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Esta dissertação de mestrado versa sobre os Espaços Públicos Aber-
tos e o conceito de Infra-Estrutura Verde para a cidade de Sorocaba, local-
izada a 100 km da metrópole de São Paulo, na região sudoeste do Estado 
de São Paulo.  Lida com as questões dos recursos naturais do suporte bio-
físico da região, a configuração de seus Espaços Públicos Abertos, a morfo-
logia urbana, as áreas a serem preservadas, o planejamento ambiental para 
uma cidade grande que polarizou na última década recursos financeiros 
expressivos e populações em uma região que comparada ao restante do 
Estado de São Paulo, com taxas de urbanização e de riqueza baixas. Cita 
como exemplo o Parque Vitória Régia, localizado numa área de várzea do 
Rio Sorocaba, para a utilização do conceito de Infra-Estrutura Verde utili-
zando o planejamento, o projeto e ações de implementação que podem ser 
aplicados em varias escalas, como conceito e como processo.

Resumo



This paper is about the Open Public Spaces and Green Infrastruc-
ture concept for the city of  Sorocaba, located about 60 miles from the 
São Paulo City, in the southwest part of  São Paulo State.  Natural re-
sources, the fisiography of  the region, the public open spaces evolution, 
urban morphology, the green areas to be preserved, flooding areas, the 
landscape planning possible, are studied about a great city (more than 500 
mil inhabitants) which drew an expressive amount of  financial resources 
and other population to this particular region, still one of  those less de-
veloped and less rich of  Sao Paulo State. Talks about The Vitoria Régia 
Park, a city’s public space installed in an open area of  Sorocaba River, 
which received an intervation to stop its environemental pollution, and to 
use the approach of  Green Infrastructure, using the project, planning and 
management which can be used as a concept and as a process to preserve 
the open lands still full of  life.

Abstract
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CAPITULO 1
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de 2006.

CAPITULO 2

PARTE 2.1 – DADOS ATUAIS DO SUPORTE BIO-FÍSICO

Fig. 2.1.1. Vista aérea da cidade de Sorocaba
Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br, 2005

Fig. 2.1.2 . Mapa de localização da cidade de Sorocaba no Mapa-Mundi.
Fonte: www.guiadobrasil.com.br/por/sorocaba/localização_no_brasil.
aspx, acesso em 07 de fevereiro de 2006.

Fig 2.1.3 – Vista aérea da entrada principal da cidade de Sorocaba
Fotográfo oficial Zaqueu Bueno.
Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br/ - acesso em 07 de fevereiro de 2006.

Fig. 2.1.4 – Mapa Rodoviário da Região de Sorocaba
Fonte: www.der.sp.gov.br

Fig. 2.1.5 – Principais vias de acesso a Sorocaba dentro dos limites mu-
nicipais
Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br/ acesso em 07 de março de 2006.

Fig. 2.1.6 - Foto de Satélite do Relevo do Estado de São Paulo.
Fonte: www.cdpn.brasil.com.br

Fig. 2.1.7. – Corte Esquemático – Perfil Transversal do Relevo do Estado 
de São Paulo 
Fonte: FFLCH/USP

Fig. 2.1.8. -  Rodovia Castelo Branco km 80, Neste local verifica-se a pas-
sagem para a Depressão Periférica, onde predomina um solo com granu-
lométrica silte.

Fig. 2.1.9. – Foto da mancha urbana de Sorocaba 
Ao lado da mancha urbana de São Paulo, capital

Fig. 2.1.10. – Foto de Satélite. Carta: SF-23-Y-C-V-1 – Represa de Itu-
pararanga
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Articulação compatível com a escala 1:50.000 (IBGE)
Fonte:http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/sp/htm2/sp11_14.ht

Fig. 2.1.11. – Foto de Satélite. Carta: SF-23-Y-C-V-1 – Represa de Itu-
pararanga
Articulação compatível com a escala 1:50.000 (IBGE)
Fonte:http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/sp/htm2/sp11_14.ht

Fig. 2.1.12. - Região de Votorantim e Sorocaba . Esc.: 1:25.000
Fonte: Embrapa, 2006.

Fig 2.1.13 - Morro do Ipanema pelo Jornal Cruzeiro do Sul – 1978
fonte:www.cruzeironet.com.br/sorocaba/fasciculos350anos/fasci01/
img/pg04_ em 10 de março de 2006.

Fig. 2.1.14. - Morro do Ipanema na região de Araçoiaba,, Sorocaba, 
e Votorantim. http://www.google.com.br/firefox?client=firefox-
a&rls=org.mozilla:pt-BR:official, acesso em 07 de fevereiro de 2006.

Fig. 2.1.15. - Matacão típico da região.
Fonte: http://www.geocities.com/ecosdaparaiba/images/matacao02.jpg

Fig. 2.1.16 – Represa de Ipaneminha
Fonte: SAAE, 2006

Fig. 2.1.17 – Vossoroca na terra metasedimentar
FONTE:http://www.mma.gov.br/img/ascom/fotos/gilbuesg.jpg, acesso 
em 25 de março de 2006.

Fig. 2.1.18 – Represa de Clemente / Itupararanga
Fonte: SAAE Sorocaba - 2006

Fig. 2.1.19. - Usina Cultura e Rio Sorocaba
Fonte: PMS, 2004.

Fig. 2.1.20. - Garça sobrevoando o Rio Sorocaba. 
Fonte: http://site.cruzeironet.com.br/sorocaba/fasciculos350anos/fas-
ci01/pg04.shtml, acesso em 19/3/6.

Fig. 2.1.21. - Sorocabano Luiz Carlos Lopes revive os momentos de me-
nino ao pescar no rio Sorocaba. 
Fonte: http://tvtem.globo.com/bomdiasorocaba/ acesso em 22/03/06

Fig. 2.1.22. - Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/Noticias/004/08/25_
ete.asp

Fig. 2.1.23 - Estação: Sorocaba
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Data: 26/3/2006  Hora: 16h00  Indice de Qualidade: 30  Classificação: 
Boa Condições meteorológicas para as próximas 24 horas: Favoráveis à 
dispersão dos poluentes: Dióxido de Enxofre, Partículas Inaláveis, Dióxi-
do de Nitrogênio, Monóxido de Carbono e Favoráveis para Ozônio.
Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_geral.asp, acesso em 25 de 
março de 2006.

Fig. 2.1.24 - Fonte: http://www.sorocaba.unesp.br/professor/malu/polu
i%C3%A7%C3%A3osorocaba.htm

Fig. 2.1.25 - mapa de biomas
http://mapas.ibge.gov.br/biomas/viewer.htm, 

Fig. 2.1.26 - Fonte: IBGE, em http://mapas.ibge.gov.br/clima/viewer.
htm

Fig. 2.1.27 - Cobertura vegetal remanescente no Estado de São Paulo.
Fonte: IBGE, 2006.

Fig. 2.1.28 – Localização da Floresta Nacional de Ipanema no Estado de 
São Paulo.

Fig. 2.1.29 - Mapa da Vegetação e Usos Atuais das Terras da Floresta 
Nacional de Ipanema
Fonte: http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/Geousp/
Geousp13/Geousp13_Favareto_Nicci_deBiasi.html

PARTE 2.2. – EVOLUÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS 
DE SOROCABA

Fig. 2.2.1. Guilherme Jânsenio Blaeu - 1640.
Fonte: http://memoria.fua.org.br/fasciculos350anos/, acesso em julho 
de 2005.

Fig. 2.2.2. – “Carta Chorográfica  dous sertões de Tibagy e Yvay” – 
1770”
Acervo: Biblioteca Mario de Andrade/PMSP.

Fig. 2.2.3 – Detalhe da “Carta dos sertões de Tibagy e Yvay” – 1770
“O mesmo mapa contendo no destaque São Paulo, a Vila de Sorocaba 
e algumas outras, a bacia hidrográfica do rio Tiete e o trecho final do 
Caminho das Tropas de Curytiba (...)”
 in PRESTES, L. - A Vila Tropeira de Nossa Senhora da Ponte de Soro-
caba p.17

Fig. 2.2.4- Foto: Rio Sorocaba e a Usina  Cultural Cultural (início do tre-
cho retificado
Fotógrafo: Zaqueu Proença, 2004. Fonte:, acesso em julho de 2005.

Fig. 2.2.5. Sorocaba (canto inferior direito) reúne suas águas às do Tietê, 
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em Laranjal Paulista.   
Fotografo: Aldo V. da Silva – 1992; Mapa: Carlos Schimit..(o mapa acima  
foi publicado na integra em PRESTES, L. 1999) .

Fig. 2.2.6 - A primeira rota regular ligando os campos sulinos às demais 
regiões do Brasil Colônia foi aberta, no final do século XVII, entre as vilas 
de Sorocaba e Curitiba, pertencentes à Capitania de São Paulo .
Fonte: STRAFORINI, Rafael. No Caminho das Tropas.

Fig. 2.2.7 - Jean-Baptiste Debret Tropeiros pobres de São Paulo. Aquarela 
sobre papel.
Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul. s/d.

Fig. 2.2.8. Esquema figurativo atual das estradas entre São Paulo e Soro-
caba, pelas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. 
Fonte: www.viaoeste.com.br, acesso em maio/2006.

Fig. 2.2.9. – Mapa de situação do Caminho Fundo e as principais estradas 
de Sorocaba. Autor: S. Lanças, data: 2005. 

Fig. 2.2.10 - Mapa da Vila de Sorocaba em 1661: os primeiros Espaços 
Livres Urbanos. 
Sem escala; baseado no relato de Almeida (1951). 
Desenho: Arq. Sandra Lanças Data: julho 2005.

Fig.2.2.11 – A Cidade de Sorocaba. Lithografia. Do livro Curiosidades 
Brasileiras, de d’Abreu Medeiros (1864). Tropa xucra, adquirida na feira 
de muares, deixando a cidade de Sorocaba. 
Autor desconhecido.

Fig. 2.2.12 – Gravura de Tropa de tropeiros. No início do século XIX, 
tropas cargueiras eram uma presença constante em muitos pontos do País. 
Rugendas documentou a movimentação de uma delas.
Author: J. M. Rugendas, s/d.

Fig. 2.2.13 - Passagem de tropa pelas ruas da cidade. Author desconhe-
cido. S/d.

Fig. 2.2.14. Mapa da Vila de Sorocaba em 1888 – Os Primeiros Espa-
ços Livres Urbanos. Sem escala. baseado no relato e mapa de PRESTES, 
L. (1999); Desenho: Arq. Sandra Lanças, para AUP 5810, em julho de 
2005.

Fig 2.2.15 . Desenho das vias de comunicação de Sorocaba, no início do 
século XX. 
Fonte: www.cruzeironet.com.br/sorocaba/fasciculos350anos, acesso em 
março/2006.

Fig.2.2.16  Rua do Comércio no século XIX.Desenho: Renato Sêneca de 
Sá Fleury - 1967. Acervo: Museu Histórico Sorocabano.
Fonte: www. Cruzeironet.com.br/ fuá/projeto memória 350anos, acesso 
em abril de 2006.
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Fig. 2.2.17. Sorocaba no início do século 20, segundo o traço de Renato 
Sêneca de Sá Fleury.  Desenho de memória. Renato Sêneca de Sá Fleury, 
1967. Centro Histórico – Largo São Bento. MHS/PMS. Acervo Museu 
Histórico Sorocabano. 
Fonte: http://memoria.fua.org.br/fasciculos350anos/ acesso em julho de 
2005.

CAPITULO 3

Fig. 3.1. Mapa com indicação da rede viária com equipamentos de inter-
esse social: Parques e Praças de Sorocaba 
FONTE: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Relatório de Dados de-
mográficos – Censo 2000  (sem escala).

Fig. 3.2 - Vista aérea da Praça Frei Baraúna, e fundos do Mosteiro de 
São Bento: Centro 
Fonte: Assessoria de Comunicação / PMS – Autor: Zaqueu Proença 
Bueno, s/d.

Fig. 3.3: Diminuição da área da praça da Av.Barão de Tatuí x Av. Jus-
celino K. para aumento do leito carroçável. 
Autor: S. Lanças, Data: 03/07.

Fig. 3.4 - Mapa das Praças da região central de Sorocaba.
Fonte: www.vivacidade.com.br, acesso em 03/07.

Fig. 3.5 - Foto aérea Parque Campolim – zona sul da cidade.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, 2006.

Fig. 3.6 - Foto parque Campolim – ponte sobre a 2ª. Lagoa de contenção
Autor: S. LANÇAS DATA: 03/2007.

Fig. 3.7 - Foto da pista de caminhada lateral Parque Campolim
Autor: S. LANÇAS DATA: 03/2007.

Fig. 3.8 - Foto da lagoa de contenção 01 – Parque Campolim
Autor: S. LANÇAS DATA: 03/2007

Fig. 3.9 - Imediações do parque campolim: novas lojas e sistema viário 
caprichado
Autor: S. Lanças data: março/2007

Fig. 3.10 - Bacia de Retenção da Av. Washington Luis x Av. Antonio Car-
los Comitre. Região do Campolim Foto: s. Lanças; data: maio de 2006

Fig. 3.11 - Foto aérea do Parque Miguel Gregório de Matos, zona oeste.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, in: www.sorocaba.sp.gov.br, 
acesso em março/2006.

Fig. 3.12 - Foto do Parque Municipal Ouro Fino, zona oeste da cidade.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, in: www.sorocaba.sp.gov.br, 
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acesso em março/2006.

Fig. 3.13 - Vista aérea do Parque da Água Vermelha.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, in: www.sorocaba.sp.gov.br, 
acesso em março/2006.

Fig. 3.14 - Entrada lateral do Parque da Biquinha
Autora: SANDRA LANÇAS DATA: 03/07.

Fig. 3.15 - Foto aérea Parque da Biquinha (entrada). 
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, in: www.sorocaba.sp.gov.br, 
acesso em março/2006..

Fig. 3.16/17 – Foto da Av. São Paulo, próximo ao Parque Dr. Bráulio 
Guedes da Silva, mostrando o grande desnível em que o Córrego Mathil-
de, na parte verde-escura ao centro da foto 3.36 recebe a água de chuva 
canalizada, dos condomínios do alto da estrada. Autor: S. Lanças, data: 
11/01/05.

Fig. 3.18/19 – Vista da contenção do Jardim Norcross, próximo a Rod. 
Raposo Tavares, altura do km 95. 
Autor: S. Lanças. Data: 11/01/05.

Fig. 3.20. Vista aérea do Parque do Paço Municipal, no Alto da Boa Vis-
ta.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Foto 3.21 - Vista aérea do Esplanada Shopping .
Fonte: Assessoria de Comunicação / PMS - Zaqueu Proença Bueno s/d.

Fig. 3.22: Vista aérea do Parque Campolim, ao fundo a Rod. Raposo Ta-
vares.
Fonte: Assessoria de Comunicação / PMS - Zaqueu Proença Bueno, s/d.

Fig. 3.23 - Foto aérea da Estação de Tratamento de Esgotos S-1.
Fonte: SAAE Sorocaba, in http://www.saaesorocaba.com.br/images/
noticias/ETE%20-%20Carlos%20peq..JPG, acesso em 03/07.

Fig. 3.24 - Fotos da área da taboa onde foi implantado o piscinão do 
Jardim Abaeté. 
Autora: S. Lanças Data: 2005.

Fig. 3.25/26/27 - Fotos da área da taboa onde foi implantado o piscinão 
do Jardim Abaeté. 
Autora: S. Lanças Data: 2005.

Fig. 3.27/28/29 - Fotos do piscinão do Jardim Abaeté já em funciona-
mento . 
Autora: S. Lanças. Data: Janeiro/2007.

Fig. 3.30 - Pista de Caminhada na Av. Marginal, próximo ao local do Pi-
scinâo do Jardim Abaeté. 
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Autora: S. Lanças. Data: Janeiro/2007.

Fig. 3.31/32 - Foto do gradeamento do Piscinão Abaeté: segue o padrão 
dos outros espaços públicos abertos de Sorocaba. Autora: S. Lanças. Data: 
Janeiro/2007.

Fig. 3.33/34 - Fotos do Piscinão do Abaeté: pessoas pescam e a rua lin-
deira foi urbanizada. Autora: Sandra Lanças; Data: 01/02/2007.

Fig. 3.35/36 - Campo de futebol existente próximo ao piscinão do Jd. 
Abaeté.
Autora: Sandra Lanças; Data: 01/02/2007

Fig. 3.37/38 - Caminho das águas . Drenagem de água do bairro Jardim 
Abaeté.
Autora: Sandra Lanças; Data: 01/02/2007.

Fig. 3.39 - Inundação da Avenida Marginal Dom Aguirre, janeiro/2005.
Fonte: internet: blog da márcia, em janeiro de 2005

Fig. 3.40 - Noticia e foto do alagamento da Praça Lions, Sorocaba, SP.
Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul, 17/01/2005.

Fig. 3.41 - Praça Lions, Marginal Dom Aguirre, um ano depois. 
Fonte: Jornal cruzeiro do sul, 12 de fevereiro de 2006.

Fig. 3.42 - Manchete: Chuva pára a cidade, de 07 de março de 2006. 
Fonte: Jornal Bom Dia Sorocaba.

Fig. 3.43 - Manchete do jornal: Chuva para Sorocaba outra vez. Data: 
07/mar/06.
Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul.

Fig. 3.44/45 – Campo de futebol na Vila Rica, ao lado do córrego Mathil-
de, funcionando como área de alagamento durante a época de chuvas. 
Autor: S. Lanças, data: 15/05/06.

Fig. 3.46 – Limite do córrego Mathilde, com a FATEC-Sorocaba. Entulho 
e lixo jogados na área de acesso, com o portão de alambrado aberto. 
Autor: S. Lanças, data: 15/05/06.

Fig. 3.47 – Acesso de terra batida ao lado do córrego Vila Mathilde, para 
o campo de futebol na Vila Rica. 
Autor: S. Lanças, data: 15/05/06.

Fig. 3. 48 – Córrego da Água Vermelha antes da interligação da Av. Wash-
ington Luis com a Marginal Dom Aguirre. 
Autor: S. Lanças, data: 11/01/05.

Fig. 3.49  Execução de obras de interligação da Av. Washington Luis x 
Marginal 
Dom Aguirre. 
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Autor: S. Lanças. Data: 11/01/2005. 

Fig. 3.50 – Foto da ciclovia implantada ao lado da Av. Marginal Dom 
Aguirre.
Autor: S. Lanças. Data: 13/01/05.

CAPITULO 4

Fig. 4.1 - Área do Loteamento Parque Vitória Régia, em dezembro de 
1995.
Assinalado, em magenta, a área do futuro parque municipal em referên-
cia.
Fonte: BASE S.A.

Fig. 4.2 - Caminho de acesso pela Zona Industrial até o Parque Vitória 
Régia
Autora: Sandra Lanças. Data: outubro de 2003.

Fig. 4.3 – Vista aérea do Parque Vitória Régia na Zona Norte de Soro-
caba, SP. 
Fonte: Google Earth, acesso em março/2007.

Fig. 4.4 - Localização do Parque Vitória Régia no Mapa de Curvas de 
Nível do Município de Sorocaba s/e. Elaboração: S. Lanças. Data: fever-
eiro/2007.

Fig. 4.5 - Vista aérea de parte da zona norte de Sorocaba.
Fonte: google earth, acesso em 03/07.

Fig. 4.6 – Macrozoneamento Ambiental: Detalhe da área do Pq. Vitória 
Régia
Fonte: Mapa do Macrozoneamento Ambiental do Plano Diretor de So-
rocaba (2004).
In: sorocaba.sp.gov.br/sehaum/mapas, acesso em 03/2006.

Fig. 4.7 – Foto aérea da Várzea do Rio Sorocaba próximo ao bairro Parque 
Vitória Régia, na Zona Norte. (Antes da implantação do Parque Munici-
pal).
Fonte: cortesia Clebson Ribeiro. Data: 2003.

Fig. 4.8 - Zoneamento Urbano da área do Parque Vitória Régia. s/escala.
Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br/serviços/secretaria/sehaum/mapas, 
acesso em abril de 2006.

Fig. 4.9 - Copia do oficio sobre a compensação ambiental referente a 
execução da interligação Raposo Tavares – Castelinho.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, Divisão de Praças e Jardins, de 
2002.

Fig.4.10 - Correspondêcia PM Sorocaba sobre a Implantação do P. V. 
Régia.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba.



16 Espaços Públicos Abertos e Infra-Estrutura Verde para Sorocaba, SP

Fig. 4.11 - Correspondêcia PM Sorocaba sobre a Implantação do P. V. 
Régia.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Fig. 4.12 - Planilha de custos orçados para a execução conjunta do 
Parque Vitória Régia. Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Fig.  4.13 – Foto aérea de passarela e ponte nova no Parque Vitória Re-
gia.
Fonte: Clebson Ribeiro – PMS Sorocaba. Data: abril/2004.

Fig. 4.14 - Entulho despejado no local.
Foto: Clebson Ribeiro, 2003.

Fig. 4.15 - Caçambas colocadas para retirada de entulho
Foto: Clebson Ribeiro. 2003

Fig. 4.16 - Foto das lagoas e rio Sorocaba no bairro do Vitória Régia,
antes da implantação do Parque em 2003/4.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Fig. 4.17 - Área do Parque Vitória Régia com gramado e plantio de ár-
vores.
Autora: Sandra Lanças. Data: 2004.

Fig. 4.18 - Foto de divulgação do Parque Vitória Régia quando de sua in-
auguração, em abril de 2004. Fonte: PMS.  Autor: Zaqueu Proença.

Fig. 4.19 - Detalhe do folder distribuído por ocasião da inauguração do 
Parque Vitória Régia.Obs.: a data de inauguração foi simbólica.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba. Cortesia: Vanderlei Lanças 
Gomes

Fig. 4.20 - Noticia da Inauguração do Parque Vitória Régia no Jornal do 
Município de Sorocaba,
de 30/04/2004.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba. Distribuição Gratuita.

Fig. 4.21 - Mapa de situação do Parque Vitória Régia, à época (2002) do 
planejamento do parque. Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Fig. 4.22 - Mapa de Acesso rodoviário utilizado pelo pessoal de obras da 
Prefeitura Municipal de Sorocaba para acesso e execução das obras, em 
2003/4.
Fonte: PM Sorocaba.

Fig. 4.23 - Caminho de acesso a zona norte pela Marginal do Rio Soro-
caba, sentido centro-bairro com ciclovia implantada .
Autorar: Arq. Sandra Lanças, data: maio/2006.

Fig. 4.24 – Estrada da General Motors para o Pq. Vitória Régia.
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Fonte: Autor: Arq. Sandra Lanças;/ data: maio de 2006.

Fig. 4.25 O projeto da praça incluiu um monumento em homenagem às 
“Paisagens de Sorocaba”.
Autora: S. Lanças, janeiro de 2005.

Fig. 4.26 - Extensos gramados próximos à uma das lagoas do Parque 
Vitória Régia.
Fonte: idem anterior.

Fig. 4.27 - Vista das pistas de caminhadas pela estrutura vazada.
Fonte: PMS. s/data.

Fig. 4.28 – Foto de publicidade dos lotes industriais da área.
Autora: Arq. Sandra Lanças – maio /2006.



Lista de Tabelas



Sandra Yukari Shirata Lanças 1�

CAPITULOS 3 e 4

Tab. 3.1. – Quadro de dados referentes ao paisagismo na cidade de So-
rocaba, em 2004/5: a criação do Parque Vitória Régia é anunciada pela 
Prefeitura Municipal de Sorocaba como área recuperada para fins de pro-
teção ambiental e de lazer.
Fonte: Secretaria de Obras da PM Sorocaba.
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O projeto de pesquisa que deu origem a esta dissertação versava so-
bre a realização de um inventário e análise dos espaços públicos livres de 
Sorocaba, SP. O interesse que este trabalho despertava residia na constata-
ção de que uma série de intervenções urbanísticas, baseadas num trata-
mento paisagístico de “embelezamento” dos principais corredores viários 
e praças, bem como a criação de uma série de novos parques urbanos e de 
ações como a despoluição do principal rio que corta a malha urbana e da 
criação de bacias de detenção de águas pluviais, passaram a ser adotadas 
em larga escala e a marcar uma virada no processo de inserção da cidade 
no País, como a base de um processo de re-qualificação urbana.

Estas intervenções trouxeram maior visibilidade para o papel dos 
espaços livres e de seu potencial para as questões relativas ao ambiente 
urbano e sua sustentabilidade, trazendo o questionamento se tais inter-
venções se prendiam mais a um viés meramente de embelezamento e de 
marketing urbano ou estariam seguindo uma política pública versando a 
criação de uma rede de espaços verdes, com potencialidade de conformar 
uma infra-estrutura ecológica para a Cidade de Sorocaba, de fato, se com-
pararmos as condições dos locais antes e depois das intervenções descri-
tas, houve melhoras expressivas, à primeira vista. 

Assim, em análise mais aprofundada, este trabalho lista tais modifi-
cações ocorridas na última década, período escolhido devido ao aumento 
significativo do tamanho da área pública de espaços abertos transformados 
em corredores viários mais cuidados e de mais parques públicos munici-
pais, o que contribuiria, em teoria, também para a melhoria da qualidade 
de vida da população, enquanto também se tratava da questão do meio 
ambiente e da despoluição das águas rio para futuro abastecimento da 
população;  e da recuperação do meio ambiente onde existiam áreas pas-
siveis a serem ou já estavam degradadas, necessitando do enfrentamento 
da questão, como o Rio Sorocaba e algumas várzeas dele.

Entretanto, como as ações de implantação dos parques e interven-
ção de recuperação de área degradada foram realizadas sem um plano 
estratégico maior do que a escala local, e a área urbanizada do município 
avança cada vez mais sobre a área dos espaços abertos (espaços públicos 
abertos, espaços privados para uso da agricultura, de lazer, etc), este tra-
balho discorre sobre o conceito de Infra-Estrutura Verde para colaborar 
na questão da sustentação ecológica possível para sua população e suas 
tipologias para minorar a problemática urbana atual relativa à drenagem 
urbana das águas de chuva, oposto ao exemplo executado como solução 
no “piscinão” do Jardim Abaeté, e cita como um exemplo de intervenção 
ambiental (necessária) o que ocorreu no Parque Vitória Régia, localizado 
na zona norte de Sorocaba.

Até a o final do século XX, os processos de intervenção na paisa-
gem da cidade eram cópias, de modo geral, do era produzido pela capi-
tal paulista: alargamento de ruas para aumento do leito carroçável, novas 
avenidas, canalização de córregos, construção de bacias de retenção “pi-
scinões”, etc. 

Guardadas as devidas proporções as cidades menores, com a tecno-
logia adquirida (ou vendida) pela capital o executivo das cidades tentava 
resolver os problemas de poluição e de drenagem urbana, com os exem-
plos citados acima. 
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Não se resolvendo o problema principal, pois o processo de aumento 
da população urbana e uma política ambiental sem recursos para fiscaliza-
ção e manutenção, (apesar da legislação ambiental vigente) na prática não 
obtêm resultados que possam ser considerados altamente eficazes, uma 
vez que a poluição continua avançando no interior paulista (o Rio Tietê só 
é considerado limpo a mais de 200 km de São Paulo), e o problema da dre-
nagem urbana e gastos com a infra-estrutura cinza e marrom continuam 
aumentando em todas as cidades em que a população aumenta, onerando 
os cofres públicos, e consequentemente os impostos aplicados a população 
contribuinte, além do prejuízo ambiental muitas vezes irreparável.

O resultado, basicamente reproduzido em todas as cidades de alta 
densidade populacional, é a diminuição da cobertura vegetal e a conspur-
cação de mananciais e recursos hídricos, devido a ocupação urbana de 
maior adensamento e ao lançamento de resíduos nos principais corpos 
d’água dessas cidades, e paisagens cujas bases não estão e não são ecologi-
camente sustentáveis, diminuindo notadamente a fauna e a flora, a bio-di-
versidade, conforme dados do Relatório de Dados do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, da SMA, de 2006.

A ocupação antrópica, cada vez mais concentrada pelo fator 
econômico, é um fato. No Brasil, temos atualmente 35 cidades com mais 
de 500 mil habitantes, sendo Sorocaba, é a 31ª., com uma população de 
578.068 pessoas1 , maior atualmente do que Santos, Diadema, Mogi das 
Cruzes, Piracicaba, Jundiaí, etc (IBGE, 2006).

O crescimento da população da cidade na última década refletiu no 
custo da terra e sua urbanização (densidade demográfica = 1.267,69 hab./
km²)(IBGE, 2006) e no ranking do IDH de Sorocaba: enquanto que para 
São Caetano (Grande SP) é de 0,955 (1º. do Brasil), para Sorocaba é de 
0,828 (PNUD/2000), para uma média nacional de 0,7922 , (o que coloca 
o Brasil como 65º do mundo) (2006). A diferença de IDH dos municípios 
brasileiros (de 0,450 a 0,955)(PNUD/2000) pode explicar o adensamento 
de algumas cidades, e o aumento populacional denotado pela migração 
interna. 

O PIB do município de Sorocaba, estabelecido em R$8.524.108,00 
o coloca em 28º. lugar no ranking brasileiro, também é um atrativo para 
atrair negócios e migrantes; embora muito longe do PIB de São Paulo 
(R$160.637.533,00), é maior do que o de São Caetano do Sul (SP): R$ 
6.694.384,00 e Santos (SP) – R$ 5.510.272,00 (IBGE, 2004); com a “van-
tagem” da cidade ter ares de interior (amplos espaços urbanizados com 
prédios de poucos andares), sendo cidade-sede de sua região administra-
tiva e de governo, embora esteja em uma região de baixa taxa de urbaniza-
ção e alta taxa de pobreza do Estado de São Paulo (SEADE, 2006).

As maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo, estão 
próximas à cidade de Sorocaba. São elas: São Paulo, Campinas, Santos, 
e Jundiaí, cujas populações, somadas à de Sorocaba, ultrapassam 29 mil-
hões de habitantes, ou seja, mais de 80% da população do estado. Em 
importância econômica, Campinas, São José dos Campos, Santos e Soro-
caba formam um polígono que contribuem de maneira marcante para a 
riqueza de São Paulo. (SEADE, 2006)

O processo do crescimento populacional de Sorocaba, uma tendên-

1   Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) publicados no 
Diário Oficial da União 
(D.O.U.) em 1° de julho de 
2006. 

2 O Globo, 10.11.2006.
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cia nacional para cidades com bom desempenho econômico na última 
década, lança preocupações quanto à sustentabilidade do suporte bio-físi-
co da paisagem territorial para com as populações. 

Em uma época em que as informações ecológicas estão cada vez 
mais disponíveis, e temos instrumentação tecnológica para acompanha-
mento on-line do que está acontecendo quanto a clima, congestionamen-
tos e desmatamentos, etc, e a opinião pública já está sensibilizada para as 
questões relativas ao meio-ambiente e recebe os resultados na prática do 
dia-a-dia (aumento de temperatura, enchentes, desastres ambientais, etc) 
e se percebe as vantagens da arborização urbana (re-iniciada em Sorocaba 
em 2001, durante três anos seguidos) e das áreas vegetadas mais significa-
tivas (parques, jardins, corredores verdes conectados ao sistema azul), pela 
valorização de imóveis, diminuição de ilhas de calor, melhoria da drena-
gem urbana e da qualidade do ar, etc), acentua-se a necessidade, para o 
desenho da paisagem, de modificar os comportamentos de intervenção na 
paisagem, com alternativas de configuração ambientalmente sustentáveis, 
em suas diversas escalas, incluindo as condicionantes e potencialidades 
das paisagens, (PELLEGRINO, 2003) para a preservação da biodivers-
idade, (considerando-se os ciclos e processos naturais), e aliar essas ações 
as de interesse social (inclusão e diversidade social pelo uso dos espaços 
públicos abertos, lazer, prática de esportes, melhoria de saúde e qualidade 
de vida, valorização imobiliária, diminuição de índices de violência, etc), 
segundo as três percepções possíveis dos espaços abertos (ecológica, social 
e paisagística) (BARTALINI, 2003). 

Para a apresentação e discussão destes aspectos sobre a realidade 
da cidade de Sorocaba, esta dissertação foi estruturada a partir de uma 
revisão dos dados da paisagem de Sorocaba, espaços Públicos Abertos e 
Infra-estrutura Verde, descritas no capítulo 1.

(A Paisagem pode ter tantas definições, dada as implicações em 
vários campos de estudos (geografia, turismo, arquitetura e urbanismo, 
meio-ambiente, artes, etc) mencionadas por inúmeros estudiosos que para 
se ater ao objeto de pesquisa, serão mencionadas a definição utilizada para 
a paisagem de Sorocaba, que melhor se alinham à linha de pesquisa escol-
hida para a região em questão). 

Sobre os espaços públicos abertos, como os conhecemos na civili-
zação ocidental atualmente de influência predominantemente americana, 
(de raízes inglesas), estão os os emblemáticos espaços abertos, públicos, 
comuns de Boston (Massachussets, EUA). 

A evolução desses espaços públicos, desde seu uso no período co-
lonial americano até este inicio do século XXI, em uma cidade predomi-
nantemente acadêmica, pode explicar algumas considerações e preocupa-
ções ecológicas com que Boston foi dotada. 

O Estado de Massachussets, no nordeste norte-americano, também 
tem um estudo de caso de Infra-Estrutura Verde, que identifica habitats e 
paisagens naturais de apoio que são cruciais na preservação da biodivers-
idade na escala do estado. Também os espaços públicos abertos de Boston 
são citados para fazer um paralelo, (guardadas as devidas proporções), 
com a evolução dos espaços públicos abertos do município de Sorocaba, 
que serão descritas mais adiante.
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 O conceito de Infra-estrutura Verde (BENEDICT&McMAHON, 
2006) é a mais recente resposta acadêmica (que está sendo colocada em 
prática, como por exemplo, em Seattle, pelo plano Green Insfrastructure 
para SEATTLE 2100, entre outros exemplos) na área da Arquitetura da 
Paisagem - ao assustador crescimento das áreas urbanizadas e diminuição 
das áreas dos espaços abertos; e à necessidade da sustentabilidade em seu 
mais amplo espectro. Procura aliar a conservação de áreas vegetadas ao 
desenvolvimento econômico, dentro de uma série de parâmetros sabida-
mente subjetivos (percepção ambiental, ações políticas, desenvolvimento 
econômico, ações técnicas, etc) em uma tentativa de direcionamento de 
projetos claros nas intervenções da paisagem, conciliando dados técnicos, 
intenções de preservação, desenvolvimento e comprometimento com a 
população de uma localidade, seus recursos hídricos e bio-diversidade, en-
fim, as condicionantes naturais com as potencialidades da paisagem para 
a sustentabilidade de seu suporte bio-físico, para enfim um crescimento, 
ou desenvolvimento urbano inteligente, pois preservaria e agregaria va-
lores ecológico. 

O capitulo 2 foi reservado para a descrição dos dados atuais das 
bases fisiográficas da cidade, e a Evolução dos espaços públicos abertos 
de Sorocaba – desde os campos de engorda dos muares utilizados pelos 
tropeiros – que enuncia a importância econômica da leitura da paisagem 
para sua comunidade e um exemplo da utilização dos recursos naturais de 
maneira sustentável; dos campos realengos3 da região leste da cidade, até 
hoje rica em mananciais preservados, até o inicio do século XX. 

No capitulo 3 procura-se descrever o estado atual dos Espaços Pú-
blicos Abertos de Sorocaba, localização e utilização, e a problemática ur-
bana atual, que surge devido ao aumento da área impermeabilizada pela 
urbanização e do aumento da população sorocabana natural e emigrada, 
inundações sazonais, os principais pontos de alagamento da cidade, o so-
frimento da população atingida pelos prejuízos materiais, citando o exem-
plo da construção do Piscinão do Jardim Abaeté.

O capitulo 4 discorre sobre o Parque Vitória Régia, um parque pú-
blico municipal localizado na zona norte da cidade de Sorocaba. 

Escolhido por ser um local especialmente apropriado para evidenci-
ar a questão da intervenção para recuperação de área ambientalmente de-
gradada, da questão da drenagem urbana para enfrentamento da questão 
de inundações devido as chuvas e aumento da cota do nível de água do 
Rio Sorocaba, além de registrar as condições da viabilização de criação 
do citado parque, que combinou o Termo de Compensação Ambiental 
(TCA) da Rodovia Celso Charuri, estrada de interligação das duas rodo-
vias acesso do município de Sorocaba: Rodovia Castelo Branco e Rodovia 
Raposo Tavares. 

