat e Sant Adjutori 

y Horno Ibérico e a ponte sobre El funicular del Tibidabo. E, enfim, no quarto grupo 

estão os equipamentos voltados à interação da população com o parque, como centros 

de informação e educação ambiental e estação biológica.
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Os elementos informativos de sinalização do parque foram prioridade na 

unidade da enorme área de perímetro irregular e fragmentada entre diversos muni-

cípios. Da mesma maneira, o mobiliário contribui para dar a sensação de identidade 

visual. Seu desenho tem como premissa o diálogo com o local, respeitando as carac-

terísticas naturais. 

As portas63 são os locais de identificação de entrada do parque e onde apare-

cem todas as informações necessárias. Já os mirantes64 se apropriaram da topografia do 

terreno e da vista privilegiada das cidades da região.

Os parques65 são os equipamentos de maior uso público. São os lugares desti-

nados ao lazer, ao ócio e a atividades diversas de aprendizagem. São “pequenos parques” 

63  1) Puerta de los Esféricos, de 1999; 2) Puerta de El Terral, de 2000; 3) Puerta de Mas Lluhi, de 
2000; 4) Puerta de Can Cuiàs, de 2007. Os projetos das quatro portas foram desenvolvidos pelos 
Servicios Técnicos del Parque de Collserola.

64  1) Mirador de La Rabassada, de 1989; 2) Mirador-puerta de Sarriá, de 1991; 3) Mirador del Turó 
d´en Cors, de 1991; 4) Mirador de La Font Groga, de 1989; 5) Mirador del Torre Baró, de 1989; 6) 
Mirador de Els Xiprers, de 2005; 7) Observatorio de aves del Turó de La Magarola, de 1996. Foram 
projetados pelos arquitetos Jordi Bosch, Joan Tarrús e Santiago Vives e pelos Serviços Técnicos 
del Parque de Collserola e promovidos pelo Patronato Metropolitano Del Parque de Collserola.

65  1) Parque de Canaletes y riera de Sant Cugat, de 1998; 2) Parque de Can Cuiàs, entre 1998 e 
2007; 3) Parque de Vallvidrera, entre 1988 e 1993; 4) Área Recreativa de Sant Pere Màrtir, 1ª Fase, 
finalizada em 1991, 2ª, em  2001;  5) Área Recreativa de Can Coll, finalizado em 1991; 6) Área Re-
creativa de La Salut de Sant Feliu de Llobregat, 1987; 7) Área Recreativa de Sant Creu d’Olorda, 
1999; 8) Ámbito de estância de Castellciuró, finalizado em 1988; 9) Ámbito de estância de La ermi-
tã de La Salut de El Papiol, 2000; 10) Ámbito de estância y mirador de Montbau, 1998. Os projetos 
são de autoria de diferentes profissionais e do Servicios Técnicos del Parque de Collserola.

 Figura 90 – Imagens do projeto do Mirador de Tore Barò 
Fonte: MUÑOZ; MASCARÓ (2008, p.30)
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considerados pontos estratégicos para a conservação do “grande” parque, preservando-

-se as áreas mais frágeis. Localizam e concentram equipamentos e serviços, como res-

taurantes, sanitários e mesas e dividem-se em parques, áreas recreativas e estâncias. 

As fontes66 representam ícones, seja pela história, seja pela grandiosidade. Fa-

zem parte do programa a reabilitação das antigas fontes da região, buscando-se a res-

tauração das existentes e a construção de outras em substituição àquelas mais antigas, 

respeitando-se o desenho original. 

66  1) Fuente de La Budellera, 1987; 2) Fuente Muguera, 1990; 3) Fuente de La Rabassada, 1995; 4) 
Fuente de En Ribas, 1995; 5) Fuente de Sant Pau, 1998; 6) Fuente del Manyo, 2004 ;7) Fuente de La 
Beca, 1998. Todos os projetos foram executados pelo Servicios Tecnicos del Parque de Collserola 
e promovidos pelo Patronato Metropolitano Del Parque de Collserola.

 Figura 91 – Imagens do projeto do Parque de Canaletes y riera de Sant Cugat, de 1998
Fonte: Fonte: MUÑOZ; MASCARÓ (2008, p.40)

 Figura 92 – Imagens do projeto da Fuente Muguera
Fonte: Fonte: MUÑOZ; MASCARÓ (2008, p.72)
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Os caminhos e itinerários67 definem os acessos aos equipamentos, aproveitan-

do-se os caminhos pré-existentes utilizados pelos moradores locais. Foram divididos 

em várias tipologias, dentre outras: as vias para automóveis, onde se procura aproveitar 

as rodovias já existentes e reduzir a velocidade para preservar a fauna natural; os ca-

minhos onde se exploram as belas vistas das cidades; os caminhos pelo fundo de vale, 

onde se prioriza o maior contato com a natureza. 

Outra linha projetual visa não só à restauração de paisagens naturais alte-

radas, priorizando as antigas pedreiras68, como também à garantia de um sistema de 

proteção de incêndio da mata existente, à gestão florestal e agrícola com replantios e 

reflorestamentos e à gestão de apoio à fauna natural. 

A Serra de Collserola foi o local escolhido para a construção de pedreiras para 

a extração de pedras que alimentaram a construção da cidade, sendo que algumas ain-

da estão ativas, outras não. Em menor escala, é o que acontece atualmente com o Morro 

Azul na área de estudo desta tese.

67  1) Paseo de Les Aigües; 2) Camino de Sant Medir, obras entre 2002-2008; 3) Paseo de La 
Carretera; Alta de Roquetes, obras entre 2003-2007; 4) Puerta y Camino de Can Catà, finalizada 
em 2005. Os projetos de passeios e caminhos foram realizados em sua maioria pelo Servicios 
Técnicos del Parque de Collserola e os projetos locais, por diferentes profissionais.

68  A restauração de antigas pedreiras é um assunto muito discutido hoje na Europa, por causa-
rem impacto negativo nas paisagens naturais, dada a grande expansão de extração de pedras 
no século XX para alimentar a construção da cidade. 1) Pedreira del Puig D’Olorda, finalizada em 
2007; 2) Pedreira de las Arcillas de El Papiol (Santa Teresa), com obras em andamento; 3) Pedrei-
ra de Els Ocells, finalizada em 1996; 4) Pedreira de Montbau, finalizada em 2000.

 Figura 93 – Imagens do projeto do Paseo de Les Aigües
Fonte: Fonte: MUÑOZ; MASCARÓ (2008, p.84)
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Na restauração das pedreiras, devem-se configurar espaços compatíveis com 

o entorno. Em alguns casos, procura-se recriar o espaço natural como aquele antes da 

degradação, com seu relevo, fauna e flora originais. Em outros, busca-se aproveitar as 

condições de transformação, criando-se uma nova paisagem.

As áreas destinadas às atividades agrícolas também são objeto de importância 

para o parque, pois servem para resgatar atividades perdidas, como a tradição da viní-

cola, mas, sobretudo são áreas de proteção ao espaço natural, proporcionando alimen-

to69 à fauna e amortecimento à pressão da urbanização.

69  Cereais, trigo e vinícolas.

 Figura 94 – Imagens do projeto Pedreira del Puig D’Olorda
Fonte: Fonte: MUÑOZ; MASCARÓ (2008, p.104)

 Figura 95 – Imagens do projeto de 
recuperação da atividade agrícola 
Fonte: Fonte: MUÑOZ; MASCARÓ 
(2008, p.118)
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Outro exemplo é o de repovoamento vegetal e tratamento paisagístico do 

Morro de Sant Pere Màrtir, que sofreu diversas intervenções após um incêndio que 

desconfigurou toda a paisagem natural. As intervenções variam desde reflorestamento 

com diversos tipos de pinos, até um projeto de parque urbano, ressaltando a implan-

tação de dispositivos para proteção da área em caso de futuros incêndios e queimadas.

Encontra-se também no Parque de Collserola uma variedade de antigas cons-

truções adaptadas ao terreno acidentado da serra, oferecendo, assim, uma qualidade 

especial ao patrimônio construído existente. As intervenções envolvem o restauro e, 

em alguns casos, a reconstrução de partes desse patrimônio arquitetônico fundamental 

para a identidade cultural do local70.

70  1) Pantano de Vallvidrera (área de represa); 2) Povoado ibérico de Ca n’Olivé, finalizado em 
1998; 3) La Peña del Moro, finalizado em 2002; 4) Vivero de Can Borni, finalizado em 2006; 5) Cape-
la de Sant Adjutori y horno ibérico, finalizada em 2002; 6) Puente sobre El funicular del Tibidabo, 
finalizada em 1997; 7) Capela de La Salut de Sant Feliu de Llobregat, finalizada em 2004; 8) Capela 
de La Salut de Sant Feliu de Llobregat, finalizada em 1990, 9) Can Coll, Centro de Educación 
Ambiental, finalizado em 1992; 10) Estação Biológica de Can Balasc, em obras entre 1994-2000.

 Figura 96 – Imagens do projeto do Morro de Sant Pere Màrtir 
Fonte: Fonte: MUÑOZ; MASCARÓ (2008, p.124)

 Figura 97 – Imagens do projeto do Pantano de Vallvidrera
Fonte: Fonte: MUÑOZ; MASCARÓ (2008, p.130)
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5.3.	COMO	PENSAR	UM	NOVO	PARQUE
NA	ATUALIDADE?

Pretende-se discutir a implantação de um “parque regional contemporâneo”, 

como proposta para espaços livres onde usos e apropriações se realizam de forma 

menos dependente da propriedade fundiária. O encontro e o lugar da vida pública 

ocorrem nos espaços de propriedade pública, por exemplo, nas ruas, avenidas, praças, 

parques, escolas, teatros, mas também, por vezes, nos espaços de propriedade privada, 

como igrejas, botequins, quadras de escola de samba e até em alguns shoppings centers 

com frequência mais diversificada.

Os parques regionais contemporâneos, denominados na tese de Parques 

Agroambientais, podem estar presentes na gestão de grandes espaços, com a finalidade 

de recuperar laços com a paisagem natural e cultural, permitindo qualidade urbana 

ambiental em territórios que permeiam tanto o público quanto o privado. 

Das reflexões sobre usos, interesses, valores sociais, naturais, culturais e po-

líticos, ressaltaram-se as singularidades locais, conduzindo a proposição do parque 

como categoria de planejamento sócio-econômico-territorial e de conservação mais 

abrangente que a APA (Área de Proteção Ambiental) estipulada pelo SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação)71. 

A APA é uma tipologia inspirada no modelo dos parques naturais regionais 

europeus72, os franceses particularmente, cujos objetivos visam à união da conservação 

da paisagem ao uso de territórios para produção rural, como queijos e vinhos, res-

guardando-os da ocupação urbana e promovendo atividades turísticas. A gestão desses 

parques envolve os próprios produtores rurais73. 

71  Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000. No Artigo 15, “caput” aparece o conceito de APAs: 
“Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação huma-
na, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem estar das populações humanas, tendo como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabi-
lidade do uso dos recursos naturais”.

72  MEDEIROS (2006)

73  Segundo Vargas (2006, p. 153) “o organismo gestor do PNR é, geralmente, um sindicato misto 
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A constituição das Áreas de Proteção Ambiental 74 baseia-se preferencialmente 

em características naturais mais significativas e orientam o assentamento das popu-

lações tradicionais. Porém, não abrangem áreas de exploração mineral, uma prática 

necessária à economia local, mas proibida75 dentro de seus limites.

Na legislação relacionada a essa categoria, é representada uma ideia abran-

gente que serve a qualquer área ou região. Contudo, na prática, as áreas escolhidas são 

aquelas mais relevantes no Estado ou no país. Se observarmos os mapas apresentados 

no capítulo 3 e 4, veremos que a área de estudo não tem forte vocação para se constituir 

como unidade de conservação76.

Assim, cabe questionar qual categoria adotar nesses casos. Como pensar o 

desenvolvimento dessa aglomeração? A ideia não é formar APAs (caso contrário, até o 

país inteiro caberia nessa categoria), mas sim novas e diferentes formas de organização 

de um território, respeitando (como também afirma o SNUC) igualmente aspectos 

socioeconômicos, culturais, estéticos e naturais. 

Essa forma de atuação não pode ficar apenas nos textos legais, mas deve ser 

acompanhada de reflexão sobre os instrumentos mais adequados (mais descentra-

lizados e práticos) que possam trazer efetivos benefícios à população e a essencial 

conciliação socioambiental tanto requerida, mas ainda não legitimada. O tempo de 

aprovação das leis é discrepante do tempo das ações. Apesar de necessárias, são de-

fasadas e produzem poucos avanços na forma de pensar o momento atual e o futuro 

(como se propuseram). 

aberto que compreende necessariamente todas as unidades envolvidas: as regiões, os departa-
mentos, as comunidades”.

74  Conforme declara o capítulo 1, art. 3 do decreto 4340 de 22 de agosto de 2002 e artigo art. 1 
da RESOLUÇÃO CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988, “as Áreas de Proteção Ambiental - 
APAs - são unidades de conservação, destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental 
e os sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da qualidade de vida da população local 
e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais”.

75  RESOLUÇÃO CONAMA nº 10, de 14 de dezembro de 1988, Art. 6º: “Não são permitidas nas 
APA’s as atividades de terraplanagem, mineração, dragagem e escavação que venham a causar 
danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou para a biota”.

76  Com exceção de Rio Claro, onde estão localizadas as APAs: Corumbataí, Botucatu e Tejupá e 
Piracicaba/ Juqueri-Mirim.
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O “parque agroambiental” não é uma solução simples, mas uma possibilida-

de de pensar e agir. Pode-se através dele ajustar o foco de leitura da realidade local, 

buscando-se mecanismos mais coerentes para nela atuar. 

Nessa categoria sugerida, inserem-se as áreas com mais características de re-

cuperação que de manutenção. Não visa necessariamente à proteção dos atributos na-

turais, mas principalmente à restauração deles, mediante a introdução de técnicas de 

melhoria da qualidade das águas e do ar, além da revegetação em pontos estratégicos; 

o incentivo a estudos e pesquisas regionais, permitindo a permanência harmoniosa da 

extração mineral77 (para as indústrias cerâmicas e da construção civil, por exemplo); a 

implantação de sistema de espaços livres em diversas tipologias, destinados às ativida-

des sociais, culturais e ecológicas.

Diferentemente de outras regiões de importantes recursos naturais como, por 

exemplo, a região metropolitana de São Paulo, o conceito do parque objetiva traba-

lhar uma área econômica e socialmente semelhante, onde a fauna e a flora são quase 

inexistentes visto terem sido substituídas pela urbanização e pelas áreas destinadas à 

produção agrícola para o mercado global. 

Vai-se, dessa forma, ao encontro do planejamento e da gestão de uma área, 

permitindo um diálogo entre poderes públicos locais e associando projetos para a ati-

vidade agrícola, para a conservação e a proteção dos recursos naturais, para os fluxos 

econômicos, para a mobilidade. Deve permitir a coerência das ações, incentivando o 

diálogo entre o plano geral, para o crescimento regional adequado, e os planos direto-

res municipais. 