Discute-se o Planejamento e Projeto de um Sistema de Espaços Ab-
ertos: a necessidade de uma Infra-estrutura Verde para a conservação dos 
recursos hídricos e da biodiversidade da região, uma vez que existe apenas 
uma significativa área de Conservação Ambiental na região4 (Floresta Na-
cional de Ipanema, localizado em Iperó, a sudoeste de Sorocaba) e os 
remanescentes florestais5 estão diminuindo por força de parcelamentos de 
terras, e a importância de um local como o parque na cadeia de elos eco-
logicamente necessários à sustentabilidade do meio-ambiente local.

3 Nossa versão dos com-
mons, como área a ser 
utilizada por todos que 
dela precisassem passar ou 
apascentar o gado.

4 Veja mapa 01. 
5 Indicados em relatório da 
comissão CREA/IAB por 
ocasião dos estudos para 
aprovação do Plano Dire-
tor Municipal de Sorocaba 
de 2004 Relatório CREA/
IAB/AEAS/ Memória 
Viva para o Plano Diretor 
do Município de Sorocaba, 
2004;
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Desde a questão da metropolização6 de Sorocaba e região, no ano 
de 2006, (que não vingou, por enquanto, devido a eleição do atual gover-
nador do estado), o executivo municipal notou a importância estratégica 
da questão ambiental no âmbito da região. Foi criado o NUPLAN (núcleo 
de planejamento da cidade de Sorocaba) com técnicos de várias áreas do 
conhecimento para analisar e implementar as intervenções na paisagem 
urbana, conciliando a questão ambiental, influenciando a atual administ-
ração municipal que investe atualmente, no incentivo ao uso de bicicletas, 
como meio de transporte alternativo com expectativa de melhoria nos ín-
dices de qualidade de vida, diminuição dos gastos hospitalares, e de po-
luição atmosférica, proporcionando rotas alternativas para as populações 
de renda mais baixa para economia de recursos financeiros, dispensando 
investimentos maiores no transporte público, e esperando maior populari-
dade para a administração municipal, etc.

Com a meta de incorporação de 30km de ciclovias à paisagem dos 
espaços públicos abertos (ligando, no sentido norte-sul, e oeste-centro, e 
incorporando-as ao longo principais corredores viários da cidade), o ex-
ecutivo do município, que a principio ativou a limpeza e o “embeleza-
mento” dos principais corredores viários da cidade, agora investe em na 
construção de ciclovias, algo considerado como avanço urbanístico pela 
população e administração municipal local (período de 2005-2008), que 
faz publicidade do fato.

Na conclusão o trabalho incorpora a vertente ecológica da con-
servação ambiental e meta de sustentabilidade através dos conceitos de 
Infra-estrutura Verde para Sorocaba (conforme os conceitos do capitulo 
1), voltando aos remanescentes vegetação significativos da região, (men-
cionados no inicio da Introdução), e incorporando a noção de que várias 
estratégias e agentes deverão ser mobilizados para que  o projeto e o plane-
jamento de paisagens sustentáveis sejam possíveis.

Nos Anexos, estão os mapas elaborados pela pesquisadora para a 
melhor compreensão dos quesitos hidrológicos dentro do território de So-
rocaba, entre outros, e a transcrição de dados de pessoas em cargos-chaves 
do poder público municipal, influentes para as políticas públicas na área 
de meio-ambiente e urbanismo de Sorocaba.

6 Nota: forças políticas e 
acadêmicas  pretendiam 
a metropolização  de 
uma parcela da Região de 
Governo  de Sorocaba, 
que poderia culminar na 
proposição e gerenciamen-
to dos recursos naturais e 
financeiros da região para 
garantir a sustentabilidade 
das populações e paisagens 
da região. 
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1. Do Passado ao Futuro
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As paisagens da localidade hoje chamada Sorocaba são conhecidas 
há mais de três séculos e meio, considerando-se a colonização portuguesa. 
Primeiro foi a potencialidade de sua paisagem, de minas de ouro, que 
atraiu o governador geral do Brasil no século XVI; depois outros portu-
gueses, mais aventureiros, abriram caminho da São Paulo de Piratininga 
à Araçoiaba da Serra, possibilitando a fundação da Vila de Sorocaba após 
abrirem o Caminho Fundo1 , em local escolhido no alto de uma colina 
próximo ao Rio Sorocaba, onde podia-se atravessar a vau. (PRESTES, 
1999) 

A leitura da paisagem era importante para o deslocamento e en-
tendimento do posicionamento na vastidão da então onipresente Mata 
Atlântica. Na região de Sorocaba, têm-se o Rio Sorocaba e o Morro de 
Ipanema, marcos na paisagem. Além da importância geológica e geográ-
fica, (SANTOS, 1999) o morro, rico em minérios, possibilitou a criação 
da primeira fundição de que se tem notícia no território brasileiro, (AL-
MEIDA, 1951); fazendo com que acontecesse também a primeira inter-
venção na paisagem: o represamento das águas do córrego Ipaneminha, 
para a movimentação das máquinas necessárias, até hoje funcionando na 
Casa das Máquinas, parte de um complexo histórico da Fazenda Ipanema 
tombado pelo CONDEPHAT no século XX. Até os nossos dias, o Morro 
do Araçoiaba pode ser visto das partes mais altas da cidade, à oeste, fun-
cionando como um auxilio para o posicionamento na paisagem.

Devido a necessidades políticas, além dos ilustres viajantes europeus 
que aqui estiveram como Spinx, Debret, Rugendas, também aqui vieram 
entre outros como José Bonifácio de Andrada e Silva, Duque de Caxias e 
o Imperador Pedro II, que veio visitar a fábrica de Armas Brancas, de Ip-
anema, e parava no Salto de Votorantim para ali se refrescar (ALMEIDA, 
1951), pois o local era famoso pela beleza da queda de água, pintada por 
Debret, e por Almeida Jr. hoje inexistente devido ao represamento do Rio 
Sorocaba), e para a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana aqui 
construída por Matheus Maylaski, em 1875.

A paisagem do tecido urbano da cidade de Sorocaba guarda os 
resquícios dos caminhos dos índios, como pode ser conferida pelo traçado 
das ruas São Bento e XV de Novembro, que fazem uma curva para acabar 
na cabeceira da ponte XV de Novembro, dali seguindo para a Avenida São 
Paulo, onde por muitos anos a Arvore Grande foi referencia na paisagem 
local, para o ciclo tropeiro, para várias gerações posteriores se referirem a 
velha e enorme paineira pelo apelido que nomeou o bairro em que ela se 
encontra, moribunda, até agora.

Numa outra definição, pode-se dizer que Paisagem, é um sistema 
complexo e dinâmico, onde diferentes fatores naturais e sociais interag-
indo e evoluindo no tempo e no espaço conjuntamente. Pode ser determi-
nada por várias áreas do conhecimento humano, como não ser, ela está 
lá independentemente do conhecimento dessas várias áreas do conheci-
mento humano.

Educação, fatores culturais, sensoriais, estados de espíritos, sócio-
econômicos, as definições podem ser infinitas, mas para estreitar e poder 
analisar a paisagem de Sorocaba escolhemos a Arquitetura da Paisagem 

1.1. PAISAGENS DE SOROCABA

1 Veja o relato de ALMEI-
DA no capitulo 2, parte 2, 
pg.   .
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devido a ser a área de nosso interesse, nesse particular devemos mencionar 
que o entendimento da paisagem sempre influenciou sua população, des-
de a abertura dos caminhos, na época jesuítica; passando pela tentativa de 
descoberta de ouro, no Morro de Araçoiaba; a iniciação de uma pequena 
siderurgia para a fabricação de armas no tempo do segundo império; e os 
belos saltos, freqüentes quedas de água devido a diferença de cota de nível 
da Serra de São Francisco de Votorantim para Sorocaba. 

A sustentabilidade de suas populações sempre dependeu de suas 
paisagens: dos campos de engorda de Araçoiaba da Serra dependiam as 
feitas de muares que movimentaram a economia da cidade no século XIX, 
e que cresceu devido a abundancia de água e locais para pasto. 

A leitura da paisagem começa a ter intervenções mais drásticas com 
o represamento do Rio Sorocaba para formar a Represa de Itupararanga; 
projeto dos engenheiros mackenzistas no inicio do século XX. 

Na metade do século passado, Ab’Saber e Elina Santos (1951) fa-
zem a leitura da paisagem pelas bases geográficas para a implantação do 
parque industrial de Sorocaba, hoje uma potencia regional, com cerca de 
1700 indústrias, gerando riquezas e atraindo populações que utilizam os 
recursos naturais sem a devida importância pelas autoridades para a ne-
cessidade de tratamentos reciclatórios, pois até o final do século XX não 
eram levados em conta pelo poder executivo e legislativo local.

A partir da segunda metade do séc. XX, a industrialização modifica 
a população, e a população modifica a paisagem: o Rio Sorocaba é reti-
ficado pelo governo federal, o aumento da população se traduz em mais 
espaços públicos abertos, somando-se aos rios e córregos, há a abertura de 
ruas e a instalação de pequenos jardins e praças, fora os antigos largos. Os 
costumes acompanhar a mudança dos endereços, cada vez mais distantes, 
mas as bases da paisagem permanecem, garantindo os recursos hídricos 
necessários para o abastecimento da população. 

A paisagem, entretanto, começa a sentir os efeitos do aumento 
populacional: o principal rio e córregos começam a sofrer a poluição e a 
área impermeabilizada aumenta, começando a aumentar a velocidade das 
águas de chuvas, e começam a ocorrer inundações nas áreas dos bairros 
circunvizinhos aos córregos (Lavapés, Supiriri, etc) 

As interferências na paisagem começam a ser mais velozes e drásti-
cas no final do século XX, mesmo com o aumento das informações dis-
poníveis: a tecnologia industrial disponibiliza mecanismos capazes de 
interferir cada vez mais no meio ambiente, e fabricas de cimento e cal 
são aliadas as pedreiras e na retirada de areia para possibilitar mais con-
struções de mais edificações para a população, que salta de 380 mil no 
final do século vinte para 560 mil em 2006. (SEADE, 2006)

Considerando-se a paisagem como sendo o resultado material de 
todos os processos (naturais e sociais) que ocorrem em um determinado 
sitio, ela é portanto algo construído a partir da síntese de todos os elemen-
tos presentes neste local (pelo passado e no presente pela sua apreensão: a 
imagem resultante dela (uma definição tradicional da paisagem é a de um 
espaço territorial abrangido pelo olhar) também considera-se paisagem.  
Uma paisagem é o mesmo que um espaço, é tudo que posso ver ao meu 
redor, isto é, tudo o que posso ver (ou não) numa extensão ou espaço.
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Neste inicio do século XXI, a paisagem pode ser transformada de 
várias maneiras, e uma delas está acontecendo através de tratamento de 
resíduos: o Rio Sorocaba está sendo despoluído depois da construção de 
coletores e emissários instalados próximos aos córregos das áreas urban-
izadas, que são despejados para serem tratados no último comprometi-
mento do orçamento realizado pelo município: a construção da estação 
de tratamento de esgoto ETE S-1, que segundo o diretor do SAAE local, 
proverá a água necessária para suprir a parte complementar ou na falta da 
fonte de abastecimento principal, suprir completamente a população de 
água potável, a partir de 2010.

Atualmente, a população sorocabana desfruta dos espaços públicos 
abertos mais do que ao final da década passada. Talvez, como a vida na 
sociedade atual seja mais competitiva e estressante, a sociedade necessite 
ainda mais dos momentos em que faz “excursões ao encantamento” como 
cita Thomas Moore. 

Entretanto, como veremos a seguir, são muito poucos os parques 
públicos, para o total da área urbanizada da cidade: a população e o meio 
ambiente se beneficiariam se o numero fosse, ainda que de pequenas áreas, 
maior e tivessem um plano ecológico integrado para tal.

 Muitas definições foram lançadas no mundo acadêmico para esta 
palavra – PAISAGEM - como descritas por SANDEVILLE (2005) ou 
VENTURI (s/d), que pode expressar desde a paisagem abarcada pela 
visão, (*) no sentido visual da palavra, quanto tipos de pensamentos 
ecológicos (paisagens “sustentáveis” – no sentido da manutenção de sua 
perenidade mesmo sendo utilizada em seus recursos físicos ad eternum), 
e muitas outras definições podem ser encontradas nos diversos campos do 
saber humano, traduzidas de várias versões. 

“A definição de paisagem é a explicação que se exige do conceito 
derivado a que se refere.” (VENTURI, s/d).

Outro brasileiro foi afetado pela paisagem de Sorocaba: a definição 
de Paisagem por Aziz Ab´Saber, notório geógrafo brasileiro, foi especial-
mente escolhida por sua afinidade com a paisagem da região de Sorocaba, 
localizada na transição do Planalto Paulista para a Depressão Periférica. 

Ele observou, no início de seu curso de graduação na FFLCH-USP, 
quando ele conta que fez uma excursão “... que saiu de São Paulo, foi para 
Sorocaba, passou por Itu, Salto e Campinas e voltou para São Paulo. (...) 
Essa excursão foi definitiva a minha vida, me direcionou para a Geogra-
fia. Eu senti que iria me dar bem lendo a paisagem. (...)”2  

A Paisagem, por Aziz Ab´Saber: 

“A paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em 
todo o sentido da palavra: herança de processos fisiográficos, e biológicos, 
e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como 
território de atuação de suas comunidades”. (1977)

 Quanto ao projeto e planejamento de paisagens sustentáveis, ver-
tente a qual se interessa este trabalho, é especialmente importante a menção 
ao “território de atuação de suas comunidades” pois a sociedade técnico-
informacional (SANTOS, 1998) de nossa época geralmente compreende 
intuitiva e até cientificamente os processos fisiográficos e biológicos da 

2 Jornal da USP, de 20 a 
26/06/2005, p12; entrev-
ista à jornalista Marcela 
Delphino. Revista Ele-
trônica Espaço Aberto, do 
site www.usp.br.



Sandra Yukari Shirata Lanças 33

paisagem, mas ainda há o fato de que muito depende do entendimento da 
atuação sociológica de suas comunidades, que herdam as paisagens e as 
repassarão, na maioria dos casos de formas alteradas, em todos os níveis, 
para melhor ou para pior, às suas gerações seguintes. 

 No decorrer deste trabalho foram efetuadas entrevistas3 com pes-
soas-chave no processo político de tomada de decisões quanto a investi-
mento de recursos financeiros, moradores de áreas de risco, intelectuais, 
etc da região de Sorocaba. 

Pode-se ver na prática a questão da herança mencionada na definição 
de Aziz Ab’ Saber quanto à Paisagem ser um “(...) patrimônio coletivo dos 
povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas 
comunidades”. Por “atuação das comunidades” temos diferentes resul-
tantes, (principalmente na qualidade da paisagem e na qualidade de vida 
da população) mas todas (as comunidades) “atuam”. 

 Considera-se a paisagem como sendo o resultado material de todos 
os processos (naturais e sociais) que ocorrem em um determinado lugar. 
A paisagem é portanto construída a partir da síntese de todos os elemen-
tos presentes neste local e sua apreensão se dá pela imagem resultante 
dela (uma definição tradicional da paisagem é a de um espaço territorial 
abrangido pelo olhar). Uma paisagem é o mesmo que um espaço, tudo 
que posso ver ao meu redor, isto é, tudo o que posso ver numa extensão ou 
espaço.

Numa outra definição, pode-se dizer que Paisagem, é um sistema 
complexo e dinâmico, onde diferentes fatores naturais e culturais intera-
gem e evoluem em conjunto. Determina e é determinada pela ecologia, 
fatores culturais, emotivo-sensoriais e sócio-econômicos. Devido a isto, o 
termo é normalmente usado para se referir às visuais e perspectivas exis-
tentes em cada ambiente, sendo inclusive uma categoria da pintura.

Uma paisagem reúne os elementos natural e construído, podendo 
ser apenas de um tipo ou de ambos, ou de vários: o ambiente natural (rela-
tivo à natureza, como entendido por Thoreau, ou o construído, feito pelo 
pensamento e/ou mãos do homem: obras de arquitetura ou de engenhar-
ia. 

Quando conscientemente utilizada pelo homem através de um pro-
jeto, a paisagem torna-se a matéria-prima da Arquitetura da Paisagem; e 
pode ser utilizada para reconfigurar de maneira inteligente elementos am-
bientais e/ou ecológicos, além de influir no destino das sociedades huma-
nas, colaborando para sua sustentabilidade ecológica e sócio-econômica.

3 Estão transcritas nos 
Anexos a esta dissertação.
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Um espaço público ou lugar público é um lugar onde qualquer pes-
soa tem o direito de ter acesso e estar sem ser excluído do lugar devido a 
condições econômicas ou sociais, embora isto não seja sempre o caso. 

No mundo da civilização ocidental, um dos exemplos mais antigos 
de espaço público aberto são os commons , onde era permitida a entrada e 
o uso das terras para o bem comum, ou mais frequentemente, dos propri-
etários vizinhos a ela. Não se cobrava entrada, nem se discriminavam os 
indivíduos com base na sua história familiar ou financeiro-pessoal. 

Alguns commons são antigos e embora tenham permanecido ti-
veram ao longo do tempo várias funções, como o Boston Common Public 
Garden, da cidade de Boston, o mais antigo parque público municipal 
(1634) dos EUA. 

1.2. ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS NO SÉCULO XXI

Fig. 1.2.1. Boston Common. Public Garden, 1890.
Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/02/Boston_Common_Public_Garden_
1890.jpg

Seu uso mudou conforme a época: antes propriedade particular, 
foi comprada pelo município e utilizado como campo pelos britânicos du-
rante as batalhas no séc. XVII, depois foi usado para pastagem de gado bo-
vino, e depois utilizado para enforcamentos públicos até o século XVIII. 
Sempre teve conotação pública (fig. 1.2.1). Pessoas famosas como Martin 
Luther King Jr. E o papa João Paulo II fizeram seus discursos lá no séc. 
XX; e atualmente serve como parque público para ajuntamentos formais 
ou informais, ou para lazer contemplativo do parque e adjacências. Tam-
bém é frequentemente local de concertos, protestos, jogos de bola e pati-
nação no gelo, etc.
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Ao longo dos dois últimos séculos, os espaços públicos abertos vem 
sofrendo transformações quanto ao uso da terra e a apropriação do espaço, 
pois dependem de vários fatores sócio-econômicos e ambientais. Depen-
dendo também da área de conhecimento, (filosofia, economia, geografia, 
artes visuais, sociologia, etc) o espaço público terá conotações das mais 
diversificadas. Mais a importância do espaço público aberto cresce cada 
vez mais quando o capital enclausura mais e mais o que nós consideramos 
como comunitário (lembrando Marx). 

Rios, ruas, parques, estradas, etc todos são espaços públicos abertos, 
pois são de domínio público e de bem comum. (No caso de estradas, algu-
mas começaram a cobrar pedágios através de parcerias público/privadas 
nos EUA, desde a expansão de seu sistema viário, e a partir do final do 
século XX no Brasil).

Voltando no tempo, em Sorocaba, o historiador Padre Castanho de 
ALMEIDA (1951) relata que “(...) a leste da cidade existiam os campos 
realengos4, onde até o Padre .... tinha um curral para suas vacas (...)”; e 
realmente na parte leste da cidade tem-se uma ocupação (Éden Cajuru 
– dois distritos a leste, distantes cerca de 20 km do centro antigo) que até 
hoje configura-se mais como área rural do que urbana.

Outro registro5 de que também tínhamos nossa versão dos com-
mons ingleses era essa nota de que boiadas rumavam para os campos rea-
lengos do Ibirapuera (...), na cidade de São Paulo da metade do século 
XIX, ainda rural.

Portanto, espaços públicos abertos com finalidade principalmente 
de servir ao uso de pastagem de gado não eram negados a quem quer que 
precisasse para apascentar o gado, visto que sempre se teve muita am-
plidão de terras no Estado e no Brasil.

É uma pena que pelo menos no Estado de São Paulo, os campos 
realengos foram grilados e loteados, sobrando muito pouco para o uso 
público de fato. 

Fig. 1.2.2 - Fonte:http://maps.google.com/maps?ie=UTF8&z=15&ll=42.354992,-71.066995&sp
n=0.014239,0.028925&t=k&om=1&z=15&pw=2

4 REALENGO - Bras. 
RS Sem dono; público.  
Em desordem; entregue 
às moscas; abandonado: 
Saiu, deixando o escritório 
ao realengo. [Do lat. vulg. 
*regalengu.] (dicionário 
Aurélio)..
 A palavra “realengo”, por  
Brasil Gerson em “História 
das Ruas do Rio”.Na  Pág. 
405 da 5ª edição :deste 
livro encontramos: “Não 
são poucos (e alguns de 
alta categoria intelectual) 
os que pretendem ver em 
Realengo um diminu-
tivo, uma abreviação de 
Real Engenho. Porém, o 
manuseio dos documen-
tos antigos, dos pedidos de 
sesmarias, principalmente, 
nos convencerá de que essa 
é uma teoria sem funda-
mento nesse particular, tal 
a insistência com que neles 
se fala de terrenos  e cam-
pos realengos, destinados 
à serventia pública, e em 
maior número para a pasta-
gem do gado por parte dos 
que não  possuíam para 
isso terras próprias, e esses 
campos eram tanto onde 
ficaria sendo o Realengo 
dos nossos dias como per-
to da Igreja de Irajá, onde 
já os antepassados do Juca 
Lobo da Penha e outros 
criadores haviam protesta-
do por causa de uma ses-
maria dada a Manuel da 
Costa Figueiredo em terras 
que não podiam deixar de 
ser realengas...”
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O espaço público aberto significa, entretanto, muito mais do que 
espaço de apascentar o gado, (hoje isso seria, nas cidades mais populosas, 
inviável);  ou para aglomeração, ou confraternização, de externalização 
ou de passagem, sendo concebido agora (século XXI) como um elemento 
de um conceito mais amplo e importante: projeto e planejamento de paisa-
gens sustentáveis.

Na Noruega, Suécia e Finlândia, todas as áreas naturais são consid-
eradas espaço público, devido uma lei datada da Idade Média: alleman-
srätten6  (o direito de acesso de todos). 

Mas esse direito ao acesso público, tem nos paises nórdicos um en-
tendimento mais amplo no que se refere ao “acesso público”: engloba os 
conceitos ambientalistas de preservação e sustentabilidade para cada indi-
víduo na sociedade: se na idade média a lei garantia o livre cruzamento 
de propriedades com garantia de alimentação individual, no século XXI 
a Suécia tem como meta ser um país ecologicamente sustentável já em 
2020:

“Nós resolvemos entregar uma sociedade ecologicamente sustentável as 
futuras gerações, uma sociedade na qual os principais problemas ambien-
tais tenham sido resolvidos, com um ambiente natural e cultural flores-
cente” .7 

O parlamento sueco adotou dezesseis objetivos qualitativos para o 
meio-ambiente, baseados em cinco princípios fundamentais: 

• Promoção da saúde humana;
• Preservação da bio-diversidade;
• Preservação da herança cultural;
• Preservação da capacidade produtiva dos eco-sistemas a longo termo;
• Uso sábio dos recursos naturais. 

Os 16 objetivos qualitativos (para o meio-ambiente):

1. Impacto climático reduzido;
2. Ar puro;
3. acidificação natural apenas;
4. meio-ambiente não toxico;
5. camada protetora de ozonio; 
6. meio ambiente seguro de radiações;
7. eutroficação zero;
8. lagos e córregos saudáveis;
9. meio ambiente marinho equilibrado;
10. areas costeiras e arquipelagos de crescimento saudável;
11. várzeas funcionando;
12. florestas sustentáveis;
13. paisagens de agriculturas variadas;
14. magnificas paisagens montanhesas;
15. um meio ambiente bem-construido;
16. uma rica diversidade de vida vegetal e animal.

Voltando ao direito de acesso público, para os suecos o direito de 
acesso público está concisamente expresso na frase “não perturbe, não 
destrua”. 

As leis descrevendo os tipos de considerações que devem ser mostra-

5  “Pelas alturas de 1852, 
como descreveu Nuto 
Santana - a cidade de São 
Paulo, despovoada e suja, 
modorrava ao sol ou se 
esfumava, encolhida, na 
garôa tamisada do alto 
como um cinza úmida 
(...); clérigos de batinas 
negras enxameavam, con-
stituindo uma classe tão 
saliente como a dos mili-
tares; boiadas rumavam 
para os campos realengos 
de ibirapuera...” in: www.
abril.com.br/especial 450 
anos São Paulo , sobre o IV 
Centenário de São Paulo, 
acesso em março de 2007;
6 http://www.alleman-
sratten.se/templates/first-
Page.asp?id=2058
7 Sweden’s environmen-
tal objectives- for the sake 
of  our children - deFacto 
2005. ISBN 91-620-1241-
X. Naturvårdsverket, 
publikation (em tradução 
livre).
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das (quando em espaço público aberto) estão incorporadas à lei do meio-
ambiente sueca, e é aplicável a qualquer um que queira exercer o direito 
do acesso público (tanto nativos quanto estrangeiros). 

Assim, vemos que nos paises nórdicos o espaço público aberto já  
vincula a noção preservacionista com a da sustentabilidade ecológica e 
sócio-econômica, numa mudança de paradigma. 

Embora guardados os direitos de acesso do público ao público, di-
reito adquirido de longa data, mas atualmente associado mais ao turismo 
e a recreação ao ar livre. 

Na maior economia capitalista do planeta, os EUA, a questão dos 
espaços públicos abertos, que antes eram associados durante a segunda 
metade do século XIX com a questão sanitarista e bem-estar da população 
com relação a infra-estrutura necessária as cidades, hoje em dia isto passa 
pela questão da sustentabilidade, onde se propõe o conceito da Infra-Es-
trutura Verde. (exemplo de SEATTLE 2025 e 2100 ).8

ERA Tópicos de Crescimento Solução de Infra estrutura
saúde e bem-estar público sanitarismo, hospitais, parques e escolas
comunicação telégrafos
industrialização comunidades planejadas, bairros operários
energia carvão, óleo, gás, eletricidade
transportes canais, estradas de ferro
automóveis rodovias
produção alimentícia rotação de crop, práticas agriculturais
comunicação radio, telefone
energia fontes hidráulicas e nucleares
outros zoneamento comunitário e planejamento
poluição ar/água/tratamento de esgotos
transportes sistemas interestaduais, aeroportos
comunicação de massas televisão
Resíduos sólidos reciclagem
congestionamentos de trânsito trânsito de massas, transporte alternativo
inundações gerenciamento de águas pluviais, detenção
gerenciamento de informações computadores/internet
cresc. Desordenado, globalização uso do solo, crescimento inteligente
sustentabilidade infra-estrutura verde

tabela - Avanços na Historia da Infra-estrutura Americana
Fonte: Karen S. Williamson, Glowing with Green Infra-estructure, Heritage Conservacy, 2003. 1
in: BENEDICT, M. Green Infraestructure: linking landscapes and communities, 2006
Alterado por LANÇAS em março de 2007

met. Séc. XX

início séc. XX

met. Séc. XIX

início séc. XXI

final séc. XX

8 In: www.open2100.org, 
acesso em 03/07.
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Com o crescimento das áreas urbanizadas, a diminuição das áreas 
verdes e principalmente com a impermeabilização do solo, começaram a 
surgir os problemas relativos a diminuição dessas áreas, e a conseqüente 
diminuição da permeabilidade do solo às águas das chuvas, aumento do 
gradiente de temperatura e ilhas de calor; aumento da velocidade das 
águas das chuvas9, erosão, sedimentação de resíduos, provocando inunda-
ções nas várzeas dos principais corpos d’água que cruzam as áreas urba-
nas, normalmente ocupadas indevidamente e trazendo grandes prejuízos 
materiais às populações ali instaladas, e prejuízos ecológicos ao meio-am-
biente.

 As conseqüências do desenvolvimento não-planejado: 

• Perda de áreas naturais e da diversidade de habitats para os ani-
mais de vida selvagem;

• Fragmentação dos espaços abertos, isolando comunidades de ani-
mais selvagens, reduzindo em numero e diversidade as espécies na-
tivas;

• Degradação dos recursos hídricos. Muitas vezes, a urbanização 
avança sobre as várzeas e zonas ripárias, reduzindo a capacidade 
de controlar inundações, e sedimentações, filtras toxinas e nutrien-
tes excedentes, e dar suporte aos animais silvestres e plantas nati-
vas, quando não acaba com mananciais hídricos, em pequeno ou 
grande porte, à parte a vida selvagem, os recursos hídricos podem 
demandar grande quantidade de recursos financeiros e outros para 
se tornar potável e ser distribuída (Caso de abastecimento da popu-
lação da cidade de São Paulo);

• Diminuição da habilidade da Natureza para responder as mudan-
ças – a urbanização descontrolada tem reduzido a habilidade da 
Natureza de responder as mudanças climáticas e reduziu a viabi-
lidade de populações silvestres pela limitação da diversidade gené-
tica e movimentação silvestre;

• Perda dos serviços da Natureza “gratuitos”: A própria Natureza 
proporciona os importantes serviços de controle de várzeas, perme-
abilização das águas da chuva e filtragem de poluição. Depois dos 
desastres naturais, as cidades tem um custo financeiro muito grande 
na mitigação e esforços de melhora das conseqüências. (construção 
de piscinões, construção de hospitais, etc)

• Aumento dos custos dos serviços públicos: Desenvolvimento sem 
planejamento normalmente requer investimentos enormes em es-
tradas, tubulações de abastecimento de água e esgotos, escolas e 
outras infra-estruturas de serviço público. Cada vez que novos bair-
ros são construídos, a infra-estrutura pública precisa ser expandida 
para atendê-los. 

• Aumento de Impostos. Estudos mostram que onde antes existiam 
fazendas e florestas, normalmente geravam mais divisas do que cus-
tam os serviços públicos para transforma-los em novos bairros, pois 
a expansão da infra-estrutura pública deve ser expandida através de 
uma área geográfica maior, o que resulta no aumento de impostos. 

1.3. INFRA-ESTRUTURA VERDE

9 Relativas ao clima: tem-
pestades de verão, sa-
zonalidade,  fatores im-
ponderáveis, etc 
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 “O modo de planejar, gerir e governar as áreas urbanas tem enormes 
implicações nos impactos ambientais local e regionalmente, dentro e ao 
redor de cada centro urbano, e para o impacto cumulativo de todas as 
atividades humanas no planeta.” 

(ENVIRONMENT& URBANIZATION, v.18, nr. 2, pg. 267)

O dicionário Webster’s New World define infra-estrutura como a 
sub-estrutura ou a ‘base’ que está acobertada, especialmente as instalações 
básicas e as operações nas quais a continuidade e o crescimento de uma 
comunidade depende. 

A maioria das pessoas pensa a infra-estrutura como estradas, tubu-
lações de água e esgoto e outras linhas aterradas – infra-estrutura cinza; ou 
como hospitais, escolas ou prisões – infra-estrutura social. 

Tomadas em conjunto, elas são frequentemente citadas como infra-
estrutura construída. Hoje, muitas pessoas e organizações estão falando 
sobre outro tipo de infra-estrutura crítica para a continuidade e crescimen-
to de uma comunidade – Infra-estrutura Verde.”10  

 Na internet, segundo o notório Wikepedia, o termo infra-estrutura, 
na sua acepção mais lata, pode ser definido como :

“ um conjunto de elementos estruturais que enquadram e suportam toda 
uma estrutura. O termo possui diversas acepções em diferentes campos, 
mas o mais comum é o referente aos sistemas viários, de esgotos, de for-
necimento de energia, etc. de uma cidade ou região. Estes elementos, no 
seu todo, podem ser designados de infra-estruturas civis, infra-estruturas 
municipais ou obras públicas, se bem que possam ser desenvolvidas e geri-
das tanto pelo sector privado como por empresas públicas. Noutros cam-
pos, infra-estrutura pode designar as tecnologias da informação, canais 
de comunicação formais ou informais, ferramentas de desenvolvimento 
de software, redes políticas e sociais ou sistemas de crença partilhadas por 
membros de grupos específicos. Estas acepções gerais têm subjacente o 
conceito de que as infra-estruturas constituem um quadro organizacional 
e uma estrutura de suporte do sistema ou organização em causa, seja uma 
nação, uma cidade ou uma corporação.” 12

Assim sendo, nas palavras dos autores e divulgadores desse con-
ceito através do Conservation Fund de Arlington, Virginia, EUA:, 

“Infra-estrutura Verde é o sistema de sustentação natural da vida de nossa 
nação - uma rede interconectada de cursos de águas, várzeas, florestas 
de arvores, habitats da vida selvagem e outras áreas naturais, corredores 
verdes, parques e unidades de conservação, fazendas, ranchos e bosques; 
áreas nativas e outros espaços abertos que dão suporte às espécies nativas, 
mantêm os processos ecológicos naturais, sustentando os recursos do ar e 
da água e que contribuem para a saúde e à qualidade de vida das comuni-
dades e povos da América.” (BENEDICT & MAHON, 2002)13 

Para PELLEGRINO & CORMIER, “Em um sentido mais amplo, 
a Infra-estrutura Verde é como uma tapeçaria tecida por uma variedade de 
espaços livres, dentro e ao redor de uma cidade.“

E completam:

 “A tapeçaria regional é composta de parques, corredores verdes, e espa-
ços naturais preservados. Se forem enraizados nos princípios sólidos de 
ecologia da paisagem e planejamento de bacias, esses espaços livres tradi-
cionais podem ser a base para um sistema de Infra-estrutura Verde. 

10 Em tradução livre.

11 http://pt.wikipedia.org/
wiki/Infra-estrutura, aces-
so em março de 2007.

12 Idem. 
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Nós podemos expandir essa rede se aplicarmos criativadade aos sistemas 
naturais para atender os desafios de infra-estrutura urbana, especialmente 
aqueles relacionados à drenagem e à qualidade da água.” (PELLEGRI-
NO & CORMIER, 2006)

1.3.1. OS DEZ PRINCIPIOS DA INFRA-ESTRUTURA 
VERDE

1. Conectividade: é a chave da Infra-estrutuva Verde. Ela é baseada 
no conceito da conectividade, tanto para os lugares, quanto para as 
ações;

2. Contexto: contexto importa: o processo de planejamento de paisa-
gens das terras públicas proporciona uma oportunidade – e respon-
sabilidade para os gestores públicos de olhar para um horizonte 
maior para considerações de como mudanças além de seus limites 
territoriais afetam as terras que eles governam, e vice-versa;

3. Os critérios de intervenção devem ser baseados na teoria e práticas 
cientificas de planejamento do uso do solo, e se possível livres de 
instâncias políticas;

4. a Infra-estrutura Verde pode e deve funcionar como indutor de 
preservação e desenvolvimento ao mesmo tempo – é possível, des-
de que com critérios claramente técnicos e éticos;

5. a Infra-estrutura Verde dos lugares deveria ser planejada e aplicada 
ANTES do desenvolvimento;

6. Os princípios da Infra-Estrutura Verde são investimentos públi-
cos críticos que devem ser realizados ANTES. Invariavelmente até 
este inicio do século XXI, a infra-estrutura cinza (rodovias, abastec-
imento de água, esgotos, telecomunicações) e outros sistemas essen-
ciais de apoio são financiados pelo erário público como elementos 
principais do orçamento publico, e divididos com grande parte de 
usuários para assegurar com que todas as partes fiquem conectadas 
umas as outras para atender a sua função projetada. 

“Do mesmo modo que nós precisamos cuidadosamente planejar e inve-
stir nossa infra-estrutura cinza : estradas, pontes, e tubulações de abastec-
imento de água, nós precisamos investir em nosso meio-ambiente – ou 
Infra-estrutura Verde: florestas, matas, várzeas, córregos e rios”, disse um 
ex-governador de estado americano, que considera o uso de fundos públi-
cos apropriado e necessário para a Infra-Estrutura Verde, como mesmo 
modo como é utilizado o dinheiro público para a infra-estrutura construí-
da; “ uma cidade, região ou estado nunca deveria construir uma estrada, 
represa, ou algo do gênero sem planejamento avançado e coordenação 
entre diferentes componentes e jurisdições; nós deveríamos planejar, pro-
jetar, e investir na Infra-Estrutura Verde do mesmo modo que é feito para 
a infra-estrutura cinza”;

7. A Infra-Estrutura proporciona benefícios para as pessoas e ao 
meio-ambiente, pois os espaços verdes interconectados beneficiam 
pessoas, a vida selvagem, os sistemas ecológicos, e aumenta a quali-
dade de vida das comunidades, além de reduzir a necessidade da 
infra-estrutura cinza, liberando o dinheiro público para outras ne-
cessidades. 
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A infra-estrutura verde também reduz a suscetibilidade de algumas 
comunidades as inundações, incêndios, e outros desastres naturais;

8. A Infra-estrutura Verde deve respeitar as necessidades e desejos 
dos proprietários de terras e outros agentes; não é necessário que 
toda a terra seja para uso público, pelo contrário, é na identificação 
das melhores terras a serem desenvolvidas além das necessárias à 
preservação serem preservadas. 

É muito necessário que as opiniões de todos – principalmente os 
proprietários das terras sejam ouvidos, e que percebam que as terras 
tendem a valorizar quanto mais próximas de espaços verdes.

9. O conceito da Infra-estrutura requer a realização de conexões em 
atividades dentro e além de sua própria comunidade: como no 
exemplo do surgimento da cooperativa de reciclagem de lixo, resol-
vendo ao menos dois problemas: o da degradação do meio ambi-
ente, e da dignidade dos catadores de lixo, garantindo a sustentabi-
lidade em pelo menos duas de suas instancias, conforme definido 
no final do século XX;

10. A Infra-Estrutura Verde requer comprometimento, e a longo pra-
zo. (BENNEDICT & MacMAHON, 2002).

O conceito do IEV tem:

1. na base de sua pirâmide um Ecossistema viável, formado pela In-
fra-Estrutura Verde, contendo plantas saudáveis, animais, e proces-
sos naturais em funcionamento próprio (como o Ciclo da Água, 
a Cadeia Alimentar, a Evapotranspiração, e as sucessões de Plan-
tas);

2. acima desta base, está o Capital Natural, que são o Ar, a Água, a 
Terra, Energia, Matérias-Primas e a Beleza da Natureza (Comida, 
Madeira, Minerais, Cenários);

3. logo acima deste, o capital Humano e Social, formado por pessoas, 
lugares, e conexões (família, vizinhança, comunidades, governos, 
educação, saúde, religião);

4. e acima, na ponta da Pirâmide, o capital construído: a infra-es-
trutura cinza executada pela mão do homem (estradas, tubulações, 
edifícios, etc)

A seguir, algumas considerações sobre o conceito da Infra-Estru-
tura Verde descritos no livro Green Infra-Structure: linking landscapes & 
communities (BENNEDICT & MacMAHON, 2006, p.15) para melhor 
compreensão do que se compõe esta estratégia.

1.3.2. O QUE A INFRAESTRUTURA VERDE NÃO É

• Um programa, e sim uma filosofia ou estratégia organizacional 
que prove uma estrutura para planejamento de conservação aliada 
ao desenvolvimento de uma região;

• Uma panacéia, por que não pode ser tudo para todos; 

• Uma solução rápida: o planejamento, projeto e gerenciamento de 
uma Infra-estrutura verde requer um comprometimento de longo 
prazo;



42 Espaços Públicos Abertos e Infra-Estrutura Verde para Sorocaba, SP

• Um esforço isolado, por que requer a coordenação de (trabalho de) 
muitas pessoas;

• Um programa governamental, porque deve se apoiar em vários 
setores da comunidade;

• Desenvolvimento inteligente ou anti-desenvolvimentista, usado 
em conjunção com outros processos de planejamento, a infra-estru-
tura verde pode ser usada para guia para os padrões de crescimento, 
mas não diz quer dizer o desenvolvimento irá ocorrer.

• Algo elitista, pois todas as pessoas dentro de uma comunidade po-
dem e devem ser encorajadas a participar;

• Um simples sistema de corredores verdes. Corredores verdes são 
ou podem ser importantes componentes da Infra-Estrutura Verde, 
mas ela ( a Infra-Estrutura Verde) tem objetivos maiores do que 
apenas os ecológicos;

• Pátios de escolas, play-grounds, ou outros tipos de espaços verdes. 
Estes podem ser parte de uma iniciativa de  uma infra-estrutura 
verde, mas eles não dividem os objetivos ecológicos ou ambientais 
de uma Infra-estrutura Verde na totalidade da acepção da idéia.13 

A seguir, alguns folders com exemplos de projetos desenvolvidos 
pelo escritório Jones & Jones, de Washington, um dos estados americanos 
mais preocupados com a questão do meio-ambiente e que tem os mais 
avançados conceitos e métodos para a Arquitetura da Paisagem e sustent-
abilidade ecológica: 

Fig. 1.3.1 - Exemplo de folders de projetos relativos ao conceito da Infra-estrutura Verde para 
diversas cidades. Cortesia: Nate Cormier, setembro de 2006.

13 Estes 10 principios da 
IEV e as demais considera-
ções foram traduzidas do 
livro Green Infrastructure: 
linking landscapes and 
communities, pág. 15. e 
pg. 37 a 53. 
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Algumas tipologias que podem tornar a Infra-estrutura verde uma 
parte significativa da paisagem urbana, já foram desenvolvidas e postas a 

Idem

1.3.3. TIPOLOGIAS DA INFRA-ESTRUTURA VERDE
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prática, principalmente na cidade de SEATTLE, Estados Unidos , para as 
funções ecológicas a que se destinam: 

1. CORREDORES VERDES;
2. PARQUES LINEARES;
3. PEQUENOS PARQUES (Pocket-Parks);
4. JARDINS DE CHUVA;
5. JARDINEIRAS PARA PLANTAS DE ÁGUAS DE CHUVA;
6. BIO-VALETAS;
7. TETOS-JARDINS;
8. CISTERNAS;
9. GRADES VERDES;
10. EDUCAÇÃO AMBIENTAL;
11. IDENTIDADE REGIONAL;
12. ARTE;
13. MODERNISMO;
14. CONVIVÊNCIA;
15. ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO.

A infra-estrutura verde reposiciona o espaço livre urbano como uma 
necessidade para que as cidades possam ser revitalizadas ecologicamente, 
socialmente, e economicamente.

No Brasil, a disseminação dos conceitos da Infra-estrutura Verde, 
foram estudados a partir de áreas com necessidade premente de sua apli-
cação, a partir de convênios do meio acadêmico e político, e comunidades 
carentes, como no PROJETO DE GERENCIAMENTO PARTICIPATI-
VO EM ÁREAS DE MANANCIAIS DE SANTO ANDRÉ, SP, feito na 
FAU-MA (USP) em MAIO/2001 com várias parceiros14: 

“O local escolhido para esse exercício foi a favela Pintassilgo, um assenta-
mento informal próximo ao reservatório Billings, em Santo André, na 
borda sudeste da região metropolitana de São Paulo. Embora os proje-
tos resultantes dessa charrette sejam específicos ao local e à situação da 
Pintassilgo, os conceitos derivados dos projetos podem ser generalizados 
para outras comunidades de baixa renda em áreas sensíveis, na periferia 
de grandes cidades nos países em desenvolvimento.

Para abordar esses desafios complexos, as equipes de projeto foram en-
corajadas a aplicar o conceito de “Infra-estrutura Verde”. Isso significa 
que espaços abertos e paisagismo contribuem para múltiplos benefícios 
à comunidade, como a redução da incidência e efeitos de enchentes, a 
redução de erosão do solo e da sedimentação das águas, o tratamento de 
efluentes, a criação de áreas de recreação e caminhos seguros através da 
comunidade, e oportunidades para se plantar hortas. 

As pesadas chuvas que são características da região de São Paulo, combi-
nadas com o solo relativamente impermeável de argila vermelha resultam 
em uma significante erosão, acelerada pela perda da floresta nativa. Essa 
situação é exarcebada pelo denso desenvolvimento urbano que cobre ter-
renos com áreas impermeáveis e telhados, concentrando a vazão de água 
de chuva que provoca erosão. Nessas condições, retenção de água de 
chuva em espaços abertos, combinada com mecanismo para estimular a 
infiltração, são de importância crucial. Na ausência de infra-estrutura de 
esgotamento sanitário, espaços abertos também podem ser usados para 
tratar efluentes.”15  

“Uma cidade, região ou estado nunca deveriam construir uma estrada, 
uma sistema de abastecimento de água ou uma parte do sistema elétrico 

14 1. CENTRO DE AS-
SENTAMENTOS HU-
MANOS DA UNIVER-
SIDADE DA BRITISH 
COLUMBIA, 2. MUNIC-
IPALIDADE DE SANTO 
ANDRÉ 3.AGENCIA 
CANADENSE PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
INTERNACIONAL e 4. 
UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO – FACU 
LDADE DE ARQUITE-
TURA E URBANISMO; 
5. COMUNIDADE DA 
FAVELA PINTASSIL-
GO. In: www.chs.ubc.ca . 
Charrette de projeto para 
a favela Pintassilgo, Santo 
André SP.

15 In www.semasa.sp.gov.
br/documentos/manan-
cial/mananciais.pdf, aces-
so em 03/01/2007.
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por partes, sem nenhum planejamento ou coordenação avançada entre 
componentes do sistema e jurisdições diferentes. Estes sistemas con-
struídos do infra-estrutura são planejados, projetados e investidos dentro 
de um horizonte distante (adiantado) de seu uso real. Nós deveríamos 
planejar, projetar e investir em nossa Infra-estrutura Verde que segue os 
mesmos princípios e aproximações que são usados para a infra-estrutura 
construída”. 

 No Brasil há tempos tem-se a Legislação Ambiental Federal, Es-
tadual e a partir de 2001, com o Estatuto das Cidades, mecanismos regu-
latórios específicos para cada municipalidade, obrigatório para cidades 
com população acima de 20.000 habitantes. 

Tem-se o Sistema de Gestão Ambiental para empresas, reguladas 
pela NBR 14.001, em que se compara o desempenho ambiental da em-
presa com padrões, normas códigos e princípios externos, estabelecidos 
pelas legislações ambientais de âmbito federal, estadual e municipal, mas 
embora na última década muito se tenha avançado em termos de con-
sciência ambiental coletiva, e no setor público tenham sido implantados 
vários sistemas de gerenciamento de recursos naturais (Sistema de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos por bacias hidrográficas – SGRH, no Es-
tado de São Paulo, e do Estatuto das Cidades no Brasil ter sido um avanço 
na área de planejamento para os municípios, por exemplo), e haja mais 
monitoramento e acesso a dados da situação real e atual16 das condições 
ambientais, ainda é necessário um enfoque maior para a questão ecológica 
– de suma necessidade – da maneira como a Infra-Estrutura Verde a en-
tende, tão necessária quanto as demais infra-estruturas a que a sociedade 
já prioriza.

Como o conceito da Infra-Estrutura Verde é relativamente novo no 
País (os primeiros trabalhos a respeitos foram feitos através do estudo de 
caso para os mananciais da zona sul da cidade de São Paulo, aplicados 
pelo Prof. Paulo Renato Mesquita Pellegrino, através de convenio inter-
nacional com uma universidade britânica, além desse trabalho, está em 
anexo um estudo de caso para a Cidade de St. Catherines: “The Green 
Plan”, de 1995 e o “Seattle 2025 e 2100”, em que a cidade de Seattle, 
WA, nos EUA se prepara para, utilizando o conceito da Infra-Estrutura 
Verde e a partir de certos parâmetros estabelecidos quando ao numero de 
habitantes, tipos de transportes e tipos de comunidades, poder garantir 
sua sustentabilidade ambiental, enquanto espera acredita que esta também 
traga benefícios a parte sócio-econômica, utilizando seus espaços abertos 
verdes de forma inteligente.

16 Hoje temos disponível 
o Google.Earth e diversas 
outras ferramentas em que 
podemos acessar, por sa-
télite, imagens em tempo 
real de áreas que de outra 
forma seriam de difícil 
acesso ou visualização.
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02. Bases da paisagem
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A caracterização biofísica apresentada está relacionada aos aspec-
tos gerais: localização e acessibilidade do município, e também dos espe-
cíficos: geomorfológicos, geológicos e geotécnicos: o solo, sua topogra-
fia, sua configuração geológica, hidrológica e o estado atual; bem como 
a qualidade do ar, da água e do solo, tendo em vista sua adequação ao 
assentamento urbano, uma vez que não é o intuito do trabalho a especifi-
cidade das ciências da geografia física.

Quanto à vegetação remanescente, neste capitulo estão mapeados 
na proporção de manchas significativas e sua localização, cruzados com 
os dados hidrológicos com as informações sobre os pedidos de novos lote-
amentos – sendo relacionadas às áreas públicas verdes de interesse social 
surgidas no final do século XX graças à uma nova legislação aprovada 
pelo Plano Diretor Municipal de 2004.

Sorocaba é atualmente (2006) uma cidade média com aproxima-
damente 580 mil habitantes para uma área de 450 km2 (Mapa 3.1) - com 
uma administração municipal centralizada; não há sub-prefeituras. 

Por fim, os últimos dados para a finalização da caracterização so-
bre a base biofísica do municipio foram os relativos às chuvas (junto ao 
INMET1 , que tem um posto de observação na FATEC2 , próximo ao Paço 
Municipal); e do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Soro-
caba) que tem elaborou um conjunto de medidas estruturais através de um 
Plano de Macrodrenagem para o município; premeditadas no sentido de 
minimizar enchentes, um dos problemas que a população enfrenta atual-
mente, além de previsão de obras para manutenção do abastecimento de 
água potável à população nosso próximos anos.

Nesta pesquisa observa-se que não houve, à primeira vista, falta de 
dados pesquisados; mas embora com facilidade para consegui-los, houve 
uma dificuldade no sentido de tempo para processá-los e adequá-los num 
formato coerente para o entendimento desejado, devido ao prazo estipu-
lado.

Interpolá-los, portanto, no tempo e recursos disponíveis para deles 
extrair o estado da arte da paisagem do município e região circunvizinha, 
foi um desafio, pois sempre havia muitos dados sendo acrescentados.

 Os mapas originais, com os arquivos para processamento em com-
putadores, já eram “pesados” e requeriam muita memória e uma velocid-
ade de processamento compatível com a necessidade de interpolação com 
vários programas de computador abertos simultaneamente para sua con-
fecção, e deconstruídos e reconstituídos através de layers num processo 
que segue a linha proposta por McHarg (1971).

 Dos mapas-base, e com dados fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal, Universidades e outras autarquias, foram produzidos novos mapas 
para tentar melhor demonstrar o real estado atual da base biofísica, e de 
forma racionalizada, para que também pudessem contribuir para a finali-
dade principal da dissertação do mestrado.

2.1. CARACTERISTICAS ATUAIS DO SUPORTE BIO-FISICO 
DE SOROCABA

1 Instituto Nacional de 
Metrologia.
2   Faculdade de Tecnologia 
de Sorocaba, vinculada à 
UNESP – Universidade 
Estadual Paulista.

1. INTRODUÇÃO
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Sorocaba é um município do Estado de São Paulo, situado na região 
sudeste do Brasil. A cidade possui uma área total de 449,12 km2, sendo 
246 km2 urbanizados, e 51 km2 de área industrial ocupada. Sua popula-
ção em 2005 era de 562.194 habitantes. (IBGE, 2005). 

É considerada cidade grande (LODDER,1995): uma das trinta e 
uma cidades brasileiras atualmente com mais de meio milhão de habitan-
tes, oitavo município mais populoso do interior paulista e o quarto mer-
cado consumidor do Estado fora da região metropolitana da capital, com 
um potencial de consumo per capita anual estimado em US$ 2,4mil para 
a população urbana (522 mil pessoas) e US$ 917 para a rural (7,2 mil 
pessoas).(SEADE, 2006)

Também é considerada por muitos uma das melhores cidades do 
Estado de São Paulo para se morar, pois tem tudo que uma cidade grande 
precisa, mas ainda guarda ares de cidade do interior; embora os índices 
de aumento da população reflitam também o aumento dos índices de po-
breza, violência e vulnerabilidade social que normalmente acompanham 
o crescimento das cidades brasileiras.

O crescimento do parque industrial, comércio e serviços do mu-
nicípio na ultima década, fruto de uma política desenvolvimentista das 
gestões municipais anteriores (1997-2004) veio através de investimentos na 
infra-estrutura da malha urbana; novos condomínios primeiro horizontais 
e depois verticalizados começaram a se espalhar pelo território soroca-
bano, começando a modificar a paisagem da cidade, antes preterida nos 
investimentos industriais estaduais e nacionais até a década de oitenta.

A riqueza da última década trouxe também uma migração de pes-
soas que agora eleva a taxa de crescimento populacional em 2,5% ao ano. 
Sorocaba, segundo informações recentes, tem taxa de natalidade decres-
cente.

Tal população, na maioria sem recursos para se estabelecer adequa-

2. ASPECTOS GERAIS

Foto 2.1.1. Vista aérea da cidade de Sorocaba
Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br, 2005.
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2.1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

damente na cidade melhor servida de infraestrutura, se instala entretanto 
em áreas de risco, áreas não adequadas ao assentamento  urbano: várzeas, 
mananciais ou áreas erodidas, modificando a paisagem do município.

O município de Sorocaba está localizada na faixa de transição 
do Planalto Atlântico para a Depressão Periférica, onde muda sua com-
posição geomorfológica de base cristalina para metassedimentar, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

• Latitude: - 23º 30’06S

• Longitude: - 47º 27’29W

• Altitude: 636 m (média).

Situando-se exatamente sob o Trópico de Capricórnio, (fig.2.1.2) 
onde está convencionado que o clima muda de temperado para tropical; 
e suas especificidades (ex.: temperatura média = 18ºC) estão detalhadas, 
relativas as chuvas, em FERREIRA (2004).

Figura 2.1.2 . Mapa de localização da cidade de Sorocaba no Mapa-Mundi.
Fonte:www.guiadobrasil.com.br/por/sorocaba/localização_no_brasil.aspx, acesso em 07 de 
fevereiro de 2006.
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2.1.2. ACESSIBILIDADE

 Sorocaba se localiza 92 km à oeste da capital, São Paulo. Desde 
sua fundação, a acessibilidade de Sorocaba foi uma condição sine qua non 
para sua viabilidade. 

Do sítio herdado, a localidade para o assentamento3 do bandeirante 
fundador e sua família foi escolhida também por seu ponto de travessia 
no Rio Sorocaba; e tal característica também foi explorada pelo ciclo do 
Tropeirismo4  para amealhar impostos e torná-la rico entreposto comercial 
nos séculos XVIII e XIX. 

 Ao final do século XIX, com a construção da linha férrea em Soro-
caba por Matheus Maylaski, a cidade dá um salto tecnológico que permite 
escoar a produção da incipiente indústria têxtil da cidade; na cidade são 
instaladas as grandes industrias têxteis que geram empregos e renda para 
a população pelo menos até os anos 70 do século XX.

 Nos anos 60 a política desenvolvimentista do governo federal de 
então abriu estradas para a interiorização da riqueza gerada na capital, e 
foi construída a Rodovia Castelo Branco, até os dias de hoje importante 
corredor viário para a cidade.

 A Rodovia Raposo Tavares era (ainda é) muito utilizada, antes da 
construção da Rodovia Castelo Branco, tanto que foi construída uma alça 
de interligação em 2004, para inclusive desviar o tráfego pesado das vias 
marginais do Rio Sorocaba.

 Assim, a cidade é servida pelas duas mais importantes rodovias do 
Estado de São Paulo, interligadas; e mais três outras que fazem com que 
Sorocaba tenha acesso privilegiado a várias cidades da região, conforme 
pode-se notar pela figura  05 abaixo:

 

Foto 2.1.3 – Vista aérea da entrada principal da cidade de Sorocaba
Fotográfo oficial Zaqueu Bueno
Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br/ - acesso em 07 de fevereiro de 2006.

3 ALMEIDA, A. (1956).

4 STRAFORINI, R. (2000)
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Das várias rodovias de acesso, algumas são pedagiadas (SP 270 e 
SP280) e outras de tráfego médio mais de manutenção infrequente (SP 
264) recebendo cargas pesadas

Fig. 2.1.4 – Mapa Rodoviário da Região de Sorocaba
Fonte: www.der.sp.gov.br

Fig. 2.1.4 – Quadro de Acesso de Rodovias as cidades próximas a Sorocaba.

De... Acesso

São Paulo / Itu / 
Campinas Rod. Castelo Branco (SP 280)
Araçoiaba / Itapetininga / 
Alumínio Rod. Raposo Tavares (SP 270)
Itu Rod. Sorocaba – Itu (SP 79)

Porto Feliz / Iperó
Rod. Emerciano Prestes de 
Barros (SP 97)

Salto de Pirapora / 
Votorantim / Piedade

Rod. João Leme dos Santos 
(SP 264)
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A partir da década de 70, a cidade começa a ganhar mais área ur-
banizada. A tendência generalizada do final do século XX no Brasil é da 
população rural migrar para as áreas urbanizadas das cidades se consoli-
da; além disso, Sorocaba é sede administrativa de 79 municipios da parte 
sudoeste do Estado de São Paulo; portanto começa a ter cada vez mais 
migrantes, flutuantes ou estabelecidos na cidade.

Antes (final do séculos XIX) oriundos de outros países (Portugal, 
Espanha, Itália, Europa em geral) – neste inidio do século XXI há mi-
grantes de todo o Brasil e imigrantes de todos os outros países (Argentina, 
Bolívia, Chile, China, etc) o que juntamente com a melhoria da infra-estru-
tura urbana, condições médico-hospitalares, e parque industrial instalado 
a uma distancia de 100 km em média de São Paulo e Campinas, a cidade 
tenha crescido de 360 mil habitantes em 1996 para 562 mil em 2005, com 
todas as demandas inerentes a tal aumento de população, pois além da 
população residente estima-se que a população flutuante seja de 1 milhão 
por dia útil, com toda a demanda que tais números exigem, usufruindo do 
“sistema operacional” da cidade

Figura 2.1.5 – Principais vias de acesso a Sorocaba dentro dos limites municipais
Fonte: www.sorocaba.sp.gov.br/ acesso em 07 de março de 2006.
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As bases biofísicas sobre as quais se encontra o município de So-
rocaba começaram a ganhar forma há milhões de anos, com a definição 
geológica da Bacia do Rio Sorocaba, na chamada Depressão Periférica do 
Estado de São Paulo, (foto 2.1.3) formação que se inicia em direção ao 
interior após o Planalto Atlântico que margeia o litoral do Estado de São 
Paulo.

Almeida (1964), para facilidade de indicação cartográfica e de de-
scrição do relevo, adotou a divisão proposta por Deffontaines (1935) sub-
dividindo a província em três zonas, a saber: do Médio Tietê, do Mogi 
Guaçu e do Paranapanema, delimitadas segundo os divisores d’água dess-
es rios.  

2.1.3. CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA / 
GEOLOGICA

Foto 2.1.6.Foto de Satélite do Relevo do Estado de São Paulo.
Fonte: www.cdpn.brasil.com.br

Fig. 2.1.7. – Corte Esquemático – Perfil Transversal do Relevo do Estado de São Paulo 
Fonte: FFLCH/USP
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De fato, cabe notar que a Depressão Periférica marca uma acentua-
da mudança de movimentação do relevo (fig. 2.1.6), em relação à aquela 
presente nas províncias adjacentes. 0 relevo mais montanhoso que carac-
teriza a área do Planalto Atlântico cede lugar na Depressão Periférica, a 
um relevo colinoso que não está diretamente vinculado as litologias sedi-
mentares, pois transgride seus limites e avança por sobre rochas graníticas, 
metamórficas e migmatíticas do embasamento – o caso da localização do 
município de Sorocaba.

Esta aparente independência para com a geologia deve se ao nivela-
mento imposto pela superfície de Itaguá as litologias pré cambrianas e que 
só em tempos mais recentes vieram sendo expostas pela erosão. Onde o 
entalhamento é mais profundo, formaram se relevos de morros como os 
relevos mistos do tipo MORROS DE TOPOS ACHATADOS, que cor-
respondem ao produto do entalhamento de  áreas colinosas pelos canais 
de drenagem antecedentes, aproveitando direções de fraqueza dadas pelas 
estruturas. 

Estes relevos não foram incluídos na Depressão Periférica devido 
às maiores amplitudes e à maior energia do relevo em relação às colinas e 
morrotes da área sedimentar. Os topos amplos e suavizados destes morros 
contrastam com suas vertentes mais abruptas e freqüentemente ravinadas. 
Na porção sul da Serrania de São Roque, a Serra de São Francisco é um 
exemplo desta situação. 

Trata se de elevação destacada no relevo, mas internamente é bas-
tante arrasada e rebaixada por aplainamento. Isto se deve não só ao fato de 
ser modelada ein. rochas graníticas (foto2.1.1) mas também à influência 
de falhamentos em seus flaricos NW e SE, a que correspondem litologias 
menos resistentes, que possibilitam a evolução e alargamento dos vales. 

A cidade de Sorocaba situa-se exatamente no limite entre sedimen-
tos da Bacia Sedimentar do Paraná (Grupo Itararé, em ambientes glacial 
e deltáicos da Idade Permiano-Carbonífero) e rochas do embasamento 
cristalino (Neo-proterozóico). Os batólicos graníticos importantes são o 
Maciço de Sorocaba (Cálcio-alcalino Tipo I) e de São Francisco (Alcalino 
Tipo A). 

Fig. 2.1.8. -  Rodovia Castelo Branco km 80, Neste local verifica-se a passagem para a Depressão 
Periférica, onde predomina um solo com granulométrica silte. 



56 Espaços Públicos Abertos e Infra-Estrutura Verde para Sorocaba, SP

Topografia

Relevo de suavemente ondulado à ondulado. (dendritico).

Declividade máxima 28%. Veja Mapa    .

Tipo de Solo

Carbonífero Superior - Grupo Tubarão: arenitos, filitos, varvitos e con-
glomerados.

Pré-Cambriano Superior - Grupo São Roque: calcário e dolomitos.

Intrusivas Ácidas - Grupo São Roque: granitos

Inclusivas Ácidas - Grupo São Roque: granitos e granitos gnaissificados.
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Fig. 2.1.10. – Foto de Satélite. Carta: SF-23-Y-C-V-1 – Represa de Itupararanga
Articulação compatível com a escala 1:50.000 (IBGE)
Fonte:http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/sp/htm2/sp11_14.ht

Pela carta (fig. 2.1.7) podemos observar a mancha urbana da área 
metropolitana de São Paulo, e ao sul da mancha maior, o negro da Repre-
sa de Guarapiranga. A oeste, cerca de 100km, outra mancha menor negra 
de formato irregular, representa a Represa de Itupararanga e acima desta, 
em mancha igualmente avermelhada é a foto da mancha urbana de Vo-
torantim e Sorocaba, conurbadas desde o final do século XX. (em escala 
de 1:250.000)

Nas fotos do satélite (foto 2.1.2 e 2.1.3) é possível verificar, em es-
cala mais aproximada, a vegetação da Serra do Mar; próximo ao canto 
superior esquerdo a mancha da Represa de Itupararanga, a área vegetada 
da Serra de São Francisco e numa escala mais aproximada (1:100.000 e 
1:50.000) as manchas avermelhadas das áreas urbanas de Votorantim e 
Sorocaba, no inicio da faixa de transição do Planalto Paulista para a De-
pressão Periférica.
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Fig. 2.1.11. – Foto de Satélite. Carta: SF-23-Y-C-V-1 – Represa de Itupararanga
Articulação compatível com a escala 1:50.000 (IBGE)
Fonte:http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/sp/htm2/sp11_14.ht

As águas do Rio Sorocaba, saem da Represa e descem sinuosa-
mente, através da Serra de São Francisco (ainda com parte de cobertura 
verde) pela cidade de Votorantim, e chegando à Sorocaba, cuja área ur-
bana, já conurbada, pode ser vista nas áreas avermelhadas da foto de sa-
télite5 .

5 Nota da autora: as man-
chas brancas são as nuvens, 
que aparecem pela tiragem 
da foto pelo satélite; a área 
projetada a esquerda em 
preto são as sombras des-
sas nuvens.
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Fig. 2.1.12. - Região de Votorantim e Sorocaba . Esc.: 1:25.000
Fonte: Embrapa, 2006.

Pela foto acima podemos observar que a mancha urbana está lo-
calizada na porção noroeste do quadro, seguindo a orientação sudeste/
noroeste do próprio trajeto do Rio Sorocaba; e no entorno da Represa já 
está desaparecendo a cobertura vegetal que ainda existe na transição entre 
a Represa e a área urbana, devido à topografia de altitudes mais altas da 
Serra de São Francisco, embora a tendência seja de aumento cada vez 
maior do espaçamento da mancha de cobertura vegetal contínua.

Há que se notar, entretanto, no canto superior direito da foto, que a 
área de morrotes já apresenta carência de cobertura vegetal significativa; as 
áreas ainda verdes são como linhas ao invés de ter formatos de manchas. 
Isto denota que devem estar próximas aos mananciais e cursos d’água; 
pela configuração do terreno são menos acessíveis e estão lá porque ainda 
são supridas pelas próprias águas que ali brotam.
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A Serra de Araçoiaba (onde está o Morro do Ipanema – marco da 
paisagem na região6) compreende uma intrusão ultrabásico-alcalina (Me-
sozóico, Cretáceo Inferior). (fig. 2.1.8, e 2.1.9). 

Sua paisagem foi descrita nas viagens de naturalistas (Saint-Hilaire, 
Spix e Martius) quando vieram ao Brasil no século XIX. 

Neste local teve inicio a primeira exploração e produção do ferro 
(metalurgia) no Brasil, com a criação da Real Fábrica de Ferro, onde o 
minério era retirado da magnetita associada provavelmente a um corpo de 
carbonatito alterado, no colúvio das encostas da intrusão.

Seu sitio já sofreu alteração ambiental (construção de represa por 
suecos no século XIX, para o funcionamento de uma fábrica de armas 
brancas), mas desde a década de 80 está protegido como Floresta Nacio-
nal de Ipanema, uma unidade de conservação ambiental controlada pelo 
IBAMA, embora com muitas invasões pelos   “sem-terra”  nas três últimas 
décadas.

Devido a ricos veios de ferro locais, e outros minérios, a Marinha 
do Brasil ali instalou uma fábrica de enriquecimento de urânio7  (ARA-
MAR, até hoje em Ipanema), para energizar submarinos nucleares. 

No inicio do século XXI, algumas instalações construídas e sub-
utilizadas foram objeto  de sondagem para a instalação de um campus de 
uma unidade de Universidade Federal na região de Sorocaba. Acabou não 
sendo possível, devido a um veto do IBAMA quanto ao uso8 e possível 
depredação da flora e da fauna locais. 

Fig 2.1.13 - Morro do Ipanema pelo Jornal Cruzeiro do Sul – 1978
fonte:www.cruzeironet.com.br/sorocaba/fasciculos350anos/fasci01/img/pg04_ em 10 de março 
de 2006.

MARCOS NA PAISAGEM

6 Veja foto do satélite nr. 
Xxx.

7 Em 1989, a população 
local protestou contra a 
instalação de ARAMAR 
ocupando a praça central 
de Sorocaba.

8 A HOLDERCIM, uma 
empresa mineradora, tam-
bém saiu das terras de Ip-
anema onde fazia explora-
ção de uma pedreira. 
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N
ota: Sorocaba localiza-se a  -27º30’06S e -47º 27’29W

 (próxim
o ao P

onto C
entral da Im

agem
 

da foto do satélite).
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Fig. 2.1.14. - Morro do Ipanema na região de Araçoiaba,, Sorocaba, e Votorantim. http://www.
google.com.br/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official, acesso em 07 de fevereiro 
de 2006.

Assim como precisamos de marcos na estrada para saber onde esta-
mos, o Morro do Araçoiaba servia de refencia na paisagem para o desloca-
mento dos índios, bandeirantes e depois tropeiros pela região sorocabana. 
Mesmo hoje, século XXI, ainda é possível distinguir a silhueta do Morro, 
pois a urbanização da cidade ainda possibilita entrever ao horizonte, no 
poente, em Araçoiaba da Serra.
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No Anexo 2.1.1. temos a Caracterização Geológica da área atu-
al do Município de Sorocaba, com os vizinhos municípios: ao leste de 
Alumínio, a nordeste com Itu, a noroeste com Porto Feliz, a oeste com 
Iperó, a sudeste com Araçoiaba da Serra, a sudoeste com Salto de Pira-
pora, e ao sul com Votorantim.

Geologicamente, essa área está representada por cinco tipos :

•I – Planície Aluvial;

•II – Topos e Vertentes Suaves;

•III – Baixas Vertentes;

•IV – Colinas e Morrotes;

•V – Morrotes e Morros.

Sendo que os tipos IV e V tem os seguintes sub-tipos:

•A – Substrato Granito

•B – Substrato Metassedimentos.

Para fins de análise desse mapa, o município está dividido neste 
capitulo em cinco áreas: leste, oeste, central, norte e sul.

Área Leste

Na parte do extremo sudeste do município está o distrito de Bri-
gadeiro Tobias, onde está o ponto mais alto de Sorocaba (Fazenda Briga-
deiro Tobias - 1028m).

A maior parte sudeste e leste do município é de um relevo do tipo 
dendrítico, onde, devido à combinação de morros, colinas médias e mor-
rotes, e ao tipo de solo de substrato granítico cristalino e metassedimentar 
(tipos IVA, IVB e VA), configura uma região rica em mananciais.

Também fazem parte da paisagem típica da região de Votorantim a 
Salto os matacões. Sobre eles, SMITH9 comenta: 

Fig. 2.1.15. - Matacão típico da região.
Fonte: http://www.geocities.com/ecosdaparaiba/images/matacao02.jpg

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DO MUNICIPIO DE SORO-
CABA, SP

9 Webber C. Smith – in 
http://www.sorocaba.
com.br/enciclopedia/ler.
shtml?1092559312.
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“(...) No trecho entre Votorantim e Sorocaba existem os matacões, que 
são grandes formações rochosas, com quebras na forma de cubos. A erosão é 
de cima para baixo, criando uma forma arredondada. Ao mesmo tempo, deve 
ter ocorrido a formação de solo, que encobriu parcialmente as rochas, que mais 
tarde reapareceram, deixando as esferas de granito expostas, provavelmente por 
mudanças climáticas. 

Aziz Ab’ Saber (geógrafo e professor), defende o ‘tombamento’ como 
patrimônio natural dos canyons paulistas. São fenômenos geológicos especiais, 
existentes no ponto de ruptura entre o planalto cristalino e sedimentar, que pro-
vocam formações como a cachoeira do rio Tietê em Salto e as gargantas do rio 
Sorocaba em Votorantim .”

Os mananciais aparecem na maior parte do leste do município, 
primeiramente na área sudeste demarcadas com os tipos IV e V, e depois 
mais acima e ao leste, com o aparecimento dos tipos II e III e  que con-
forma a planície aluvial (tipo I) dos rios Pirajibu-Mirim e Pirajibu, que 
correm para a parte central do município, onde o Rio Pirajibu desemboca 
na margem direita do Rio Sorocaba.

O Contribuinte da margem direita - O Rio Pirajibu 

Os pequenos pequenos córregos acima mencionados, através do 
relevo dendrítico da região, contribuem para formar os Ribeirões do Pi-
raju-Mirim e Pirajibu, que se localizam na parte leste do município de 
Sorocaba.

Descem através de topos e vertentes suaves e baixas, formando as 
duas principais planícies aluviais que contribuem para formar o Rio Pira-
jibu, que desagua na margem direita do Rio Sorocaba.

Vem em sentido sudeste-nordeste, descendo da Serra de São Fran-
cisco, configurando uma região bonita de morrotes em sua maioria ainda 
vertes pela vegetação remanescente de mata ou de pequenas culturas, pos-
síveis graças ás águas das vertentes e pequenos córregos.

Pelo antigo distrito de Brigadeiro Tobias passa a Rodovia Raposo 
Tavares, neste trecho ainda não duplicada, pois ainda falta resolver uma 
questão legal, cujo problema é passar a menos de 200 metros do Casarão 
do Brigadeiro Tobias, (exemplar de taipa de pilão tombado e restaurado 
uma vez pelo Condephaat), mas que atualmente está fechado pois está 
sem condições de uso pelo público. 