Na proposição e na estruturação do plano do “parque agroambiental”, ressalta-

-se o papel dos sistemas de espaços livres públicos e privados em abrigar uma pluralidade 

de funções, dentre elas as de identificação e representação da cultura local, de produção 

agrícola e de conservação e recuperação ambiental. 

Tanto os parques como quaisquer outros espaços destinados ao público de-

vem, antes de tudo, representar os indivíduos e as comunidades de sua localidade. A 

77  Não sendo possível a extinção da extração mineral, dada a importância para a econômica lo-
cal, elas podem ser permitidas desde que estudos e pesquisas estabeleçam medidas de controle 
e as áreas adequadas para tal atividade.
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mistura e o confronto entre diferentes culturas geram novos conhecimentos e até mes-

mo um novo processo cultural mais criativo. Também é uma forma de resistência à 

política e à economia dominantes, que tentam sobrepujar sua cultura sobre as outras.

Muitas políticas públicas têm procurado conhecer as opiniões e as necessi-

dades das diversas comunidades para melhor projetar novos espaços públicos. É uma 

prática imprescindível quando se pretende compreender a posição da comunidade so-

bre os espaços criados para usufruto delas, já que, grande parte das vezes, são valores 

completamente diferentes dos valores dos profissionais responsáveis pela criação. 

Para Bernard Tschumi, conforme destaca Serpa (2007, p. 187), um parque no 

nosso século já não deve mais imitar a natureza, mas ser um espaço que fomente a pro-

dução cultural, como ocorre em alguns parques parisienses, dentre eles, o La Villette, 

que concentra maior mistura de classes sociais, etnias e religiões. Apesar de apresentar 

uma discreta maioria de frequentadores pertencentes à elite econômica, a apropriação 

por pessoas de baixa renda vem crescendo, principalmente tendo-se em vista que Paris 

possui transporte público de qualidade, o que facilita o acesso ao parque.

Dentre os pesquisadores que têm organizado e produzido debates e discus-

sões sobre essa e outras temáticas relevantes, destaca-se o Public Space Research Group78 

criando o que chamam de seis lições, por nós simplificadas, e que resumem as medidas 

necessárias para promover e gerir a diversidade social e cultural nos parques públicos 

independentemente de suas tipologias. São elas: 

1. As histórias das pessoas precisam estar representadas nesses espaços, de-

vendo lhes oferecer algo com significado cultural; 

2. Os parques em geral devem promover o acesso a todos os grupos sociais, 

sabendo-se que eles dependem tanto de padrões econômicos e culturais 

quanto de circulação e transporte; 

3. Deve ser estimulada a interação social entre os diversos grupos so-

ciais, providenciando espaços adequados para todos dentro do espaço 

78  Grupo criado por Setha Low, Dana Taplin e Suzanne Scheld, com ajuda da University of New 
York. Ver  LOW (2005)
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total do parque, ou seja, deve-se observar as atividades desenvolvidas 

e aproveitar-se delas para criar outras atividades ou mesmo mantê-las 

em espaços apropriados; 

4. Os parques devem acomodar as diferentes formas com que as classes so-

ciais e grupos étnicos usam e valorizam o espaço público. Portanto, o de-

senho desses espaços não pode indicar uma exclusão social; 

5. Na restauração de um ambiente histórico degradado, seja ele constituído 

por edifícios e/ou de elementos paisagísticos, deve-se propiciar, além da 

preservação, usos e atrativos às pessoas; 

6. Devem ser explorados os símbolos culturais locais, buscando-se formas 

de garanti-los no espaço do parque. A comunicação cultural dos diferen-

tes grupos constitui uma dimensão importante do apego ao lugar. 

Todas essas lições indicam dois principais enfoques: acesso e uso garantidos a 

todos e por todos os grupos sociais. O acesso deve ser independente da condição eco-

nômica, cultural ou de transporte e o uso resulta da identificação e da leitura de todas 

as necessidades aplicadas no desenho paisagístico.

O grupo QUAPÁ-SEL79 propõe um paisagismo crítico80 que trabalhe conceitos 

banalizados através da prática de um paisagismo construtivista capaz de gerar espaços 

livres e paisagens onde uma consciente integração entre processos socioambientais e 

propósitos estéticos seja conquistada, atendendo aos diferentes grupos sociais ou, ain-

da, inserindo-os numa participação ativa na concepção desses espaços de forma am-

bientalmente adequada. 

79  O grupo do Quapá-SEL é formado desde 2006. As pesquisas inicialmente foram desenvolvidas 
pelo laboratório QUAPÁ – FAU/USP e atualmente conta com a participação de pesquisadores 
de diversas universidades e faculdades públicas e privadas de todo o Brasil. Tem como foco 
principal o estudo dos sistemas de espaços livres, oferecendo inúmeras publicações e contri-
buições para as disciplinas de Arquitetura da Paisagem (AUP 650) e Planejamento da Paisagem 
(AUP 652) no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde se discute a 
relevância dos espaços livres no campo disciplinar do paisagismo. Ver CUSTÓDIO et al. (2010a)

80  CUSTODIO, V. (2010b, p. 1-12)
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Acreditam alguns pesquisadores desse grupo81, que os impactos negativos ge-

rados pela intervenção humana (os quais variam conforme a escala e a complexidade) 

podem ser minimizados por meio do projeto da paisagem, enfatizando a formação de 

um sistema de espaços livres e integrando a dimensão ecológica e uso social. A consti-

tuição desses sistemas ocorre por meio de espaços públicos ou privados diversos (ruas, 

praças, parques, áreas naturais e rurais), sendo que

as conexões verdes (corredores, áreas urbanas de proteção permanente) mui-

tas vezes podem apresentar estruturas mais complexas, como por exemplo, 

composições com elementos de outras naturezas tais como vias de transporte 

público, ciclovias, localização estratégica de atividades comerciais, referên-

cias culturais, abastecimento de água, que proporcionem acessibilidade ao 

sistema de espaços livres inclusive às populações mais carentes. (CUSTÓDIO 

et al., 2010a, p. 3)

Entretanto, para a realização do projeto, considera-se necessário o maior co-

nhecimento sobre os projetos e espaços produzidos, as formas de utilização deles pela 

população, o modo como são geridos e os atores envolvidos nesse processo (que po-

dem ser tanto o poder público quanto entidades privadas). Assim, a compreensão des-

ses fatores permite a constante melhoria no projeto.  

Pellegrino (2000) utiliza, em projetos multidisciplinares de espaços livres, a 

implantação da infraestrutura verde. É um modelo que exerce várias funções82, dentre 

elas: a proteção da diversidade de espécies; o auxílio no manejo das águas pluviais; a 

contribuição para a melhoria do microclima e a redução de problemas de saúde pública 

(controle da contaminação da água e do solo) e o oferecimento de espaços de lazer. A 

finalidade dessa tipologia de intervenção é a melhoria da qualidade de vida sob a ótica 

da ecologia da paisagem. 

81  CUSTODIO, V et al. (2010a, p. 1-11)

82  Essas funções estão mais bem elaboradas em PELLEGRINO (2006, p. 57-76)
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A infraestrutura verde é uma alternativa às tradicionais galerias de águas plu-

viais, ou seja, um sistema de drenagem que capta as águas das chuvas, combinando 

soluções como os 

corredores verdes urbanos (greenways), os alagados construídos (constructed 

wetlands), os reflorestamentos de encosta e as ruas verdes, entre outras in-

tervenções de baixo impacto, incorporando melhores práticas de manejo das 

águas, e fornecendo importantes contribuições para um desenho ecologica-

mente mais eficiente da cidade (PELLEGRINO, et al., 2006, p. 59)

Souza (2006) propõe novos recortes no âmbito do planejamento urbano e terri-

torial, considerando unidades ambientais para a análise e definição das diretrizes políticas 

de planejamento. As bacias hidrográficas são exemplo disso, associando-se-as à política da 

água, a política socioeconômica e territorial, municipal, regional, estadual e nacional. 

As bases metodológicas que fundamentam esses recortes de planejamento ter-

ritorial transitam por diversos pontos e buscam uma compreensão de toda a complexi-

dade, para a gestão e o funcionamento dos territórios, hierarquizando suas necessidades 

e traçando as diretrizes de investimento e planejamento. Dessa maneira, deve-se almejar 

um estudo que relacione a humanidade com as questões do meio ambiente, a partir da 

complexidade que é o espaço geográfico.

Diante dessas perspectivas, serão relevantes vários aspectos no plano do “par-

que agroambiental” (como veremos no capitulo 6), especialmente a aproximação entre 

os governos, profissionais e a comunidade na criação de espaços democráticos, que 

sejam realmente bem utilizados. Esse trabalho conjunto de troca de informações pode 

propiciar a experiência e a vivência coletiva. 
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“Parque agroambiental” é uma forma de designar novos modos de pensar o 

sistema de espaços livres brasileiro, mais especificamente aqueles do interior paulista. 

É denominado de forma mais aberta para a criação de diretrizes no estabelecimento 

de projetos de espaços livres de interesse ambiental e público em escala regional, afir-

mando vínculos intermunicipais. Toma-se esse conceito como um instrumento de pla-

nejamento regional e ambiental para atendimento às necessidades sociais e ambientais. 

A proposta procura emergir e potencializar as peculiaridades regionais locais, 

evitando os efeitos negativos da homogeneização global. Vincula aspectos quantitati-

vos de população e atividades aos aspectos qualitativos, como clima, qualidade de solo, 

diversidade paisagística, ambiental e geográfica, compondo lugares ou visuais próprios.

Esses lugares possibilitariam em alguns momentos a multifuncionalidade ou 

a multiplicidade de usos, a harmonia com o edificado, inclusive pelo aspecto das cone-

xões visuais entre campo e cidade. 

Podem ser práticas de lazer, de esportes, de contemplação, de atividades cul-

turais de identidade regional, de produção agrícola ou florestal e/ou de conservação de 

ecossistemas, por meio dos quais se definem diferentes níveis e escalas de intervenção 

e de visibilidade aos lugares. 

Contudo, o cerne desta proposição não é a elaboração de projetos de quali-

dade, apesar da carência de desenho urbano e/ou regional qualitativo na maioria das 

cidades brasileiras, mas, é, sobretudo, enquanto tese, a possibilidade de tornar essa 
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nova categoria de espaço livre uma estratégia de desenvolvimento regional, buscando 

a superação dos modelos de gestão, execução e financiamento apenas de âmbito muni-

cipal, tendo como objetivo a sugestão de implementação de um modelo de Parque de 

vertente urbano, agrícola e ambiental, abarcando os municípios de Americana, Araras, 

Cordeirópolis, Iracemápolis, Limeira, Rio Claro, Santa Bárbara d´Oeste, Santa Gertru-

des e Piracicaba, os quais formam um quadrilátero no interior paulista.

Para isso, é fundamental a reflexão sobre o território urbano contemporâneo 

que nos propicie conjeturar futuros possíveis e que, por sua vez, nos leve novamente à 

reflexão sobre o momento atual que vivenciamos. 

Considera-se uma proposta que contemple os seguintes aspectos centrais: 1) a 

interligação entre as esferas: plano, projeto e política; 2) a abrangência em propriedades 

públicas e privadas; 3) o envolvimento de áreas urbanas, rurais e agrícolas; 4) a paisa-

gem e o ambiente pertencentes à dimensão e o interesse públicos; 5) área estratégica de 

recuperação; 6) o controle flexível do território. 

A elaboração do plano e do projeto são ações distintas, porém complementares. O 

plano fornece aspectos gerais que direcionam as ações do projeto e este, sendo mais espe-

cífico, reflete suas intenções para o plano, que é algo mais genérico, condensador das ideias 

centrais, enquanto o projeto é o detalhamento, podendo ser alterado conforme a necessida-

de, desde que esteja coerente com o geral, ou demonstre a necessidade de revisão do plano. 

Na concretização deles, é fundamental a ação política tanto na elaboração dos planos e 

projetos (já que necessita da participação ativa de técnicos, agentes econômicos envolvidos 

na produção do espaço e população), quanto no processo de implantação e realização. 

O método que trabalha a larga escala não detém processos e produtos estáti-

cos, pois depende do contínuo conhecimento do território, como aconteceu no projeto 

da Dorsale Verde, no qual foram definidos princípios de projeto que guiaram as ati-

vidades desde o plano geral até sua execução, permitindo construir com coerência e 

interatividade com as administrações locais. 

O parque idealizado apresenta-se como categoria de proposição e intervenção 

em áreas de maior complexidade de tratamento, exigindo também maior habilidade de 

articulação, já que se reúnem diferentes usos (áreas urbanas, rurais e agrícolas), interes-

ses (atores sociais) e propriedades fundiárias (pública e privada).   
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O grau de intervenção e o nível de controle sobre as áreas urbanas, as de pro-

teção ambiental, as de atividade agrícola e as de atividade rural deverão ser flexíveis, 

variando de um patamar mínimo a um máximo. Por exemplo: quando um loteamento 

fechado substituir uma área de expansão urbana e esta tiver elementos significativos 

ao parque, (como a passagem de um curso d’água e vegetação remanescente, ou a sede 

de uma fazenda histórica) e que pertencem ao desenho do loteamento, devem-se criar 

mecanismos e soluções que permitam a passagem livre e o acesso de todos a eles. 

Além disso, é fundamental definir qual a forma ou o tipo dessas intervenções 

(se são projetos de recuperação, conservação, revitalização e outros) a fim de oferecer 

uma paisagem qualificada e um ambiente mais adequado, garantindo a fruição pública. 

6.1.	APRESENTAÇÃO	DO	PLANO	GERAL	

Neste item, apresentaremos o plano geral para o “parque agroambiental”, 

constituindo um sistema de espaços livres de âmbito regional e abrangendo a síntese 

das discussões que envolvem os capítulos anteriores e forma documento aglutinador 

de ideias potenciais. 

Na organização da estrutura, foram divididos grupos tipológicos lineares, 

pontuais, mistos e formados por áreas, onde estarão descritas as possíveis intervenções. 

Porém, essa separação não significa uma sequência estática, pois algumas das tipolo-

gias estarão presentes em várias situações.

A maior riqueza e efetividade do parque paulista, com área de aproximada-

mente 190.000ha, se daria com a participação da população e de instituições que repre-

sentem o interesse público dos nove municípios participantes. 

Na página a seguir, apresenta-se mapa com todas as propostas e adiante co-

menta-se cada grupo tipológico.
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I – TIPOLOGIAS LINEARES 

Nesse grupo, propõe-se a conexão regional por meio da mobilidade, propi-

ciando o desempenho de diferentes atividades de trabalho, estudo, passeio, convívio, 

esporte, entre outros. 

A. Ferrovia

O trajeto da ferrovia engloba tanto as linhas utilizadas para transporte de car-

ga, como a recuperação das linhas existentes que não estão sendo utilizadas no momen-

to. Essas vias podem abrigar transporte de carga e de passageiros, com a possibilidade 

de haver passeios na área, com conexões entre manchas urbanas e áreas de projetos 

locais, interligações entre outros eixos de atividades compostas pelo Rio Piracicaba, 

pelas rodovias, estradas e ciclovias. 

B. Hidrovia

A hidrovia pode envolver três níveis de plano, a depender de avaliação técnica 

e estudo de viabilidade:

a) o plano e o projeto para navegação dos dois principais e maiores rios da 

região: o Rio Piracicaba e Rio Corumbataí em trechos viáveis1; 

b) planos de recuperação de vegetação nativa nas nascentes que servem ao 

abastecimento de água;

c) planos de controle e estímulo à conservação das APP´s (Áreas de Preser-

vação Permanente) em todos os cursos d’ água e nascentes.

Os itens b e c se referem também a controle de drenagem e à preservação da 

biodiversidade e se inserem nas questões propostas para as tipologias mistas. 

1 Uma proposta de especial interesse é o Hidroanel para a metrópole de São Paulo idealizado 
por DELIJAIKOV (2005) O projeto do arquiteto e urbanista envolve a criação de um sistema de 
navegação de rios e represas composto por portos, canais e barragens, a fim de formarem um 
anel hidroviário de 600 km, que transportaria, por meio de balsa e barcos, passageiros e cargas 
de baixo valor agregado, como entulhos, lixo e terra, entre outros.
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C. Estrutura e Hierarquia de Vias 

Envolve plano e projeto paisagístico, dando suporte ao plano de mobilidade 

regional e de acessibilidade, através da hierarquização das vias e tipos de pavimenta-

ção. Os cortes esquemáticos comportam apenas diretrizes iniciais de tipologias viárias, 

não apresentando, portanto, dimensões precisas. Esses necessitam de projeto detalha-

do que atendam a situações específicas de cada local e devem fazer parte de futuros 

debates entre moradores, pesquisadores e governos locais.

1) Rodovias de pista dupla – são aquelas de maior porte, pavimentadas 

e de fluxo intenso. Nos trechos urbanos ou de complementação de circuitos das 

ciclovias poderiam ser tratadas conforme figura esquemática abaixo. 

2) Rodovias de pista simples - são aquelas de menor porte que a an-

terior, pavimentadas e com fluxo interno da região, conforme demonstra a 

figura a seguir: 

 Figura 98 – Corte esquemático: rodovia de pista dupla
Elaboração: Alessandra Natali Queiroz
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3) Anel viário e avenidas de importância regional - são vias que permi-

tem a ligação entre pontos de interesse do parque ou são elementos de constitui-

ção de parques lineares. As diretrizes para o projeto paisagístico das vias estão 

divididas em duas tipologias, sendo: a) trechos viários próximos a cursos d´água 

e b) tipologia sem proximidade a cursos d’ água.

 Figura 99 – Corte esquemático: rodovia de pista simples
Elaboração: Alessandra Natali Queiroz

 Figura 100 – Corte esquemático: anel viário
Elaboração: Alessandra Natali Queiroz
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4) Ciclovias em estradas rurais - Foram traçados trajetos de ciclovias em 

estradas sem pavimentação que são importantes à conformação do parque (vide 

mapa 25). As ciclovias urbanas não foram demarcadas por tratar-se de projetos que 

incluem o âmbito municipal, fugindo do escopo desta tese.

 Figura 101 – Corte esquemático: avenida de importância regional
Elaboração: Alessandra Natali Queiroz

 Figura 102 – Corte esquemático: ciclovias em estradas rurais
Elaboração: Alessandra Natali Queiroz
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II – TIPOLOGIAS PONTUAIS

Neste grupo, propõem-se ações diversas, como projetos de revitalização e pro-

jetos de edificações de diferentes escalas.

A. Praças centrais dos municípios

Projeto e revitalização de praças de importância regional

B. Unidades de Conservação Municipais

Nessa tipologia, convencionou-se a separação das unidades de conservação 

em duas tipologias distintas de acordo com a dimensão. Dessa forma, foram mantidas 

apenas as unidades de conservação de âmbito municipal com áreas inferiores ou iguais 

a 150 ha, dimensão equivalente ao Parque do Ibirapuera2. São elas: a zona de proteção 

ambiental estabelecida pelo zoneamento de Santa Gertrudes, o Bosque Odecio Lucke 

em Cordeirópolis e o Parque Ecológico Fausto Esteves em Limeira. As demais APA´s e 

UC´s estarão demarcadas na tipologia “Áreas”.

C. Mirantes e totens de sinalização

São projetos específicos de elementos construtivos (utilizados para observa-

ção e sinalização prioritária do parque), que marcam as “entradas” e definem uma lin-

guagem única, assim como foi pensado para o Parque Collserola. Algumas infraestru-

turas rodoviárias podem servir como os pontos de informação do parque (postos de 

abastecimento) ou desempenhar a função de mirantes (viadutos). 

D. Centros de Pesquisa

Os centros de pesquisa compostos estão sempre conectados à rede viária (ti-

pologias lineares) ou inseridos nos núcleos de projetos específicos. Estes estimulariam 

o desenvolvimento de estudos específicos da região, bem como projetos e parcerias 

com o poder público local. 

2 Segundo site oficial do Parque do Ibirapuera em São Paulo, a área é 158,4 ha ou 1.584.000m2. 
Disponível em: <http://www.parqueibirapuera.org/parque_do_ibirapuera.html>. Acesso em 13 
dez. 2011.
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E.  Centros de ecoturismo, educação ambiental e lazer.

São projetos específicos para edificações voltadas à coordenação dos núcleos 

de atividades nas áreas rurais e agrícolas.

F. Núcleos de Projetos Locais 

Configuram-se como nós na grande rede formada pelas várias tipologias, 

articulando-se atividades e projetos específicos, agregando pontos de interesse regio-

nal e preservando valores culturais e de paisagem. Apesar de a maioria dos núcleos 

assinalados possuírem área superior a 150 ha (o que os destinariam à tipologia “áre-

as”, como convencionado para as unidades de conservação), foram mantidos como 

tipologia pontual por exercerem a função de pontos centrais de articulação entre as 

demais propostas. 

1) Núcleo de projetos locais de Araras. Composto pelo Rio Mogi Guaçu, 

Bar do Chris, bairro rural com igreja local e festividades. 

2) Núcleo de projetos locais de Araras. Composto por antiga estação 

(Elihu Root) e linha da ferrovia, Fazenda Montevideo, estradas rurais, pesqueiros 

e córregos Água Branca e Santa Cruz. 

3) Núcleo de projetos locais de Araras. Composto por áreas de la-

goa intermitente, rodovia intermunicipal (SP 191- Rodovia Wilson Finardi), 

concentração de atividades de lazer (Campo de Golf Campo Alto) e cultural 

(Fazenda Campo Alto) e onde se podem desenvolver projetos de recuperação 

de rios e revegetação; 

4) Núcleo de projetos locais de Rio Claro. Composto por trecho da ro-

dovia SP 310 Washington Luiz, avenidas de importância regional, praça central 

municipal, Parque Lago Azul, área histórica onde se concentram diversos pontos 

de interesse regional, estação ferroviária, linha da ferrovia, centro de pesquisa 

privado (Faculdades Claretianas);

5) Núcleo de projetos locais de Rio Claro. Composto pela Usina Parque 

Corumbataí, Rio Corumbataí, Rodovia SP 127 Fausto Santo Mauro. Nesse proje-

to, se desenvolve a acessibilidade entre a rodovia e o parque.
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6) Núcleo de projetos locais de Santa Gertrudes. Composto pelo Haras 

Faxina, Fazenda Santa Gertrudes (história e eventos), Córrego Barreiro e por 

trecho da rodovia SP 310 Washington Luiz. Nesse projeto, se desenvolve a acessi-

bilidade entre a rodovia e a fazenda.

7) Núcleo de projetos locais de Cordeirópolis. Composto por antiga esta-

ção de trens, linha da ferrovia, Centro Cultural Ataliba Barrocas, área de represas 

e de inundação, Riberirão Tatu, Viveiro de Produção de Mudas.

8) Núcleo de projetos locais de Cordeirópolis. Composto pelo Bair-

ro do Cascalho, zona de proteção de manancial municipal de Cordeirópolis, 

área de represas e projeto de recuperação da Represa do Cascalho3 de capta-

ção e abastecimento de água, concentração de pontos de interesse regional 

(pesqueiros e viveiros de produção de mudas) e estradas rurais também uti-

lizadas como ciclovias.

9) Núcleo de projetos locais de Limeira/Cordeirópolis/Iracemápolis. Com-

posto pelo Morro Azul, zona de proteção de manancial municipal de Cordeirópolis, 

concentração de nascentes, fazendas históricas (Morro Azul e Quilombo), pedreira 

desativada, trajetos de ciclovias em estradas rurais, áreas de projeto de recuperação 

de vegetação, áreas de corredores verdes de conexão4.

10) Núcleo de projetos locais de Tanquinho. Composto pelo Distrito de 

Tanquinho (Piracicaba), grandes manchas de vegetação5, recuperação de APPs, 

projeto de parque linear na rodovia SP 127 Fausto Santo Mauro, áreas alagadiças, 

chaminés e trajetos de ciclovias em estradas rurais. 

11) Núcleo de projetos locais de Piracicaba. Composto pelo Rio Piraci-

caba e todo complexo cultural relacionado à Rua do Porto e Engenho Central, 

3 Em notícia divulgada pelo site da câmara municipal, essa represa poderá ser transforma-
da “em Patrimônio Ecológico Municipal, com o objetivo de estabelecer um elo maior entre a 
comunidade e a referida represa, priorizando a necessidade  de se criar políticas de preser-
vação ambiental.” Disponível em:<http://www.camaracordeiropolis.sp.gov.br/2009/resultado.
php?link=ver_noticia&codigo_noticia=78>. Acesso em 15 nov. 2011.

4 Conforme Pelegrino (2000)

5 Ibid. p.172
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passeios de barco pelo rio (já realizados atualmente), projeto da hidrovia para 

navegação, projetos de recuperação de APPs e infraestrutura verde, por se tratar 

de áreas de inundações.

12) Núcleo de projetos locais de Piracicaba. Composto pela Usina Monte 

Alegre e extensa área de edifícios históricos, Rio Piracicaba, Rodovia SP 147 De-

putado Laércio Corte, corredores verdes de conexão.  

13) Núcleo de projetos locais de Piracicaba. Composto pela Estação Ex-

perimental Tupi (Horto Florestal), o Distrito de Tupi, linha de férrea desativada, 

Ribeirões Tijuco Preto e Batistada, a rodovia SP 304 Luiz de Queiroz e pesqueiro 

(Pesqueiro Hotel Vale das Águas). Nesse projeto, se desenvolve a acessibilidade 

entre a rodovia e demais objetos de projeto.

14) Núcleo de projetos locais de Limeira. Composto pelo antigo engenho 

da Aguardente Limeirinha, rodovia SP 151 Dr. João Mendes da Silva Junior, cacho-

eira próxima à rodovia, Ribeirão Água da Serra e projeto de ciclovias. 

15) Núcleo de projetos locais de Limeira. Composto pelo Anel viário, 

Parque da Cidade, Córrego Barroca Funda, projeto de parque linear, de recupe-

ração de APP.

16) Núcleo de projetos locais de Limeira. Composto pela área histó-

rica e cultural onde concentram diversos pontos de interesse regional e área 

central municipal, Ribeirão Tatu, antiga estação ferroviária e linha férrea, área 

da antiga fábrica de Açúcar União, centros de pesquisa privados (faculdades 

particulares Einstein e FAAL) e projetos de infraestrutura verde, por se tratar 

de áreas de inundações.

17) Núcleo de projetos locais de Limeira. Composto pelo Centro de pro-

dutores de mudas e vasos cerâmicos, Fazenda Citra, rodovias SP 147 Deputado 

Laércio Corte e SP 348 Bandeirantes e projeto de ciclovias.

18) Núcleo de projetos locais de Limeira. Composto pelo Horto Florestal 

Prof. André Franco Montoro, linha férrea, estradas rurais e Ribeirão Tatu.  

19) Núcleo de projetos locais de Limeira/Americana. É composto por 

áreas urbanas (Americana), industrial (Ripasa), Casa de Cultura Herman Müller, 

Rio Piraciacaba, antiga estação ferroviária e linha férrea, Bairro do Tatu, pes-
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queiros e estradas rurais (Limeira) onde se podem desenvolver atividades mistas 

culturais, de lazer, de recuperação, ecoturismo.

20) Núcleo de projetos locais de Americana. É composto pela área da Re-

presa e do Museu Casarão Salto Grande, usina hidrelétrica de Americana, antiga 

usina São José e projeto de ciclovia.

21) Núcleo de projetos locais de Santa Bárbara. Composto pelas rodovias 

SP 304 Luiz de Queiroz e SP 348 Bandeirantes, linha férrea, Ribeirão dos Toledos, 

antiga Usina Santa Bárbara e Rio Piracicaba

22) Núcleo de projetos locais de Santa Bárbara. Composta pelas rodovias 

SP 304 Luiz de Queiroz e SP 306 Luiz Ometto, Ribeirão dos Toledos, antiga esta-

ção ferroviária (atual Estação Cultural), linha férrea, centro de pesquisa privado 

(UNIMEP), parque dos Ipês, parque Araçariguama e concentração de pontos de 

interesse regional.

III – TIPOLOGIA MISTA (LINEAR E PONTUAL) 

Nesse grupo, trabalha-se o conjunto de tipologias lineares e pontuais não des-

critas acima e aqui separadas por exercerem funções específicas como o projeto de 

infraestrutura verde. Entretanto, para o desempenho dessas funções necessitam, como 

complementação, das tipologias lineares já descritas anteriormente, como os itens b e 

c da tipologia Hidrovia. 

A) Projeto de infraestrutura verde

É uma alternativa de aplicação dos conceitos da ecologia da paisagem, como já 

descrito brevemente nos capítulos 4 e 5. Esse projeto engloba tanto tipologias lineares 

quanto pontuais relacionadas ao atendimento de diversas funções, como a drenagem 

urbana; a mobilidade e a acessibilidade (como proposto na tipologia linear); a manu-

tenção de processos ecológicos; a contribuição para a melhoria do microclima; o lazer 

e o convívio e a redução de problemas de saúde pública.





275CAPITULO 6
O PARQUE AGROAMBIENTAL COMO NOVA CATEGORIA DE SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 

1) Algumas das soluções priorizam a drenagem urbana: o jardim de chuva6, 

o canteiro pluvial7, as biovaletas8, o lago pluvial9 e as grades verdes10. São destina-

das ao meio urbano onde ocorrem dificuldades de infiltração das águas pluviais 

e seu desenho depende de uma análise mais detalhada. Deveriam ser difundidas 

como no Emscher Park e em cidades americanas11, estabelecendo-se regras de 

projeto de infraestrutura a serem atendidas pelos loteadores. As figuras a seguir 

mostram alguns dos exemplos.