Em seus fundos, está um pequeno exemplar de córrego que carac-
teriza a região; dali se forma a planície aluvial do Piraju-Mirim. 

À frente, numa pequena planicie, (caracterizada pelo substrato 
metasedimentar) passa a linha férrea, pouco utilizada atualmente.

O Ribeirão Pirajibu atravessa então uma região de morrotes e mor-
ros de substrato granítico, que determinam outros mananciais que então 
contribuem, a extremo leste do município, para a formação da planície 
aluvial do início da micro-bacia do Pirajibu que, reprisando a direção sud-
este-nordeste de seu irmão mirim à esquerda, atravessam vertentes de co-
tas a aproximadamente 650 a 600 m, quando, após receber a contribuição 
dos outros mananciais da região norte da área do município, metassedi-
mentar, ainda esparsamente ocupada pela urbanidade, deságua na mar-
gem direita do Rio Sorocaba.
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Área Sul

 Ao centro da zona sul, na divisa com o município de Votorantim, 
entra na cidade o Rio Sorocaba, passando por baixo da Rodovia Raposo 
Tavares, hoje duplicada. Suas águas atravessam uma região do tipo VA, 
do tipo morrotes e morros de substrato granítico, continuação da faixa que 
vai de leste a oeste, e que caracteriza a transição entre o Planalto Atlântico 
para a Depressão Periférica.

 Na porção á margem esquerda do Rio Sorocaba está o assenta-
mento urbano mais antigo da cidade. 

 Após o substrato granítico, na margem direita aparece então coli-
nas médias e morrotes, de substrato metassedimentar tipo IVB. 

Área Central

 O Rio Sorocaba continua avançando em direção ao norte, encontra 
vários contribuintes, tanto do lado esquerdo (Córrego da Água Vermelha, 
Supiriri, quanto da margem direita (Lavapés, Piratininga, Matilde). 

 A área central está melhor descriminada na parte de córregos, mais 
adiante.

Área Norte

Após atravessar a parte central da cidade, o Rio Sorocaba vai em 
direção ao norte recebendo os córregos Tico-Tico, Curtume, Presídio, For-
mosa, Matadouro pela margem esquerda; pela margem direita recebe o 
Rio Pirajibu.

A região norte é configurada principalmente pela sua planície alu-
vial, (tipo I) e pelas baixas vertentes do tipo III;  e a cerca de cinco quilo-
metros da Rodovia Castelo Branco, toma a direção oeste e recebe as águas 
do córrego Itanguá, ma área oeste da cidade. 

No plano diretor vigente do município, esta área é a que recebe 
maior restrição a urbanização, destinando-se a expansão da área indus-
trial, pela baixa ocupação e proximidade da Rodovia Castelo Branco.

Área Oeste

 O Rio Sorocaba chega a sua cota mais baixa no município, de 550 
m , e suas águas determinam o limite municipal entre as cidades de So-
rocaba e Iperó, e segue em sua planície aluvial (tipo I) até chegar ao mu-
nicípio de Porto Feliz, no extremo noroeste de Sorocaba.

Entre esta área e o Ribeirão Ipaneminha, está uma região com to-
pos e vertentes suaves do tipo II e de baixas vertentes do tipo III que con-
figura a micro bacia do córrego Itanguá, a maior do município, com cerca 
de 40km2.

No extremo sudoeste do município está localizada outro recorte de 
morrotes e morros da faixa de substrato cristalino, numa continuidade do 
afloramento na região sul e leste do município, do tipo V. 
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O Ribeirão Ipaneminha 

Fig. 2.1.16 – Represa de Ipaneminha
Fonte: SAAE, 2006

Seguindo pela linha leste-oeste ao sul do município, aproximada-
mente pela Rodovia Raposo Tavares, neste trecho duplicado, chegando 
ao lado esquerdo do município de Sorocaba, no extremo sudoeste, com 
divisa com Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra, está uma região que 
apresenta uma configuração de morrotes e morros a 650m de altitude; de 
substrato granítico, que abriga pequenos córregos cujas águas são do Ri-
beirão Ipaneminha, (veja mapa 2.1..

As águas deste ribeirão contribuem para a Bacia do Rio Sarapuí, 
mas são controlados pelo SAAE10 local, (uma vez que se localizam dentro 
dos limites do município) e tem como principal figura geológica principal 
a micro-bacia do Ribeirão Ipaneminha do Meio, cujas águas atravessam 
as baixas vertentes juntamente com uma pequena região a oeste do mu-
nicípio de topos e vertentes suaves que novamente cedem lugar a baixas 
vertentes para configurar a micro-bacia do Córrego Itanguá, que tem a 
maior área de extensão (cerca de 40 km2, melhor detalhados quando da 
relação de córregos e características do Rio Sorocaba) do município, que 
deságua por último no Rio Sorocaba, quando este atinge então o vizinho 
município de Iperó, e o último vizinho a nordeste – Porto Feliz – na cota 
mais baixa do município, a 550 m de altitude, quando então o Rio Soro-
caba segue em seu caminho para desaguar, atravessando a região da De-
pressão Periférica, e após ter passado pelas cidades de Tatuí e Boituva, no 
Rio Tiete em Laranjal Paulista.

10 Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto
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Vossorocas

Fig. 2.1.17 – Vossoroca na terra metasedimentar
FONTE:http://www.mma.gov.br/img/ascom/fotos/gilbuesg.jpg, acesso em 25 de março de 
2006.

O município de Sorocaba tem várias vossorocas. Não aparece nos 
mapas, mas estão espalhadas pelo município, dependendo de sua configu-
ração metassedimentar associada a passagem das águas, e a intensidade 
das chuvas.

Na região central do município de Sorocaba, do sul em direção ao 
norte, e depois mudando seu curso para o oeste da cidade, passa o Rio 
Sorocaba, importante característica geológica da região, que influenciou 
historicamente o surgimento e foi determinante para a consolidação do 
assentamento urbano do qual o município leva o nome.

Seus córregos contribuintes provocavam as vorrosocas, que na lin-
guagem tupi, que habitaram suas margens em outros tempos, traduz-se 
por “terras rasgadas”, o aspecto visual do arenito metassedimentar provo-
cado pelo continuo passar das águas no substrato sedimentar, após descer 
do substrato granítico, através da configuração dendritica já mencionada.

Da corruptela do nome Vossoroca11  (que ainda persiste como um 
bairro do município da vizinha Votorantim) surgiu o nome do rio e da 
cidade.

11 Mossoró, no Rio Grande 
do Norte, também tem a 
mesma origem lingüística.
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Pelo Plano Diretor Municipal aprovado para Sorocaba ewm 2004, 
neste mapa estão delimitados:

- divisa entre os setores geomorfológicos “Planalto Atlântico” e 
“Depressão Periférica”, definida por uma linha aproximadamente 
retilínea, de direção SW-NE, marcada a grosso modo pela rodovia 
José Ermírio de Moraes, área urbana e rodovia SP-264 (estrada de 
Salto de Pirapora); o primeiro setor apresenta topografia mais ín-
greme e base granítica, com presença de matacões; e o segundo, de 
topografia mais suave, com presença de metasedimentos, propen-
sos a processos erosivos;

- limites das bacias hidrográficas, inclusive daquelas utilizadas 
como mananciais ou onde o serviço municipal de águas demonstra 
interesse em futura utilização, com suas respectivas sub-bacias: rio 
Pirajibú (e suas sub-bacias Itaquaraguataú; Pirajibú-Mirim, Apa-
recidinha e Pirajibú); e bacia do rio Ipaneminha, a montante da 
captação já existente; 

- planícies aluviais ou várzeas do rio Sorocaba e seus afluentes;

- limites da mancha urbana consolidada contínua, correspondente 
à área já urbanizada com grande densidade de edificações e pre-
domínio de superfície impermeabilizada, com poucos terrenos va-
gos;

- limite da área urbana em processo de ocupação, compondo uma 
mancha descontínua, com presença de muitos vazios urbanos, onde 
se localizam as maiores parte das glebas com diretrizes urbanísticas 
emitidas e parcelamentos em aprovação pela Prefeitura de Soro-
caba.

I.) MACROZONEAMENTO   AMBIENTAL

A partir do cruzamento gráfico dos elementos acima referidos, foi 
proposta a compartimentação do Município em macrozonas (ver 
mapa anexo – “Macrozoneamento”). As características das macro-
zonas e as recomendações para sua utilização para fins urbanos são 
apresentadas a seguir. 

1.) Zonas com Restrições SEVERAS à Urbanização, com-
preendendo:

1.a.) Várzeas ou Planícies Aluviais:

Estas zonas foram delimitadas a partir da Carta “Comparti-
mentação Geotécnica”. Sua base geológica é formada por 
sedimentos quaternários, de textura variada, e são marcadas 
por processos de enchentes sazonais. A maior parte desse com-
partimento não apresenta ocupação urbana, com exceção de 
diversas porções de várzea do rio Sorocaba situadas no interior 
da mancha urbana consolidada.

Onde ainda se apresentam desocupadas, a orientação básica 
é restringir sua urbanização a usos com baixíssimas taxas de 
ocupação e impermeabilização, e sem estabelecimento perma-

MAPA DE ADEQUAÇÃO AO ASSENTAMENTO URBANO  
(mapa 2.1.1)
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nente de população ou tráfego intenso e permanente de veícu-
los, tais como parques, clubes e outras atividades semelhantes.

No caso dos setores destas zonas que já se apresentam irre-
versivelmente urbanizados a orientação é que sejam objeto de 
projetos específicos visando minimizar riscos decorrentes das 
inundações periódicas a que se encontram sujeitos: obras de 
drenagem, relocação de população, readequação do sistema 
viário e quadras, etc. 

1.b.) Zonas de Proteção de Mananciais:

Enquadram-se, juntamente com as várzeas, entre as zonas de 
grandes restrições à urbanização. Estas restrições dizem respei-
to à necessidade de preservar a qualidade das águas em duas 
situações: 

1.b.1.) Zonas de Proteção de Manancial Tipo 1, 
correspondentes a bacias que contribuem para cap-
tações de água existentes – caso das sub-bacias do 
Pirajibú-Mirim e Ipaneminha.

1.b.2.) Zona de Proteção a Manancial Tipo 2, cor-
respondente à bacia hidrográfica do rio Pirajibú, a 
montante da bacia do Pirajibú-Mirim, considerada 
de interesse estratégico para futura utilização como 
manancial de captação para Sorocaba. 

Nestas zonas a orientação básica é garantir a qualidade da 
água para captação. Para atender a este objetivo deve-se, em 
primeiro lugar, garantir uma baixa densidade de ocupação 
para a zona como um todo, de modo a reduzir a poluição 
difusa. Adicionalmente, a urbanização deve garantir adequado 
equacionamento do tratamento e disposição dos esgotos. Uma 
das formas é através de empreendimentos urbanos com carac-
terísticas que viabilizem o tratamento individual dos esgotos 
em fossas sépticas e infiltração no solo, como no caso dos lote-
amentos com lotes maiores que 1.000 m2. Outra alternativa é a 
obrigatoriedade de tratamento de esgotos dos empreendimen-
tos através de soluções técnicas que exportem os efluentes para 
seu lançamento fora da bacia de captação, ou que resultem em 
efluentes com características físicas, químicas e biológicas tais, 
que possam ser lançados nos corpos d’água da bacia de capta-
ção, sem prejuízo da qualidade da água captada. 

As Zonas de Proteção a Mananciais (Tipo 1 e Tipo 2) têm seu 
território diferenciado em função da sua base geológica.

Os compartimentos Tipo 1-a e Tipo 2-a tem base geológica 
metassedimentar, sendo, portanto mais suscetíveis à erosão su-
perficial quando sob processos de urbanização. A erosão, por 
sua vez, é responsável pelo assoreamento dos cursos d’água e 
por inundações deles decorrentes. 

Para estes compartimentos recomenda-se evitar rigorosamente 
a ocupação das várzeas, a reserva de espaço nos empreendi-
mentos urbanos para futura construção de reservatórios de 
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contenção, e a adoção de medidas de minimização da erosão 
(recobrimento vegetal de taludes, minimização de terraplena-
gem, etc.). 

Os compartimentos Tipo 1-b e 2-b tem base geológica crista-
lina, menos sujeita a processos erosivos.

2.) Zonas com Restrições Moderadas à Urbanização:

Correspondem ao território de sub-bacias de cursos d’água não uti-
lizáveis como manancial, e com grande extensão territorial – Ipane-
ma, Itanguá e Matadouro, na margem esquerda do rio Sorocaba, e 
Itaguaraguataú na margem direita. São subclassificadas em Tipo 
“a” e Tipo “b”, sendo as primeiras aquelas com substrato geológico 
metassedimentar, e as segundas de base geológica cristalina.

Estas sub-bacias encontram-se em processo de urbanização, que 
ocorre principalmente a partir de suas cabeceiras. À medida que 
esta ocupação se intensifique e se expanda, são previstos reflexos 
no regime de escoamento dos cursos d’água – traduzindo-se espe-
cialmente em aumento de concentração nas chuvas intensas -, po-
dendo-se ainda prever processos de assoreamento e ocorrência de 
inundações decorrentes de erosão.

Desta forma, a urbanização destas zonas deve ser condicionada à 
adoção de medidas preventivas a problemas de drenagem - evitar 
rigorosamente a ocupação das várzeas, e reservar espaço nos em-
preendimentos urbanos para futura construção de reservatórios de 
contenção.

No caso das zonas do Tipo “a”, onde os terrenos são mais sujeitos 
à erosão, são também recomendáveis medidas destinadas a reduzi-
la, tais como a minimização de terraplenagem e a proteção vegetal 
de taludes.

3.) Zonas com Pequenas Restrições à Urbanização:

Classificam-se nesta categoria os territórios cuja base física apre-
senta-se favorável à urbanização, no que se refere às características 
topográficas, à base geológica e às condições de drenagem. Cor-
respondem à região central da mancha urbana, incluindo o centro 
histórico e suas áreas de expansão imediata em ambas as margens 
do rio Sorocaba, suas extensões para o sul até o limite com Vo-
torantim, e para o norte, inclusive a quase totalidade do território 
municipal ao norte da linha formada pelos rios Sorocaba e Pira-
jibú. 

Caracterizam-se por topografia suave e pelo fato de conterem sub-
bacias hidrográficas de pequeno e médio porte. Do ponto de vista 
geológico, são subclassificadas em Tipo “a” e Tipo “b”, sendo as 
primeiras aquelas com substrato geológico metassedimentar, e as 
segundas de base geológica cristalina.

Dadas às características acima expostas, estas zonas não requerem 
cuidados especiais para sua urbanização, cabendo apenas a reco-
mendação, nas zonas do Tipo “a”, onde os terrenos são mais sujei-
tos à erosão, de medidas destinadas a reduzi-la, tais como a minimi-
zação de terraplenagem e a proteção vegetal de taludes. Nas zonas 
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do Tipo “b” deve-se atentar para eventual presença de matacões 
subterrâneos ou superficiais, que podem dificultar implantações 
prediais e, principalmente, de infra-estrutura subterrânea, além de 
poderem  potencializar riscos de desestabilização nas intervenções 
em terrenos íngremes.

II.) ADEQUAÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA AO MACROZO-
NEAMENTO 

Em sua origem colonial, a cidade de Sorocaba desenvolveu-se em 
áreas fisicamente bastante propícias à ocupação urbana - à margem 
esquerda do rio Sorocaba, em terrenos com boa estabilidade geo-
técnica e que não demandaram cuidados técnicos especiais para as 
edificações e nem causaram grandes impactos no meio físico lin-
deiro, hoje correspondente às áreas mais centrais da cidade.

Em sua significativa expansão até a década de 60, a cidade extrava-
sou os limites da linha férrea – ao norte – e do rio Sorocaba – a 
leste -, mas continuou a ocupar regiões bastante adequadas à ur-
banização. Mas no grande crescimento ocorrido a partir dos anos 
70, observa-se um crescimento para compartimentos territoriais de 
maior complexidade para a ocupação urbana, os quais demandam 
cuidados especiais ou até mesma a não indução da urbanização, 
cuidados estes nem sempre observados. 

Na expansão imediatamente ao Sul das áreas mais centrais, os ter-
renos são bastante favoráveis à ocupação. Entretanto, partes das 
várzeas do rio Sorocaba e seus afluentes foram inadequadamente 
ocupados, o que resultou em áreas com inundações recorrentes 
e na necessidade de obras – ampliação e ajustes de canalizações, 
construção de dispositivos de controle de vazão (“piscinões”), etc. 
- para saná-las. 

Imediatamente ao norte da região central, em faixas nas duas mar-
gens do rio Sorocaba, os terrenos – com exceção das várzeas - tam-
bém não apresentam restrições à urbanização, não se verificando 
inadequações significativas na expansão urbana que se desenvolveu 
neste sentido.

A expansão mais recente, tanto a leste quanto à oeste das áreas 
mais centrais, avança sobre compartimentos que exigem cuidados 
especiais. A oeste esses compartimentos correspondem às sub-ba-
cias dos córregos Itanguá e Matadouro, bastante extensas e com 
substrato geológico bastante suscetível à erosão. Como a ocupação 
vem ocorrendo a partir das cabeceiras das bacias, a erosão, inevitáv-
el na urbanização, e especialmente mais intensa em assentamentos 
habitacionais de baixa renda, bem como conseqüente assoreamen-
to das várzeas, ainda não configura situações muito problemáticas 
para a drenagem. O avanço e a intensificação da ocupação deste 
vetor de crescimento da cidade deverá criar problemas, especial-
mente nos setores inferiores das bacias. Estes problemas poderão 
ser evitados com a reserva de faixas não edificáveis ao longo desses 
córregos, com ocupação cuidadosa das cabeceiras, de modo a re-
duzir a erosão – projetos cuidadosos de terraplenagem, proteção 
vegetal de taludes, etc.



Sandra Yukari Shirata Lanças 73

A leste existe a mesma problemática e os mesmos cuidados devem 
ser tomados. Ainda mais a leste, nas bacias do rio Pirajibú-Mirim 
e Pirajibú, os terrenos são predominantemente de base geológica 
cristalina, e menos sujeitos à erosão. Entretanto, estas bacias são 
mananciais de interesse estratégico para o Município e sua ocupa-
ção deve ser evitada ao máximo, através de Zoneamento restritivo 
e da não melhoria da acessibilidade às áreas já ocupadas – como os 
bairros de Brigadeiro Tobias e Aparecidinha. Apenas empreendi-
mentos de baixa intensidade de uso e com soluções de saneamento 
de alta eficiência e segurança devem ser admitidos. 

Os mesmos cuidados devem ser tomados na bacia do rio Ipanemi-
nha, no setor sudoeste do Município, junto à divisa com Votoran-
tim, por se tratar também de manancial utilizado para abastecimen-
to público.

Cabe ainda menção aos setores com embasamento geológico graníti-
co, na região leste e sul do Município, onde a presença de matacões 
– superficiais ou subterrâneos - pode configurar problemas para a 
ocupação, especialmente no que se refere à implantação de redes 
subterrâneas de infra-estrutura e a riscos de instabilidade em setores 
mais íngremes. 

ABASTECIMENTO 

São três os mananciais responsáveis pelo abastecimento da popula-
ção de Sorocaba: As Represas do Clemente/Itupararanga12, do Ipanemi-
nha que juntas correspondem a 85% do total captado, somando-se ao do 
córrego Piraju-Mirim, com mais 10%. Os 5% restantes são provenientes 
de poços tubulares profundos, que o SAAE de Sorocaba contabiliza como 
22. çpoços. (SAAE, 2006)  

A população de Sorocaba tem 99,31% das casas abastecidas com 
água potável e encanada. 

As águas do Rio Sorocaba, represadas na Represa de Itupararanga, 
garantem por gravidade, o abastecimento da cidade de Sorocaba (63%) e 
de outras cidades vizinhas. 

O órgão atuante para as questões da água em Sorocaba é o SAAE13, 
que recebe a água diretamente por gravidade da Represa de Itupararanga 
e trata-a na ETA14 Cerrado daí distribuída por inúmeros ramais pelos bair-
ros da cidade, chegando até a região norte. 

O problema do rompimento da principal adutora que abastece a 
população de Sorocaba em 2004 fez o SAAE replanejar o futuro. Para 
uma população estimada de 920 mil habitantes em 2030, que demandará 
um consumo de 3.2 mil litros de água tratada/ segundo, está se prepa-
rando a descentralização do sistema, para acabar com a dependência da 
ETA Cerrado. 

Com a construção das ETEs ao longo do Rio Sorocaba, a água 
a ser captada será mais limpa , e o SAAE pretende construir nova ETA 
na Zona Norte da cidade, quando alega que poderá então ter mais 1,6 
mil litros/segundo para abastecimento de água potável para a população, 
que atualmente é de 2,2 mil litros/segundo, tornando possível mais uma 

12  Nova nomenclatura em 
homenagem ao Sr. Clem-
ente, responsável pela ma-
nutenção física de Itupara-
ranga.

13 SAAE – Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto, au-
tarquia que maneja os re-
cursos de água e esgoto na 
cidade de Sorocaba.
14 ETA – Estação de Trata-
mento de Água. 
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segunda opção de abastecimento, além da possibilidade de alternância de 
uma ou outra se necessário.

Para isso está pleiteando atualmente junto a Câmara Municipal de 
Sorocaba a autorização para um empréstimo de 67 milhões à CEF local. 
Se não for atendida, o SAAE teme que haja colapsos no sistema de abas-
tecimento a partir de 201015. 

Bacia da Represa de Clemente/ Itupararanga

Para fins de esclarecimento da questão do abastecimento de água 
potável para o município, alguns dados da Represa de Itupararanga são 
mencionados a seguir16:

 “(...)Foi objeto de discussão no Comitê de Bacia Hidrográfica do rio 
Sorocaba e Médio Tietê CBH-SMT, na imprensa regional e na Assem-
bléia Legislativa do Estado de São Paulo entre os anos de 1996 e 2000, a 
importância da represa de Itupararanga para abastecimento de água da 
população da bacia do rio Sorocaba (63%). Discutia-se, também, a neces-
sidade da elaboração de estudos que subsidiassem a promoção de usos 
múltiplos e proteção da represa. 

A represa de Itupararanga foi construída pela LIGHT para gerar energia 
elétrica e entrou em operação em 1912. A represa está localizada no alto 
curso do rio Sorocaba, maior afluente do rio Tietê pela margem esquerda, 
e situa-se na sub-área conhecida por Médio-Tietê. A bacia hidrográfica 
do rio Sorocaba, é a segunda maior do Médio-Tietê, sendo a do Piraci-
caba a maior. A bacia do rio Sorocaba possui uma área de drenagem de 
5.296 Km², seu desenvolvimento se faz no sentido Sul-Leste, apresenta 
um comprimento aproximado de 120 Km e uma largura média de 50 
Km. A represa de Itupararanga controla uma área de drenagem de 936,51 
Km², tendo aproximadamente 26 Km de canal principal e 192,88 Km 
de margens, e ocupa, parcialmente, os seguintes municípios: Ibiúna, Pie-
dade, São Roque, Cotia, Vargem Grande Paulista, Mairinque, Alumínio 

CARACTERIZAÇÂO HIDROLÓGICA

Fig. 2.1.18 – Represa de Clemente / Itupararanga
Fonte: SAAE Sorocaba - 2006

16  Fonte: http://www.sosi-
tupararanga.com.br/bib-
lioteca/index.asp acessado 
em 21 jul 2005.

15 Jornal Cruzeiro do Sul, 
Suplemento Especial, 
30/12/2005. Sorocaba, 
SP.
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e Votorantim. Os principais formadores do rio Sorocaba, Sorocamirim e 
Sorocabuçu, formam a represa de Itupararanga, e nas áreas de drenagem 
destes dois rios se concentram os maiores problemas ambientais observa-
dos neste estudo. Seu uso agrícola é intensivo, e consta basicamente de 
pequenos proprietários ( em média 4,5 alqueires ) que se dedicam ao cul-
tivo de morango, cebola, batata, tomate e outras olerícolas. Os sistemas 
de cultivo dessas espécies envolvem a utilização intensiva de pesticidas e 
em geral são irrigadas. Na margens da represa de Itupararanga, além do 
uso agropecuário, tem sido observado o aumento de áreas ocupadas por 
empreendimentos imobiliários, como chácaras e casas de recreio. 

O rio Sorocaba, onde forma a represa de Itupararanga, é o responsável 
por grande parte do abastecimento de água dos seguintes municípios: So-
rocaba, Votorantim, Mairinque, Alumínio, Ibiúna e São Roque (popu-
lação abastecida em torno de 800.000 habitantes). Além de representar 
um manancial com boa qualidade de água em sua maior parte, possui, 
principalmente em sua margem direita, grande porção contínua de área 
natural, constituindo importante remanescente vegetal e de refúgio para 
fauna. 

Devido a intensa atividade de mineração de areia na região observou-se 
altos níveis de assoreamento, principalmente nas cabeceiras da represa 
de Itupararanga. O uso indiscriminado da irrigação, e, o desmatamento 
ciliar também tem contribuído para o aumento do assoreamento dos cor-
pos d’água na região. 

As principais atividades antrópicas que tem comprometido a qualidade 
ambiental da represa de Itupararanga são : 

a) Loteamentos que desconsideram critérios ambientais em sua implan-
tação (tratamento de esgotos, manejo adequado do solo e desmatamen-
tos). 

b) Intensa atividade de mineração (areia) 

c) Uso intensivo de irrigação 

d) Utilização indiscriminada de agrotóxicos 

e) Falta de zoneamento territorial que discipline uso e ocupação do solo. 

 Há três anos (2004) montado um comite especialmente para gerir 
as questões da Represa de Itupararanga, formados por representantes das 
cidades do entorno da Represa. Este comitê atualmente não tem entre 
seus membros um representante da cidade de Sorocaba. 

 Grupos de estudos universitários da região da área ambiental estão 
levantando os dados necessários para colaborar com este comitê para a 
elaboração um plano de gestão ambiental da Represa de Itupararanga, 
uma vez que os problemas já foram constatados no entorno da represa, 
e suas águas, embora de qualidade ainda boa, podem futuramente não 
continuar com as características necessárias a potabilidade, prejudicando 
o abastecimento de uma população de aproximadamente 1.3 milhão de  
habitantes.
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A caracterização física e sócio-econômica da 10ª. Unidade de Ger-
enciamento de Recursos Hídricos consta de forma sucinta, na Tabela 1.

ÁREA DA 
BACIA

( km 2 )

Tietê/
Sorocaba 9,09 2,56

VAZÃO MEDIA 
ESPECIFICA (l/s

km 2 )

VAZÃO
MÍNIMA

ESPECIFICA

(l/s km 2 )

14.850 Depressão Periférica e 
Cuestas Basálticas

Permiano Indiso 
Pré-Cambriano e 
Carbonífero
Superior

C-Cristalino Pct-
Tubarão Kjb-
Botucatu

UNIDADE
DE GESTÃO

GEOMORFOLOGIA GEOLOGIA AQÜÍFEROS

Tabela 1 - UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO
FONTE: http://www.fiorgeograf.com.br

Pertencente ao Sistema Médio Tiete, sendo a 10ª Unidade Geren-
ciada de Recursos Hidricos, do Estado de São Paulo, a bacia do Rio Soro-
caba tem segundo SMITH17, as seguintes características: 

“A bacia do rio Sorocaba situa-se na sub-área conhecida por Médio Tietê, 
da qual é a segunda maior bacia hidrográfica. Está localizada no trecho 
superior do Planalto Atlântico e parte na Depressão Periférica, nos aflo-
ramentos do grupo Tubarão na bacia sedimentar do Paraná. 

(...) A bacia apresenta uma declividade média de 0,28%, mostrando que 
possui, em média, baixa velocidade de escoamento. 

O relevo é classificado como ondulado, caracterizado por vertentes e altos 
de serra, com altitude média de 632 e máxima de 1028 metros em relação 
ao nível do mar. 

O solo é caracterizado como podzólico vermelho-amarelo, com textura 
argilosa cascalhenta, muito argilosa; latossolo vermelho-escuro de textura 

A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SOROCABA

17 SMITH, W. C. in http://
w w w. s o r o c a b a . c o m .
br/enciclopedia/ler.sht-
ml?1092559312, em 27 de 
março de 2006.
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argilosa; latossolo vermelho-amarelo com textura média argilosa. Ocor-
rem também litossolos, que são pouco desenvolvidos geralmente com de-
pressões. 

O clima é quente, predominantemente tropical, com inverno seco, com 
clima mesotérmico úmido, sem estiagem. As temperaturas médias são 
máxima de 26,6 °C e mínima de 16,7 °C (Almeida, 1964).

A precipitação média anual está em torno de 898,4 mm (IBGE, 1958). 

As descargas mínimas do rio Sorocaba no rio Tietê, considerando a vazão 
de efluente de 7m³/s na represa de Itupararanga, são da ordem de 13m³/s 
e as vazões médias históricas de longo curso são de aproximadamente 
45m³/s (Núcleo Engenharia, 1993). 

Em relação à geologia, a nascente do rio Sorocaba está situada no Plan-
alto de Ibiúna, apresentando relevo suave. A estrutura deste relevo é for-
mada sobretudo por rochas graníticas e ortognáisses (IBGE, 1958).

 A bacia possui uma área de drenagem de 5.269 km², abrangendo 22 mu-
nicípios: Alumínio, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Cerqui-
lho, Cesário Lange, Cotia, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Laranjal Paulista, 
Mairinque, Piedade, Salto de Pirapora, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, 
Tatuí, Tietê, Vargem Grande Paulista e Votorantim”.

Sobre a bacia, ainda deve-se mencionar que atravessa uma região 
altamente urbanizada -     86,4%; e além dos problemas associados aos 
locais com erosão crítica,  e  87% do esgoto urbano são despejados sem 
tratamento em suas águas; portanto um dos objetivos a se alcançar seria a 
construção de estações de tratamento de esgoto; outros contribuintes para 
a melhoria seria o controle da erosão através do controle das águas pluvi-
ais; para isso a educação ambiental será necessária, uma vez que existem 
dentro da área da bacia quatro APAs estaduais , sete municipais e sete  
áreas naturais tombadas. (veja figura abaixo).

Pelo mapa acima sabemos que a qualidade da água em nossa região, 
colhida diretamente do rio, está com a qualidade já comprometida, tendo 
que ser tratada pelo SAAE. 
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Neste mapa estão colocadas as bases topográficas, os rios, córregos 
e mananciais junto a vegetação significativa remanescente, de acordo com 
os dados recebidos do PMS, e interpolados com os dados dos loteamentos 
(em vermelho) que estão sendo propostos para aprovação junto aos orgãos 
competentes da prefeitura, para uma interpretação sobre o estado atual da 
área municipal.

É possível observar claramente onde está a região da Serra de São 
Francisco e seus inúmeros mananciais configurando a micro-bacia do Rio 
Pirajibu-Mirim e Rio Pirajibu; o percurso dos córregos e a formação da 
parte meandrica e a planície aluvial do rio Sorocaba, além da do Ribeirão 
Ipaneminha; 

Observa-se que a pouca vegetação (em verde) remanescente existe 
somente quando próxima aos cursos de água; estão localizadas em sua 
maioria nas cabeceiras na região de morros a sudeste e leste do município, 
cujas próprias caracteríisticas locais dificultam o acesso ao lugar e a sua 
urbanização. 

Nas áreas onde as áreas são mais planas e não há a presença dos 
mananciais ou são de ocupação mais antiga e o solo é mais propenso a 
matacões (afloramentos graníticos do substrato granítico), não resta quase 
nada de vegetação natural.

Mesmo em sua várzea, quando adentra o município de Sorocaba, 
ao cruzar a Rodovia Raposo Tavares, o Rio Sorocaba pouco tem de vege-
tação significativa que lembre a lei federal ou do seu próprio Plano diretor 
que determina que deveria ter protegidas as suas margens com mata ciliar 
uma medida de pelo menos 60 m de  distância a partir da cota do rio.

Outro dado deste mapa que podemos captar é que a maioria dos 
novos loteamentos propostos (em vermelho) estão justamente localizados 
próximos a cursos de água com mata remanescente. Há um, inclusive, 
localizado ao lado do rio, na sua várzea e aproximadamente no centro da 
área de Sorocaba que há anos aguarda a aprovação da prefeitura, que diz 
que não será aprovado, pois está na parte do rio em que as várzeas ainda 
permanecem com as margens vegetadas, e não há interesse em aprovar 
um condomínio neste local, uma vez que o rio ainda é meândrico naquela 
localidade pois a retificação ocorreu até a ponte de Pinheiros até a ponte 
do Pinga-pinga, e que o Plano Diretor recomenda especificamente que as 
marginais não sejam continuadas a partir dali em seu traçado lindeiro ao 
rio para justamente preservá-lo. 

A prefeitura está construindo na margem esquerda do Rio Soro-
caba, no Jardim Abaeté, uma bacia de contenção de concreto armado, 
(vulgo “piscinão”) ao custo inicial de 2 milhões de reais, - alegando que 
estaria economizando 8 milhões de reais, pois se fosse desapropriar as 
famílias moradoras do Jardim Abaeté -  para evitar que as casas dessas 
famílias, que foram construídas em cotas abaixo do N.A.18  do Rio Soro-
caba (e na aprovação do loteamento pela prefeitura municipal nos anos 
80 – e na compra dos moradores já se sabia disso – pois a maioria das 
casas tem degraus para se adentrar nelas) sejam inundadas pelas águas 
durante a época de cheia da várzea (como em toda chuva de nível pluvio-
métrico mais alto) acontece.

MAPA DE CARACTERIZAÇÃO GERAL (ANEXO 2.1.2.)

18 Nível de água. 
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Na outra margem direita do Rio foi construída e inaugurada (2004) 
a primeira estação de tratamento de efluentes a Estação de Tratamento 
de Esgoto Sorocaba 1 (ETE-1) de Sorocaba. Já está em funcionamento: 
desde maio do ano passado, o rio deixou de receber 50 milhões de litros de 
esgoto por dia, quando entrou em operação. 19 

Faz parte de um plano maior do SAAE de Sorocaba, que pretende 
construir mais quatro estações de tratamento de esgotos em locais estra-
tégicos para no futuro garantir a qualidade de água a ser captada do Rio 
Sorocaba para uma nova ETA a ser construída na zona norte da cidade, 
assim tendo uma alternativa à dependência por hora quase que total da 
Represa de Itupararanga.

RIOS, CÓRREGOS E MANANCIAIS
1. RIO SOROCABA

Ao centro e no sentido sudeste-noroeste, a área urbanizada do mu-
nicípio é atravessada pelas águas do Rio Sorocaba, principal afluente da 
margem esquerda do Rio Tietê, pertencendo ao Sistema da Bacia do Mé-
dio Tiete, na unidade 10. 

Está recebendo intervenções (construção de ETE20, e bacia de con-
tenção em concreto (piscinão) na várzea do Rio onde se localiza o Jardim 
Abaeté, bairro construído e aprovado abaixo da cota do N.A. normal do 
Rio Sorocaba.

Historicamente, este rio, embora uma barreira natural que seria 
transposta, sempre foi o elemento determinante, primeiro para a escolha 
do local para o bandeirante português que aqui veio tomar posse e fundar 
um povoado, segundo para os tropeiros que por ele passaram a vau no 
trecho onde hoje está a ponte que interliga a Rua XV de Novembro com a 
Avenida São Paulo; terceiro para a instalação de fábricas e a consequente 
necessidade da construção da ferrovia por Matheus Maylaski, e nos dias 
de hoje pelas inundações decorrentes de chuvas, quando suas águas ocu-
pam as várzeas, hoje ocupadas por vias marginais e até loteamentos que 
não deveriam ter sido ali construídos a priori. 

19 http://tvtem.globo.
com/bomdiasorocaba/, 
acesso em 22 de março de 
2006.

20 ETE- Estação de Trata-
mento de Esgoto.
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Segundo SMITH21, o Rio Sorocaba: 

...”Ao longo dos anos passou por profundas alterações, das exuberantes 
matas existentes nos séculos XVI, XVII e XVIII, até sua ausência nos dias 
de hoje.

Da água limpa e repleta de peixes, ao liquido poluído onde agonizam nos 
dias de hoje, algumas espécies de peixes, garças, cágados e capivaras. 