6 Os jardins de chuva são colocados de forma linear no meio fio ou como uma forma pontual de 
captação e infiltração no solo.

7 Canteiros nas calçadas ou próximos às residências ou ao leito carroçável.

8 Tipologia linear que direciona as águas, enquanto as filtra para um sistema de captação (pode 
ser o jardim de chuva), seguindo a declividade do terreno.

9 São bacias de retenção auxiliadoras juntos a córregos urbanos, pois recebem o excedente 
de águas, que os rios não conseguiram comportar. Um parque urbano pode acomodar uma 
lagoa pluvial.

10  É a combinação de diversas tipologias, podendo reduzir custos de infraestrutura nos empre-
endimentos e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto sobre o meio ambiente.

11  Ver CORMIER; PELLEGRINO (2008)

 Figura 103 – Jardim de chuva
Fonte: Nate C. Green Infrastructure: high performance landscapes for heathy cities   http://site.sabesp.
com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=357 acesso em 20 de novembro de 2011
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 Figura 104 – Canteiro pluvial em 
Oregon

Fonte: Nate C. Green Infrastructure: 
high performance landscapes for heathy 

cities   http://site.sabesp.com.br/site/in-
terna/Default.aspx?secaoId=357 acesso 

em 20 de novembro de 2011

 Figura 105 – Lagoa Pluvial
Fonte: Nate C. Green Infrastructure: high performance landscapes for heathy cities   http://site.sabesp.
com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=357 acesso em 20 de novembro de 2011
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2) Os Corredores Verdes se prestam a funções diversas. Procuraram aten-

der os princípios de concentração, conexão e conservação adotados por Pellegri-

no (2000), buscando-se trabalhar os benefícios resultantes, como a biodiversida-

de e os recursos paisagísticos. 

2.1. Corredores largos de vegetação ao longo dos principais cursos d 

água. Segundo Pellegrino (2000, p. 172-174), o plano paisagístico de de-

terminada área deve conter aspectos que visem princípios da ecologia da 

paisagem, sendo um deles quatro padrões indispensáveis: manutenção de 

algumas grandes manchas de vegetação, corredores suficientemente largos 

superfície plantada
guia com entrada
de água

brita

solo com
composto
orgânico

 Figura 106 – Biovaleta
Fonte: Nate C. Green Infrastructure: high performance landscapes for heathy cities   http://site.sabesp.
com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=357 acesso em 20 de novembro de 2011

 Figura 107 –Conjunto habitacional 
(construído no IBA Emscher Park) 

projetado para captar águas pluviais
Fonte: ALVES, 2003



278CAPITULO 6
O PARQUE AGROAMBIENTAL COMO NOVA CATEGORIA DE SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 

ao longo dos principais cursos d´agua, manutenção de conectividade entre 

grandes manchas para o movimento de espécies-chave e manutenção de tre-

chos naturais heterogêneos no meio das áreas construídas.  São faixas de 

vegetação ao longo dos cursos d água, incluindo as margens ou ainda a 

planície aluvial. Destinam-se a quatro funções ecológicas: a minimização 

de enchentes a jusante, controle de assoreamento por sedimentos, fonte de 

matéria orgânica para peixes e demais organismos fluviais, habitats para 

espécies significativas.  A delimitação do tamanho desse corredor “natural” 

depende de uma avaliação de especialistas. O intuito é apenas apontar a 

necessidade e não a dimensão. 

2.2. Conectividade entre grandes manchas12. São corredores verdes en-

tre as grandes manchas para garantir a movimentação das espécies-chave. 

Os corredores não precisam ficar necessariamente junto aos cursos dágua, 

dado que sua função principal é a de conexão ou, quando próximos da área 

urbana, exercem função estética e de lazer.

3) Arborização urbana

Propõe-se projeto de arborização viária urbana em áreas detectadas pelo Mapa 

Síntese das características da paisagem do capítulo 3. No mapa do Plano Geral, es-

tão separadas as áreas de arborização existentes e as de arborização proposta. 

4) Parques lineares (tipologia com proximidade a cursos d’água em pontos 

específicos). Além dos parques criados pelas tipologias lineares, destaca-se, em 

Limeira, a Unidade de Conservação já existente (Parque Ecológico Fausto Este-

ves Santos) em área popular na porção sul da cidade e, em Araras, a possibilidade 

de expansão do Parque Ecológico e Cultural Gilberto Ruegger.

5) Manchas verdes

Manutenção de trechos de vegetação nativa, podendo exercer a função de par-

ques urbanos ou de âmbito regional associados à rede de corredores lineares e arbori-

zações viárias. Auxiliam na proteção da qualidade da água, habitat para espécies, ha-

bitat núcleo e refúgio para espécies que necessitam de grande território, entre outros.

12  Ibid.p. 172
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5.1. Parques municipais.

Envolve todos os parques municipais (atuais e novos), tanto aqueles em 

construção, como o novo Parque da Cidade13, localizado na junção entre os 

rios Piracicaba e Corumbataí da porção norte (Distrito de Santa Teresinha) 

do município de Piracicaba14, como aqueles em que ocorre a formalização do 

uso atual, como o novo Parque da Lagoa em Limeira, onde se realizam ca-

minhadas e se concentram crianças em brinquedos na praça contígua à área 

com lago e capivaras. Atualmente não há acesso físico, por se tratar de área 

privada15, cercada e mal cuidada, mas aproveita-se a paisagem. 

5.2. Parques regionais.

Podem valorizar atividades ali desenvolvidas, como o projeto de fo-

tografias em áreas de manancial e recuperação de represas. O novo Parque 

Passarinhar, exemplo desse tipo de parque, está localizado no município 

de Iracemápolis. 

13  Segundo o jornal A Tribuna de Piracicaba de 20 ago. 2008,  o Parque da Cidade é uma unidade 
de conservação, de propriedade do município, com área de quase quarenta hectares, protegida 
pela Lei 10.845 (de 11 de agosto de 2004) e onde se pretende recuperar o ambiente natural – solo, 
água, flora e fauna – restaurando a paisagem, controlando a poluição e possibilitando o desen-
volvimento de atividades de lazer. Informações disponíveis em: <http://www.tribunatp.com.br/
modules/news/article.php?storyid=357>. Aesso em 25 nov. 2011

14  Segundo análise do sistema de lazer elaborado pela prefeitura do município de Piracicaba, a 
região norte é uma das regiões com maior carência de equipamentos de lazer.

15  A área pertence à Rádio Educadora AM (1020 kHz).

 Figura 108 – Reprodução de livro 
de fotos do Parque Passarinhar 

realizadas em 2010 
Disponível em: <http://www.ecofoto.
com.br/blog/2011/11/fotolivro-passa-
rinhar/>. Acesso em 11 Nov.2011 XX.
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IV – ÁREAS

Nesse grupo, estão classificadas grandes manchas destinadas a diferentes uti-

lizações das atividades: agropecuária e rural. 

Inserem-se também as grandes áreas de conservação como APA´s e UC´s 

com áreas maiores que 150 ha. 

A) APAs, UCs e Floresta Edmundo Navarro

Além das unidades existentes, recomenda-se a criação de nova unidade de 

conservação Tanquinho-Corumbataí, composta por mancha significativa de vegeta-

ção nativa em afluentes do rio Corumabataí. É a área que compõe a Unidade de Paisa-

gem 11b (ver capítulo 4).

B) Áreas urbanizáveis com uso agropecuário ou rural

São áreas destinadas pelas leis municipais ao futuro crescimento urbano (de-

marcadas pelos planos diretores e demais legislações fornecidas pelos órgãos muni-

cipais em 2009), mas atualmente utilizadas para produção agropecuária. Podem ser 

consideradas na proposta do parque como áreas temporárias de produção, onde seria 

também estimulada a agricultura urbana. Constatou-se, nas áreas periféricas e popula-

res das cidades, mediante levantamentos de campo, a apropriação de áreas livres para 

a agricultura familiar.

C) Área de Produção Rural 

Foram separados dois grupos de áreas rurais, sendo uma delas demarcada 

como área de produção rural por se tratar de distritos e bairros rurais já formalizadas 

pelo poder público municipal (como o Bairro dos Pires em Limeira, o Bairro de Casca-

lho em Cordeirópolis, a região leste de Araras, os Bairros de Assistência e Ajapi em Rio 

Claro e Tanquinho em Piracicaba, dentre outros). As demais foram demarcadas como 

áreas de incentivo a pequenos produtores, pois se encontram inseridas em área de 

produção agrícola. Essas áreas foram demarcadas por apresentarem pequenas e mé-

dias propriedades, com diversidade de cultivo de hortaliças e assentamentos do MST 

(Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra) em Cordeirópolis e Limeira.
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Nessas áreas, destinadas à produção rural, recomenda-se:

1) O incentivo aos pequenos produtores rurais e a baixa densidade com 

alta permeabilidade do solo, já que muitos desses bairros têm sido ocupados para 

uso urbano. As cooperativas rurais podem ser uma alternativa, mesmo com a 

falta de apoio e crédito para aumentar a produção; 

2) A recuperação de estradas rurais e tratamento de erosões;

3) O incentivo e a implantação de sistemas de agroflorestas e agrossilvipasto-

ril. A agrofloresta é um sistema que combina a produção agrícola com conceitos 

ecológicos16 e pode ajudar no estabelecimento da agricultura familiar, apresen-

tando diversas vantagens econômicas e ambientais. Todo esse sistema é desenha-

do de forma que uma espécie ajude no desenvolvimento da outra, recuperando 

técnicas tradicionais, aumentando a fertilidade do solo de maneira natural e per-

mitindo uma maior colheita de hortaliças e frutas, culturas importantes dentro 

da agricultura familiar. Ela também proporciona uma maior amplitude de cul-

turas dos mais diversos ciclos, pois, enquanto o produtor espera a maturação de 

uma espécie de ciclo maior, haverá sempre culturas de ciclo curto prontas para 

serem colhidas.

4) O controle do uso de agrotóxicos. Devido à dificuldade de se controlar 

o uso de agrotóxicos pesados nas lavouras, um dos grandes focos dos estudos 

agronômicos é pesquisar alternativas mais ecológicas para a produção agrícola 

como, por exemplo, os manejos integrados de pragas17;

5) A formalização dos espaços de venda de produtos (frutas, verduras, mel 

etc.), através de melhoria da infraestrutura. 

16  A Circular Técnica 16 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento define a agro-
floresta como um sistema onde “convivem na mesma área plantas frutíferas, madeireiras, gra-
níferas, ornamentais, medicinais e forrageiras. Cada cultura é implantada no espaçamento ade-
quado ao seu desenvolvimento e as suas necessidades de luz, de fertilidade e porte (altura e tipo 
de copa) são cuidadosamente combinadas”.

17  Informações disponíveis em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/> e <http://www.sao-
paulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=216005&c=551&q=Laborat%F3rio+da+USP+%E9+ref
er%EAncia+no+controle+de+pragas>, acesso em 13 dez. 2011
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D)  Área de produção agropecuaria 

1) Área I – Controle moderado

Nas áreas delimitadas e destinadas à produção agrícola (cana-de-açúcar, 

laranja e milho), podem-se desenvolver algumas soluções de projeto e gestão, 

como o desenvolvimento de práticas conservacionistas do solo; de adubação ver-

de18 nos períodos de entressafra da cana; de produções consorciadas19 nas plan-

tações de laranja; de recuperação de estradas rurais e tratamento de erosões e de 

criação das ciclovias. 

As práticas conservacionistas de preservação do solo têm o intuito de au-

mentar a resistência do solo e diminuir o processo erosivo, sem afetar a produção 

agrícola ou rural. Por meio de técnicas ou práticas de manejo age-se contra o em-

pobrecimento nutritivo, a erosão e a exposição direta do solo à chuva e ao vento. 

A escolha das técnicas deve ser feita de acordo com a característica do local onde 

serão implantadas20. 

2) Área II - Alto controle 

Nesse caso, a produção agrícola se desenvolve em área de Unidades de 

Conservação, de fragilidade ambiental (no caso de Piracicaba) ou em proxi-

midade à vegetação nativa, nos corredores ecológicos e nas áreas de recupe-

ração de APPs. 

Além das práticas sugeridas nas áreas de produção rural, é especialmente 

recomendada a elaboração de planos de controle severo das monoculturas, im-

pedindo seu crescimento (como a expansão da cana-de-açúcar, das produções 

de laranja e milho em Limeira e das atividades pecuárias em Rio Claro e Pira-

18  A adubação verde refere-se a culturas especificas que produzem melhorias na qualidade 
física e química do solo com acréscimo da matéria orgânica.

19  Utilizam duas a quatro espécies juntamente das áreas de produção da laranja, otimizando 
espaço e aumentando a produção. Assim como a adubação verde, servem para melhorar as 
qualidades físicas e químicas do solo.

20  Existem três categorias dentro das práticas de preservação: vegetativa (promove a máxima 
cobertura vegetal visando proteger o solo); edáfica (aumento da capacidade fertilizante do solo 
por meio de adubos orgânicos, rotação de culturas agrícolas, entre outros) e mecânica (tenta 
reduzir de maneira mecânica o escoamento de águas, o principal fator erosivo do solo).
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cicaba) e das queimadas associadas à colheita da cana prejudiciais à vegetação 

do entorno21. 

Algumas medidas tecnológicas vêm sendo pesquisadas nos órgãos agrícolas 

do país para beneficiar o meio ambiente e conciliá-lo com a produção agrícola. Par-

te delas é direcionada às técnicas de agrofloresta, de adubação verde, das produções 

consorciadas, entre outras. A EMBRAPA é, por exemplo, órgão que pesquisa novas 

tecnologias agrícolas22, inovações em relação à bioagrotóxicos e alternativas para 

controlar as queimadas realizadas dentro de cultivos agrícolas23. Contudo, apesar 

dessas alternativas, ainda não se chegou a uma verdadeira solução que conquiste 

equilibradamente os ganhos econômicos, ecológicos e humanos.

 6.1.1. Propostas não delimitadas no plano geral

Algumas propostas descritas no quadro de Unidades de Paisagem do capítu-

lo 4 fazem parte do contexto do “parque agroambiental”, porém não foram demarca-

das, dada a necessidade de estudos mais aprofundados que fogem dos objetivos desta 

tese. Como sugestão, poderiam se desenvolver planos setoriais integrados, assim como 

aconteceu no Parque Agrícola Sul, destacando-se:

1. Criação de um Conselho Gestor e de um Plano de Gestão do Parque; 

2. Propostas voltadas ao desenvolvimento urbano, com reformulação de ín-

dices urbanísticos e desenho de nova tipologia de tecido urbano, zonea-

21  No Estado de São Paulo, a CETESB autoriza a queima controlada através do Decreto nº 56.571, 
de 22.12.2010 - DOE SP de 23.12.2010.

22  Dentre as novidades pesquisadas, encontram-se outras tecnologias que evitam o uso de 
agrotóxicos, como é o caso de um jato de ar quente lançado a uma determinada velocidade e 
determinada temperatura, que elimina a presença de fungos e bactérias nas videiras, produzin-
do uvas e vinhos sem a contaminação por agrotóxicos.

23  Alguns dos seguintes procedimentos para evitar queimadas são: a queima de pequenas áre-
as para evitar a expansão do fogo; a construção de valas para impedir o alastramento do fogo, 
especialmente em áreas de florestas naturais e terrenos de relevo acidentado; o corte de qual-
quer vegetação alta, evitando o risco de propagação de fagulhas levadas pelo vento iniciando 
novos incêndios.
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mento de áreas apropriadas ao crescimento urbano de baixa, média e alta 

densidade e ampliação da oferta de equipamentos e serviços públicos;

3. Projetos de Requalificação das bacias hidrográficas envolvidas no parque 

(Piracicaba, Corumbataí, Mogi Guaçu, e Jaguari) e construção de estações 

de tratamento de água e de esgoto;

4. Plano de Agricultura Urbana, como as Hortas Comunitárias, que podem 

se desenvolver nos limites das cidades, em escolas, terrenos vazios, quin-

tais residenciais e praças. É prática frequente, nos bairros populares da 

região, a utilização de áreas livres para a produção de culturas diversas;

5. Plano para criação de distritos e parques industriais voltados inclusive à 

agroindústria em locais adequados e com controle de poluição do solo, da 

água e do ar, conforme destacado no capítulo 4.

6.2.	DAS	ATIVIDADES	PROPOSTAS

O Parque funcionaria como um sistema descentralizado e conectado que ex-

ploraria potencialidades e, ao mesmo tempo, criaria uma identidade. Um dos pontos 

principais dessa proposta são os Núcleos de projetos específicos e Centros de ecoturis-

mo, educação ambiental e lazer. Esses seriam uma espécie de centro de visitantes, a 

partir dos quais seria possível conhecer as atividades (quaisquer que fossem elas) pre-

sentes naquela área específica. Como elemento físico, seria possível, revitalizar pontos 

históricos das antigas estações ferroviárias e das usinas desativadas ou abandonadas.

Para uma conformação geral, esses centros deveriam fazer parte de algo único 

(o Parque) e, portanto, um sistema de conexão é primordial e necessário. A conexão mais 

evidente são as rodovias e demais tipologias lineares propostas, destacando-se as ciclovias 

rodoviárias arborizadas. Além de permitirem a ligação dos centros propostos, atenderiam 

a importante demanda de ciclistas que atualmente correm riscos de acidentes. Algumas 

dessas ciclovias poderiam também ser acompanhadas de caminhos para pedestres.

Outra possibilidade de conexão seria a criação de trilhas de caminhada e 

mountainbike. Um trecho bastante significativo se encontra nas áreas entre Cordeiró-
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polis, Limeira, Iracemápolis e Piracicaba. A ideia seria criar um sistema de trilhas com 

vários trajetos de diferentes distâncias e dificuldades conforme a inclinação como a que 

se denominou de Trilha das Chaminés, já que a presença constante de antigas chami-

nés no meio das plantações é bastante característica da paisagem. Essas chaminés são 

esteticamente interessantes e podem funcionar como pontos de descanso, encontro e 

interseção de trilhas. 

Uma solução complementar de cone-

xão seria a organização de um sistema de trans-

porte veicular, em que seriam utilizados ônibus 

elétricos conveniados com as concessionárias 

das rodovias. O visitante pagaria uma taxa diá-

ria para uso desse transporte que circularia por 

toda a extensão do parque, liberando o paga-

mento de pedágios24. Outra opção seria a com-

pra de um bilhete diário que permitiria o acesso 

livre dos carros visitantes. A implementação de 

uma frota não poluente atenderia a duas de-

mandas: uma ecológica e outra econômica. 

24  É importante lembrar que o Parque estará contido numa extensa área com várias estradas e 
rodovias, portanto, sendo cobradas tarifas em praças de pedágios.

 Figura 109 – Antigo engenho na zona rural
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 110 – Chaminés no canavial
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 6.2.1. Transporte Cicloviário 

É um meio de locomoção que permite a descoberta ou redescoberta de novas 

paisagens e lugares e, ao mesmo tempo, a realização de viagens mais longas e rápidas 

do que se fossem feitas a pé. Segundo estudo do Ministério de Transportes da Dina-

marca25, o uso de bicicletas é considerado o meio de transporte mais rápido em áreas 

densas das metrópoles. Contudo, na grande maioria das cidades brasileiras são raros os 

espaços exclusivos para bicicletas. 

São inúmeras as vantagens do uso da bicicleta, como: a diminuição do trânsito 

nas cidades, a melhoria na condição física dos ciclistas, o menor impacto ao meio ambiente, 

permitindo, ainda, desfrutar-se da viagem. Além disso, é um meio de transporte limpo (não 

produz poluição, exceto no seu processo de fabricação industrial) e mais democrático, por 

ser o mais barato tanto na compra quanto na manutenção de equipamentos. 

Dessa forma, é imprescindível que as cidades tenham a infra-estrutura ade-

quada26 para a circulação de bicicletas, o que envolve inúmeros desenhos e regras 

para sua implantação. Ao se planejar um sistema desse porte, porém, deve-se pensar 

numa hierarquia dos diferentes tipos de rotas: principais, secundárias e locais, assim 

como a hierarquia viária comum, e locá-las de acordo com a demanda e o tipo de uso.

De acordo com Gondim (2006), a estrutura cicloviária se divide em: ciclovias, 

que são espaços exclusivos para a bicicleta, mediante a utilização de obstáculos físicos 

como calçadas, muretas ou meio-fios; ciclofaixas, que são contíguas às vias de automó-

veis ou às calçadas de pedestres, delimitadas por sinalização horizontal, diferenciação 

de piso ou delimitadores de pequena dimensão (como “tartarugas”, “calotas” e afins), 

ciclorrotas, que são compostas por vias, pistas ou faixas de tráfego selecionadas para 

constituir uma determinada rota a ser percorrida por bicicletas e podem ser instituídas 

25  A velocidade média da bicicleta chega a 19 km/h nos trechos urbanos; portanto, mais eficien-
te que o transporte automotor, que perde tempo no tráfego lento, semáforos, procura de vagas 
de estacionamento etc.

26  Já existe a lei Lei nº 10.095/98, de autoria do deputado Walter Feldman, que obriga a criação 
de infraestrutura cicloviária nas faixas de domínio de toda nova rodovia ou ferrovia no Estado 
de São Paulo.
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por períodos curtos de tempo, como fins de semana e feriados, podendo ter o tráfego 

compartilhado, em geral com baixa velocidade, ou terem restrições para o acesso de 

veículos motorizados; bicicletários ou paraciclos, que são os locais adaptados para o 

estacionamento de bicicletas.

De um lado, temos o ciclismo de treinamento, que exige velocidade e é 

realizado nos acostamentos das rodovias e cujos praticantes são os moradores lo-

cais e grupos vindos de São Paulo. Outra vertente é o mountainbike, que conta com 

vários grupos que fazem passeios pelas estradas rurais, pelos canaviais e por di-

versas trilhas. Exemplo disso é a comunidade denominada Torce Retorce, formada 

por jovens de 13 a 19 anos, que se reúnem para passear de bicicleta às sextas-feiras 

à noite e aos finais de semana. Estes são grupos distintos de esportistas, com ne-

cessidades e particularidades próprias que devem ser levadas em consideração no 

planejamento do parque. 

Além dessa prática esportiva, a bicicleta é ainda bastante utilizada como meio 

de transporte dos moradores rurais e dos bairros periféricos, reforçando a necessidade 

de criação das ciclovias. 

Podem existir dois tipos de rotas para as bicicletas: as naturais e as diretas. 

As rotas naturais, que incluem trilhas rurais, são muito procuradas por quem usa a 

bicicleta como esporte, e são de fácil implantação, pois preveem mínimas intervenções 

no relevo natural, não requerem pavimentação e se inserem em área de usos distintos, 

como florestas, plantações, terrenos vazios etc. Recomenda-se a construção de guarda-

-corpos, abrigos para descanso dos ciclistas com acesso à água e o tratamento de pos-

síveis cruzamentos com vias de automóveis. Essa tipologia é muito comum na Europa, 

inclusive para a realização de provas esportivas e de cicloturismo por áreas rurais.

As rotas diretas servem para se desenvolver maior velocidade e são destinadas 

à locomoção. Esse tipo de infraestrutura exige maior intervenção no relevo natural 

para garantir que o trajeto seja o mais plano possível, além de uma pavimentação que 

permita maior segurança e velocidade ao ciclista. 

Muitas vezes esse tipo de rota é colocado junto às margens das rodovias, apro-

veitando a estrutura viária já existente, necessitando, porém, da implantação de sinali-

zação correta, além de paradas de descanso e outras melhorias para a maior segurança 
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do ciclista. Em trechos onde o tráfego de bicicleta for compartilhado com o de pedes-

tres, é recomendada a criação de barreiras físicas para diminuir a velocidade do ciclista 

e consequentemente aumentar a segurança dos pedestres.                                                            

 Figura 111 – Treino de ciclismo nas rodovias 
Rodovia SP147                 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 113 – A bicicleta como transporte próxi-
mo a rodovia          
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 114 – Comunidade Torce Retorce – 
Limeira          
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 112 – Ciclismo nos canaviais – 
Cordeirópolis                 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 6.2.2. Outras atividades esportivas 

Dentre as atividades esportivas realizadas mais frequentemente na região e 

que podemos listar como relevantes, estão o ciclismo e a caminhada. Apesar de não 

possuir a infraestrutura necessária, o ciclismo se desenvolve de forma marcante e pode 

inclusive ser considerada uma prática muito intensa. A prática da escalada seria uma 

complementação a essas atividades. 

O trekking ou caminhada é a atividade mais frequente nas áreas urbanas. As 

de longa distância acontecem em datas específicas com a promoção de eventos. No en-

tanto, ainda devem ser mais bem exploradas se tomarmos como base a paisagem local.

 Figura 115 – Ciclismo na estrada rural Limeira-
-Santa Bárbara d´Oeste
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 117 – Ponte em Artemis – Piracicaba
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 116 – Passeios ciclísticos (Rodovia 
Cornélio Pires SP 127)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado 
pela autora em cd ROM/ 2010-11
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O mesmo ocorre com a escalada e com o rapel, que se desenvolvem numa área 

específica da região: uma antiga pedreira desativada em Iracemápolis27. Essa atividade 

é particularmente proveitosa ao possibilitar a renovação de áreas que foram degrada-

das pela ação das empresas de extração mineral, mas ainda é restrita a um número pe-

queno de pessoas. Representa uma possível alternativa para os planos de recuperação 

das atuais áreas de extração mineral, principalmente levando-se em conta o parágrafo 

2º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a Lei federal nº 6.938 de 1981 (Dis-

põe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente) e o Decreto federal n° 97.632, de 10 

de abril de 1989 (artigo 2°, inciso VIII que prevê a recuperação de áreas degradadas). 

Esses tipos de atividades 

não são pontuais e exigem a defi-

nição de uma estrutura maior, in-

clusive de ligação entre várias áre-

as na possibilidade de implantação 

do Parque.

 6.2.3. Atividades turísticas e culturais 

Das atividades turísticas, encontramos uma grande gama de opções, dentre 

elas, separamos a gastronomia, o turismo histórico/cultural e as visitas para compras. 

O “parque agroambiental” visa ao turismo voltado às atividades locais, sejam elas re-

alizadas cotidianamente ou aos finais de semana. Se realizado de maneira controlada, 

pode trazer benefícios econômicos ou contribuir para a maior atenção aos valores pai-

sagísticos, ambientais e culturais da área.

27   A atividade pode ser vista em vários vídeos do Youtube, como http://www.youtube.com/
watch?v=AumO0owu2FA; http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=5-Cjli-
qYOH4 e outros

 Figura 118 – Escalada em Pedreira, 
Iracemápolis
Fonte: Foto de Gilberto Gianotto. Dispo-
nível em: < http://www.panoramio.com/
photo/38685905>. Acesso em 23 dez. 2011
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O turismo gastronômico se desenvolveria em áreas já frequentadas, como a 

Rua do Porto em Piracicaba e em pontos localizados próximos à Rodovia Washington 

Luiz, como o Manjar do Marquês (em Cordeirópolis) e o Deck (em Santa Gertrudes).

Além desses, são muito conhecidos os pontos de bares/restaurantes, destila-

rias de cachaça, bancas de alimentos caseiros e de produtos do local inseridos nas áreas 

rurais de Araras, de Cordeirópolis, Limeira (Bairro dos Pires) e no Distrito de Tanqui-

nho (Piracicaba). 

 Figura 119 – Manjar do Marquês 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 120 – Deck 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 121 – Bar do Chris Bairro Cas-
cata (Araras)

Fonte: levantamento fotográfico elabo-
rado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 122 – Bairro Rural dos Pires (Limeira) 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 

autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 123 – Venda de verduras no Bairro do 
Cascalho (Cordeirópolis)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 125 – Bar ponto de parada no anel viário
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 124 – Pontos de venda de cachaça na 
zona rural (Araras)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 126 – Bairro dos Pires: Venda de produ-
tos na estrada rural entre SP 147 e SP 127
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11



295CAPITULO 6
O PARQUE AGROAMBIENTAL COMO NOVA CATEGORIA DE SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 

Já o turismo histórico/cultural é, em muitos casos, denominado de “ecoturismo” 

ou “turismo rural”, sendo uma alternativa que proporciona geração de renda, oferecimen-

to de emprego aos moradores da localidade e atividades de educação ambiental quando 

em áreas de conservação, podendo se desenvolver em dois núcleos: o rural e o urbano.

Um dos pontos-chave desse tipo de turismo são as fazendas históricas. Tendo 

em vista a sua importância cultural, ainda são muito pouco exploradas dentro do po-

tencial turístico da região. As fazendas retratam os tempos de engenho de açúcar, do 

ciclo do café e suas adaptações ao longo dos anos e possuem conjunto arquitetônico 

significativo, sendo bastante requisitadas, seja para visitas guiadas pré-agendadas, seja 

para o aluguel desses espaços para eventos diver-

sos, inclusive para filmagens. 

Ressalta-se também os diversos pontos 

histórico/culturais localizados nas áreas urbanas, 

como os museus, os centros culturais, as igrejas e 

as diversas estações ferroviárias, que contam par-

te da história local. 

 Figura 127 – Antiga Estação Ferroviária de 
Elihu Root
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 128 – Subestação Cultura Ataliba Barrocas
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora 
em cd ROM/ 2010-11
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Outro ponto importante, presente tanto nas áreas rurais como urbanas, são 

os antigos engenhos. Alguns desses já são utilizados como polos culturais e de eventos, 

como é o caso do Engenho Central em Piracicaba e da Usina Santa Bárbara em Santa 

Bárbara d’Oeste. Entretanto, a grande maioria está abandonada, mesmo demonstrando 

grande potencial para criação de parques municipais. Incluímos também exemplos de 

fábricas desativadas, como o caso da Companhia União de Açúcar em Limeira, que foi 

recentemente vendida para grupo imobiliário. 