O rio Sorocaba presenciou também inúmeros fatos históricos importantes 
para o Estado de São Paulo e para o Brasil, como os tropeiros, as visitas 
da família real e as viagens naturalistas.22 Em seu leito e no de seus tribu-
tários foram construídas as primeiras barragens e as primeiras escadas 
de peixes do Brasil e de suas águas partiram desbravadores em busca do 
sertão...”

Fig. 2.1.19. - Usina Cultura e Rio Sorocaba
Fonte: PMS, 2004. 

Além disso, é o mais importante manancial da região, onde 1,2 milhão 
de pessoas, além das indústrias e agricultura utilizam suas águas. Às suas 
margens cresceram importantes cidades como Sorocaba, Votorantim e 
Cerquilho, utilizando seu principal recurso, a água. 

O Rio Sorocaba nasce ao lado poente da Serra do Mar, no planalto de 
Ibiúna, a mais ou menos 900 metros de altitude, entrando na pré-serra, 
em curso acidentado. Atravessa a serra de São Francisco, formando os 
grandes saltos de Itupararanga e Votorantim. A maioria de suas nascentes 
estão situadas nas vertentes da serra de Paranapiacaba, em cotas da ordem 
de 1000 metros, e se desenvolve no sentido geral Sudeste para Noroeste.

Foto lado esquerdo 2.1.20. - Garça sobrevoando o Rio Sorocaba. 
Fonte: http://site.cruzeironet.com.br/sorocaba/fasciculos350anos/fasci01/pg04.shtml, acesso 
em 19/3/6.
Foto lado direito 2.1.21. - Sorocabano Luiz Carlos Lopes revive os momentos de menino ao pes-
car no rio Sorocaba. Fonte: http://tvtem.globo.com/bomdiasorocaba/ acesso em 22/03/06

21 SMITH, W. C. – in 
http://www.sorocaba.
com.br/enciclopedia/ler.
shtml?1092559277, Peixes 
do Rio Sorocaba. Soroca-
ba, 2004.

22 Nota da autora. Vários 
personagens estrangeiros 
como Debret, xxx , que 
aqui vieram em expedições 
científicas  deixaram ilus-
trações que nos relatam 
como eram as paisagens 
outrora. (Salto de Votoran-
tim, Fazenda Ipanema, 
tropeiros).
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Assume a condição geomorfológica de rio subseqüente até chegar a 
sua desembocadura, percorrendo sinuosamente os terrenos do grupo 
Tubarão. Até chegar à cidade de Sorocaba é um rio de montanhas, com 
grande desnível. De Sorocaba em diante seu curso é mais suave. Dentro 
do município de Sorocaba, o rio foi retificado desde a ponte dos Pinheiros 
até a ponte do Pinga-Pinga. 

 O rio Sorocaba, principal rio da bacia, é formado pelos rios Sorocabuçu 
e Sorocamirim, cujas cabeceiras se encontram nos municípios de Ibiúna, 
Cotia, Vargem Grande Paulista e São Roque.

Deságua no rio Tietê em seu trecho médio superior, no município de 
Laranjal Paulista. É margeado pelas seguintes cidades: Ibiúna, Votoran-
tim, Sorocaba, Iperó, Boituva, Tatuí, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Pau-
lista).

Considerado o maior afluente da margem esquerda do rio Tietê, possui 
180 km de extensão em linha reta e 227 Km, considerando seu leito em 
seu trajeto natural. Sua vazão regulada é de l3 m3/s.”

 O SAAE de Sorocaba está fazendo consideráveis intervenções na 
paisagem da cidade, objetivando, como esclareceu seu diretor (há mais de 
dez anos) a despoluição do Rio Sorocaba para tratamento e futuro abas-
tecimento da população com a água tratada; uma alternativa a dependên-
cia unilateral ora imposta pelas condições das adutoras de Itupararanga. 

 Além disso, a partir de 2008 a água será cobrada pelo comitê de 
Bacias pela água coletada e despejada. 

 A população da cidade que habita as áreas mais baixas próximas as 
margens dos córregos e rios também esperam intervenções. Foi construído 
o “piscinão do Jardim Abaeté” com grande sucesso de operação e de visi-
tas públicas. A população está se mobilizando para reinvindicar ações de 
melhoria (aos olhos do cidadão) como construção de outro piscinão no 
Parque Vitória Régia – tida como técnica e economicamente inviável pelo 
diretor do SAAE.

Sub-Bacias: Córregos

O Rio Sorocaba recebe vários contribuintes em sua passagem pelo 
município de Sorocaba, cursos d’água de menor porte, mas que também 
contribuem, e em alguns casos, são causadores de alagamento de mora-
dias, fábricas, ruas e parques da cidade. 

A principal bacia é a do Rio Sorocaba e as sub-bacias do município 
são as seguintes: 
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• Rio Sorocaba: 

                 Área de abrangência (km2)  Perímetro(km)

1. córrego Água Vermelha   12,71    14,912 

2. córrego Supiriri      5,64    10,163

3. córrego Lavapés      5,33    13,314

4. córrego Piratininga      2,81      7,837

5. córrego Matilde      6,33    13,054

6. córrego Tico-Tico      0,74      3,642

7. córrego Curtume Teodoro Mendes    2,46      6,630 

8. córrego Presídio      2,30      6,450

9. córrego Formosa      4,14      9,992

10. córrego Matadouro    14,40    19,988

11. córrego Itanguá    40,66    31,993

Por uma questão de facilidade e ordem, os córregos forma relacio-
nados de acordo com a sua foz no Rio Sorocaba. Dessa forma o primeiro a 
aparecer foi o córrego Água Vermelha, o segundo o Supiriri e assim suces-
sivamente até a foz do Itanguá. (O diagrama está sem escala.)

Delimitação das Bacias de Drenagem

Para esta delimitação usa-se o método do divisor de águas, baseado 
nas formas das curvas de nível e cotas dos pontos de picos e selas.

As áreas destas bacias e sub-bacias serão utilizadas quando do cál-
culo das vazões de projeto, uma vez que se trata de um dos elementos 
fundamentais nesse processo.

Uma vez delimitadas as bacias de drenagem, suas áreas foram cal-
culadas pelo processo de digitalização em mesas e o cálculo das áreas por 
software especializado. 

Veja mapa 3.2.na próxima página, com a delimitação das bacias de 
drenagem do rio Sorocaba.
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CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS INUNDÁVEIS, POR CÓR-
REGOS

A seguir, dados trabalhados a partir de um relatório do SAAE, ilus-
trado e atualizado por esta pesquisadora, estão as descrições dos princi-
pais córregos de Sorocaba, com relação a área inundáveis.

1   Córrego Água Vermelha

O Córrego Água Vermelha é afluente do Rio Sorocaba  em sua 
margem esquerda. Possui um bacia de drenagem cuja área total é 
igual a 12,71 km2 e um perímetro de contorno igual 14,91 km. Esta 
bacia  na sua margem esquerda, perto do centro da cidade, é to-
talmente urbanizada de forma densa, onde predomina a atividade 
comercial. 

Na sua margem direita predomina o padrão residencial, sendo que 
no seu trecho médio o padrão das construções é alto, onde nota-se 
a presença de jardins e quintais. No trecho superior, isto é, a mon-
tante da rodovia Raposo Tavares, predominam os sítios, chácaras e 
pequenas indústrias. 

É notório o aumento da impermeabilização da bacia na sua parte 
de montante, principalmente na região do Carrefour e Esplanada 
Shopping. Esta tendência deve se manter ou até aumentar, uma vez 
que esta área tem valorizado muito ultimamente, e, portanto, gera 
uma procura tanto para moradias como para comércios e/ ou ser-
viços.

Os pontos de inundações relatados pela população são basicamente  
aqueles que estão próximos à estruturas como bueiros e/ ou en-
trada de galerias, como o que ocorre na travessia sob a Rodovia 
Raposo Tavares. 

Este córrego corre praticamente todo a céu aberto, onde foi possível 
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verificar o grau de material carreado. Em alguns pontos até existe 
extração de areia de forma manual, como na Vila Jardini.  

Ao longo do córrego foi possível identificar áreas onde poderá ser 
estudada a viabilidade da implatação de “Piscinões” com o objetivo 
de reduzir os picos de cheias nos trechos jusantes. 

Percorrendo um pouco mais para jusante tem outro ponto que tudo 
indica ser ótimo para um “Piscinão”, pois este ponto está na con-
fluência de dois  córregos. 

As margens baixas do córrego são um fator limitante, quando se fala 
em capacidade de vazão. Esta característica é marcante no Água 
Vermelha na região da rua Padre José Carlos, próximo à torre da 
Rádio Clube de Sorocaba. Vila Jardini ( Travessia na Rua Visconde 
do Rio Branco )

Um pouco antes do cruzamento do córrego Água Vermelha com 
a Rua Visconde de Rio Branco, a Prefeitura fez uma pequena ca-
nalização de cerca de 30,0 m, apenas, talvez para viabilizar uma 
nova alça de acesso à Rua Cap. Bento M. Jequitinhonha, mas 
não deu prosseguimento às obras, que estão sendo retomadas 
agora.(fev/2006) 

Desde então as cheias se repetem quando da ocorrência de chuvas 
mais intensas. Um pouco mais a montante existem interferências 
de pelo menos duas tubulações de esgoto que atravessam o curso 
d’água em cotas baixas. 

Esse trecho tem declividade muito baixa e só não está completa-
mente assoreado porque é feita extração de areia, conforme pode 
ser visto atualmente à margem direita. Note-se que são duas traves-
sias, uma conforme citado e outra logo após o córrego percorrer a 
céu aberto cerca de uns 15,0 m., para então cruzar a rua Visconde 
de Rio Branco. Foto 08.

Não se tem notícias que antes dessa intervenção da Prefeitura, o 
local causasse alguma cheia.

Nota-se uma tubulação de esgoto de diâmetro 300 mm obstruindo 
a saída de um grande afluente. 

Na foto 10 pode ser vista uma grande área em que a possibilidade 
de implatação de “Piscinões” deva ser levada em conta.

Outro ponto que vem apresentando problemas é o de junção da 
Rua Assunção com a Av. Antônio Comitri, onde o afluxo de águas 
vem dos três sentidos, sendo que algumas tubulações estão bem 
comprometidas pelo lixo. 

No cruzamento das Avenidas Antônio Comitri com a Washington 
Luiz há um sistema de “proteção” que merece ser citado, pois a 
travessia conta com duas tubulações de diâmentro de 1,5m. Porém, 
uma das tubulações é “protegida” por uma parede que só  permite 
a entrada de água pela lateral. 

O SAAE vem intervindo bastante e de forma positiva, como é o caso 
das ruas Ruas Padre Antonio Moreira e Barão de Mauá. Vale ob-
servar se a tubulação que aparece não dificulta o fluxo das águas.
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Canalização de um afluente no Parque Campolim 

É um dos pontos de cheias mais polêmicos do município. Nunca 
havia tido problemas, até que no início de 1993 alguns empreend-
edores iniciaram a canalização de um afluente do Água Vermelha,  
para viabilizar em cima do curso d’água, a construção de um shop-
ping gastronômico.

As obras acabaram por ser embargadas em maio de 1993 por ação 
da Polícia Florestal e envolvendo o Ministério Público. 

Algum tempo depois chegaram a um acordo e já em outubro de 
1993 as obras tiveram continuidade, utilizando-se tubos ARMCO, 
e encerrada em março de 1994. 

Na primeira chuva mais intensa, em 11/07/94, toda a região foi 
inundada, exatamente no ponto inicial da canalização. As cheias 
tornaram-se então uma constante, com registros em 14/01/95, 
31/01/95 e 15/12/96, além de algumas eventualmente não de-
tectadas neste levantamento. 

Ocorreu que, antes, as águas de drenagem pluvial que chegavam ao 
ponto, fluíam normalmente através das bocas de lobo para o curso 
d’água, que nesse trecho, apesar de estreito, apresenta uma grande 
bacia de dissipação. 

Depois, com as obras, foi feita uma grande caixa de passagem  para 
adequação dos diferentes diâmetros envolvidos e colocado duas 
grades sobre essa caixa, uma com malha mais fina e outra acima 
com ferragem do tipo trilho. 

Segundo apurado em visita ao local e com usuários da região, a 
boca de lobo existente próxima a essa caixa, não é suficiente para o 
fluxo das águas e um pouco que suba as águas, já se encaminham 
para dentro da caixa de passagem, que por sua vez afogada pelo 
curso d’água que a ela aflui, pois chega encorpado por águas plu-
viais de montante, não consegue absorver essa vazão e provoca as 
cheias.

Tem-se que considerar ainda que essa grade mais fina da caixa, 
geralmente retém muita sujeira, o que acaba por obstruir o fluxo 
natural das águas. 

A montante desse afluente canalizado, existe uma área possível de 
ser utilizada por uma eventual bacia de acumulação, caso se con-
clua que isso possa vir a ser solução.

A foz do Água Vermelha no Rio Sorocaba se dá através de uma 
galeria de concreto moldado “in loco” .

2  Córrego Supiriri

Este córrego é afluente do Rio Sorocaba em sua margem esquerda, 
tem uma área de drenagem de 5.64 km2 e um perímetro total igual 
a 1016 km. 
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A sua bacia de drenagem está totalmente urbanizada, sendo que na 
sua margem direita a urbanização é predominantemente comercial, 
o que indica ser praticamente  zero  as áreas de infiltração das águas 
pluviais .

Este córrego vem sofrendo intervenções de engenharia há muito 
tempo, haja vista o fato de estar quase totalmente canalizado sob a 
forma de galeria de concreto moldado “in loco”, através de célula 
dupla de 2,0 x 2,0m.  

O traçado deste córrego, no seu trecho canalizado, é bastante com-
plicado. Ao longo do seu trajeto este cruza várias ruas, passa por 
sob o estacionamento do Shopping, em alguns trechos o canal está 
sob a Av. Afonso Vergueiro, e as vezes sob a linha da FEPASA, até 
cruzar a Av. Marginal do Rio Sorocaba (Av. Dom Aguirre) junto a 
sua foz. Este traçado foi bastante prejudicado, uma vez que o mes-
mo é bastante tortuoso de forma a evitar as construções existentes 
na época da sua implantação.

Essa bacia está totalmente urbanizada e não sofrerá variações sig-
nificativas ao longo do tempo.

Em visita à bacia foi possível avaliar que as inundações que vem 
ocorrendo em diversos pontos, são consequências das dimensões 
acanhadas  das estruturas hidráulicas e/ou da má conservação do 
canal, seja ele natural ou em galeria. 

Também durante a visita, foi possível observar pessoas descarre-
gando entulhos junto às suas margens, no trecho superior ainda não 
canalizado. 

A consequência deste ato é que, quando do período chuvoso, a 
enxurrada fatalmente carreará  estes entulhos para o leito do cór-
rego, diminuindo a área de sua calha, e/ou para o interior das gale-
rias, diminuindo a área útil da seção. Tanto num caso como no 
outro, provocará transbordamento das águas, que por sua vez, trará 
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prejuízos à população com a inundação do sistema viário, residên-
cias ou comércio. 

O Supiriri, por ser um córrego encaixado em uma área densamente 
povoada, não conta com várzeas e/ou áreas de espraiamento natu-
ral das águas. Até o efeito de calha não pode ser utilizado, o que 
impossibilita o amortecimento das ondas de cheia.

Como já foi dito, pouco resta do córrego para ser canalizado, porém, 
esta pequena parte ainda é muito mal cuidada, haja vista o que 
ocorre na altura da Rua Prof. Frontíno Brasil, fotos 20 e 21, pois 
mesmo contando com duas tubulações de diâmetro 1,5 m cada, 
ainda assim  há transbordamento por sobre a via.

Portanto esta bacia merece uma discussão mais apurada dos regis-
tros de cheias elencados, porque na verdade, os problemas maiores 
são causados por águas pluviais no trecho canalizado. Isso ocorre 
porque a canalização não está dando vazão à contribuição inter-
mediária. É um curso d’água  típico que deverá ser analisado com o 
projeto existente na Prefeitura, pois visualmente no local, é bastante 
difícil de identificar se existem, e onde estão, os poços de visita. 

Acreditamos que mereça uma análise mais apurada de sua drena-
gem em pelo menos 3 trechos:

Bairro de Santa Terezinha e Vila São João

No início do trecho canalizado, à Rua Cel. Freire de Andrade, a 
vazão afluente é maior que a capacidade das duas linhas de tubo 
existentes. 

Também tem-se notícias de problemas na Rua Bernardino Telles de 
Medeiros.

Mais recentemente os problemas foram registrados também na 
Rua Frederico Guilherme Grohman e Rua Oswaldo Azevedo Sam-
paio.

Avenida Afonso Vergueiro

É a avenida que fica praticamente em cima do córrego canalizado. 
Graves cheias ocorrem na confluência dessa avenida com a Rua 
Prof. Toledo.  Igualmente, inunda tudo junto à Praça da Bandeira,  
Rua Moacir Figueira, trilhos da FEPASA e embaixo do Viaduto 
Janio Quadros, com registros  do ultimo mês (março/2006) men-
cionando o grande caos no transito de todas as vias relacionadas a 
avenida marginal do Rio Sorocaba, entre outros, devido as fortes 
chuvas que ocorreram como por exemplo no dia 06/03/06, quando 
muitos ficaram ilhados.

Foz no Rio Sorocaba

A citação de uma análise melhor em sua foz, deve-se ao fato do 
mesmo desembocar justamente no trecho em que ocorrem mais 
enchentes na avenida marginal do Rio Sorocaba.

Sua desembocadura é feita de forma perpendicular ao Rio Soro-
caba, contribuindo para reduzir sua velocidade de escoamento e 
contribuindo bastante para o aumento das cheias. 
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É preciso fazer uma análise dessa questão e talvez propor um novo 
traçado para esse trecho final, de forma mais suave, acompanhando 
o fluxo do Sorocaba.

O córrego recebeu no inicio de 2006, segundo um plano de medidas 
estruturais para o sistema de drenagem do rio Sorocaba, novos co-
letores de esgoto para separar o sistema pluvial do de esgoto, para 
assim acabar com o problema de mau cheiro e também colaborar 
para a despoluição do rio Sorocaba.

3  Córrego Lavapés

Este córrego é afluente do rio Sorocaba em sua margem direita, 
tem uma área de drenagem de 5,33 km2 e um perímetro total igual 
a 13,31 km. O Lavapés tem as suas cabeceiras numa região de cotas 
da ordem de 730m, percorrendo inicialmente regiões de chácaras 
e sítios até  a sua travessia (cruzamento) com a Rodovia Raposo 
Tavares.

Vale a pena citar que nessa região está uma grande mineradora, 
a Júlio&Júlio, que extrai grande quantidade de pedra britada. É 
notório perceber o grande volume de material (rejeitos) carreado 
pela enxurrada para as partes baixas, fundo de vales e leito do cór-
rego. 

Após atravessar a Raposo Tavares, as margens do córrego são ocu-
padas por moradias de um bom padrão econômico  até a entrada 
do parque Zoológico “Quinzinho de Barros”.  Este trecho deve ter 
sido retificado e o canal não revestido, pois é bastante reto e nota-se 
um grau de instabilidade das margens (erosão). 

Também é nesse trecho que se nota um alto grau de assoreamento 
da calha, o que muitas vezes compromete o funcionamento das tu-
bulações, e em conseqüência provoca inundações. 

Um dos gargalos desse córrego é o Zoológico “Quinzinho de Bar-
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ros”, pois para transpor a área deste parque, o córrego tem que pas-
sar por uma “caixa de areia” alimentar um lago, e sair por uma 
estrutura composta de uma comporta tipo “Stop-log” de aproxima-
damente 1,1m de largura, que fica permanentemente  vertendo. 

Outra estrutura é um conjunto de três comportas de acionamento 
manual em forma de rosca sem fim. 

O SAAE vem executando serviços de dragagem neste córrego, mas 
por problemas de acesso para dragagem mecânica, alguns trechos 
não estão beneficiados. 

O trecho que vai do Zoológico até a foz percorre uma parte da ci-
dade que é mais antiga, bem urbanizada e tem várias travessias, 
algumas esconsas, existindo ainda tubulações de esgoto aparentes 
ou envelopadas, dificultando o fluxos das águas.

No trecho a jusante do Zoológico, o SAAE dragou metade do cór-
rego, na margem esquerda, não sendo possível fazê-lo por completo 
pela dificuldade de operar máquinas na margem direita. 

Sempre que foi possível, a dragagem foi completa, há que se fazer 
observações quanto a interferências do tipo tubulações de água e/ 
ou esgotos cruzando o córrego de forma a atrapalhar o escoamen-
to.

Apesar de não ser o maior, juntamente com a marginal do rio Soro-
caba, é o que causa maior transtorno e repercussão pela sua local-
ização próxima a região central da cidade, e pela densidade popu-
lacional de sua bacia.

Este córrego é sempre lembrado como o causador dos constantes 
assoreamentos no lago do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho 
de Barros”. 

Seus pontos críticos são muitos e entende-se que a melhor forma de 
estudá-lo é dividi-la em cinco partes:

Da nascente até a travessia da Rodovia Raposo Tavares 

Nesse trecho as enchentes tem ocorrido com menos intensidade, 
mas tem-se registro de problemas junto à tubulação que cruza a 
rodovia, que por não ter capacidade hidráulica inunda um depósito 
industrial de açúcar. 

Da Rodovia Raposo Tavares até o lago do Quinzinho de Barros

 Área de ocorrência de muitos problemas.

 Nessa região a declividade do fundo do rio é muito baixa e tem-se 
sérios problemas de assoreamento, tanto pela característica do solo, 
como pelo depósito inadequado de entulhos em suas margens, na 
porção de montante. A questão do depósito de entulho foi bastante 
amenizada nessa nova gestão municipal.

 O córrego Lavapés percorre um grande trecho em paralelo com 
a Av. Carlos Sonetti, que é a mais afetada nas cheias, chegando a 
atingir uma boa parte de praticamente todas as ruas transversais. 
Na porção de montante desse trecho, existe uma área particular da 
Sociedade Recreativa São Bento, onde ouvimos uma informação, 
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não confirmada, de que haveriam estudos para a implantação de 
uma bacia de contenção nesse local.

 

Existem diversas interferências ao longo do trecho, causadas por 
travessias sub-dimensionadas, geralmente bloqueadas por entulho, 
e/ou assoreadas, além de algumas tubulações (esgoto e/ou água), 
que cruzam o córrego em cotas muito baixas.

Com o córrego alargado e desassoreado, as inundações continu-
avam acontecendo, até com maior intensidade. Além disso, tem-se 
como sério candidato a causador das cheias no local, o lago do 
zoológico existente imediatamente à jusante. 

Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” 

Esse parque é simbolicamente um cartão de visitas do município, 
pois seu zoológico é considerado um dos melhores da América do 
Sul.

Além disso seu sitio é histórico para Sorocaba e abriga a casa da 
Marquesa de Santos, que foi doado pela família Prestes de Barros 
para que se tornasse o Museu Histórico de Sorocaba, atualmente 
fechado para restauração, com rico acervo disponibilizado apenas 
para pesquisadores autorizados.

 Muitas espécies de animais são mantidas em seu lago ou em suas 
ilhas, formado a partir de um barramento do córrego Lavapés. As 
enchentes no local são preocupantes, porque permitem a fuga de 
diversos animais do lago, ou de recintos com cota baixa que são 
inundados.

É um eterno problema do parque também, o assoreamento con-
stante do lago, que chegou a inutilizá-lo por completo.

Logo após a entrada do córrego no parque, bem próximo à cerca da 
divisa na Rua Fernando Luiz Grohman, a Prefeitura construiu em 
data não apurada, uma caixa de concreto que não se sabe o objetivo 
correto, se foi para contenção de sedimentos ou para amortecimento 
da onda de cheia. Sabe-se apenas que, em época de cheias, funciona 
como um verdadeiro barramento, contribuindo diretamente com as 
cheias no trecho anteriormente citado, principalmente quando se 
tem notícias que a manutenção dessa estrutura é precária, por uma 
questão operacional, visto que é muito profunda e os equipamentos 
disponíveis não conseguem atingir o fundo. 

Na divisa do parque, já à jusante do barramento, junto ao muro, foi 
feito um gradeamento para evitar que animais escapem em caso de 
cheias. Apesar de ser algo simples e aparentemente sem importân-
cia, esse vão gradeado também precisa ter seu dimensionamento 
analisado, pois pode perfeitamente vir a barrar as águas do córrego 
em caso de um bloqueio por entulhos.   

Entre o Quinzinho de Barros e a Avenida São Paulo (Estrangula-
mento da seção )

Trecho gravíssimo, densamente ocupado, com uma calha muito est-
reita e confinada entre muros de residências. As ruas mais atingidas 
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são Joaquim Bastos, Vital Brasil, Visconde de Mauá, Frei Eugênio 
Becker, Paulo Eiró e Jorge Kenworthy, além dos fundos das residên-
cias da rua Felipe Betti. 

O trecho mais confinado é exatamente o mais a jusante, que fica en-
tre a Av. São Paulo e a Rua Vital Brasil. O maior de todos os prob-
lemas nesse caso é o estrangulamento da seção na galeria que cruza 
a Av. São Paulo, transformando o local num barramento perfeito. 

Na quadra final da rua Joaquim Bastos ainda é possível ver marcas 
na parede de uma residência que superam 1,20 m. do nível do as-
falto. 

Existem registros de várias cheias ao longo da história do trecho 
urbanizado. 

Da Av. São  Paulo até sua foz no Rio Sorocaba (B5)

Área também bastante urbanizada mais próxima da Av. São Paulo. 
Provoca maiores cheias na rua D’Abreu  Medeiros e  rua Rafael 
Laino e menores nas ruas João Ferreira da Silva e Francisco Paula 
Aquino. 

Da mesma forma que o trecho anterior, o córrego está confinado 
entre muros nos quintais das residências e sofre um estrangula-
mento no canal, bem próximo à rua Rafael Laino, quando também 
muda abruptamente de direção junto à linha da FERROBAN, até 
cruzá-la. As mesmas datas anteriores podem ser utilizadas como 
referência das ocorrências de inundações.

4 Córrego Piratininga

7  Conforme  www.soro-
caba.sp.gov.br/seçoes/
prefeitura/secretarias/
t r a n s p o r t e s e d e f e s a /
comdec.php, acesso em 
09/05/2006.

Este córrego é afluente do rio Sorocaba na sua margem direita, tem 
uma área de drenagem de 2,81 km2 e um perímetro total de 7,84 
km. Sua nascente é próxima à Rodovia Raposo Tavares, sendo que 
sua bacia está totalmente envonta pelas bacias dos córregos Lava-
pés, Matilde (Drury’s) e áreas que contríbuem diretamente para o 
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rio Sorocaba.

Quanto a urbanização de sua bacia, pode-se dizer que na atuali-
dade a região de sua margem esquerda está ocupada por um misto 
de residências e comércio local, de forma densa. A sua margem 
direita tem as mesmas características da esquerda porém, de forma 
menos densa.

É um assíduo causador de enchentes no Jardim Piratininga. Tem 
pelo menos dois afluentes canalizados parcialmente, que precisam 
ser estudados. Sua foz é no rio Sorocaba, bem próximo à foz do 
córrego Matilde. 

Este córrego conta com alguns trechos canalizados de forma a aten-
uar os transtornos que a população local vem sofrendo.

5  Córrego Matilde

Este córrego é afluente do rio Sorocaba na sua margem direita tem, 
uma área de drenagem de 6,33 km2 e um perímetro total igual a 
13,05 km. Sua nascente está próxima às cabeceiras do córrego Lav-
apés, percorrendo um trecho com declividades altas até cruzar com 
a Rodovia Raposo Tavares. O trecho seguinte é menos íngreme que 
o anterior, até a Vila São Pedro, daí para jusante o córrego é de 
baixa declividade.

Quanto ao processo de urbanização, esta bacia é pouco povoada, 
sendo que predomina a presença de sítios, chácaras e moradias 
como casas de campo. 

Somente na sua parte jusante existe um núcleo urbano com ruas 
pavimentadas. 

É na bacia deste córrego que está localizada a Fábrica de Bebidas 
Drury’s, empresa esta que está localizada próxima à linha da Es-
trada de Ferro, sob a qual existe uma passagem importante para os 
moradores dos bairros como São Pedro e vizinhos.

Os registros de ocorrências indicam pelo menos duas grandes che-
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ias com muitos prejuízos materiais em 28/01/94 e 27/12/94. É 
uma bacia  sujeita a inundações, porém com frequências menores, 
somente com chuvas de maior intensidade. 

O córrego pode ser dividido em pelo menos 3 trechos:

A montante do barramento da Drury’s - Vila São Pedro

Tem-se notícias que o trecho onde existe uma barragem naquela in-
dústria por vezes sofre enchentes que se propagam para a Vila São 
Pedro, localizada a montante.

Será necessário um estudo no local para identificar se as estrutu-
ras hidráulicas do barramento estão adequadas ou, o que é mais 
provável, esse barramento também seria uma “vítima” de uma pas-
sagem sob os trilhos da FERROBAN, poucos metros a jusante.

Com as cheias, as águas invadem um longo trecho da Av. Sandra de 
Arruda, que margeia o lago da Drury’s e o remanso chega a atingir 
a Rua Ananias Pires do Amaral, na Vila São Pedro..

Travessia da FERROBAN e Av. Engo. Carlos Reinaldo Mendes 
(E2)

 Localiza-se poucos metros a jusante do maciço da barragem, em 
continuação ao seu vertedor de superfície.

 Os registros de cheias no local, indicam um nível tal que chegaram 
a cobrir alguns veículos que estavam em um dos estacionamentos 
da Drury’s.

 Tudo indica que o problema se deva ao sub-dimensionamento da 
tubulação que passa sob os trilhos da FEPASA e Av. Engo. Carlos 
Reinaldo Mendes. Para fins de registro, essa avenida citada chama-
va-se antigamente Av. Major Barros França.

Bairro da Vila Rica até a foz no Rio Sorocaba 

Em sua porção à jusante da linha da FEPASA, o córrego atravessa 
o Jardim Barros França, com inúmeros problemas de estrangula-
mento da seção em travessias e interferências de  tubulações que o 
cruzam  em cotas inadequadas.  

Registros identificam os problemas nos cruzamentos com as ruas 
Elza Salvestro Bonilha e João Guariglia. Recentemente, foi ex-
ecutada uma limpeza geral no córrego, porém há alguns meses, foi 
constatado em visita ao local, um acúmulo exagerado de entulhos 
de toda espécie, de médio a grande porte, inclusive com uma tubu-
lação totalmente obstruída. Foi apurado com moradores do local, 
que há alguns anos nenhum problema tem ocorrido nesse trecho. 

Na porção imediatamente a jusante, as cheias por maiores que se-
jam, não causam danos, pois já se encontra na várzea do rio Soro-
caba, sem nenhuma ocupação.
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6  Córrego Tico - Tico

Este córrego é afluente da margem esquerda do rio Sorocaba, tem 
uma área de drenagem de 0,74 Km2 e um perímetro de 3,64 Km. 
Sua foz  se dá imediatamente a jusante da foz do córrego Supiriri, 
mais precisamente junto à alça de acesso à Rodovia Senador José 
Ermírio de Morais.

Este córrego está praticamente todo canalizado. Somente o trecho 
que fica a montante da rua Piratininga, na altura do Santana Atlé-
tico Clube, o córrego não é canalizado.

Não há relato de inundações na região drenada por este córrego. 
Dadas as características da bacia de drenagem, podemos  dizer que  
se trata  de estudos de micro drenagem.

7  Córrego “Curtume Teodoro Mendes”

Este córrego é afluente direito do rio Sorocaba na sua margem es-
querda. Tem uma área de drenagem de 2,67 Km2 e um perímetro 
igual a 6,63 Km.

Este córrego está totalmente inserido na malha urbana, sendo que 
sua urbanização é predominantemente residencial e de comércio 
local.

Quando ao adensamento populacional futuro, pouco afetará hidro-
logicamente, pois a bacia já esta fortemente impermeabilizada.

Caso ocorram problemas, será devido a micro-drenagem.
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8  Córrego Presídio

Este córrego é afluente do rio Sorocaba na sua margem esquerda, 
tem uma área de drenagem de 2,31 Km2 e um perímetro total de 
6,45 Km.

A sua urbanização é do tipo residencial popular, sendo que está em 
processo de adensamento. 

Os problemas de drenagem observados nesta bacia são basicamente 
causados por invasão da calha maior do próprio córrego ou falta de 
capacidade de engolimento das enxurradas pelas bocas de lobo, o 
que caracteriza uma deficiência da micro drenagem.

9  Córrego Formosa

Este córrego é afluente direto do rio Sorocaba na sua margem es-
querda. Tem uma área de drenagem de 4,14 km2 e um perímetro 
total igual a 9.99 km. O que difere a ocupação da sua bacia dos 
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demais é o fato do surgimento de favelas em suas margens.

Nota-se que as travessias são construidas sem o devido cuidado, 
como muros de ala para proteção dos taludes, pavimentação do 
leito corraçável, etc.

Quanto à urbanização desta bacia, pode-se dizer que a mesma está 
totalmente urbanizada, muito embora as suas ruas, em grande par-
te, serem de terra e as construções sem reboco. 

Por estar em processo de urbanização, podemos dizer que o grau de 
adensamento pode aumentar com o passar do tempo.

10  Córrego Matadouro

Este córrego é afluente do rio Sorocaba na sua margem esquerda e, 
como o Itanguá, sua foz se dá a jusante do centro da cidade.

Tem uma área de drenagem total de 14,40 Km2  e um perímetro de 
19,99 Km.

Este córrego não vem apresentando grandes problemas de inunda-
ções. Isso deve-se ao fato da cidade estar ocupando a sua área de 
drenagem, de montante para jusante. Com isso, a onda de cheia sai 
do perímetro urbano e vai para zonal rural.

Vale a pena destacar que, com o aumento da urbanização poderão 
surgir problemas como nas demais bacias.

Quanto a urbanização, o seu trecho de montante está totalmente 
povoado por residências de bom padrão de construção.

O trecho intermediário está em franco processo de urbanização, 
tendo na sua margem esquerda casas modestas e ruas de terra. Na 
margem direita também existem várias construções, porém com ca-
sas de melhor qualidade e contando com mais ruas pavimentadas. 

Vale a pena destacar que este córrego já foi saneado pelo SAAE. 

É neste trecho que tem surgido alguns problemas quando ocorrem  
chuvas mais intensas. Vale destacar a região da rua José Luques, 
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onde as margens vem sofrendo um processo de deslizamento, e 
consequentemente, invadindo o leito do córrego

O seu trecho interior conta com muitas áreas que podem-se dizer 
intáctas, isto é, não urbanizadas, mas que com o passar do tempo 
estas áreas serão ocupadas pela malha urbana.

Vários loteamentos estão sendo implantados de forma acelerada .

Também foram constatados problemas de drenagem no Jardim Pa-
caembu, na Rua Atílio Silvano e no final das ruas Custódio Luiz 
Dordete e João Correia.

11. Córrego  Itanguá

Dos córregos em estudo este é o que tem a maior área de drena-
gem,  no total  40.66 km2 e um perímetro de 31.99 km. É afluente 
da margem esquerda do rio Sorocaba e sua foz se dá a jusante do 
centro da cidade. 

Sua bacia na parte superior é ocupada por indústrias, chácaras e 
sítios. 

Portanto é um tipo de ocupação que não chega a ser desastrosa 
quanto ao grau de impermeabilização. 

O trecho intermediário tem as mesma características acima, na 
sua margem esquerda. A margem direita já está urbanizada ou em 
franca urbanização, com casas modestas. As ruas são quase todas 
pavimentadas e contam com redes de água e esgoto. Como se vê o 
processo de urbanização não respeita nem mesmo a calha maior do 
córrego. 

Este é o trecho que o SAAE denomina de Fase 1, isto é, o trecho 
que vai das nascentes até a travessia com a linha da ferrovia.

Movimentos de terra sem nenhuma preocupação com a proteção 
contra a erosão, também são encontradas ao longo da suas mar-
gens.
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Com base na ocupação e na tendência, esta área, em um curto 
prazo, estará totalmente adensada. Podemos dividir o córrego nos 
seguintes trechos:

Região do Alto Itanguá

Região que vai das nascentes, junto à Rodovia Raposo Tavares, até 
o cruzamento com a linha da FEPASA, ainda está em processo de 
urbanização, sendo que na margem esquerda ainda predominam 
sítios e chácaras. Uma das causas da procura menor por essa área é 
a dificuldade ao acesso aos serviços de infraestrutura, como água. 
Esta área ainda levará algum tempo para ser totalmente ocupada.