 Figura 129 – Usina Monte Alegre, próxima a rodovia SP 147
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 130 – Usina São José em Americana
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 131 – Antigo Engenho de Cachaça Limeirinha
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 132 – Antiga Fábrica do Açúcar União próxima ao Ribeirão Tatu e Antiga Estação Ferroviária
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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Várias festas e eventos que ocorrem du-

rante o ano todo também integram o turismo 

histórico/cultural. São bem conhecidas as festas 

do Peão em praticamente todos os municípios e 

eventos típicos como: a Festa do Milho, no Distri-

to de Tanquinho em Piracicaba; o Salão Interna-

cional de Humor de Piracicaba; a Festa do Caldo 

de Cana em Iracemápolis; a Festa Italiana de Cas-

calho em Cordeirópolis, entre outros28. Apesar de 

serem mais pontuais, esses eventos são relevantes 

por garantirem a cultura local.

28  As festas espalham-se por toda a região: Araras (Festa Italiana em junho; Salão Nacional de Foto-
grafia Pérsio Galembeck em julho; Festa do Peão em agosto no Parque Ecológico; Festival da Tainha 
em setembro; Feira das Nações em outubro); Cordeirópolis (Semana da Citricultura em junho no Centro 
APTA Citros Sylvio Moreira); Iracemápolis (Festa do Peão em maio no Centro de Lazer dos Trabalha-
dores “João Denardi” e Festa do Caldo de Cana em setembro na Escola Estadual Cesarino Borba); 
Limeira (Rural Fest em abril no Centro Rural de Limeira; ALJOIAS em agosto no Centro Municipal de 
Eventos e Festa do Peão em setembro; Click na Moda em Novembro no Centro Municipal de Eventos); 
Piracicaba (Arrastão Ecológico pelo Rio Piracicaba em janeiro; Festa do Milho Verde em março no 
Distrito de Tanquinho; Encenação da Paixão De Cristo em abril; Festa das Nações em maio no Enge-
nho Central; Festas Juninas em junho; Aniversário de Piracicaba em agosto; Salão de Belas Artes em 
agosto na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra; Salão Internacional de Humor em agosto no Engenho 
Central; Exposição de veículos antigos em agosto no Engenho Central; Festa do Peão em agosto; Expo-
sição Nacional de Orquídeas em agosto no Engenho Central; Festa de Nossa Senhora dos Prazeres em 
agosto na Igreja Nossa Senhora dos Prazeres; Festival Gastronômico em agosto na Rua do Porto; Festa 
da Mandioca em setembro no Distrito de Artemis; Coroação de Nossa Senhora do Rosário em outubro; 
Festa de São Benedito em outubro; Salão de Arte Contemporânea em novembro na Pinacoteca Muni-
cipal Miguel Dutra; Festa da Cachaça e do Peixe em novembro na Rua do Porto; Show Canta Noel em 
dezembro no Real Società Italiana di Mutuo Soccorso e Coral Luzes e Vozes da Cidade em Dezembro 
na ESALQ); Rio Claro (Festa do Peão em abril; Semana do Meio Ambiente em junho; Exposição Munici-
pal de Orquídeas em Junho na Faculdades Claretianas; Dia da Árvore em Setembro; FACIRC em outu-
bro na Faculdades Clarerianas); Santa Gertrudes (Festa do Peão - data variável; Festa do Migrante de 
Santa Gertrudes em junho; Festival de Dança em Fevereiro e Semana do Livro em outubro). Informação 
disponível em: <www.cidadespaulistas.com.br>. Acesso em 18 ago. 2011.

 Figura 133 – Tanquinho, Distrito de 
Piracicaba
Fonte: levantamento fotográfico elabo-
rado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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Do turismo de visitas para compras, fazem par-

te: o centro de produção de joias e bijuterias e os vivei-

ros de produção e venda de mudas nas estradas rurais 

e rodovias intra-regionais como na SP-147 Limeira-Pi-

racicaba. Aos finais de semana e feriados, alguns desses 

viveiros ficam abertos ao público, oferecendo espaço 

para cafés, exposições e brinquedos para as crianças. 

Uma prática intensa, mas ainda pouco explorada como 

atrativo de visitantes. 

 Figura 134 – Centro Rural em 
Limeira: Festa do Milho e local da 

Rural Fest 
Fonte: levantamento fotográfico 

elaborado pela autora em cd ROM/ 
2010-11

 Figura 135 – Bairro de Cascalho em Cordeirópolis 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 136 – Produção de mudas na 
rodovia SP 147
Fonte: levantamento fotográfico elabo-
rado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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A Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, em Limeira, é considerada o 

principal centro de joias folheadas e bijuterias, concentrando hotéis e várias galerias 

com lojas de fábrica. Os comerciantes desse setor realizam anualmente a ALJOIAS 

(Feira Internacional de Joias Folheadas, Brutos, Máquinas, Equipamentos, Insumos e 

Serviços) e estão estudando formas de inserir esse comércio nas demais atividades tu-

rísticas da cidade29.

 6.2.4. Atividades de Lazer e Recreação 

As atividades de lazer e recreação são mais diversas. Podemos listar os pes-

queiros, os haras e os parques urbanos. Além desses pontos existentes, a região oferece 

sua rica rede hídrica, em particular os rios Piracicaba e Corumbataí e diversas repre-

sas. Essas áreas poderiam abrigar áreas de conservação e recreação, como a criação 

de parques lineares ou pontuais que conformariam uma rede complexa e abrangente. 

Incluímos as minas d´água próximas ou lindeiras às rodovias que configuram pontos 

específicos de tratamento paisagístico inseridas nos Núcleos de Projetos Locais.

29  Informação disponível em: <http://www.portaldasjoias.com.br/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=416&Itemid=94>. Acesso em 22 dez. 2011

 Figura 137 – Rancho Angela (Centro de Treina-
mento em Cordeirópolis)  
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 138 – Pesqueiro Olho D’agua – Área para 
churrascos 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 139 – Passeios a cavalo na estrada rural 
(Bairro dos Pires)   
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 142 – Minas d´água na rodovia SP-147      
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 140 – Pesque-Pague Clube de Campo 
Engenho Velho
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 141 – Pesqueiro Clube de Campo Engenho Velho – Tiroleza
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 143 – Pequena cascata na rodovia SP151 
(João Mendes da  Silva Júnior)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 145 – Córrego Barroca Funda entre anel 
viário (Av. Antônio Cruanes Filho). Potencial para 
criação de parque linear.
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 146 – A Ferrovia e o Ribeirão Tatu na porção sul da cidade 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 144 – Ponto de água potável na Rodovia 
SP-191 (rodovia Irineu Penteado)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 147 – Lago próximo a Washington Luiz - Possibilidade de criação de espaço de lazer 
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 148 – Potencial para criação de espaços de lazer em Cordeirópolis
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 149 – Pesca próxima à Barragem de Salto 
Grande em Americana
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 150 – Usina hidrelétrica Salto Grande
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela 
autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 152 – Lagos na Rodovia Bandeirantes em Santa Bárbara d’Oeste - Atividade de pesca existente
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 151 – Represa Salto Grande em Americana
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

 Figura 153 – Rio Piracicaba na Estrada da Balsa (Divisa Americana e Limeira)
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11
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 Figura 154 – Rio Piracicaba na Ponte de Funil, Rodovia SP 306 – Luis Ometto.
Fonte: levantamento fotográfico elaborado pela autora em cd ROM/ 2010-11

As propostas apresentadas neste capítulo moldam uma nova categoria de 

parque (o “parque agroambiental”) e apresentam-se como uma das formas possíveis 

de se pensar a região. É também uma relevante contribuição para o debate e impor-

tante elemento para a reflexão que anseia o nível propositivo numa região brasileira 

onde a industrialização e a agricultura mecanizada degradaram quase por completo 

a natureza primeira.



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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O PLANO GERAL COMO AGENTE CATALISADOR 
 

A proposta do “parque agroambiental” pode contribuir para uma mudança no 

processo de crescimento econômico aliado ao desenvolvimento socioambiental e à me-

lhoria das condições físicas para a vida pública.  Permite potencializar ações pontuais 

a partir de uma visão sistêmica, evitando que tais medidas sejam isoladas e descoorde-

nadas, apontar novos caminhos para a expansão urbana e incentivar novas políticas de 

construção dos espaços livres. 

Poderia se constituir, também, numa entidade de controle dos níveis de de-

gradação em suas variadas formas, propondo alternativas para melhorias. Análogo ao 

IBA, na Alemanha, os projetos podem desencadear processos transformadores, pro-

porcionando mudanças positivas às localidades.

Num trabalho conjunto com a população local, é possível elencar os projetos 

mais importantes que propiciem alavancar a continuidade do plano ao longo do tem-

po. Esse trabalho, na perspectiva autonomista como propõe SOUZA1 (2010), permite 

1 Nessa ótica, inspirada pelo pensamento do filósofo Cornelius Castoriadis, os cidadãos têm au-
tonomia: planejam, gerem e recebem consultoria de técnicos e pesquisadores, cuja posição, por 
outro lado, é a de auxiliar e exprimir opiniões e ideias acerca da discussão e dos debates escla-
recidos para a tomada de decisão, não possuindo privilégio na definição de metas, prioridades 
e objetivos. Entretanto, essa situação ainda está longe de se concretizar, pois seria necessária 
uma transformação social profunda e, nesse patamar, os cidadãos estariam num alto grau de 
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a troca ou a “fusão criativa” entre o saber da população, o conhecimento de pesquisa-

dores e profissionais, e dos demais atores sociais envolvidos na produção do espaço; 

permitindo-se a desconstrução e/ou reformulação de um novo plano mais próximo das 

necessidades reais. Trabalhar a participação significa ouvir os diferentes argumentos e 

possibilitar a livre expressão, buscando-se acordos para atendê-las.

Mais do que planejar ou gerir paisagens, as intervenções propostas devem me-

lhorar e potencializar as relações sociais. Nesse sentido, o plano pode apresentar-se 

como um agente catalisador de transformações, de desenvolvimento socioespacial e de 

evolução do exercício da cidadania com atividades mais democráticas.

Os planos, no Brasil, deveriam ser a forma mais concreta de expressão de con-

teúdos e propósitos. Podem ser de diferentes tipos (planos setoriais, planos de urbani-

zação e planos de arborizações, Planos Diretores, entre outros), atendendo a demandas 

de escalas variadas, desde aquelas costumeiramente tratadas pelo planejamento urbano 

tradicional (o município) até áreas mais abrangentes, como o exemplo desta tese, en-

volvendo as questões regionais. 

Os planos não deveriam ser documentos necessariamente rígidos ou minuciosa-

mente detalhados, e sim constituir estratégias de desenvolvimento urbano, fazendo parte 

das atividades do planejamento, pois remetem a uma ação futura. Em complementação 

à atividade do planejamento, se insere o conceito de gestão como efetivação dos planos, 

remetendo à ação presente, à administração dos recursos e às aplicações imediatas. 

Portanto, seja qual for a escala, ambos os meios, planejamento e gestão, devem 

ser prática e tarefa coletivas, proporcionando, conjuntamente, o desenvolvimento so-

cioespacial da localidade ou região em questão.

Da particularidade deste estudo de caso, é possível obter o estabelecimento de 

um método e de critérios propositivos gerais (conforme apresentado na evolução dos 

exercício político e ocupariam seu tempo com reflexões sobre os problemas urbanos e sobre a 
dinâmica social. Contudo, o autor coloca a autonomia plena como um horizonte político-filosófi-
co, um princípio norteador e não como algo a ser alcançado. Tendo-a como meta, pode-se con-
seguir alcançar alguns graus de autonomia (interdisciplinaridade, abertura para participação 
popular e atitude crítica frente ao mercado) e formas mais efetivas de participação popular; com 
isso, garantindo-se maiores chances de justiça social e liberdade. Seria utopicamente o nível a 
que toda a atividade de planejamento e gestão urbanos deveria alcançar.
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capítulos 4, 5 e 6), não como “receita” ou “manual do bom fazer”, pois a conformação 

do plano depende da consideração das particularidades sociais e ambientais locais, 

mas, sim, como balizadores de propostas para outras áreas em situações socioeconô-

micas e ambientais semelhantes. 

O método, na tese, orientou a análise, a integração e a inter-relação entre di-

versos aspectos. As principais questões estão na compreensão crítica e atenta da pai-

sagem, mediante a interdisciplinaridade e o envolvimento de diversos profissionais, 

buscando-se conhecer aquilo que é peculiar de determinada área, os atores sociais e 

suas ações, exercendo um descortinamento em níveis analíticos, como aquele proposto 

por Queiroga e Benfatti (2007, p.84), e considerando a abordagem da ecologia da pai-

sagem no planejamento e gestão, como propõem Pellegrino e Oseki (2004). 

É relevante, nesse sentido, o organograma proposto no capítulo 4, pois mos-

tra uma síntese dos principais temas trabalhados e como eles se enredam, apontando 

caminhos para as descobertas e proposições. Numa primeira etapa, foram construídos 

e elaborados dados, informações e mapeamentos; numa segunda, a separação da área 

por Unidades de Paisagem (neste caso, foram 25); na terceira, determinou-se a valora-

ção dividida em quatro grupos temáticos (urbano, lazer e comunicação, conservação 

e agrícola) e, na quarta, a interpolação desses grupos num só mapa, denominado de 

Mapa-síntese e que contém um novo conjunto de informações mais “processadas” em 

cada Unidade de Paisagem, gerando um quadro de conflitos e potencialidades. 

O “parque agroambiental” é, portanto, uma estratégia de planejamento e ges-

tão urbana e ambiental, quando:

1. Novos recortes se refletirem a partir da complexidade do espaço geográ-

fico e tomarem um dado grupo de municípios, com problemas comuns 

e relações de interdependência, como unidade e estrutura física e so-

cial, condutora de novos processos. Essa delimitação única entrelaça 

intervenções tipológicas pontuais, lineares ou em áreas que poderão 

abrigar funções múltiplas de interesse público (agrícola, de conserva-

ção, de lazer, de comunicação, de mobilidade, de conexão, de geração 

de renda);
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2. Se quiser uma política mais atuante e participativa, criando-se regras para 

regiões híbridas em que dominam tanto as atividades urbanas quanto as 

agrícolas (comentadas no capítulo 1), mediante o crescimento e a pro-

dução controlados, a infraestrutura adequada e a qualidade paisagística 

e ambiental. Essa categoria de parque propõe buscar formas de conduzir 

a exploração do território por parte da economia (monoculturas, extra-

ções minerais, reflorestamentos para fins econômicos, etc) com equilíbrio, 

através da restauração, da recuperação ou mesmo de um novo modo de 

utilizar os recursos sem gerar grandes impactos;

3. Houver uma grande oferta de espaços livres, sejam públicos ou privados, 

ainda não utilizados e carência de suprimento de demandas e necessida-

des sociais, como o oferecimento de espaços de lazer e convívio, de equi-

pamentos e serviços públicos condizentes. Esses territórios estão se de-

senvolvendo economicamente, mas ainda podem evoluir positivamente 

no sentido de se garantirem melhores qualidade de vida (“satisfação in-

dividual no que se refere à educação, à saúde e à moradia”) e justiça social 

(“nível de segregação social, o grau de desigualdade econômica e o grau de 

oportunidade para participação cidadã direta em processos decisórios rele-

vantes”), conforme declara Souza (2010, p. 67);

4. A vegetação nativa for extremamente escassa e as áreas vegetadas signifi-

cativas ou simbólicas precisarem receber tratamento adequado, buscan-

do-se a recuperação, a revitalização e/ou a integração com as atividades 

humanas, impedindo a degradação completa; 

5. Houver a necessidade de variados níveis de controle de poluição, como 

aquela produzida pela intensa atividade industrial (como a poluição quí-

mica das águas produzida pela indústria da bijuteria em Limeira) e as que 

dizem respeito às monoculturas, como o enfraquecimento do solo e as 

queimadas da palha da cana-de-açúcar. 

6. Se quiser formalizar ações informais ou potencializar usos de signos do 

passado e do presente, como tantos edifícios e sítios históricos, dispondo-

-os ao público como referência e marco de construção de novas histórias 
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e identidades culturais. Ações isoladas não têm força, mas quando articu-

ladas ganham vida. 

MEIOS DE CONCRETIZAÇÃO
DO PARQUE AGROAMBIENTAL 

Uma das questões que surgem no momento de elaboração das propostas do 

parque diz respeito às medidas ou meios necessários para as cidades serem motivadas 

a realizar projetos de grande escala, envolvendo mais de um município. 

Destacamos como sugestão algumas ideias no campo da viabilização do 

parque, apontando quatro instrumentos que permitem uma breve discussão de as-

pectos complementares e não centrais nesta tese. A finalidade não é a discussão 

profunda, mas, num exercício de síntese, discorrer sobre assuntos de pertinência 

do parque na escala regional. São eles: os consórcios públicos, a criação de con-

selhos de planejamento e gestão, o desenvolvimento de cenários e a criação de 

legislação voltada à valorização do patrimônio natural e cultural, como o direito à 

paisagem cultural. 

Os consórcios públicos, também conhecidos como consórcios intermunici-

pais, podem, como aponta o art. 2 do decreto federal nº 6.017/20072, “estabelecer rela-

ções de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum”. 

Essa lei proporciona a criação de entidade autônoma com possibilidade de captação de 

recursos próprios, o planejamento e a gestão intermunicipal, a fiscalização das ativida-

des e ações e a regulação de normas. 

A forma de organização da estrutura político-administrativa brasileira, de 

certa maneira, enfraqueceu uma maior integração entre as cidades no que tange à rea-

lização de projetos e políticas públicas. Os consórcios denotam um avanço e uma solu-

ção alternativa mais atuante que as aglomerações urbanas e microrregiões organizadas 

2 Regulamenta a lei federal nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos.
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pelos Estados (conforme o artigo 25 da Constituição de 1988, que confere aos Estados, 

e não mais ao Governo Federal, a criação dessas categorias). 

Ocorrem por iniciativa dos próprios municípios interessados e a principal 

fonte de renda é a contribuição oferecida pelos municípios, podendo ser proporcional 

às condições socioeconômicas, ou ocorrer por meio de financiamentos e patrocínios. 

Amparados por um fundo de arrecadação de recursos, geram receitas, distribuindo-as 

de forma compensatória aos problemas sociais causados pela disparidade econômica 

entre municípios vizinhos.

Tais organizações governamentais tiveram maior sucesso no planejamento 

intermunicipal, pois trabalham com propostas e projetos e, assim, podem atender a 

temas relevantes ao parque, conforme ressaltam os incisos IX e XI do art.3º do decreto 

federal nº 6.017/2007: “a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico 

ou turístico comum, e o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, 

pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário”. 

Uma das experiências desse tipo foi a criação, em 1990, do Consórcio Intermu-

nicipal do Grande ABC, representando uma forte organização que elabora planos e pro-

jetos para os sete municípios envolvidos (Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). Dividem as 

atuações em oito eixos (Infraestrutura; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimen-

to Urbano e Gestão Ambiental; Saúde; Educação, cultura e esporte; Assistência, Inclu-

são Social e Direitos Humanos; Segurança Pública), sendo cada um deles formado por 

Grupos de Trabalho (GTs) com técnicos das diversas áreas. Algumas das realizações, 

segundo site oficial3: a construção de equipamentos de saúde, a instalação da Univer-

sidade Federal do ABC e a expansão da capacidade produtiva do Pólo Petroquímico. 

Outro exemplo no Estado de São Paulo é a atuação de consórcios intermu-

nicipais de bacias como o Consórcio do PCJ das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí fundado em 1989. É uma associação mais voltada a uma finalidade específica, 

como a recuperação dos mananciais e respectivas áreas de abrangência, diferenciando-

-se do exemplo anterior. Composta por empresas e municípios, essa entidade arrecada 

3 Disponível em: <http://www.consorcioabc.sp.gov.br/>. Acesso em 30 dez. 2011.
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e aplica os recursos para elaboração de planejamento e formulação de ações de recupe-

ração.  O poder de decisão é dado pelo Conselho de Consorciados representados pelos 

prefeitos e representantes de empresas consorciadas, contando também com Conselho 

Fiscal (representantes das câmaras municipais de vereadores); Plenária de Entidades 

(representantes de entidades da sociedade civil) e Secretaria Executiva (equipes técnica 

e administrativa). 

O segundo instrumento selecionado diz respeito à organização dos Conselhos 

de Planejamento e Gestão para propiciar a maior e mais ativa participação cidadã. Na 

maioria das cidades brasileiras, a participação popular acontece por meio de consulta 

ou cooptação, permanecendo as decisões finais sobre as propostas de intervenções ape-

nas para um pequeno grupo, deixando para trás as reais necessidades locais. 

É por esse motivo que, a partir da Constituição Federal de 1988 e, mais recen-

temente, do Estatuto da Cidade de 2001, através dos instrumentos de Gestão Demo-

crática da Cidade, o Estado pode (ou pelo menos deveria) oferecer uma maior abertura 

aos movimentos sociais e à sociedade civil nas tomadas de decisões, valorizando-os 

enquanto colaboradores e parceiros. Apesar disso, tal participação, evidentemente, não 

ocorrerá em qualquer lugar, pois o Estado é fruto da correlação de forças entre os dife-

rentes agentes sociais.

Uma possibilidade seria integrar num único conselho dois tipos de atividade: 

o planejamento e a gestão, pois as propostas de intervenção e os investimentos es-

tão vinculados e são dependentes entre si. Esses conselhos exercem inúmeras funções, 

como: a expressão de opiniões, críticas e escolha sobre os projetos propostos; a prio-

rização de investimentos; o controle sobre a aplicação e a ordenação orçamentária a 

determinados projetos urbanos e o acompanhamento nas definições e implementações 

de planos e políticas públicas atinentes ao tema.

Torna-se fundamental, portanto, a elaboração de métodos e processos por 

meio de conhecimentos transdisciplinares que facilitarão o diálogo e a compreensão 

das propostas por parte da população. Um desses processos facilitadores e auxiliadores 

da tomada de decisão na área de arquitetura e urbanismo é o conceito de planejamento 

por meio da construção de cenários. O cenário é uma etapa intermediária de projeto, 

momento que antecede o resultado final e quando se debatem os futuros possíveis. 
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É um importante meio de comunicação desenvolvido por alguns profissionais 

como Paulo Reyes4 que realiza e desenvolve, em oficinas, a aplicação de método “como 

forma de resolução de problemas no tempo e no espaço” (2011, p. 375), em territórios que 

vão da escala da quadra à das cidades. A construção de cenários simula desdobramen-

tos futuros construídos coletivamente. Nesse processo, que ele denomina de metapro-

jeto, é o estágio em que se criam imagens de possíveis realidades com extrapolações e 

consequentes efeitos e impactos, positivos ou negativos. A partir delas, há uma etapa 

de avaliações e debates sobre qual o melhor caminho a seguir e o que se deseja para o 

futuro, permitindo “que se ‘projete planejando’ ou que se ‘planeje projetando’ ”(REYES, 

2011, p. 378). 

Por fim, podemos inserir a importância de se valorizar a paisagem cultural 

(termo adotado pela UNESCO em 1992 na Conferencia das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro) em sentido am-

plo, inserindo discussões sobre áreas de proteção e conservação, como abordado nos 

capítulos 4 e 5. É cada vez mais frequente a elaboração de cartas (Carta Brasileira da 

Paisagem, proposta pela ABAP), convenções (Decreto n.º 4/2005 na Convenção Eu-

ropeia da Paisagem) ou legislações (SNUC) com a finalidade de tornar a dimensão da 

paisagem um direito tão importante e relevante quanto outros já estabelecidos. Nessa 

perspectiva, o “parque agroambiental” é um meio de concretizar alguns desses objeti-

vos, criando parâmetros para pensar soluções a partir de diferentes realidades, uma das 

muitas encontradas no Brasil. 

4 Doutor em Ciências da Comunicação e pesquisador do Mestrado em Design Unisinos. REYES, P. 
E. B. Processo de projeto em design: uma proposição crítica. In: MENEZES, Marizilda dos Santos; 
PASCHOARELLI Luis Carlos; MOURA, Mônica (Org.). Metodologias em design: inter-relações. São 
Paulo: Estação das Letras e Cores, 2011, v. 01, p. 375-391.
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 1. PNLT - POLÍTICA NACIONAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

O Ministério dos Transportes, em cooperação com o Ministério da Defesa, 

teve por objetivo considerar os impactos da infraestrutura no desenvolvimento das 

regiões do país e propôs discutir o planejamento de intervenções públicas e privadas na 

organização dos transportes e na infraestrutura, servindo como um instrumento e uma 

forma de viabilizar metas econômicas, sociais e ecológicas do país em médio e longo 

prazos (metas e finalização em 2023).

Concedeu ao CENTRAN - Centro de Excelência em Engenharia de Trans-

portes a responsabilidade pelo desenvolvimento de uma política nacional de logística 

e transporte (PNLT). 

No desenvolvimento do Plano, considerou-se o impacto das tendências 

econômicas brasileiras entre os anos de 2005-2023 nas demandas de transporte, 

procurando observar e identificar os agentes impactantes no desenvolvimento re-

gional e, a partir daí, como deverá ser tratada a questão da demanda de transporte 

no Brasil. Essas demandas são abordadas na escala regional, e não na do transporte 

urbano ou metropolitano.

Para se entender as características estruturais do sistema econômico, busca-

ram-se as características de produção e de demanda de várias regiões, dada a relevância 

e o efeito no sistema de transporte. Para realizar esse aprofundamento, o PNLT utiliza-

ANEXO I

PROGRAMAS, PLANOS E
PROJETOS DE CUNHO

ECONÔMICO E AMBIENTAL
NA REGIÃO
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-se de dados do FIPE sobre as produções e demandas de diferentes produtos e das dez 

primeiras microrregiões nesse quesito. Entre elas, estão as três microrregiões de Pira-

cicaba, Limeira e Rio Claro.

O planejamento visa ao aumento da eficiência produtiva em áreas já consolidadas, 

à indução ao desenvolvimento de áreas de expansão de fronteira agrícola e mineral, à redu-

ção de desigualdades regionais em áreas deprimidas e à integração regional sul-americana.

Almeja-se também diminuir a hegemonia do transporte rodoviário por meio 

de um planejamento que organize as diversas formas de transporte de cargas. Para isso, 

se prevê uma recuperação do transporte ferroviário, o aproveitamento do potencial 

aquaviário e uma maior participação dos transportes aéreos e dutoviário.

Os dados do PNLT mostram a grande importância que os municípios que 

compõem a área de estudo têm dentro da conjuntura econômica atual e, conse-

2007 2023

N

Volume (1000t/ano)

25.000 12.500 6.250

Rodovias
Hidrovia
Ferrovia
Dutovia
Cabotagem

 Figura 155 – Carregamentos Multimodais – Com carga geral, sem minérios – 2007 e 2023
Fonte: PNLT
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quentemente, dentro do contexto futuro de transportes. Sua importância não está 

somente na localização especial por dentro de um dos principais corredores de 

produção nacionais, como também passa pelo Vetor de Integração Continental 

Bolívia-Peru, previsto pelo PNLT. Será um corredor das mais variadas atividades, 

conectando os recursos naturais do Peru e da Bolívia, como gás natural, petróleo e 

jazidas minerais, com o rico setor agropecuário de Mato Grosso e a pujança indus-

trial de São Paulo.

Por ser uma região já consolidada por sua alta tecnologia, os planos preveem 

uma maior modalidade de transportes para atender não somente a atual demanda de 

produção, como também a produção prevista pelo alto crescimento regional. 

 2. AÇÕES DE ÂMBITO REGIONAL

O APLA (Arranjo Produtivo Local do Álcool da Região do Piracicaba) é com-

posto por 70 indústrias, 10 usinas/destilarias, 06 instituições de pesquisas e entidades 

ligadas ao setor da região do vale do rio Piracicaba, visando a fomentar e facilitar a 

interação dos integrantes e gerar maior valor às cadeias produtivas de combustíveis 

renováveis e seus parceiros. Segundo essa organização, tal objetivo contribuirá para o 

“desenvolvimento sustentável”1. 

A região do Vale do Piracicaba2 abrange 23 municípios3. Desses, oito são da 

área de estudo, exceto Araras.

1 Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd080607.
htm>. Acesso em 08 ago. 2010

2 Composta por 23 municípios com área total de 6.842 km2; população (2006) de 1.557.739; expor-
tações (2006) - US$ 3,5 bilhões; importações (2006) - US$ 1,5 bilhões Fonte: SEADE e Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2006. Disponível em: < http://www1.folha.uol.
com.br/folha/dimenstein/noticias/gd080607.htm >. Acesso em 08 ago. 2010

3 Vale do Rio Piracicaba é composto por 23 municípios: Águas de São Pedro, Americana, Anhem-
bi, Capivari, Cerquilho, Charqueada, Cordeirópolis, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Mombuca, 
Limeira, Nova Odessa, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara 
D´Oeste, São Pedro, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e Tietê.
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Essa formação nasceu da parceira entre o Poder Público Municipal e entida-

des e instituições públicas e privadas. Em 2006, as primeiras ações se voltaram à efetiva 

organização das empresas do setor sucroalcooleiro, buscando atender às necessidades 

nacionais e internacionais ligadas ao setor.

Elaborou-se uma estrutura que permite a entrada de empresas, oferecendo 

oportunidades de negócios. Em 2006, ocorreu um intercâmbio tecnológico entre empre-

sas e instituições de pesquisa que integraram comitivas nacionais e internacionais.