Região do Médio Itanguá

Região que vai da passagem sob os trilhos da FEPASA até a foz do 
córrego Parceria. 

Esta região está sendo povoada, até de forma intensa, apenas na 
sua margem direita, sendo que na margem esquerda ainda predom-
inam as chácaras e sítios. 

Um fator que vem limitando a ocupação da margem esquerda é a 
dificuldade que a população tem de cruzar a linha férrea e o próprio 
córrego, além do que, o SAAE vem tendo dificuldades em alimentar 
esta área de água potável. Portanto, a ocupação futura da margem 
direita atingirá o grau máximo em poucos anos, porém a margem 
esquerda ainda levará um bom tempo para alterar a situação atual 
de forma significativa.

Região do Baixo Itanguá

Esta região é a que vai da foz do córrego Parceria até a foz no Rio 
Sorocaba. Tem a tendência de ser ocupada a médio prazo apenas 
na margem direita e mesmo assim, num prazo de mais de duas 
décadas para atingir a saturação. A região da margem esquerda le-
vará um tempo ainda maior para ser ocupada pela malha urbana.

O SAAE está atuando na área como na travessia da Ângelo Fa-
zano. 

Os locais que mais apresentam problemas de inundação são:

• Jardim Itanguá II (Travessia) (A1)

A água cobriu a ponte em 06/10/91. O fato de não existirem reg-
istros posteriores não significa que não ocorreram. Significa que 
não foram noticiados. Em contato com moradores da região, não 
souberam precisar a data da ocorrência, mas informaram que já há 
algum tempo a água passou por cima da ponte. Já faz algum tempo 
que o fato não se repete. 

Logo a montante da ponte, conforme informações locais, o grande 
problema das cheias tem sido a erosão das margens, que avança em 
direção aos quintais das casas. A situação atual indica um leito com 
entulhos de todas espécies, de restos de construção a lixo orgânico 
residencial. 
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• Jardim Nova Esperança, Lopes de Oliveira, Jardins Itapemirim, 
Rodrigo I e II e Marli.

É uma sequência de problemas imediatamente após o rio Itanguá 
cruzar a linha da FEPASA.

Os pontos mais afetados são a rua Alfeu Castro Santos e a Av. Ma-
noel Camargo Sampaio. Todos esses bairros sofreram sérios prob-
lemas nas cheias registradas até agora.

Alguns dos registros mencionam como afluente, o córrego Itape-
mirim, que não foi possível identificar qual seja.

• Jardim Simus (Travessia da Rua Américo Figueiredo)

Há registros de transbordamento. Conforme moradores da região, 
as ocorrências foram muito mais graves do que essa registrada. Os 
moradores não souberam precisar quais foram as causas, podendo 
ser a implantação de linhas de tubos auxiliares ou apenas a con-
strução de emissários de esgoto, uma vez que nesse trecho há iden-
tificação de que o córrego está saneado. 

Da mesma forma que no caso anterior, o problema se resume à 
drenagem sobre a travessia, ponto de concentração de águas plu-
viais oriundas de ruas com alta declividade e asfaltadas. A rua em 
questão é bastante movimentada, uma vez que serve de acesso a di-
versos bairros recém implantados no município. Por ter um grande 
fluxo de veículos, sempre foi palco de muitos acidentes e por essa 
razão a Prefeitura gostaria de implantar “lombadas” no local, mas 
estava impedida de fazê-las pela legislação devido à alta declivi-
dade.

Surgiu então como solução, uma mistura de redutor de velocidade 
com estrutura de drenagem, que foi a implantação de depressões 
na pista  construídas em diagonal com o eixo da via, forçando uma 
grande parcela das águas escoadas pelas sarjetas a se concentrarem 
em um único lado da rua onde, sobre a travessia, aumentou-se as 
de bocas de lobo. 

Essa  “solução” encontrada, de fato amenizou os problemas de 
trânsito, mas surtiria maior efeito se o direcionamento forçado 
das águas fosse feito para jusante da travessia e não para montante 
como foi executado. 

Na margem direita desse trecho, entre esse ponto e o anterior, a rua 
é de terra com uma pequena favela implantada. Nessa mesma mar-
gem, porém distante cerca de 100 m à montante, existe um bolsão 
de entulhos que foi implantado para a contenção de erosão e que 
pelo volume pode ter o aval da prefeitura.

A associação dessas duas últimas características tem contribuído 
em muito para transformar o ponto em estudo em uma grande con-
centração de lixo de toda a espécie, provocando o bloqueio mes-
mo que parcial, do fluxo das águas pelas tubulações existentes na 
travessia. Pode-se afirmar com certeza que, a menos do alagamento 
no leito da rua, as chuvas de 15/12/96 e 15/01/97 não provocaram 
problemas. 
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• Parque Esmeralda (Travessias)

São basicamente quatro os pontos com problemas, com registros 
graves em várias ocasiões. É praticamente certo que existam outras 
ocorrências não contempladas por esta metodologia de análise.

O primeiro deles está no cruzamento de um afluente sem nome 
do córrego Itanguá com a Alameda das Acácias, que faz a ligação 
entre o Jardim Simus e o Parque Esmeralda. A água passa por cima 
da rua, evidenciando que a travessia está sub-dimensionada. Nesse 
caso pode-se propor uma nova tubulação associada até mesmo com 
um  alteamento da rua, pois o trecho ainda não tem residências 
construídas. 

Logicamente que medidas dessa natureza requeiram um levanta-
mento mais aprofundado. Os demais pontos com graves problemas, 
estão no próprio córrego Itanguá em seu cruzamento com a rua 
José Angelo Fazano, rua Pe. Domênico Trivi e linha da FEPASA. 
Os danos têm sido graves, inundando residências e interrompendo 
o tráfego de veículos e pedestres, principalmente na rua José Angelo 
Fazano. Ou seja, se conseguir passar pelo primeiro local já citado, 
corre o risco de não passar por este ponto que serve de acesso ao 
bairro. 

O problema nos três pontos consiste do sub-dimensionamento das 
estruturas de descarga, associado à presença de muito entulho. A 
situação atual registra a incidência de bastante erosão nas cabecei-
ras e lixo em grande escala, sendo que na porção de montante do 
cruzamento da rua José Angelo Fazano, não é possível sequer iden-
tificar a tubulação existente, totalmente coberta por lixo. 

O trecho de jusante, o que vai da travessia da FEPASA, até a foz, 
está em processo de urbanização, tanto por moradias individuais 
como por loteamentos, mas ainda é pouco povoada na sua margem 
esquerda, quando comparada com as bacias que cortam o centro 
da cidade.

• Travessia com a estrada municipal Sorocaba-Iperó

Situação bastante grave, pois inunda invariavelmente uma indústria 
de rolos para pintura, com graves prejuízos. A travessia pela rodo-
via é feita através de 2 tubos ARMCO com diâmetro 2,50 m. cada.

Existem  registros  documentados  das  cheias   em   11/01/93, 27  e  
28/01/94, 01/12/94 e 08/01/96, mas é bem provável que em out-
ras datas também tenham havido problemas, pois tem-se notícias 
da  proprietária, reclamando em janeiro de 1996 de “enchentes em 
sua indústria  há  cinco  anos  consecutivos”.

Os ônibus que fazem a travessia do Terminal urbano Santo Anto-
nio para Iperó pela estrada de Ipatinga ainda registram atolamentos 
quando há chuvas intensas, mudando o percurso estabelecido para 
não ficarem atolados. (2007).
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O trecho do Rio Sorocaba que atravessa a parte urbanizada do 
município causa muitos problemas de inundações nas regiões marginais. 
Alguns são bem mais constantes e merecem um tratamento priotário, en-
quanto que outros trechos dependem de uma chuva mais acentuada.

O trecho do rio, na região da cidade de Sorocaba, está sob a in-
fluência da operação da barragem de Itupararanga da CBA. Com isso as 
vazões são controladas uma vez que as ondas de cheia são laminadas no 
reservatório. O grupo CBA tem um compromisso de manter vazão mín-
ima, de forma a não agravar as condições sanitárias do rio, já bastante 
comprometida.

Quando o reservatório não tem capacidade de armazenar mais, isto 
é, já está na sua capacidade máxima, e ocorre uma chuva de grande porte 
pode ocorrer inundação a jusante. Isso ocorre porque toda água que entra 
no reservatório sai, é o que se chama operação a fio d’água.

Portanto a existência do reservatório quase sempre beneficia, pois 
funciona como um “Piscinão” a montante da cidade.

Vale registrar que o rio Sorocaba não tem uma avenida marginal 
em sua margem direita. Tem alguns trechos com ruas nessa margem, mas 
nesta análise foram poucos os problemas detectados com a drenagem. A 
marginal existente é denominada Av. Dom Aguirre.

O rio foi desassoreado de meados de 1984 até 1985 e novamente de 
março a novembro de 1993. Os principais pontos a serem destacados são 
os seguintes:

Sorocaba-Votarantim 

A marginal do rio Sorocaba foi prolongada até a divisa com o mu-
nicípio de Votorantim e próximo à foz do córrego Água Vermelha tem 
ocorrido algumas inundações.

Como não se esteve no local na época do problema, não é possível 
identificar se as águas da cheia são decorrentes do córrego ou do rio Soro-
caba que transbordaram. 

INUNDAÇÕES – Rio Sorocaba



102 Espaços Públicos Abertos e Infra-Estrutura Verde para Sorocaba, SP

Ponte de Pinheiros – Reflexos na Rua Abílio Moisés 

No município é a ponte mais a montante no rio Sorocaba. Prob-
lemas com ela tem-se registrado na grande cheia de 08/02/82, quando 
as águas chegaram a passar por cima, e em 11/06/83, quando as águas 
chegaram a poucos centímetro de sua plataforma.

Em ambas, as águas se espraiaram até atingir a Rua José Odin de 
Arruda, na margem esquerda do rio. Mas nesse ponto o maior problema 
encontra-se na Rua Abílio Moisés, uma rua paralela ao rio Sorocaba, 
situada em uma cota bastante baixa e com inúmeras residências.

Próximo ao local foi implantada uma bacia de contenção com esta-
ção de bombeamento e um alteamento das margens do rio com terra. Não 
foi possível identificar a data dessa construção, mas não deve ter resolvido 
a questão, uma vez que hoje, essa estrutura está totalmente abandonada. 
A própria capacidade de retenção, avaliada visualmente em 300 m3, pa-
rece ser sido sub-dimensionada. 

Ponte da Rua XV de Novembro 

É a ponte que passa por sobre a marginal, denominada Ponte Fran-
cisco Delosso. Na verdade, o problema não está nela e sim embaixo dela. 
Nesse ponto, a  cota da pista da marginal é muito baixa, para permitir que 
haja altura suficiente para passagem de veículo altos.

Essa mesma condicionante deve ser obedecida para uma outra 
travessia, bem próxima desse local, que é utilizada por uma linha férrea 
do Grupo Votorantim.

Em função disso, e pela drenagem superficial do entorno, basta o 
rio Sorocaba subir um pouco para que as águas afluentes não escoem e se 
subir um pouco mais, as águas do rio invadem a pista.

Como registro de problemas pode-se utilizar as mesmas datas men-
cionadas no item anterior.

Praça Lions e travessia com a FEPASA 

É onde ocorrem problemas de inundação mais frequentes. Podemos  
citar cheias com as chuvas de 08/02/82, que foram históricas. Mas sempre 
ocorrem alagamentos nessa localidade.

Enchentes nesse local causam um enorme transtorno no município, 
porque é passagem quase que obrigatória para quem atravessa ou chega à 
cidade. A drenagem do local é difícil porque está numa cota baixa, próxi-
ma ao NA normal do Rio Sorocaba.

Nesse trecho do rio, como fatores contribuintes das cheias, alguns 
comentários importantes precisam ser feitos. A primeira questão está rela-
cionada com a ponte da FEPASA, que causa um estrangulamento sig-
nificativo nas enchentes, além de possuir um pilar de sustentação em es-
trutura metálica, bem no meio do leito. Outra questão está relacionada 
com a foz do córrego Supiriri, que chega ao rio Sorocaba exatamentente 
a jusante dessa ponte da FEPASA e na perpendicular ao rio. Nas cheias, 
com um volume muito grande de água e com velocidade mais acentuda, 
deve prejudicar bastante o fluxo das águas do Rio Sorocaba.

A admininstração municipal de 1997 construiu um canal aberto em 
concreto, interligando a pista da marginal, nessa Praça Lions, com o rio, e 
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mais recentemente urbanizou-a, com a colocação de calçadas e pistas de 
caminhada protegidas por guarda-corpos de metal, e passagens elevadas 
para bicibletas.

Jardim Abaeté e Jardim das Acácias 

O Jardim Abaeté é um loteamento já aprovado pela Prefeitura, com 
diversas residências já construídas, só que uma boa parte de suas ruas en-
contra-se em cota inferior à da marginal do Rio Sorocaba.

Atulmente existem restrições a novas construções nos lotes do bair-
ro, com a Prefeitura exigindo uma cota de edificação de até 1,0 m. acima 
do leito da rua.

O SAAE mantém no local uma estação de bombeamento para per-
mitir o lançamento do esgoto do bairro no rio Sorocaba. O problema é 
complexo, e portanto deverá ser palco de um estudo mais detalhado para 
este local.

Tudo começou há muitos anos com um processo de aterramento da 
várzea do Sorocaba e de um afluente sem nome. Com a várzea aterrada, 
esse afluente deixou de fluir por ela e foi canalizado em canal aberto até 
o rio Sorocaba.

Ocorre que, para evitar um refluxo da vazão quando o nível do 
rio Sorocaba subisse, a cota de saída desse afluente no rio Sorocaba foi 
mantida mais alta do que deveria ser. Para menter esse curso d’água em 
um nível que não comprometesse os moradores do bairro, em especial 
na rua Guido José Del Cistia, o fluxo foi interligado na perpendicular a 
uma caixa de inspeção de uma série de tubos de drenagem e de esgoto 
originários em um bairro a montante do local, e que nesse trecho estavam 
bem próximos.

Acontece que essa bateria de tubos de concreto também desemboca 
no Sorocaba e, basta que seu nível aumente um pouco para obstruir o 
fluxo das águas e retornar inundando as ruas do bairro.

Sempre existem registros de problemas no local , embora os mora-
dores da região tenham afirmado que as cheias são mais constantes do que 
as anotadas.

Vizinho desse bairro, na continuação da mesma várzea que um dia 
foi aterrada, existe um outro loteamento denominado Jardim das Acácias, 
que igualmente está aprovado na Prefeitura mas não foi implantado pelos 
loteadores, porque sofreu intervenção do Ministério Público quando se 
dava continuidade ao aterramento da várzea.

Atualmente os empreendedores estão interessados em sanar os 
problemas para dar continuidade ao loteamento, mas esbarram na questão 
do Ministério Público, que está embasado em laudos técnicos de DEPRN 
e do DAEE.

Foi construído, como pode ser visto no capitulo 2 – parte dois , o 
piscinão do Jardim do Abaeté, inaugurado no final de 2006.

Parque Vitória Régia III 

Trata-se da ocupação indevida da várzea do rio Sorocaba. Há notí-
cias de inundação devido às chuvas de 05/10/91, em pelo menos 100 ca-
sas. 
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Segundo informações, o problema já existia antes dessa inundação, 
tanto que a Prefeitura, em meados de 1991, abriu um canal para permitir 
o escoamento das águas das partes baixas para o rio.

Hoje o bairro conta com um Parque na área da várzea, que se 
compõe de campo de futebol, local de lazer esportivo e contemplativo, e 
também recebeu plantio de árvores nativas e exóticas na sua execução. Foi 
inaugurado em 2004.

Parque São Bento II

Mesmo problema do item anterior: ocupação indevida da várzea. 

CONCLUSÃO quanto as áreas inundáveis

Concluida esta primeira etapa da pesquisa , foi possível identificar 
e dimensionar, ainda que de forma preliminar, o grau e a magnitude dos 
problemas de drenagem do município de Sorocaba, bem como  alguns de 
seus agentes causadores.

Os principais problemas que a população de Sorocaba vem en-
frentando, no tocante a drenagem urbana, são causadas por seus princi-
pais córregos, conforme resumo adiante.

Córrego Água Vermelha

Os problemas na bacia deste córrego são basicamente os causados 
por inundação e assoreamento de sua calha. 

Quanto ao processo de assoreamento, este é consequência da cres-
cente urbanização. As inundações, aparentemente são causadas pela calha 
modesta do córrego e/ ou galeria assoreada ou sub-dimensionada.

Córrego Supiriri

As inundações neste córrego são consequência do alto grau de 
impermeabilização da bacia, associado as dimensões acanhadas de suas 
galerias.

Córrego Lavapés

As inundações são causadas pelo assoreamento, que é muito forte 
nessa bacia, bem como pelas dimensões reduzidas das tubulações e gale-
rias.

Córrego Piratininga

As enchentes que chegam a prejudicar a população que povoa as 
suas margens são consequência do alto grau de impermeabilização de sua 
bacia de drenagem.

Córrego Matilde

O grande problema nesta bacia está na região do cruzamento do 
córrego com a linha da FEPASA. Tudo indica que este problema seja 
causado pelo sub dimensionamento da galeria.

Córrego Tico – Tico

Os problemas desta bacia, por ser totalmente urbanizada, é o sub 
dimensionamento das galerias.
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Córrego Curtume Teodoro Mendes, Presídio e Formosa

Estes córregos tem características semelhantes e o principal prob-
lema está no fato da população ter invadido a região da calha do córrego.

Córrego Matadouro

Este córrego é o que menos apresentou problemas. O fato de sua 
bacia estar sendo ocupada de montante para jusante tem contribuido de 
forma a não causar inundações que afetam à população.

Há que se tomar cuidados, pois sua ocupação esta acelerada, fato 
que pode provocar vários problemas.

Córrego Itanguá

Os problemas de inundação desta bacia são consequência da in-
vasão de sua calha e das galerias acanhadas quando comparadas às vazões 
de pico. É sabido que as intervenções que o SAAE vem efetuando já pro-
vocaram diferenças  nas condições atuais. 

 Embora não seja o intuito do trabalho do mestrado se aprofundar 
nesta questão, a fim de caracterizar mais fielmente o estado atual da base 
biofísica do município de Sorocaba, apresentaremos nas paginas seguintes 
um resumo das condições de poluição das águas, do ar e do solo pertinen-
tes, uma vez que são questões inter-relacionadas as micro-bacias, a vegeta-
ção remanescente, ao macrozoneamento ambiental proposto pelo Plano 
Diretor municipal, as políticas públicas, a economia e ao futuro. 

 Começamos então, pelo relatório do NEPA23 com um resumo das 
demandas até o momento: 

“O município de Sorocaba, desde a criação e expansão do seu parque 
industrial teve um crescimento em todos os sentidos, tanto no comércio 
como no setor de serviços. Junto com esse crescimento naturalmente 
começariam a aparecer as necessidades de medidas que auxiliassem na 
solução de problemas técnicos, notadamente com relação ao meio am-
biente. A demanda no consumo de água e energia, a produção de lixo 
doméstico, industrial e de serviços de varrição, o aumento de efluentes 
domésticos e industriais lançados e a emissão de particulados e gases na 
atmosfera, passaram a contribuir potencialmente para o acúmulo de po-
tenciais impactos ambiental. Até então, o setor produtivo, pouco se dava 
conta das implicações com o crescimento descontrolado e sem respon-
sabilidade ambiental.” FERREIRA, J. (2004)

1. DA ÁGUA

Esgoto

O Rio Sorocaba recebe esgotos de três Municípios: Votorantim, So-
rocaba e Tatuí.

Atravessa portanto, áreas densamente urbanizadas. Antes limpo e 
piscoso, com o aumento da população e despejo de detritos domésticos e 
industriais,  hoje (2006) a qualidade de sua água varia conforme a locali-
dade: 

POLUIÇÃO

23 Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Ambientais – 
FATEC-SOROCABA.
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Pelo quadro acima nota-se que a qualidade das águas do rio é ótima 
no Reservatório Itupararanga na maior parte do ano, mas de ruim a pés-
sima quando passa pela área urbanizada de Votorantim e Sorocaba. 

As autoridades estabeleceram um consórcio, das cidades do Siste-
ma Médio-Tiete, que tem interesse em despoluir o rio, a fim de estudar, 
estabelecer medidas e angariar fundos para implantá-las com o intuito de-
spoluir o Rio Tiete.

VOTORANTIM 

No município de Votorantim, existe desde 2004 o sistema Votocel, 
que aproveitou uma antiga lagoa de tratamento de efluentes de uma indús-
tria desativada em 1995, a Votocel Filmes Flexíveis, do Grupo Votoran-
tim, para tratamento de 40% do esgoto da cidade, cuja população é de 120 
mil habitantes; o restante ainda é despejado no Rio Sorocaba.

Código do 
Ponto Corpo de Água JAN MAR MAI JUL SET NOV Média

SOIT 02100 Reservatório Itupararanga 72 - - 85 89 84 83
SOIT 02900 Reservatório Itupararanga 81 - - 85 - 91 86
SORO 02100 Rio Sorocaba 28 18 29 29 27 19 25
SORO 02200 Rio Sorocaba 19 38 34 38 35 35 33
SORO 02700 Rio Sorocaba 7 - 54 60 - 19 35
SORO 02900 Rio Sorocaba 35 - 57 62 56 62 54
IPAN 02500 Córrego Ipanema 51 - - 76 78 69 69

Código do 
Ponto Corpo de Água JAN MAR MAI JUL SET NOV Média

SOIT 02100 Reservatório Itupararanga 5,4 5,4 3,2 2,2 4,4 5,4 4,3
SOIT 02900 Reservatório Itupararanga 5,4 4,4 3,2 3,4 4,4 2,2 3,8
SORO 02100 Rio Sorocaba 5,2 11,2 11,2 8,6 11,2 11,2 9,8
SORO 02200 Rio Sorocaba 7,6 7,6 7,6 7,6 6,6 7,6 7,4
SORO 02700 Rio Sorocaba 5,4 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 5,2
SORO 02900 Rio Sorocaba 4,2 - 4,2 5,2 6,4 5,2 5
IPAN 02500 Córrego Ipanema 4,2 - 4,2 3,2 4,2 4,2 4

Não
Calculado

Ótima Boa Regular Ruim Péssima -
QUALIDADE

IAP - Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público

Bacia do Rio Sorocaba

IVA - Índice de qualidade de água para proteção da vida aquática

Fonte : http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/ugrhis/u10.asp, acesso em 19 de março de 2006.
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Em Sorocaba, para tratamento do Esgoto, desde 2006 o SAAE trata 
26milhões de litros de esgoto/dia na ETE-S-1; localizado na margem di-
reita do Rio Sorocaba, próxima da ponte do Pinga-Pinga, (continuação e 
entrada principal da cidade pela Rodovia José Ermírio de Moraes, ligação 
da Rodovia Castelo Branco.)

Atualmente está sendo implantado mais duas pequenas ETEs, em 
dois bairros considerados afastados do centro da cidade: a sudoeste, em 
Ipaneminha do Meio, uma estação de tratamento vai tratar 4litros de esgo-
to por segundo, e nos Quintais do Imperador, no extremo oeste da cidade, 
outra ETE vai tratar 16 litros por segundo. 

Essas duas pequenas estações atenderam primariamente os mora-
dores, por causa de antigas reinvidicações, mas na verdade elas contribuem 
para a despoluição de outra bacia que não a do Rio Sorocaba, a bacia do 
Rio Sarapuí. 

A meta do SAAE é até 2008 tratar e distribuir a água em 100% da 
área municipal ; e também tratar 100% do esgoto antes de despejá-lo no 
Rio Sorocaba.

Para isso pretende construir mais quatro ETEs :

2. ITANGUÁ, para processar esgoto da região da Rodovia Raposo 
Tavares até a foz do Rio Sorocaba, incluindo parte da Zona Norte, 
(407 litros de efluentes/segundo):

3.APARECIDINHA, para processar os efluentes dos bairros de 
Aparecidinha, Ouro Branco, Brigadeiro Tobias, na ordem máxima 
de 97,60 litros /segundo, pois é um local de proteção aos manan-
ciais que conformam a micro-bacia do Pirajibu, contribuinte do Rio 
Sorocaba pela margem direita;

1.PITICO, na região do Parque São Bento, beneficiando a outra 
parte da Zona Norte com capacidade para tratar até 251 litros/se-
gundo de esgoto.

Fig. 2.1.22. - Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/Noticias/004/08/25_ete.asp



108 Espaços Públicos Abertos e Infra-Estrutura Verde para Sorocaba, SP

2.PARQUE VITÒRIA RÉGIA, para atender a outra parte da Zona 
Norte e dos bairros Cajuru e Éden, para processar até 385 litros de 
efluentes por segundo.

O SAAE alega que todas as estações foram projetadas para atender 
um horizonte da demanda de Sorocaba até 2025.26  

POLUIÇÃO

2. DO AR

Sendo um município cuja principal fonte de renda ainda é proveni-
ente de seu parque industrial, que notadamente cresceu na última década 
em números quantitativos e qualitativos (SEADE, 2005), com o aumento 
da frota de veículos, (um carro para cada 2,1 habitantes em idade eco-
nomicamente ativa) tanto de seus cidadãos quanto dos muitos outros 
provenientes de outras cidades, Sorocaba está com suas vias tomadas de 
veículos nos tradicionais horários de pico de transito, embora nunca tenha 
sido até o momento, necessária a implantação de um sistema de rodízio a 
exemplo da capital.

Uma medida que particularmente contribuiu para isso foi a ex-
ecução da interligação entre as duas principais rodovias de acesso a ci-
dade, a interligação Celso Charuri, que desviou todo o tráfego pesado, 
mais lento e poluente, para fora da região central da cidade, diminuindo 
o tempo de permanência nas vias marginais, e contribuindo para o bom 
fluxo e velocidade dos veículos que emitem gases poluentes.

Comparando os índices de qualidade do ar das regiões de: Campi-
nas : 22; Cubatão: 48; Paulínia: 48; RMSP27 = 40 (centro) e São José dos 
Campos: 31; (todos tirados no mesmo horário de domingo, dia de menor 

Fig. 2.1.23 - Estação: Sorocaba
 Data: 26/3/2006  Hora: 16h00  Indice de Qualidade: 30  Classificação: Boa Condições meteo-
rológicas para as próximas 24 horas: Favoráveis à dispersão dos poluentes: Dióxido de Enxofre, 
Partículas Inaláveis, Dióxido de Nitrogênio, Monóxido de Carbono e Favoráveis para Ozônio.
Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_geral.asp, acesso em 25 de março de 2006.

26 Jornal Cruzeiro do Sul, 
Suplemento Especial, 30 
de dezembro de 2005.

27 Região Metropolitana de 
São Paulo.
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configuração poluidora), a região de Sorocaba aparece com índice de 
qualidade do ar de 30, considerada Boa, atendendo ao padrão de saúde 
definida pela CETESB28.

De fato, a cidade não tem os índices de condições inadequados que 
frequentemente pode-se ver em vários pontos da cidade de São Paulo e de 
Cubatão.

Mas desde o crescimento, na última década do parque industrial e 
do aumento da população de 430.000 habitantes em 1996 para os projeta-
dos 620.000 em 2006 (Prefeitura Municipal de Sorocaba, 2006) os indices 
de poluição do ar vem aumentando, e já se faz notar, como mostra a foto 
abaixo, que mostra uma faixa de poluição do ar exatamente acima da 
zona sudeste da cidade, tirada do Alto da Boa Vista, bairro localizado a 
800 m de altitude pela Unesp da cidade:

Para a medição dos índices pela CETESB, desde 2000 Sorocaba 
tem duas estações para medição da qualidade do Ar, uma manual, na 
Praça Dr. Arthur Fajardo, no centro da cidade; e outra automática, na 
Vila Santa Terezinha, bairro residencial. Nenhum dos pontos está na área 
industrial do município. 

A seguir, duas tabelas da CETESB com os índices avaliados nas es-
tações medidoras automáticas e manuais, modificadas para apresentação 
dos dados relevantes:

Fig. 2.1.24 - http://www.sorocaba.unesp.br/professor/malu/polui%C3%A7%C3%A3osorocaba.htm

28 Companhia de Tecnolo-
gia de Saneamento Ambi-
ental, do Governo do Es-
tado de São Paulo.
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3. DO SOLO

Normalmente, a maior causa de contaminação dos solos é por vaza-
mento dos combustíveis ou substancias químicas tóxicas nos solos através 
de descarrilhamentos de trens, acidentes de caminhões ou nos postos de 
abastecimento dos veículos, quando as normas de segurança não são segui-
das, tanto na construção quanto no armazenamento e manutenção. 

 Não há noticias sobre severa contaminação do solo em Sorocaba 
por estes motivos.29 

 Em Sorocaba, o Aterro Municipal no bairro tipo Z-3 do Retiro São 
Joãoatual tinha previsão de esgotamento e acordo de compromisso assi-
nado para final de 2004, para seu fechamento e abertura de outro aterro 
sanitário. 

 Embora com sua capacidade praticamente esgotada, o atual aterro 

Estações
 Interior MP10 SO2 NO NO2 NOx CO O3 UR TM VV DV P RAD Localização
Campinas • - - - - • - • • - - - - Av. Anchieta, 42 - Centro
Paulínia • • • • • • • • • • • • - Praça Oadil Pietrobom s/nº - V. Bressani
São José dos Campos • • - - - - • • • • • - - Rua Ana G. da Cunha, 40 - J. Jussara
Sorocaba • • • • • - • • • • • - - Rua Nhonhô Pires, 260 - S. Terezinha

Estações
 Litoral MP10 SO2 NO NO2 NOx CO O3 UR TM VV DV P RAD Localização
Cubatão – Centro • • • • • - • • • • • - - Rua Salgado Filho, 121
Cubatão - Vila Parisi • • - - - - - - - • • • • Rua Pref. Armando Cunha, 70

NO2 - Dióxido de 
NOx - Óxidos de VV - Velocidade dos 

TM - Temperatura

Configuração (Parâmentros)

MP10 - Partículas Inaláveis
SO2 - Dióxido de Enxofre
NO - Óxido de Nitrogênio UR - Umidade 

O3 - Ozônio
CO - Monóxido de DV - Direção dos 

P - Pressão 
RAD - Radiação 

Configuração (Parâmentros)

Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_automatica_localizacao.asp, acesso em 25 de março 
de 2006.

Interior FMC SO2 MP10 PTS MP2,5 Localização
Sorocaba • • - - - Praça Dr. Artur Fajardo (antiga Praça do Canhão)
Taubaté • • - - - Praça Santa Terezinha - Centro
Votorantim • • - - - Praça Padre Luiz Trentini

Estações
Litoral FMC SO2 MP10 PTS MP2,5 Localização

Cubatão - Vila 
Parisi - - - • - Rua Prefeito Armando Cunha, 70 - Vila Parisi
Santos • • - - - Praça Coronel Fernando Prestes

FMC - Fumaça
SO2 - Dióxido de enxofre

MP10 - Partículas inaláveis
PTS - Partículas totais em suspensão

MP2,5 - Partículas inaláveis finas

Configuração (Parâmentros)

Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_manual_localizacao.asp, acesso em 25 de março de 
2006.

POLUIÇÃO

29 http://www.cetesb.
sp.gov.br/Solo/areas_con-
taminadas/relacao_areas.
asp, acesso em 26 de mar-
ço de 2006.
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pode render alguns Créditos de Carbono pelo Protocolo de Kyoto, se a Pre-
feitura elaborar um plano de manejo de gases, e credenciar o novo Aterro 
Municipal como sendo de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que 
segundo a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Sorocaba o pro-
jeto seguirá todas as normas da engenharia sanitária. 

 Em março de 2006, o atual prefeito de Sorocaba anunciou a com-
pra de uma área na zona oeste para a mudança do atual aterro que será 
descontinuado a partir do ano que vem, segundo informações divulga-
das.

A localização do aterro na zona oeste da cidade atende ao vetor in-
dutor da expansão imobiliária da cidade, que pelo Plano Diretor está sen-
do orientado a oeste, com a previsão da interligação viária com a Rodovia 
Emerenciano Prestes de Barros da zona oeste a zona norte da cidade. 
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Segundo a classificação de Koeppen, Sorocaba pode ser classificada 
com clima tipo “Cfa”, que caracteriza clima subtropical quente, inverno 
não muito seco (30 a 60mm de precipitação pluviométrica no mês mais 
seco), possuindo uma faixa mais ao norte com características de clima 
tipo “Cwa” (mês mais seco com chuva acumulada menor de 30mm). Não 
apresenta deficiências hídricas, ficando na faixa de (0mm à 50mm) / ano, 
confirmadas por balanços hídricos segundo a técnica de Thornthwaite. 

0 clima subtropical ocorre na porção mais meridional da região, ao 
sul do trópico de Capricórnio, em terras paulistas onde a Iatitude maior 

MEIO FISICO

O município de Sorocaba , a 100 km de São Paulo apresenta como 
bioma principal o Cerrado, mas a ocupação antiga da região apresenta 
poucos exemplares remanescentes intatos. 

Fig. 2.1.25 - mapa de biomas
http://mapas.ibge.gov.br/biomas/viewer.htm, 

CLIMA

Fig. 2.1.26 - Fonte: IBGE, em http://mapas.ibge.gov.br/clima/viewer.htm
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faz com que as temperaturas diminuam sensivelmente no inverno, de-
finindo uma elevada amplitude térmica anual. As chuvas, pouco intensas, 
se distribuem regularmente por todos os meses do ano são em torno de 
12,20ºC. 

A localidade de Sorocaba representa uma região de transição 
climática, apresentando climas do tipo Cfa, Cfb, Cwa ou Cwb de Köp-
pen (1948) (ver Aragaki e Mantovani 1998). As diferentes classificações 
ocorrem conforme o período selecionado para a avaliação climática e a 
delimitação do período de seca (Aragaki e Mantovani 1998). 

A partir dos dados meteorológicos fornecidos pelo INMET/
FATEC/NEPA para Sorocaba, pode-se caracterizar o clima da área de 
estudo como temperado quente e úmido, do tipo Cfa (Köppen 1948), com 
temperatura média mensal do mês mais quente acima de 22oC e precipita-
ção média do mês mais seco entre 30-60 mm. A precipitação média anual 
fica em torno de 1340 mm. Os dados climáticos padronizados indicam a 
existência de uma sazonalidade na região, com uma diminuição na plu-
viosidade e temperaturas médias entre os meses de abril e agosto, mas 
sem apresentar déficit hídrico. Segundo dados do DAAE (2003), a área 
da bacia do rio Sorocaba é moderadamente  afetada por diversos sistemas 
sinóticos, ou seja, frentes frias e linhas de instabilidade.

A direção predominante do vento durante todo o ano é SE/SSE, e 
secundariamente predomina a direção WNW/NW durante o período de 
maior aquecimento do dia (15 horas local).

Chuvas
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O  gráfico  apresenta as alturas pluviométricas anuais no período 
de 1962 a 1996. Verifica-se que os anos hidrológicos de 1969, 1971, 1980, 
1985 e mais recentemente 1996, foram extremamente secos. Por sua vez 
os anos hidrológicos de 1976, 1982, 1983, 1987, 1993 e 1995 foram muito 
chuvosos.

Deve-se realçar que durante o período 1962 a 1976 houve uma forte 
urbanização e industrialização no município de Sorocaba. Análises me-
teorológicas mais abrangentes e investigações mais detalhadas são reco-
mendadas. No entanto, não fazem parte do escopo deste estudo.
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FIGURA 8

Esta série de alturas pluviométricas máximas foi submetida aos 
seguintes testes estatísticos:

•  teste de Grubbs and Beck, recomendado pelo United States Wa-
ter Resources Council (WRC, 1981), para verificar a presença de 
“outliers”na série;

•  teste de Mann-Whitney para verificar a homogeneidade da série;

•  teste de Wald-Wolfowitz para verificar a independência dos valores 
da série.

Com base nos resultados destes testes, a série de alturas pluviomé-
tricas máximas de 1 dia foi julgada consistente, significativa e representa-
tiva.