O APLA oferece serviços e equipamentos necessários para a implantação de 

destilarias no mundo, contemplando estudo de viabilidade econômica e climática, além 

da análise da área/solo; fornecimento de mudas e diversidades genéticas produtivas e 

resistentes; tecnologia para controle e combate de pragas; máquinas e equipamentos 

para corte, carregamento e transporte; plantas (usinas de açúcar e álcool, destilarias 

autônomas de álcool, cogeração de energia através do bagaço e usinas de biodiesel); 

consultoria e acompanhamento de todo o processo da cadeia produtiva e qualificação 

de profissionais.

Em 2010, teve início o processo de padronização do álcool produzido no Bra-

sil e nos EUA com intuito de certificar e atestar a qualidade do etanol no mundo e 

transformá-lo em commotidy4. A padronização será realizada pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), juntamente com o Na-

tional Institute of Standards and Technology (NIST - governo norte-americano) e o 

Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). 

Há um programa de exportação que procura inserir, através da Agência de 

Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), os integrantes do mercado inter-

nacional com as oportunidades de negócios e a venda dos equipamentos, produtos e 

serviços para produção de energias renováveis. 

Deseja-se implantar um parque tecnológico, com centros de pesquisas e 

investimentos em empresas de base tecnológica que servirão para tornar os produ-

tos competitivos. 

4 Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/gd080607.
htm >. Acesso em 08 nov. 2010
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Na parte de infraestrutura, pretende-se formar um anel rodoviário, utilizando 

as rodovias, gerando a interligação entre SP 304, SP 147, SP 127 e SP 3085 e conectando 

o ramal ferroviário até o Terminal Hidroviário.

O projeto da dutovia alcooleira foi elaborado pela empresa Transpetro e ligará 

a cidade de Ribeirão Preto a Paulínia, passando por Piracicaba, que abrigará uma esta-

ção de bombeamento e um terminal de armazenagem para a exportação.

Na parte aérea, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo desenvolve 

o estudo de áreas para a implantação de um aeroporto regional de carga e passageiros, 

tendo em vista o atendimento de toda a região. Após o estudo de viabilidade técnica pré-

-aprovado pelo DAESP, foi solicitada a vinda da ANAC (Agência Nacional de Aviação 

Civil) para realização de vistoria das áreas, visando à identificação da melhor opção.

O aeroporto será situado na região centro sul do Brasil e atenderá várias cida-

des do Estado de São Paulo, além das situadas no vale do Piracicaba. A estimativa do 

investimento é de R$ 50 milhões. 

Já o porto de Artemis, em Piracicaba, permitirá a navegabilidade com o Rio 

Tietê e facilitará o desenvolvimento da APLA, mediante a construção da Barragem de 

Santa Maria da Serra. O projeto se desenvolveu pela ADTP - Agência de Desenvolvi-

mento Tietê Paraná e a Prefeitura de Piracicaba. 

As interligações e integrações entre os modais hidro-ferro-rodo-dutoviário no 

Distrito de Ártemis (Piracicaba) formarão uma Plataforma Logística Multimodal, que po-

derá ampliar o fluxo de cargas pela região com maior competitividade, eficiência e retorno 

econômico. Preveem-se algumas estratégias, como o aumento e consolidação no transporte 

de soja, farelo, cana-de-açúcar, milho, sorgo, trigo e madeira; a introdução de novas cargas: 

açúcar, álcool, combustíveis e celulose no “mix” de transporte pela hidrovia; a integração 

entre os modais ferroviários, dutoviário e rodoviário de maneira competitiva, tendo como 

meta a exportação; a instalação de grandes empreendimentos industriais ao longo da hi-

drovia, principalmente dos setores sucroalcooleiro e de celulose e papel e a interestaduali-

zação das cargas com expansão hidroviária para Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Paraná e Minas Gerais, por meio de um programa de incentivos fiscais na hidrovia.

5 Projeto básico em fase final de execução pela Secretaria de Transportes com estimativa de 
investimento de R$ 25 milhões.
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ANEXO II

CADERNO DE
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

EM CD-ROM
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ANEXO III

PROJETOS PARA O PARCO 
AGRICOLO SUD MILANO - 

ANÁLISE DE INTERVENÇÕES 
E MÉTODOS DE EXECUÇÃO

 Figura 156 – Intervenções de tipologias específicas.
Fonte: Progetti per il Parco Agricolo Sud  Regione Lombardia, Provincia di Milano, Parco 
Agricolo Sud Milano, 2004
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MODOS DE INTERVENÇÃO

1. REFLORESTAMENTO

•	 Planejamento rigoroso de posicionamento e especificação de plantas e 

árvores.

•	 Espécies autóctones das planícies lombardas, selecionadas por técnicos e 

botânicos do Parque e do ERSAF.

•	 Distância média entre as árvores de 2,5 e 3 metros, permitindo mecaniza-

ção como podas e irrigação.

•	 Densidade de implantação variável, dependendo da área de intervenção: 

de 1400 a 2000 plantas/ha.

•	 Utilização de mudas de altura entre 50 cm e 100 cm.

Espécies arbóreas utilizadas

Quercus	 robur	 L. – carvalho vermelho; Acer	 campestre	 Miller – bordo 

comum; Fraxinus	excelsior	L. – freixo; Carpinus	betulus	L. – carpa; Ulmus	

minor	Miller – negrilho; Prunus	avium	L. – cerejeira; Prunus	padus	L.; Malus	

sylvestris	Miller – macieira silvestre; Salix	alba	L. - salgueiro; Alnus;	glutinosa	

L. - amieiro; Populus	alba	L. – álamo branco; Populus	nigra	L. – álamo negro

Arbustos

Buracos de 40x40x40 cm para cada muda, que será protegida por rede e apoia-

da por estaca-guia de bambu e fertilizada com material orgânico ou mineral.

Espécies arbustivas utilizadas

Crataegus	 monogyna	 Jacq. – Espinheiro-alvar; Euonymus	 europaeus	 L.; 

Cornus	sanguinea	L.; Prunus	spinosa	L. – abrunheiro; Corylus	avellana	L. 

– aveleira; Frangula	 alnus	 L. – Sanguinho-de-água; frângula; Viburnum	

opulus	L. – rosa-de-gueldres; Salix	cinerea	L.

2. PLANTIO DE ÁRVORES ADULTAS

•	 Empregadas para arborização, paisagismo (filari, composição da paisagem, 

mascaramento, núcleos de efeito estético imediato).
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•	 Altura entre 2,5 e 3 metros e diâmetro de 12 a 14 cm de caule.

•	 São previstas duas estacas-guia por planta e fertilização orgânica.

3. REMODELAGEM DE ESCARPAS

•	 Em Fontes d’água são objetos de recuperação (Fontanilazzo, Olo-

netta, Buongiovanni, Fontaniletto) que apresentam terrenos incli-

nados em franca erosão natural ou provocada, ameaçando a estabi-

lidade do terreno.

•	 Após restabelecer o lugar mecanicamente, será feita uma proteção ao pé 

da escarpa evitando deslizamentos.

•	 Para garantir estabilidade da escarpa é feita uma rede de estacas 

fincadas verticalmente e paralelamente ao solo, em diferentes altu-

ras da escarpa.

•	 As estacas verticais são de 18 a 20 cm de diâmetro por 2,5 m de compri-

mento, sendo que 1,5 m fica enterrado e 1 m para fora do solo. A distância 

entre uma e outra é de 1 m.

•	 As estacas horizontais são de 10 a 12 cm de diâmetro. São sobre-posicio-

nadas alternadamente. A amarração com as estacas verticais se faz com 

pregos, parafusos e barras metálicas passantes de fora a fora. 

•	 Em fase executiva, se necessário, será feita ancoragem com tirantes metá-

licos e estacas de fixação.

•	 Depois do posicionamento das estacas verticais é colocada uma manta 

permeável específica para impedir o esvaziamento de terra na estrutura.

4. CERCADOS

•	 Serão feitos com função de proteção e delimitação de pontos particulares 

como cabeceiras de fontes, fossos, barrancos e escarpas.

•	 Altura de 1 metro.

•	 Cercas feitas de estacas de castanheira com seção regular de 12 a 14 cm de 

diâmetro para as verticais e de 8 a 10 cm para as transversais. 
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5. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS COM

        LIXO OU ENTULHO

•	 Limpeza de áreas com entulho, lixo e detritos em geral acumulados ao 

longo dos anos.

6. GRADE DE MADEIRA À BEIRA DE CORPOS D’ÁGUA

•	 Estrutura armada de madeira de castanheira.

•	 Estacas verticais de 12-14 cm de diâmetro.

•	 Madeiramento horizontal de 8-10 cm de diâmetro.

•	 Altura de 2 metros.

•	 Aberturas retangulares de observação à altura dos olhos.

7. PLANTIO DE ESPÉCIES HERBÁCEAS “CENTRO FLORA”

•	 Serão plantadas mudas fornecidas pelo Centro Regional de Flora Autóc-

tone com base no protocolo acordado entre a Região da Lombardia e o 

Parco Agricolo Sud Milano.

•	 Plantas típicas de dois grupos principais: bosque da planície e zonas úmidas

•	 Espécies de planície: 

Vinca	 minor	 L.;	 Poa	 nemoralis	 L.;	 Brachypodium	 sylvaticum	

(Hudson)	Beauv.;	Luzula	pilosa	(L.)	Willd.;	Fragaria	vesca	L.;	Fragaria	

moschata	 Duchesne;	 Amemone	 nemorosa	 L.;	 Festuca	 eterophylla	

Lam.;	 Campanula	 trachelium	 L.;	 Symphytum	 bulbosum	 Schimper;	

Symphytum	 tuberosum	 L.;	 Viola	 odorata	 L.;	 Allium	 ursinum	 L.;	

Convallaria	maialis	L.;	Geranium	nodosum	L.

•	 Espécies de zonas úmidas:

•	 Nymphaea	 alba	 L.;	 Nuphar	 luteum	 (L.)	 S.	 et	 S.;	 Trapa	 natans	 L.;	

Fragmites	australis	(Cav.)	Trin.;	Iris	pseudacorus	L.;	Typha	latifolia	L.;	

Juncus	effusus	L.
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8. SEMEAR GRAMÍNEAS/CAMPOS

•	 A operação é precedida de aragem ou preparação do solo em caneluras, 

que receberão as sementes.

•	 Nesse caso a semeadura seria mecanizada e a quantidade mínima de 10g 

de sementes/m2.

•	 Terra é comprimida após a semeadura.

9. PAINÉIS

•	 Serão posicionados painéis informativos de dupla face e cobertura de duas 

águas, montados com bronze ou aço zincado. 

•	 Dimensões do painel: 160cm X 120cm

10. MELHORAMENTOS FLORESTAIS

•	 A limpeza consiste na retirada de espécies exóticas.

•	 Serão utilizadas motosserras e tratores com reboque e a madeira retirada 

será colocada a disposição dos proprietários locais em local apropriado. 

•	 A folhagem será reunida em pequenos amontoados ou triturada.

11. CANCELAS

•	 Em algumas áreas o acesso de veículos e visitantes não autorizados será 

restrito por cancelas.

12. MIRANTES PARA OBSERVAÇÃO DE AVIFAUNA AQUÁTICA

•	 São posicionadas duas torres de observação das avifauna aquática do Lago 

di Basiglio, em estrutura elevada de madeira tratada (para garantir maior 

durabilidade).

•	 Será feita escavação para acomodação das fundações necessárias.

•	 Dimensões: 2,5 m x 2,5 m de planta. Altura do mirante: 2,10 m + a altura 

da cobertura.
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13. MANUTENÇÃO DAS FONTES D’ÁGUA

•	 Intervenção necessária para o bom funcionamento da estrutura da fonte: 

manutenção comum chamada de expurgo.

•	 Operação executada após grande acumulação de detritos orgânicos no 

fundo dos corpos d’água que deixam a ressurgência (afloramento) e o es-

coamento mais lentos.

•	 Objetivo: limpeza de material lodoso ou arenoso e restabelecer as dimen-

sões originais das seções.

•	 Executar o expurgo através de um comprimento suficientemente longo 

de maneira a garantir que a água de ressurgência não fique estagnada 

na cabeceira.

•	 Os tubos de drenagem precisam ser limpos periodicamente, retirando-se 

o limo, pedrisco e material orgânico.

•	 Para a limpeza dos tubos menores é feito um bombeamento de ar através 

do uso de compressores e veículos especiais (canal-jet).

•	 Estabelecer novas cotas de leito de escoamento conferindo inclinação de 

1/1000 a 2/1000 em direção ao vale.

•	 Todas as operações serão feitas empregando-se meios mecânicos convenien-

tes (escavadeiras diferentes dependendo da quantidade de água no local).

•	 Operações são precedidas pela poda da vegetação que obstrui o caminho 

do maquinário e transporte de terra retirada.

•	 Previstos outras intervenções de conservação da estrutura hidráulica que 

regula a água para irrigação.

•	 Recuperação de paredes em tijolo e argamassa, de muros de pedra ou ci-

mento e portões de madeira.

•	 As estruturas históricas de drenagem de águas subterrâneas, tanques feitos 

de aduelas de carvalho e anéis de ferro desapareceram.Foram substituídas 

por peças de concreto.

•	 Outro sistema de captação é de tubulação metálica dimensionados para a 

saída de água subterrânea.
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14. OBRAS DE ENGENHARIA NATURALISTA

       (BIOENGENHARIA DE SOLOS)

•	 Obras de engenharia naturalista propõem a realização de uma estrutura 

alveolar em madeira com efeito de estabilização imediata do solo. 

•	 A médio prazo mudas de plantas e arbustos completam a intervenção 

através de seu crescimento.

•	 São utilizadas toras de castanheira de 20 cm de diâmetro e estruturas de 

ferro dimensionadas adequadamente para melhor aderência.

•	 Mediante emprego de escavadeira, é feito um corte no terreno com ligeira 

pendência de 5º em direção ao monte.

•	 Será posicionado de início o madeiramento paralelo à encosta e em segui-

da o preenchimento.

•	 Os troncos de madeira ficam fixos no terreno graças ao emprego de ver-

galhões de ferro. 

•	 A fixação se dá com segmentos de vergalhão utilizados como pregos e com 

grampos postos em diagonal nos cruzamentos de estacas e vergalhões.

•	 Depois é feito um preenchimento com o material retirado da escava-

ção inicial, onde serão colocadas as mudas para consolidar a estabili-

dade da encosta.

15. RECONSTITUIÇÃO DA VEGETAÇÃO DE MARGENS

•	 Às margens do Lago di Basiglio estão presentes alguns feixes de plantas 

brejeiras - como o caniço-de-água (Phragmites	australis) – em cresci-

mento, formando um bosque higrófilo (diz-se do animal adaptado aos 

ambientes muito ricos em umidade).

•	 Essa vegetação de elevado valor natural será protegida eliminando-se 

em parte outras plantas e árvores que a comprometem.

•	 Nas áreas onde essa vegetação foi destruída serão recriadas as condi-

ções para sua reimplantação.
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