O mapa de potencial agrícola do Estado de São Paulo demonstra 
um potencial restrito para a região de Sorocaba. De fato, por causa do tipo 
de solo, com facilidade para a erosão, a agricultura nunca foi o forte da 
região sorocabana.
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A vegetação nativa do Estado de São Paulo é de Mata Atlântica 
no litoral e na Depressão Periférica é o Cerrado. Sorocaba localiza-se na 
faixa do Cerrado, embora não haja mais remanescentes significativos que 
apareçam na escala do estado.

ÁREAS PROTEGIDAS

O município de Sorocaba não possui nenhuma Unidade de Con-
servação ambiental (parques estaduais, estações ecológicas, florestas es-
taduais, florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, estações experi-
mentais). 

Apenas na região, no vizinho município de Iperó, existe uma uni-
dade de conservação ambiental, que é a Floresta Nacional de ipanema, 
descrita no trabalho de FAVERO et al (2000). 

VEGETAÇÃO E DESMATAMENTO 

Fig. 2.1.27 - Cobertura vegetal remanescente no Estado de São Paulo.
Fonte: IBGE, 2006.

Fig. 2.1.28 – Localização da Floresta Nacional de Ipanema no Estado de São Paulo.
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MAPA DE VEGETAÇÃO REMANESCENTE

No mapa 2.1.1 notamos que a área ubanizada deixa sua lacuna no 
sítio da região. 

A vegetação remanescente consegue se manter principalmente jun-
to aos mananciais e pequenos córregos, cujas águas estão nos locais me-
nos acessíveis ao sistema viário municipal.

Na parte leste e sudoeste, predominam as matas isoladas, e próxi-
mos as rodovias a plantação de eucaliptos, além de pequenas lavouras. 

Existem pequenos brejos principalmente próximos ao Rio Soro-
caba. 

A área não densamente urbanizada do município é tomada por 
pequenos campos de lavoura, eucaliptos, matas isoladas ou matos. 

Os novos loteamentos tendem a se instalar próximos a vegetação 
remanescente, que são alimentadas pelos pequenos córregos e mananciais 
existentes longe da área urbanizada.

Fig. 2.1.29 - Mapa da Vegetação e Usos Atuais das Terras da Floresta Nacional de Ipanema
Fonte: http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/Geousp/Geousp13/Geousp13_Fava-
reto_Nicci_deBiasi.html
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Antes do Google-Earth, antes do sudoeste do Estado de São Paulo 
poder ser acessado tão facilmente pela internet, aviões comerciais, ônibus 
interestaduais ou automóveis de fabricação nacional ou importada; antes 
de existirem pedágios nas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, an-
tes desse presente em que vivemos, havia muita mata atlântica e existiram 
os caminhos dos índios pela mata e seus rios.

Pode-se dizer que os espaços eram todos livres, no sentido de que 
havia quase nada de edificado como conhecemos hoje em dia, em relação 
à vastidão do território; a paisagem para ser lida e dela concluir uma local-
ização ou lugar, poderia ser lida apenas pelos seus acidentes geográficos 
naturais, que se destacavam na imensidão do verde da Mata Atlântica que 
dominava o planalto paulista e depressão periférica, para citar o Estado de 
São Paulo.

Os índios encontrados na região cinco séculos atrás foram tachados 
de “indolentes e atrasados” pelos brancos que aqui chegaram, pois seus 
utensílios eram toscos e seu modus vivendi  simples e quase nômade, mas 
hoje sabemos por estudos da Ecologia da Paisagem (FORMAN, 1986) 
que eles já praticavam o manejo sustentável para o plantio de suas rocas 
de mandioca; que sendo os rios piscosos, a mata cheia de frutos e outros 
recursos e o clima ameno, os únicos inimigos a temer seriam índios de 
outros grupos. Ou seja, a questão era de território, por que quase não in-
terferiram na paisagem em que habitaram.

A questão da paisagem dessa região, em que se dá a transição do 
planalto paulista para a depressão periférica, inspirou o famoso professor 
geógrafo da USP Aziz Ab’Saber, que disse que observou30, logo no inicio 
de seu curso de Historia e Geografia, em fevereiro de 1940, quando ele fez 
uma excursão:

“...que saiu de São Paulo, foi para Sorocaba, passou por Itu, Salto e 
Campinas e voltou para São Paulo. (...) Essa excursão foi definitiva a 
minha vida, me direcionou para a Geografia.. Eu senti que iria me dar 
bem lendo a paisagem.(...) Nessa excursão, eu comecei a observar tudo: a 
paisagem, as matas das encostas, dos morros, a degradação da base e da 
área dos morros, que naquele tempo ainda não estavam tão devastados, 
os tipos de plantações... Havia alguns bosques de eucaliptos para papel 
celulose, alguns pioneiros se instalavam e o povoamento na zona rural 
era pouco. Só havia as cidades com algumas pontas de rua, um caminho 
onde os mais pobres iam fazendo suas casinhas. Não se via uma mancha 
urbana. Comecei a ver tudo isso nessa excursão.” 

Sem dúvida inspirado por esse “lendo a paisagem”, ele escreveu: 

 “A paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em 
todo o sentido da palavra: herança de processos fisiográficos, e biológicos, 
e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como 
território de atuação de suas comunidades.” (1977)31  

De forma que, para começar a escrever sobre a configuração dos es-
paços livres públicos de um território, cidade ou região, precisamos voltar 
à paisagem herdada; pesquisar, supor e tentar traçar, baseado em relatos 

2.2. A EVOLUÇÃO DOS ESPAÇOS ABERTOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE SOROCABA, SP  (SÉC. XVII AO SÉC. XIX)

2.2.1. INTRODUÇÃO

30 Jornal da USP, de 20 a 
26/06/2005, p12 ; entrev-
ista a jornalista Marcela 
Delphino, da revista ele-
trônica Espaco Aberto, do 
site www.usp.br.

31 in SANDEVILLE JR, E. 
– Paisagens – Landscape 
while landscaping concept,  
p.1  – acessado em www.
ambiente.arq.br. Em julho 
de 2005.
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e trabalhos de outras pessoas, de outros tempos anteriores, o início dessa 
configuração. Mas esta monografia se propõe apenas a começar as an-
otações da configuração dos espaços livres da cidade; não pretende, de 
maneira alguma, ser um trabalho em definitivo.

A análise da formação (build-up) da paisagem dos espaços livres foi 
feita conforme STEENBERGEN32 , adaptado: ao invés de utilizar como 
base os processos de cultivo de agricultura que ele utilizou, (que devido 
à especificidade do lugar não seria o critério mais relevante), serão anali-
sados pelos processos da cultura comercial da região de Sorocaba, rico 
entreposto nos séculos XVIII e XIX, pois sua base geográfica não era ap-
ropriada a agricultura, mas isto de certa maneira até contribuiu para a 
formação e permanência de seus espaços livres públicos coletivos  urbanos 
como reconhecemos atualmente, mesmo na paisagem urbana já modifi-
cada ao longo desses séculos; seu território não foi tomado para fazendas 
de café, mas sim como caminho para bandeirantes, tropeiros, políticos 
surgidos pela riqueza gerada pelos anteriores, e depois imigrantes e em-
preendedores estrangeiros, e finalmente migrantes e cidadãos do lugar, 
que transformaram a paisagem deixando cada qual suas marcas,  como 
veremos a seguir.

As origens de Sorocaba perdem-se no tempo. As bases físicas sobre 
as quais se assenta o município começaram a ganhar forma há milhões de 
anos, com a definição geológica da bacia do Rio Sorocaba, na chamada 
Depressão Periférica. Nela desponta como destaque o Morro do Araçoia-
ba, pólo magnético regional, circundado pelas milenares trilhas indígenas 
do Peabiru, o caminho trans-sul-americano, que ligava os oceanos Atlân-
tico e Pacífico. Ao longo dele, os primeiros habitantes da região, indígenas 
ainda na fase do nomadismo, ergueram suas aldeias. 

Às margens do rio Sorocaba habitavam os Tupiniquins, do grupo 
Tupi. Documentos residuais são encontrados acidentalmente, de tempos 
em tempos, sob a forma de urnas funerárias e objetos de pedra lascada 
e polida. Esses índios praticavam o comércio entre si, realizando-se as 
trocas entre grupos das mais diferentes regiões. Implantaram uma “estru-
tura” precursora do Mercosul (o Peabiru) em plena pré-história regional. 

Com a chegada dos portugueses em 1532 ao litoral vicentino, esses 
povos recuaram de pontos próximos ao litoral, onde viviam, para o interior. 
Nas décadas seguintes foram implacavelmente caçados pelos bandeirantes 
paulistas, mamelucos em sua maioria, interessados em vendê-los como 
escravos à indústria canavieira que se estabelecera no nordeste do Brasil 
português. Esse comércio de seres humanos foi regularmente praticado 
pelos primeiros sorocabanos. Entre 1641 e 1654 o bandeirante Baltasar 
Fernandes, (já octagenário), vem à região (com sua segunda esposa e 300 
escravos) para tomar posse de sua sesmaria ao longo do Rio Sorocaba, 
uma área tão extensa que a própria história não consegue avaliar de forma 
precisa a sua dimensão (iria pelos menos segundo relatos até o sul do Bra-
sil)33. À chegada de sua família às paragens do Rio Sorocaba, a população 
que se encontrava esparsa por toda região, concentra-se ao redor da capela 
por ele mandada construir no alto da colina de um caminho indígena pré-
existente que dava para o melhor trecho para atravessar o Rio Sorocaba a 

2.2.2. ORIGEM

32 STEENBERGEN, Cle-
mens;  REH, Wouter. – Ar-
chitectura & Landscape. 
The Design experiment of  
the Great European Gar-
dens and Landscapes. Mu-
nich, Prestel-Verlag, 1996. 

33 Nota da autora. Veja 
também a gravura de De-
bret, para o local de limite 
entre Curitiba e São Paulo, 
um dos limites posteriores 
da Vila de Sorocaba à ép-
oca.
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vau, e dedica, como era costume, à única Nossa Senhora da Ponte34, que é 
hoje a Igreja de Santa Ana, anexa ao Mosteiro de São Bento; (à frente da 
qual se estabelece o primeiro Largo do então povoado)35.

O povoado do Itavuvu, elevado a vila com o nome de São Felipe, 
aparece neste mapa da figura acima com o nome de Philippa Villa. O 
trabalho cartográfico a localiza corretamente num ponto próximo ao rio 
Sorocaba e registra a vizinhança dos Tupiniquim.  A região, no entanto, 
é mostrada como se estivesse muito mais próxima do Paraguai do que na 
realidade:

“O rio e o nome

 Um rio dá as costas ao mar, como o Tietê do qual é o maior afluente pela 
margem esquerda, descendo dos contrafortes da Serra do Mar, a cerca de 
900 metros de altitude, por dois braços que se reunem abaixo da atual ci-
dade de Ibiuna, e se chamam Sorocaguaçu e Sorocamirim. Com o nome 
de Sorocaba, cava no granito( 36) o belo e quase desconhecido “canyon” 
em que antes de 1913 estrondava, com cerca de 90 metros de altura o 
Salto de Itrupararanga, em seguida canalizado pela “São Paulo Eletric”, 
que represou o rio até os suburbios de Ibiuna. Depois forma uma cachoei-
ra menor aproveitada em 1938 pela fabrica de cimento Votoran, e o Salto 
de Votorantim, outrora ponto de turismo e até de duas visitas Imperiais, 

Fig. 2.2.1. Guilherme Jânsenio Blaeu - 1640.
Fonte: http://memoria.fua.org.br/fasciculos350anos/, acesso em julho de 2005.

2.2.3. O RIO SOROCABA

34 Não há outra N. Sra. 
Da Ponte no Brasil, se-
gundo PRESTES, 1999.
35 FONTE: http://me-
moria.fua.org.br/fas-
ciculos350anos/, acesso 
em agosto de 2005.

36 A  formação rochosa da 
Serra de São Francisco, de 
granito. Veja a carta da Di-
visão Geomorfológica, por 
Almeida Fernando F.M. 
de Fundamentos geológi-
cos do relevo paulista. Bo-
letim nº 41 IGG São Paulo 
1964.
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em 1890 aproveitado para a fábrica de tecidos de seu nome. Apenas uma 
cachoeirinha famosa branqueia a meio caminho entre a cidade e Votoran-
tim, e em seguida o serviçal Sorocaba, depois de 200 metros de desnivel, 
atravessa mansamente a aglomeraçao que cresceu a suas margens, for-
mando varzeas menores à direita, depositando a areia que trouxe da serra 
e entrando, abaixo da maior ponte, no trecho retificado (desta vez pelo 
Governo Federal) que lhe dá novo e belo aspecto, certamente aproveitado 
no futuro para o nosso mais lindo jardim. As cidades que não tem rio 
desejariam faze-lo. Nós já o temos.

 Ele voltou a parecer maior com a retificaçao. Era grande no tempo em 
que começa esta história e até 1913, quando principiou a depender de 
comportas. Suas enchentes entravam rugindo na calada da noite nas ca-
sas da rua da margem adentro.

Não sendo especialista em tupi-guarani, cabe-me apenas o direito de in-
terpretar pela experiência, pela Geografia e pela História, uma pergunta 
da maior importância para a História local: 

Foi o rio que deu nome à cidade e região, ou a região e local que denomi-
nou o rio? (...)

Este trecho, de Aluisio de Almeida37, um dos principais historiad-
ores brasileiros, (inclusive citado por Sergio Buarque de Hollanda, outro 
famoso historiador), é o que melhor conta, de forma resumida, a história 
do Rio Sorocaba, até a metade do século XX. As transformações da pais-
agem do Rio Sorocaba em seu trecho mais utilizado foi motivador do 
crescimento inclusive das fronteiras do Brasil colonial, pois supõe-se que 
a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas  passaria pela sesmaria de 
Dom Francisco de Souza, em 1599. (Embora não tenha sido respeitada 
pelos bandeirantes da época; os limites foram cada vez mais extendidos 
por eles e unificados pelos tropeiros, seus sucessores históricos,  durante o 
ciclo dos tropeiros).

37 ALMEIDA, Aluisio. – 
Sorocaba: Três séculos de 
História, vol. 1 p.11 .
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Considerando-se por base o método da pesquisa histórica, o his-
toriador em sua experiência encontrou um documento em o bandeirante 
doou à ordem beneditina da época um patrimônio na “paragem chamada 
Sorocaba38”, em 1660. Então opina que foi a região próxima ao rio So-
rocaba que o nomeou. Aliás, era o método vigente na época do Brasil 
colonial: muitos lugares devem seus nomes às suas paisagens, conforme a 
língua indígena os designava, sempre sabiamente. Tanto que estas nomea-
ções permaneceram intactas até os nossos dias, no século XXI ; (mesmo 
que em muitos casos, nem a população local que residente possa “ler” a 
paisagem devido à urbanização recente e densamente executada nas últi-
mas décadas do século XX).

Sorocaba seria um substantivo formado pelo verbo SOROC (ras-
gar) e o sufixo ou o participio ABA, designando lugar rasgado, ou rasgão 
na serra, ou na terra, isto é, Vossoroca.  Os índios conheciam o fenômeno 
comum do local das enxurradas da chuvas erodindo a terra fraca, pois o 
granito da Serra de São Francisco neste local se transforma em terra que 
se deixa levar, criando assim a depressão periférica.

A Paisagem, então, tem uma leitura própria, de transição, e sua 
característica também pode ser denotada na palavra Mossoró39, um pouco 
modificada, indicando a mesma espécie de fenômeno. Tal transporte (de 
Sorocaba ao nordeste brasileiro) pode ser explicado, como veremos adi-
ante, pela atividade comercial do século XVIII e XIX denominada tropeir-
ismo (que se seguiu ao bandeirantismo na região em questão do Estado de 
São Paulo), que assim nomeou várias outras paragens. 

Na transição do granito da Serra de São Francisco, para a terra 
erodível da depressão periférica, existem vários saltos. Um deles é o Salto 
de Votorantim, ou Votuyaba, eternizado por Debret em uma de suas 
aquarelas.  Uma paisagem tanto de transição (salto) quanto de localização, 
e por certo, pela beleza natural, foi objeto de visitação do francês viajante 
e várias vezes mais tarde, do Imperador Pedro II, o que evidencia a im-
portância na paisagem rústica dos séculos anteriores de marcos agradáveis 
na paisagem, quer sejam pelo se orientar, ou se refrescar, ou se beneficiar 
para “descansar” apreciando a paisagem;  ainda hoje, apesar do não-in-
centivo, as crianças da cidade de Votorantim gostam de ir ao pequeno 
Salto para brincar; o que  exemplifica que na região, o espaço livre coletivo 
público primeiro não foi o urbano, do largo da igreja, mas o simples trecho 
do rio em que, por certo, as crianças sempre gostaram de brincar.40 

2.2.4. PAISAGEM E TOPONÍMIA

2.2.5. O SÉCULO XVII

No Novo Mundo

No século XV os europeus iniciaram suas grandes navegações e no 
XVI encontraram aqui no então novo continente vários grupos de indíge-
nas sul-americanos vivendo na região costeira do Brasil. Fundaram a vila 
de São Vicente e adentraram Serra do Mar acima, nos sertões da então 
onipresente Mata Atlântica, que dominava a maior parte da extensão ter-
ritorial litorânea da costa leste brasileira.

Depois de se estabelecerem no planalto acima, os primeiros portu-
gueses notaram que os indígenas tinham seu próprio caminho para percor-

38 ALMEIDA, Aluisio, 
idem.

39 Mossoró é uma cidade 
do Estado do Rio Grande 
do Norte, localizada no 
nordeste brasileiro. Tam-
bém tem o fenômeno da 
vossoroca.

40 No inicio do século XX 
é fundado, na beira do cór-
rego da Água Vermelha, 
(um dos afluentes) próx-
imo do Rio Sorocaba, a 
Chácara Bethel, um abrigo 
para menores abandona-
dos. Até o final do século 
passado, gerações de cri-
anças brincaram entre as 
pedras e águas do córrego, 
e próximo a ele, na cota 
acima, existia um bosque e 
um campo de futebol, mui-
to utilizado pela população 
para esporte e lazer.
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rer, de maneira direta, e com opções de ramificação, um trajeto que iria 
do Oceano Pacífico ao Oceano Pacifico, atravessando os atuais territórios 
do sul do Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil, chegando ao lugar onde hoje 
está a cidade de São Vicente, litoral do Estado de São Paulo; do outro lado 
leste portanto do continente sul-americano, um hoje lendário caminho 
pré-cabralino de que temos notas, dos primeiros jesuítas e bandeirantes, 
chamado de Peabiru. A palavra “Peabiru” significa caminho forrado, cujo 
radical “pé” ou “apé” significa trilha, caminho, em Tupi. 

“Peabiru era um caminho indígena que existia muito antes do descobri-
mento e que os primeiros brancos usaram esses caminhos dos índios para 
penetrar no território. E o Peabiru, era uma valeta de mais ou menos 
1,5 metros de largura e 40 cm de profundidade, eles colocavam grama 
para não deixar crescer o mato. (...) O tronco principal passava aqui na 
região de Itu: subia de São Paulo, passava por Barueri e se afundava lá no 
Sertão. Então quer dizer que a região sempre foi caminho, (...)”(SILVA, 
V., 2004).41

Esta lendária trilha era usada pelos índios guaranis para buscar e 
transportar caça, ligar diversas aldeias e, de acordo com alguns estudos, 
procurar o que chamavam de “Terra sem Males”, um lugar paradisíaco 
que imaginavam existir a oeste. Com a chegada dos europeus, o caminho 
foi utilizado pelos conquistadores para penetrar no território sul-ameri-
cano e subjugar religiosa e culturalmente a população indígena.

Também “serviu para as andanças e até grandes migrações de povos 
indígenas e, mais tarde, para a descoberta de riquezas, criação de missões 
religiosas, comércio, fundação de povoados e cidades”. 

Segundo as crônicas coloniais, os relatos do Padre Montoya e os 
historiadores Sérgio Buarque de Hollanda, Jaime Cortesão e Eduardo 
Bueno, o Peabiru foi o principal caminho para a penetração da região sul 
do Brasil e do Paraguai. Em busca de um acesso às riquezas incas, em 
1524 o português Aleixo Garcia a partir do litoral de Santa Catarina, e 
rumando para oeste, seguindo o caminho traçado pelos índios, chegou 
à região de Assunção, no Paraguai. Depois de diversas peripécias e con-
frontos com inúmeras tribos uma pequena parte de sua expedição retor-
nou com peças de ouro e prata tomadas dos Incas. Aleixo Garcia, antes 
mesmo dos espanhóis, foi o primeiro europeu a fazer contato com os In-
cas, e a penetrar o interior do Brasil e do Paraguai, pelo sul do Brasil.Para 
o historiador Eduardo Bueno “Por intermédio deles, as notícias sobre a 
“Serra da Prata” e o “Rei Branco” também iriam chegar aos ouvidos dos 
reis de Portugal e Espanha - e se tornariam a força motriz que impulsionou 
a exploração do rio da Prata e a ocupação do litoral sul do Brasil.”

Segundo o mesmo historiador “Depois da jornada de Aleixo Gar-
cia, o Peabiru se tornou um caminho bastante conhecido e muito percor-
rido. Por ele seguiria, em 1531, a malfadada expedição de Pero Lobo, um 
dos capitães de Martim Afonso de Sousa. Por ali passaram Alvar Nuñes 
Cabeza de Vaca em 1541 e Ulrich Schmidel em 1553. Jesuítas como Pe-
dro Lozano e Ruiz de Montoya também o percorreram em suas missões 
de catequese aos Guarani. Um século mais tarde, seria também pela via 
do Peabiru que Raposo Tavares e outros bandeirantes paulistas seguiriam 
para realizar seus devastadores ataques às missões do Guairá, no atual 
estado do Paraná.”

41 Conforme entrevista à 
Arq. Ana Villanueva para 
o Plano Diretor do Mu-
nicípio de Salto.
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Desta forma a região da atual cidade de Sorocaba passa por grandes 
transformações na primeira metade do século XVII, iniciada através da 
ação principalmente dos bandeirantes André Fernandes e seus irmãos 
Baltazar e Domingos: (...) André funda Parnaíba, elevada a vila em 1625, 
Baltazar, em 1645, deu inicio a capela de Nossa Senhora da Ponte de So-
rocaba, feita Vila de Sorocaba em 1661, e coube a Domingos e seu genro 
Cristóvão Dinis fundar a igreja de Nossa Senhora da Candelária de Utu-
guassu, nas imediações dela surgiu em 1657 a Vila de Itu. 

Para alcançar o Brasil Central e o sul surgem também caminhos 
terrestres que uniam estas vilas e seguiam em frente nas proximidades do 
Rio Tietê, completando assim os caminhos já explorados através da via 
fluvial (Figura 2). 

(...) Desde 1622 numerosos grupos armados procedentes de São 
Paulo, Parnaíba, Sorocaba e Itu, trilharam constantemente terras hoje 
mato-grossenses, preando índios ou assolando povoações de castelhanos. 
Outro fator veio a contribuir para a abertura de caminhos que ligassem 
a região42 ao sul do Brasil: o comércio de gado bovino e cavalar, e tam-
bém de mulas43, pois o transporte terrestre naquela época dependia, unica-
mente, das mulas  que percorriam caminhos acidentados principalmente 
os antigos abertos por indígenas. Para se fazer o abastecimento de animais 
partia-se de Sorocaba atingindo Curitiba (Figura 7, 8, e 9).

 

Fig. 2.2.6 - A primeira rota regular ligando os campos sulinos às demais regiões do Brasil Colônia 
foi aberta, no final do século XVII, entre as vilas de Sorocaba e Curitiba, pertencentes à Capitania 
de São Paulo . Fonte: STRAFORINI, Rafael. No Caminho das Tropas.

42 STRAFORINI, Rafael. 
No Caminho das Tropas. 
43 Resultado do cruzamen-
to de jumentos com éguas. 
Os muares são muito resis-
tentes e estéreis, eram mui-
to valiosos pelo trabalho 
que realizavam.
  - Ibidem, p. 22.
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“A cidade não conta o seu passado, ela o contem como as linhas das 
mãos, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos 
das escadas, nas antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada 
segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras.” 44 

CAMINHOS

De início, como vimos, já existiam o rio Sorocaba e os caminhos 
dos índios pela mata. 

“O caminho de São Paulo à paragem de Sorocaba por onde vieram os 
primeiros portugueses, os dois Afonsos Sardinha que o abriram, apenas 
roçando nos matos, foi por (hoje) Pinheiros, Barueri, Araçariguama, 
Apotribu, Mato-Dentro, Pirajibu, continuando a Araçoiaba (antigamente 
Campo Largo) e ao Sarapuí pela Terra Vermelha, mas quem se dirigia só 
as minas ou vinha de itu atravessa o Sorocaba no Itavuvu e no Corumbá, 
respectivamente. (...) 

2.2.6. O INICIO DA CONFIGURAÇÃO DOS LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS DE SOROCABA

O caminho direto de Sorocaba ao Ipanema é do tempo da funda-
ção45.  Caminho Fundo se chamou há cem anos e via-se-lhe a fundu-
ra, antes da atual Faculdade de Filosofia.46 Vêem-se ainda os cortes 
naturais, isto é, barrocas de erosão secular em trechos de Sorocaba 
a Aparecida e mato-Dentro. Os homens não mudam facilmente os 
caminhos e antigamente não haviam cortes. Foi o tempo.(...)

Fig. 2.2.8. - Esquema figurativo atual das estradas entre São Paulo e Sorocaba, pelas Rodovias 
Castelo Branco e Raposo Tavares. Fonte: www.viaoeste.com.br, acesso em maio/2006.

44  CALVINO, Ítalo. As Ci-
dades Invisíveis, p.14 –15.

45 Primeira fundação do 
povoado do Itavuvu, por 
Afonso Sardinha e Filho, 
em 1589.
46 Que depois se torna a 
Universidade de Soro-
caba, com campus a Rod. 
Raposo Tavares. (nota da 
autora).

Fig. 2.2.9. – Mapa de situação do Caminho Fundo e as principais estradas de Sorocaba. Autor: S. 
Lanças, data: 2005. 



130 Espaços Públicos Abertos e Infra-Estrutura Verde para Sorocaba, SP

A estrada principal em conexão com a de Curitiba, ficou sendo por muito 
tempo a que passava por Mato-Dentro47 e Araçariguama. De Sorocaba a 
Curitiba os rumos pelos campos buscavam as fazendas e currais de gado. 
Não houve propriamente uma construção só e continuada. Bastava meia 
braça de largura destocada e roçada nos matos: viajavam fazendo estra-
das, procurando divisores de água, cabeceiras, olhando os vales e os mon-
tes com uma visão geográfica notável.(...)48” 

Da Fundação da Vila aos Primeiros Logradouros Públicos

A primeira fundação, nos altos do Itavuvu, em 1599, como o padre 
Castanho notou, não prosperou. Somente quando Balthazar Fernandes 
chega com sua numerosa família e um plantel de 300 escravos, e propicia 
a implantação de um mosteiro é que a vila realmente se implanta e se es-
tabelece. Ele pede a mudança de qualidade de povoado a vila e consegue 
que o pelourinho seja tirado do seu lugar primeiro e colocado próximo ao 
mosteiro beneditino, assim oficializando e decidindo literalmente os des-
tinos de sua sesmaria. A implantação da vila então seguiu a tradição das 
aldeias bandeiristas: considerando-se as imposições fisiográficas do locus 
e suas curvas de nível, muitas vezes apreendidas dos indígenas locais, as 
ruas seguiam as linhas naturais das curvas de nível onde as casas se alin-
havam, do mesmo lado, uma ao lado da outra. Só depois, o outro lado da 
rua – o menos favorecido na orientação solar, era tomado então por novas 
moradias. (PRESTES, 2001)

E com relação às instruções da coroa portuguesa quanto à execução 
da implantação, seguia-se as lições condensadas de 1680 de Luiz Serrão 
Pimentel (BUENO, 2001) com o título de “Méthodo Lusitano de desenhar 
as rotificaçoens das praças regulares e irregulares”, amplamente circulado 
nas províncias do reino, cujas  medidas determinam:

• Praça Central            26,4 s 55m
• Praças menores 17,6 a 22 m
• Ruas principais. 6,6 a 7,7 m
• Ruas secundárias  5,5 a 6,6 m
• Casa frente do lote 5.28 a 8,8 m
• Casa fundo do lote  4,9 a 17,6 m
• Casa do governador  17,6 x 8,8 x 5,5 m

Em 1661 Sorocaba compreendia dois largos enormes, o da capela de Nos-
sa Senhora da Ponte (...) e o destinado à futura Matriz e que chegava até a 
futura Câmara, delineando-se a atual rua de São Bento todinha, perpen-
dicular a porta da capela, e a atual rua Barão do Rio Branco. Tudo o mais 
eram caminhos, inclusive a atual rua XV, (antiga Rua da Ponte), que por 
isso é torta e poética.(...) Além da ponte havia três estradas em leque, e em 
1695 uma casinha de palha mencionada numa concessão de data. Só.49” 

Sorocaba ainda conserva no seu centro histórico o traçado original 
de sua implantação inicial, e as medidas da largura de praças do século 
XVII são as seguintes : (segundo PRESTES, 2001):

• Largo São Bento =  aproximadamente 9,20 x 2,70 m2;
• Praça da Matriz =  quadrado irregular de 34,5 m2.

Na pequena vila bandeirista de cerca de 1670, (reconstituída no 
mapa I)50, vê-se os dois largos, todos referentes ao sagrado: o primeiro 
no alto da colina em que se tem a melhor vista do sítio, (seguindo um 
caminho antigo dos tupininquins por isso o formato da Rua da Ponte), 

47 Mato Dentro é um bair-
ro entre o distrito de Apa-
recidinha e Sorocaba, o 
caminho antigo pelo qual 
os viajantes vinham de São 
Paulo ou Itu para Soroca-
ba. (nota da autora)
48 ALMEIDA, Aluisio. 
– Sorocaba: 3 séculos de 
História. p. 50.

49  Idem p. 54.

50 Baseado no mapa publi-
cado em Prestes, 1999.
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foi implantado um mosteiro beneditino próximo e acima do local onde 
se pode atravessar o rio a vau. (Isto foi a determinante de toda a escolha 
da paragem, o genius loci de Sorocaba, junto com a leitura sensível do 
entorno existente e a aceitação dos caminhos pré-existentes). 

Segundo as tradições da época, o bandeirante fundador doou terras 
e escravos, condições necessárias para que o Mosteiro de São Bento fosse 
construído e se consolidasse a vila, para ter missas rezadas ad eternum, 
mas como esse mosteiro comportava apenas uma pequena capela, como 
a população já era de 300 escravos, mais os novos habitantes que foram 
surgindo, foi decidida a construção de uma Igreja Matriz, com um largo 
maior para comportar um maior número de pessoas e suas montarias. 

A partir desse Largo da Matriz se originou a Rua do Comércio e a 
Rua Direita, e também a Rua da Penha, das Flores e do Largo do Rosário, 
defronte a outra construção religiosa, desta vez de cunho educativo, es-
tabelecendo um circuito que começava e terminava na ponte do rio, um 
verdadeiro fluxo do caminho aberto (espaço livre) de São Paulo51 para os 
campos do sul do país e vice-versa.

Essas são as medidas das ruas principais, segundo PRESTES, 
2001:

• Ruas Principais: (do centro histórico)
1. Rua Direita –  largura de 3,0 m;  
2. Rua São Bento:  7,5 a 8,0 m;
3. Ruas Pe. Luiz e R. Sta. Clara: 7,0 m;
4. Rua XV de Novembro :  7,5 a 12,5 m;
5. demais ruas mais antigas e R. Dr. Álvaro Soares : 8,0 m.

• Ruas Secundárias: (do centro histórico)
6. Rua Barão do Rio Branco :  5,0 m;  
7. Rua Nogueira Martins:  5,0 m;
8. Rua Matheus Maylaski:  5,0 m;
9. Rua Penha:  5,0 m;
10. Rua José Bonifácio:  5,0 m

As medidas da praça da Matriz e das ruas mais antigas estão dentro 
dos padrões estabelecidos no manual de 1680 de Luiz Serrão Pimentel , 
embora também seguissem a implantação das ruas nas curvas de níveis 
típicas das aldeias bandeiristas, respeitando os caminhos locais, diferente-
mente do método utilizado (reticulado) pelos conquistadores espanhóis na 
colonização de suas cidades na América Espanhola. 

51 “O caminho de São Pau-
lo à paragem de Sorocaba 
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Todos os homens bons (ou livres, não-escravos) acudiam ao chama-
do do sino da Igreja aos domingos, mas esta terra nunca teve uma aristoc-
racia senão a rural. Então não havia, como na distante corte, os desfiles de 
seda e dos filhos das famílias mais nobres; ao contrário: havia poucos por-
tugueses brancos e mamelucos (Baltazar Fernandes era filho de Suzana 
Dias, neta do Cacique Tibiriçá e sobrinha de Bartira), e muitos escravos 
índios. Eles ficavam soltos, andando em liberdade, e todos conviviam jun-
tos, devido à necessidade da lida cotidiana, mas na maior parte do tempo, 
os homens passavam, como bandeirantes, muito tempo fora de casa, retor-
nando poucas vezes por ano. Só deixavam de viajar quando não tinham 
mais o ímpeto da juventude, aí, como o octagenário Baltazar Fernandes, 
sossegavam e ficavam nas terras que lhes pertenciam.

Talvez a miscigenação portuguesa e índia tenha contribuído em 
grande parte para o modus vivendi das mulheres no interior paulista; elas 
já estavam acostumadas a que os homens saíssem para caçar, e ficavam no 
núcleo familiar resolvendo as questões de alimentação e vestuário. Eram 
as mulheres que cuidavam, junto com os escravos, da casa, da família, do 
rocio, então o espaço público não era o mais importante: nesses tempos 
era o privado que mais importava, embora ele não fosse restritivo; ao con-
trário, foi desde o inicio um elemento imprescindível no tipo de vida que 
seus habitantes levaram, e determinaram inclusive, a futura prosperidade 
do comércio da localidade. Mesmo por que essa noção do espaço público 
era de que ele era, realmente, livre, no sentido de que o espaço estava lá, 
para o uso de todos52. (incluindo a passagem posterior dos muares pelas 
ruas da cidade).

Fig. 2.2.11 – A Cidade de Sorocaba. Lithografia. Do livro Curiosidades Brasileiras, de d’Abreu 
Medeiros (1864). Tropa xucra, adquirida na feira de muares, deixando a cidade de Sorocaba. 
Autor desconhecido.

52 Mais tarde surgirão re-
strições.
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No início do século XIX, tropas cargueiras eram uma presença con-
stante em muitos pontos do País. Rugendas documentou a movimentação 
de uma delas.

Fig. 2.2.12 – Gravura de Tropa de tropeiros. No início do século XIX, tropas cargueiras eram 
uma presença constante em muitos pontos do País. Rugendas documentou a movimentação de 
uma delas.
Author: J. M. Rugendas, s/d.

2.2.7. NOTA: AS MULHERES DA SOROCABA DO SÉC. 
XVIII E XIX

Esse costume das mulheres dos bandeirantes, de estarem acostuma-
das a serem deixadas em suas casas sozinhas por uma grande parte do ano 
(por seus pais ou maridos bandeirantes), originou um modo independente 
de se resolver as questões mais urgentes, visto que se fossem esperar a 
chegada dos pais ou maridos tudo estaria acumulado e algumas questões 
não poderiam ser postergadas por necessidade de sobrevivência, numa 
época mais inóspita. 

Diferentemente da Europa, “onde a casa então se opõe à organiza-
ção do espaço urbano (praças, logradouros públicos), pois tende a colocar 
sob o olhar da autoridade e da comunidade toda uma parte das atividades 
do individuo que se tornou sujeito (...)”52  no interior paulistano daquele 
tempo as mulheres dos bandeirantes e posteriormente as dos tropeiros não 
sentiram as restrições do espaço privado, nelas não ficando confinadas, 
pois devido ao fato de ser um mundo novo e ainda não edificado, os es-
paços a serem edificados e os livres foram se conformando pela razão re-
ligiosa e com ela, a comercial, desenvolvida concomitantemente com a 
atividade masculina do prear índios, de trazer montarias e mantimentos, 
com a feminina do prover os confortos aos viajantes na paragem do lugar, 
quando necessário, e praticar uma agricultura de subsistência, nos outros 
dias do ano, mas sempre com muita autonomia.

As mulheres desempenharam papel fundamental na economia de 
Sorocaba, no comando das lavouras, ou nas atividades artesanais ligadas 
a manufatura de produtos artesanais. Isso foi determinante para poder se 
estabelecer um pequeno comércio que consolidou-se, inclusive tomando 

52 In História da Vida 
Privada 3 – da Renascença 
aos Séculos das Luzes, p. 
372.
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proporções fantásticas mais tarde, pois combinada à atividade tropeira da 
venda de muares na feira anual de Sorocaba, resultou numa renda tão 
grande a tal ponto da coroa portuguesa tarifar53 os impostos das vendas 
dos muares, na ponte do rio Sorocaba, cujos rendimentos ultrapassaram, 
à época,  os auferidos pelo ganho do quadrilátero do açúcar (Jundiaí, Pi-
racicaba, Sorocaba e Mogi-Guaçu)54.   

Segundo PRESTES, 2001, em 1772 , 21% das familias de Sorocaba 
eram chefiadas por mulheres, aumentando para 50% em 1810. Exercem 
atividades urbanas, como fiandeiras, tecelãs, costureiras, e até prostitutas. 
Já acostumadas a viverem sozinhas, assumem o sustento de seus filhos, 
parentes e agregados, e moram preferencialmente na área urbana. 

 No estudo da evolução do tecido urbano e seus espaços livres, o 
domicilio de mulheres que chefiam suas famílias se torna relevante, em 
função da escolha do lugar, pois privilegiam o núcleo urbano, como lo-
cal de moradia e trabalho, devido as suas profissões, proximidade para 
escoamento de suas produções artesanais. Essa produção artesanal será 
primordial para os próximos ciclos produtivos de Sorocaba, uma vez que 
se aliará a questão do locus com a mão de obra disponível, juntamente 
com a atividade do comércio; contribuindo para o ciclo tropeiro e depois 
para o inicio do ciclo industrial no estado de São Paulo.

2.2.8. CRESCIMENTO DA VILA DE SOROCABA DEVI-
DO À FEIRA DE MUARES E SEU LOCUS

Conforme os bandeirantes se restabeleciam em suas casas, pois 
os índios já estavam desaparecidos ou escravizados, o povoado não cres-
ceu enquanto não ocorreu a abertura dos caminhos ao sul por Cristovam 
Pereira de Abreu, com abriu a Estrada da Laguna e com sua grande tropa 
de muares passou em Sorocaba em 1732. Este passar de tropas de muares 
foi se tornando, devido à possibilidade de passagem dos animais nesse 
ponto do rio (vindos do sul de Viamão a Curitiba, a fronteira da província 
de São Paulo com o Sul à época), a caminho de São Paulo, Minas Gerais e 
Nordeste brasileiro, cada vez mais freqüente e lucrativo para os moradores 
do lugar, embora tivesse obrigado a desviar cada vez mais o caminho das 
tropas por fora do núcleo urbano, este também cada vez maior.55 

Os caminhos terrestres das tropas de muares determinaram o 
crescimento físico do núcleo urbano, com seu casario e igrejas e Largos, 
na cidade de Sorocaba, cada vez mais passando aquém do centro. As tro-
pas foram aumentando em número cada vez mais, e por volta de 1840, o 
ciclo do tropeirismo para a vila tropeira de Sorocaba atinge o seu auge. A 
periódica compra de novas mulas para recomposição das tropas era ne-
cessária: híbrido produzido pelo cruzamento entre o burro e a égua, elas 
não se reproduziam. 

A Vila de Sorocaba transformou-se de forma relativamente rápida 
no ponto de encontro entre vendedores e compradores de muares. As mu-
las eram imprescindíveis para a formação e manutenção do único sistema 
de transporte organizado com que o Brasil contava então - o de tropas 
arreadas. Ele se manteria em tal condição até o surgimento das ferrovias, 
na segunda metade do século XIX. A escolha de Sorocaba se explica pela 
existência, no seu entorno, de extensos campos, de boas pastagens e clima 

53 Portugal tinha o costume 
de tarifar suas colônias 
para suas necessidades 
monetárias, e Lisboa tinha 
sofrido o terremoto. Sua 
reconstrução elevou a 
necessidade de recursos 
econômicos; a cana-de-
açúcar, mais o comércio de 
muares e o ouro mineiro 
foram pesadamente tarifa-
dos pela coroa portuguesa.
54 Fonte: http://www.usp.
br/fau/dephistoria/dep_
historia01.htm, acesso em 
julho de 2005.

55 Veja Mapa 4 – Evolução e 
deslocamento do itinerário 
das tropas de muares em 
Sorocaba – 1o. a 6o. itin-
erário. In STRAFORINI, 
Rafael. 
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ameno, ideais para a engorda dos animais que, inevitavelmente, perdiam 
muito de seu peso, força e boa aparência na longa viagem que as troux-
era desde o Sul. Efetuadas as vendas, os animais transitavam pela área 
urbana, a caminho de São Paulo, do Rio de Janeiro ou das Minas e, antes 
de ganharem as estradas, recolhiam os impostos devidos no registro junto 
a ponte do rio Sorocaba. Essa pluralidade de funções de engorda de ani-
mais, comercialização e recolhimento de tributos integrou definitivamente 
nossa região com as campanhas gaúchas e castelhanas56, fazendo que o 
tropeirismo, mais que um ciclo econômico, funcionasse como um fator de 
união cultural e social entre brasileiros de diferentes pontos do País57. 

2.2.9. A  CONFIGURAÇÃO DOS LOGRADOUROS PU-
BLICOS – SÉC. XVIII E XIX

Com exceção do Largo do Mosteiro de São Bento e da Igreja Matriz 
(hoje Catedral Metropolitana), os outros largos e praças do centro históri-
co e de demais bairros da cidade tem suas origens, em sua maioria pelos 
locais definidos através do atravessar dos muares pelas ruas da cidade nos 
150 anos que aproximadamente durou o ciclo dos tropeiros no território 
nacional, antes da implantação da ferrovia, que naturalmente acabou com 
a necessidade dos muares.

Conforme pode ser visto através dos mapas de itinerários dos 
muares pela cidade, (STRAFORINI) 2001, os muares vinham do sul e 
paravam no Campo Largo e nas proximidades da Lagoa de Ipatinga, para 
repouso e engorda, e após a venda, atravessavam a vila em trajetos que 
se deslocaram ao longo dos anos para longe do centro da cidade, mas 
sempre procurando espaços livres, largos para poder movimentar a tropa, 
e finalmente atravessa-los para além da margem direita do Rio Sorocaba, 
tomando o caminho para São Paulo. Trajetos das tropas pela cidade ao 
longo dos séculos XVIII e XIX segunda análise da autora para uma anota-
ção da configuração dos Largos no tecido urbano:

1º.Vindo da Estrada de Campo Largo (região do atual Município 
de Araçoiaba da Serra), passando pelo Largo do Portão de Ferro (nomen-
clatura de 1852; Largo da Independência em 1878 e atualmente Praça 9 
de julho58) , descia a Rua da Penha, desviava-se para o Largo do Cemitério 
(nomenclatura de 1852- Largo da Santa Cruz de São Bento em 1878 e 
atualmente a Praça Carlos de Campos), chegava ao Largo do Mosteiro 
São Bento, descia a Rua São Bento, passando pelo Largo da Matriz, (atu-
almente Praça Cel. Fernando Prestes), pela Rua da Ponte, e chegando ao 
Largo da Ponte (nomenclatura de 1852, depois Largo da Cadeia em 1878 e 
atualmente confluência das ruas XV de Novembro e Leopoldo Machado); 
atravessava o Rio Sorocaba e seguia a Rua da Contagem (nomenclatura 
de 1852; Rua de São Paulo em 1878 e atualmente Avenida São Paulo) que 
era o caminho para São Paulo;

2º. Vindo da Estrada do Campo Largo, passando pelo Largo do 
Portão de Ferro (nomenclatura de 1852), descia diretamente a Rua da 
Penha inteira – pois é plana, com suave declividade, embora de pouca lar-
gura para a passagem da tropa, desviando-se pela Rua das Flores (nomen-
clatura de 1852;  atualmente Rua Monsenhor João Soares); para chegar 
ao Largo do Rosário, depois à Rua da Ponte, até chegar ao seu Largo, e 
atravessar o Rio e seguir pela Rua da Contagem para São Paulo – note que 

56 Em Montevideo existia 
um famoso Café Soroca-
bano.
57 Um dos personagens de 
Erico Veríssimo, Ana Ter-
ra, provinha de Sorocaba, 
e o Estado do Rio Grande 
do Sul  preserva em suas 
tradições gaúchas muito 
da indumentária paulista 
interiorana da época dos 
tropeiros.

58 in PRESTES, 1999, p. 
191-2.
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a tropa já não passa pela rua principal da cidade, iniciando os desvios;

3º. Vindo da Estrada do Campo Largo, passando pelo Largo da 
Independência (nomenclatura de 1878), desce a Rua da Penha e desvia 
para chegar ao Largo de Santo Antonio (atualmente Praça do Mercado 
Municipal), desce pela Rua dos Hospital (nomenclatura de 1852, atual-
mente R. Dr. Álvaro Soares), passando para a Rua das Flores, pelo Largo 
do Rosário, Rua da Ponte, seu Largo e atravessar a ponte e seguir pela Rua 
da Contagem para São Paulo – neste itinerário, é utilizado pela primeira 
vez o Largo de Santo Antonio e a Rua do Hospital;

4º. Vindo da Estrada do Campo Largo, passando pelo Largo da 
Independência, descendo a Rua da Penha, atingindo o Largo de Santo 
Antonio, descendo a Rua do Hospital, entrando pela Rua do Comércio 
(nomenclatura de 1852, depois Rua do Rosário em 1878 e atualmente Rua 
Souza Pereira), descendo parte da Rua da Ponte, chegando ao seu Largo 
em frente ao Rio Sorocaba, e atravessando a Ponte para ao Rua da Con-
tagem, caminho para São Paulo; (note que cada vez mais o desvio quanto 
ao centro da cidade aumenta, pois a população e o casario aumentaram, 
além do número das tropas de muares);

5º. Vindo da Estrada de Campo Largo, passa pelo Largo da In-
dependência, descendo a Rua do Gado (nomenclatura de 1852, depois 
a primeira Rua das Tropas, e atualmente Rua 7 de setembro), vai dire-
tamente ao Largo do Santo Antonio, e desce pela Rua do Hospital até 
chegar a Rua da Margem ladeando o Rio Sorocaba, até passar pela Ponte 
e seguir para São Paulo; (neste caminho completa-se, portanto, a retirada 
da passagem das tropas pelo núcleo central da cidade, e as tropas até retro-
cedem um ponto do norte para o sul pela Rua da Margem);

6º.Vindo da Estrada de Campo Largo, passa pela Rua do Pito 
Aceso (nomenclatura de 1852, depois Rua da Independência, em 1878 e 
atualmente Rua Moreira César), descia já pela antiga estrada para Faxina 
(atualmente Av. Barão de Tatuí, desviando-se por caminho à esquerda 
para chegar na Rua da Composição (nomenclatura de 1852, depois Rua 
da Santa Cruz já em 1878, denominação que permanece até hoje), para 
seguir em direção norte até chegar ao Largo da Ponte, para atravessar e 
ganhar o caminho para São Paulo.

Assim, temos o delineamento da configuração dos primeiros Lar-
gos, mais tarde transformados em Praças, espaços públicos livres do mu-
nicípio: afora os dois primeiros Largos, vinculados à criação da vila, os 
Largos criados para outros fins:

• Largo do Cemitério (atual Praça Carlos de Campos); 
• Largo do Rosário (hoje desdobrada em duas Praças: 
• Praça Ferreira Braga e b) Praça Dr. Artur Farjardo) , 
• Largo de Santo Antonio : (atual Praça do Mercado Municipal); e
• Largo do Portão de Ferro (atualmente Praça 9 de Julho).
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Fig. 2.2.13 - Passagem de tropa pelas ruas da cidade. Author desconhecido. S/d.
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RESTRIÇÕES DO ESPAÇO PÚBLICO NA ÉPOCA COLONIAL

Quando a população aumenta, naturalmente aumentam as regras 
para uma melhor convivência; e os espaços livres públicos seriam os que 
primeiros a sofrer restrições quanto ao seu uso. Com a renda aumentando 
cada vez mais devido a feira de muares, mais a população cresceu. Aqui 
estão algumas das restrições listadas para os logradouros públicos, postu-
ras que resumem uma época:

“1833. Fica proibido vagarem mendigos elefantiacos (leprosos) 
dentro dos muros desta vila.Fica a cargo do ajudante do porteiro 
proibir a divagação dos elefantíacos, aplicando multa nas reincidên-
cias.

São considerados perturbadores do socego público todos aqueles 
indivíduos que por palavras ou escritos não impressos espalham 
boatos falsos para aterrar o povo, ou desviá-lo da obediência do 
Governo legal ou do cumprimento das suas Ordem.

Penalidades: sendo cativo, 100 açoites; sendo livres, 20 dias de 
prisão; e na reincidência 30 dias de prisão e 50$000 de multa. – Os 
boatos eram a volta de Dom Pedro I ao Brasil. (procurava-se con-
trolar até os boatos!)

PAISAGEM DA VILA POR VISITANTES

Essa é a descrição de Martim Francisco Ribeiro Andrade, inspetor 
das minas e matas, naturalista da Capitania de São Paulo, quando de sua 
viagem por diferentes vilas até Sorocaba, em 11 de fevereiro de 1803: 

“A Vila de Sorocaba não tem regularidade alguma; suas casas, bem 
que mais altas do que as de Itu, estão semeadas aqui e acolá, de 
sorte que não se observa alinhamento algum em ruas: ela contém 
quatro igrejas, a matriz, uma capela de Santo Antonio, outra do 
Rosário, e um hospício de frades bentos; seu comércio reduz-se a 
venda das tropas de gado, vindas do Sul.(...)”

Em 1820 José Bonifácio de Andrada e Silva no caminho de sua 
visita a Araçoiaba para verificar a Fabrica de Armas Brancas escreveu: 

“Chegamos a Sorocaba, villa assentada em lugar bem arejado. A 
seus pés corre o Sorocaba, que pode ser navegável. Os habitantes 
são hospitaleiros.  As mulheres são o verdadeiro tipo de beleza, 
como muitas outras da província, que fazem o sexo paulista citado 
em todo o Brazil como figura esbelta e de cor de jasmim, e sobre-
tudo, pela amabilidade e bondade de seu coração e caráter.59” 

OUTROS ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS – OS NÃO-URBANOS

Existem fora da área do núcleo central histórico da cidade outros 
lugares (hoje distritos) que precisam ser mencionados, pois configuram o 
sistema de espaços livres antigo e atual do município de Sorocaba:

1) APARECIDINHA

O arraial de Aparecida, a aproximadamente 16 km a nordeste da 
cidade, foi iniciado com a construção da capela de 1785 e se compunha 
de uma rua que passa em frente dela e respectivo largo.  José Bonifácio 
de Andrada e Silva e Martim Francisco, em 1820 voltando de uma visita 
para São Paulo passaram também por essa estrada, que há mais de cento 

59 In PRESTES, 2001.
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e cinqüenta anos (já era mencionada em jornal de 1852, como costume) 
e em parte devido a uma gripe espanhola que dizimou grande parte da 
população de Sorocaba no final do século XIX,  foi cada vez mais sendo 
praticada, e mesmo neste inicio do século XXI, a população ainda pratica 
seu ato de fé saindo do Largo da Catedral (antiga Igreja da Matriz) para a 
Capela de Aparecidinha. 

Este caminho direto entre Sorocaba e Aparecida divide as terras 
boas das terras de campo, e sempre foi um espaço livre público coletivo; 
(e mesmo hoje – ano de 2007 – não-urbano) é percorrido a pé por muitos 
romeiros, que assim pagam suas promessas à santa, no primeiro domingo 
do ano e aproximadamente seis meses depois, outro domingo novamente, 
em que a imagem da santa é levada e no outro domingo trazida de volta, 
com fogos de artifícios na hora da saída da missa e na chegada, em Apa-
recidinha. São aproximadamente 16 km. Depois os romeiros voltam ou 
de ônibus ou a pé mesmo. Nos outros 363 dias do ano a estrada é muito 
pouco utilizada, pois ainda é de terra, e tem ônibus apenas quatro vezes 
por dia. Quem precisa ir a Aparecidinha de ônibus passa pela Rodovia 
José Ermírio de Moras, asfaltada, e em muito melhores condições, servido 
por vários ônibus ao longo do dia.

Mas isso preservou de certa maneira a região, rica em mananciais, 
que assim continua não urbanizada. No início do século XXI (anos de 
2003/4) essa região recebeu uma estrada de interligação entre a Rodovia 
Raposo Tavares e a Rodovia José Ermírio de Moraes, que é a via de acesso 
para Sorocaba pela Rodovia Castelo Branco. Mas a interligação felizmente 
foi feita numa cota mais alta, preservando-se os mananciais e a estrada 
para os romeiros, e não possibilitando um acesso muito facilitado para 
implantação de comércio ao longo da via, embora já tenha sido aprovado 
e construído infelizmente um condomínio de pequenos parcelamentos no 
final desta interligação.

2) ÉDEN

“A sudoeste do arraial de Aparecidinha está o outro Éden (antigo 
Pirajibu, nome que se estendia a todo o vale do rio, inclusive Apare-
cida). Estes campos realengos depois nacionais, estão sendo fecha-
dos. No século XVII até o padre Pompeu tinha um curral nessas 
bandas. O gado ficava solto nos campos sem dono, e o proprietário 
apenas fazia o curral ou mangueira e um rancho para o caseiro.60” 

Quando o Padre Castanho escreveu esta nota, em seu livro publica-
do em 1951, os campos antes eram realengos, depois nacionais, e estavam 
sendo fechados. O que explica a ocupação da região por uma população 
de baixa renda, que praticavam uma agricultura de subsistência, mas que, 
tendo o Rio Pirajibu passando pelo local, não sentiram falta de água, ou 
alimentos. Depois a região se tornou área industrial, devido ao baixo cus-
to de suas terras, que além de distantes, que não tinham as benfeitorias da 
urbanização da área do centro antigo.

Em todo caso, devido á distancia e aos baixos custos, existem dois 
núcleos formados na beira da estrada antiga de Sorocaba a Itu, um é o 
distrito do Éden, e o outro é o Cajuru.

60 ALMEIDA, A - Soro-
caba 3 séculos de Historia.
P.77.
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3) CAJURU

Este núcleo é o mais distante do centro histórico de Sorocaba, e 
originou-se da necessidade de se colocar os leprosos que a cidade teve a 
partir da chegada do homem branco a essas paragens o mais distante pos-
sível do povoado, para tratamento e moradia. Sequer aparece nos mapas 
da época. O Hospital Pirapitingui está localizado na antiga estrada de So-
rocaba a Itu, no distrito do Cajuru e atende e é moradia dos hansenianos 
da região até hoje.

ESPAÇOS PUBLICOS ABERTOS DO FINAL DO SÉCULO XIX

A criação dos primeiros espaços públicos livres desta localidade 
obedeceu à lógica bandeirista do lócus mais as instruções, enviadas pela 
coroa portuguesa, com as dimensões recomendadas para a implantação 
de largos e ruas, para se estabelecer concretamente o domínio de Portugal 
sobre o Brasil pela criação de uma identidade dos lugares.

Mas, com exceção dos dois primeiros Largos, definidos pela ativi-
dade bandeirista e pelo sentimento religioso, remanescente do jesuítico de 
outras épocas, os demais foram originados pela atividade tropeirista, que 
pode ser executada ao longo de seus cento e cinqüenta anos (nos séculos 
XVIII e XIX) devido a uma conjunção de fatores externos (ciclo do açú-
car, expansão das fronteiras ao sul, necessidade de animais de transporte 
de cargas, da mineração do ouro) e da especificidade do local (melhor 
lugar para atravessar  o Rio, seguindo o caminho de Viamão do Sul para 
São Paulo; tendo ainda os campos de engorda, que eram de clima ameno 
e tinham restrições naturais para o cercamento das tropas, antes da venda;  
mais o modus vivendi das mulheres dos bandeiristas e depois tropeiristas, 
que autonomamente tiraram proveito de suas condições para desenvolver 
uma atividade de manufatura artesanal e lucrativa comercialmente, aju-
dando a fomentar a feira de muares, a tal ponto que era possível, numa 
sociedade longínqua hoje nos tempos, ter uma independência que via de 
regra só foi possível à mulher brasileira com menos posses na segunda 
metade do século XX em diante. 

Nesse contexto, os espaços livres iniciais contribuíram não só para 
o aumento da riqueza local, mas também para que sua sociedade pudesse 
ter subsídios que a deixassem pronta, mesmo com o duro golpe do fim das 
feiras de muares, para o próximo ciclo econômico significativo da cidade 
no século XX – o industrial, pois sua dinâmica atraiu homens empreende-
res imigrantes ou migrantes, que puderam aproveitar a mão-de-obra das 
pequenas manufaturas artesanais que já se encontravam aqui. 

Na próxima página, na figura 12 um resumo das vias de comunica-
ção existentes na cidade de Sorocaba no inicio do século XX:

• O Rio Sorocaba;
• Estrada para São Paulo;
• Estrada para Itapetininga;
• Estrada para Votorantim;
• Estrada de Rolagem;
• Estrada de Ferro Sorocabana;
• Estrada de Ferro Votorantim.
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O SÉCULO XX – TRÊS FASES DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE SO-
ROCABA – NOTÁVEL TRANSFORMAÇÃO DE SEUS ESPAÇOS 
PÚBLICOS ABERTOS

O século XX foi pleno de transformações na paisagem sorocabana, 
não só na área urbana, como nos costumes da sociedade, que passa de co-
lonial e próspera, depois de amargar o fim das feiras de muares. Do final 
do século XIX, com a implantação da ferrovia por Maylaski em Sorocaba, 
inicia-se o período de industrialização propriamente dito, pois a pequena 
indústria montada na Casa Amarela para uma incipiente produção de teci-
dos não vingou; passa-se brevemente pela produção de fardos de algodão 
de qualidade inferior à americana (devido a guerra da Secessão nos EUA) 
e então o parque industrial sorocabano começa a se fortalecer, inicialndo 
a fase da imigração européia, em que novos hábitos e costumes aliados 
as necessidades econômicas determinam novos usos dos espaços públicos 
abertos em Sorocaba.

 O Largo do Mosteiro de São Bento (1) ainda não existia como a 
atual praça da Concha Acústica, onde subterraneamente foi implantado 
um reservatório de água potável para abastecimento da população do cen-
tro da cidade na segunda metade do século XX; não existe mais o (2) 
Canto do Cemitério, e sua capelinha, que foram transferidos para outra 
localidade além dos limites da então Vila; mas ali está a atual Praça Car-
los de Campos. No Largo da Matriz do desenho em referencia estão o 
chafariz  e defronte a ele, a igreja Matriz, o Gabinete de Leitura e o Clube 
Aymorés; ambos são acessados por um público específico mas sempre nu-
meroso, que pode utilizar o espaço do Largo do Matriz para sua chegada; 
ali com certeza iniciou-se o hábito do footing da cidade de meados do 
século XX.

Nota-se que a maioria do casario era servido por quintais, segundo 
o costume colonial de casas alinhadas a rua com quintais frondosos ao 
fundo; muitas das casas do centro antigo ainda preservam neste inicio 
do século XXI esta característica, principalmente nas ruas próximas ao 
centro comercial (embora estejam cedendo paulatinamente seus terrenos 
para a construção de prédios de classe média alta com gabarito de até 15 
andares).

Pelo desenho percebe-se no inicio do século uma cidade ainda in-
teriorana, com muitos largos e quintais arborizados embora já se note a 
construções de pequenos palacetes, sobrados e estabelecimentos comerci-
ais; o fator religioso até então predominante com suas igrejas no alto das 
colinas começa a se mesclar ao comércio e a pequena burguesia já se faz 
notar, bem como o poder público: Câmara, Intendência, Fórum, Cadeia 
Pública; e outros: Gabinete de Leitura (antes Clube Germânico), Loja Per-
severança III.    
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O cenário das ruas era árido, sem árvores (fig.     ); o chão era de 
terra batida, e nas laterais, para escoamento da água de chuva havia o 
mancadame, que eram os pedregulhos colocados socados. 

Em Sorocaba não havia ainda ruas arborizadas; sendo que na fr-
ente das casas que se cultivava um jardim; nos quintais fundos (os lotes 
urbanos então tinham 50, ou 100 metros de comprimento) se mantinham 
hortas e arvores frutíferas, as vezes criação de porcos e galinhas. A isto se 
limitavam os espaços verdes na cidade de então, (as plantações de algodão 
se iniciaram na metade do século XIX). 

A arborização urbana como a conhecemos hoje não existia: al-
gumas poucas árvores nativas já altas eram deixadas incolumes por sua 
sombra, devido ao uso do lugar, como foi o caso da paineira conhecida 
como Árvores Grande, no caminho para São Paulo, onde debaixo de sua 
sombra, muitos tropeiros ali paravam uma ultima vez em Sorocaba antes 
de seguir viagem em direção nordeste. 

 SÉCULO XX - INDUSTRIALIZAÇÃO

Segundo Dean (1971) após os portugueses, os alemães vieram para 
Sorocaba com um objetivo de trabalhar na primeira fábrica instalada em 
Araçoiaba, a Real Fábrica de Ferro de São João do Ipanema, autorizada 
a funcionar por D. João VI, financiada pela coroa em 1811, e para tal fez 
vir da Suécia uma equipe técnica que depois ele substituiu por Frederico 
Varnhagem, alemão. Ele fez correr a primeira fusão nos altos fornos em 
1818:

“O Governo fazia fundir em Ipanema canhões e as respectivas balas, 
fundiam-se também ali moendas para engenhos de açúcar e fabricavam 
machados, picaretas, enxadas, cravos para ferrar animais, etc” (SAINT-
HILAIRE, 1940). 

Mas a maior contribuição da Fábrica de Ferro de Ipanema para a 
produção do espaço sorocabano foi o surgimento de uma racionalidade 
técnica industrial.(STRAFORINI, 2001) Pois os portugueses imigrantes 
que aqui estavam e continuavam vindo se dispunham as atividades comer-
ciais, mas os imigrantes alemães e outros (húngaros, austríacos, dinamar-
queses e franceses) que depois vieram a Sorocaba procuraram desenvolver 
outros atividades técnicas, denotando o que acontecia na velha Europa. 
(A Alemanha, diferentemente de Portugal, passava por um processo de 

Fig. 2.2.16 - Rua do Comércio no século XIX.Desenho: Renato Sêneca de Sá Fleury - 1967. 
(MHS) fonte: www. Cruzeironet.com.br/ fuá/projeto memória 350anos, acesso em abril de 2006.
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industrialização rápida e unificação do país).

Segundo STRAFORINI, foi essa mentalidade, de uma racionali-
dade técnica, que permitiu a substituição de uma economia basicamente 
comercial e manufatureira para uma economia industrial a partir da mu-
dança de foco dos negócios da cidade. 

Por volta de 1852 começou-se a plantar algodão com finalidade de 
industrialização. Não era um algodão de alta qualidade, como já o no-
tara Saint-Hilaire, mas tinha demanda garantida nas províncias do Sul. 
Quando o algodão não teve mais venda devido a diminuição das tropas, os 
proprietários acharam melhor tecer os panos aqui. Mas esse algodão tam-
bém acabou sendo vendido à Inglaterra na época da Guerra da Secessão 
dos Estados Unidos, cujo Sul parou de fornecer, então, o algodão para a 
indústria inglesa.

Segundo GODOY61 a melhor contribuição do capital algodoeiro foi 
o investimento na compra de máquinas descaroçadoras, proporcionando 
o surgimento da industria do beneficiamento; daí foi um passo para a con-
strução da ferrovia em Sorocaba e, mais além, de fábricas racionamente 
organizadas, produto do modelo industrial vigente na época de então.

Com o objetivo de escoar a produção algodoreira, fundou-se a 
Estrada de Ferro Sorocabana, por iniciativa de Luiz Matheus Maylasky, 
maior comprador de algodão, em 1875.

 Em 1882, aproveitando a infra-estrutura existente (plantações de 
algodão, capital acumulado com as feiras de muares e a Estrada de Ferro 
inaugurada), é fundada a primeira grande indústria têxtil de Sorocaba: a 
Fábrica de Tecidos Nossa Senhora da Ponte, localizado à margem do Rio 
Sorocaba, no caminho para São Paulo, e próxima a Estação Sorocabana. 

A implantação da ferrovia inaugura um novo modo de se referen-
dar o posicionamento dos habitantes da cidade: já havia o Além Ponte 
(tomando-se por base o centro religioso, de implantação mais antiga, em 
direção ao caminho para São Paulo, Aparecidinha ou Brigadeiro Tobias); 
agora surge o Além Linha, referência à linha da ferrovia, que divide a 
cidade na parte antiga (centro histórico) e a parte além Linha que seria 
tomada, aproveitando-se a pré-existência do Caminho Fundo, para a con-
strução de novos casarios próximos as oficinas da Estrada de Ferro, con-
forme estas foram sendo construídas próximas a estação de parada do 
trem. As fábricas também foram se instalando próximas a ela, pela facili-
dade e economia de tempo e custos de transporte.  

A queda da bolsa de 1929 nos EUA, que causou a Grande De-
pressão no mundo ocidental não afetou imediatamente a economia da ci-
dade já industrializada de Sorocaba, (SANTOS, 1999) - (embora não fosse 
sem reflexos), principalmente por que ela não dependia diretamente do 
cultivo do café, e priorizava os produtos de primeira necessidade62, como 
foi o caso da agricultura de subsistência e a incipiente indústria têxtil que 
embora tivesse malogrado nas primeiras tentativas (PRESTES, 1999) com 
a chegada dos imigrantes se estabeleceu e criou novos empregos e mudou 
a fisionomia da cidade, tanto em relação a fisionomia dos seus habitantes, 
(antes índios, portugueses e mamelucos, com poucas outras etnias - alguns 
suecos protestantes, ingleses e judeus), para uma onda de imigrantes ital-
ianos e principalmente espanhóis na virada do século XIX para o século 

61 GODOY, A . C. - Vo-
torantim – Estudo sobre a 
formação da empresa in-
dustrial no Brasil. (disser-
tação mestrado). FFLCH-
USP, São Paulo, 1972.

62 Após a perda dos proven-
tos advindos do comércio 
de muares na cidade.
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XX. (3000 italianos e 12.000 espanhóis segundo dados da época). 

O SÉCULO XIX – FIM DE UMA ERA – INÍCIO DE OUTRA

Com o capital que girou em torno do comércio de muares, os so-
rocabanos promoveram a expansão das pequenas casas de artesanato em 
indústrias diversificadas. O plantio do algodão herbáceo, a partir dos anos 
da Guerra de Secessão, nos Estados Unidos, para abastecer o mercado 
têxtil inglês, fez de Sorocaba um centro exportador de algodão.  

A necessidade de mais facilmente movimentar aquele produto le-
vou Matheus Maylaski a construir a Estrada de Ferro Sorocabana, inau-
gurada em 1875, que mereceu até a 5a. visita (não avisada) de D. Pedro 
II. A ferrovia e os imigrantes e migrantes empreendedores trazem para a 
cidade novos padrões de implantação de passeios públicos, que serão vis-
tos a partir do novo ciclo. 

Fica aqui, para fechar esta seção, um desenho do centro histórico 
da cidade no início do século XX, onde já se observa o desenho definitivo 
dos atuais espaços públicos abertos do centro de Sorocaba:

Fig. 2.2.17. - Sorocaba no início do século 20, segundo o traço de Renato Sêneca de Sá Fleury.  
Desenho de memória. Renato Sêneca de Sá Fleury, 1967. Centro Histórico – Largo São Bento. 
MHS/PMS. Acervo Museu Histórico Sorocabano. 
Fonte: http://memoria.fua.org.br/fasciculos350anos/ acesso em julho de 2005.

LEGENDA:

1 - Mosteiro de São Bento tendo a frente seu Largo, (atual praça da Con-
cha Acústica); (a parte de trás é atualmente a Praça do Frei Baraúna), 
2 - Canto do largo São Bento e capelinha, 
3 – Cocheira (atualmente um local de estacionamento de veículos), 
4 - Convento e Igreja Santa Clara (atualmente um prédio comercial),
5 - Residência do Cel. Sá Fleury e família, 
6 - Sobrado do Clube dos Atiradores, 
7 - Câmara, Intendência, Fórum e Cadeia, (atualmente prédio dos Cor-
reios);
8 - Gabinete de Leitura, (a frente do Largo da Matriz)
9 - Clube Aymorés, 
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10 - Residência e escola pública do prof. Izidoro Marins, 
11 - Palacete de Antônio Xavier de Araújo, 
12 - Relógio de sol (canto do largo da Matriz), 
13 - Residência do Cel. Manoel Nogueira Padilha, 
14 - Armazém de Hércules Tavares de Campos, 
15 - Sobrado e armazém de Chico Loureiro, 
16 - Sobrado pertencente à Loja Maçônica Perseverança III (antiga Ca-
deia),
17 - Sobrado e fábrica de calçados a máquina, de Chico Grandino, 
18 - Parte posterior do sobrado e loja de Juca Loureiro, 
19 - Sobrado, farmácia de Alfredo Vasconcelos e Aníbal Dias,
20 - Cartório de João José da Silva, 
21 - Chalé da Felicidade, loteamento Abílio Soares, 
22 - Farmácia do Sampaio. 

 



03. O estado atual
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Das inúmeras questões que podem ser examinadas no quesito es-
paço público aberto, neste trabalho o enfoque será dado ao conceito da 
Infra-estrutura Verde para as questões da drenagem urbana, bem como à 
legislação municipal vigente em relação a estes quesitos e sua aplicação. 

 Para uma radiografia da situação atual quanto às questões ambien-
tais mencionadas, foram elaborados mapas que resultaram do cruzamento 
de dados da topografia e rede hidrológica do município, (mananciais e 
cursos d’água), com a questão dos espaços públicos abertos de Sorocaba: 
os principais pontos de alagamento da cidade, e os novos loteamentos pro-
postos, bem como o estado atual de alguns espaços públicos abertos mais 
significativos da cidade.

O mapa abaixo (fig. 3.1) divulgado pela Prefeitura Municipal de 
Sorocaba em 2000, mostra a área territorial da cidade, os cursos de água, 
as principais vias de acesso, a linha férrea recortando a cidade (em azul 
cobalto), e entre outros dados, seis pequenos quadrados verde claro, sinali-
zando os parques públicos municipais existentes e em pequenos retângu-
los verde escuros, as praças da cidade, dando a impressão de que a cidade 
tem muito verde, espalhados por quase toda a área então urbanizada da 
cidade.

 Na realidade, apesar das poucas praças espalhadas pelos mais de 
500 bairros da cidade, em 2000 existiam seis parques municipais para o 
lazer da população, também colaborando para a questão ambiental, que 
começava a ter sua validade apreendida pela população local, que viram 
as mudanças de limpeza e tratamento de “embelezamento” paisagístico 
começarem a dar resultados principalmente nos principais corredores 
viários, iniciando o dominó da valorização imobiliária – que atrai investi-
mentos externos – que geram resultados monetários positivos, que retor-
nam novamente a uma valorização imobiliária cada vez maior.

 A partir de 2001, com a administração municipal reeleita, (focada 
principalmente em empreendimentos imobiliários e infra-estrutura urba-
na), estabeleceu-se para a cidade a implementação do Plano Municipal de 
Arborização Urbana - um programa em que a cidade foi dividida em 48 
setores - para receber, escalonadamente, 150 mil mudas de árvores1.  Pelo 
plano (Anexo 2.3.1) onde se percebe que os primeiros bairros escolhidos 
foram os mais distantes e carentes de arborização – seguidos da zona oeste 
e sul e por fim os bairros da  região central, zona industrial e zona rural.

 Durante esses três anos (2001-2003), novos parques públicos mu-
nicipais foram sendo executados pela administração municipal, principal-
mente em áreas de fundos de vale que se encontravam degradados, ou que 
detinham especial atenção pela questão hidrológica do abastecimento de 
água ou do enfrentamento de inundações à jusante: por exemplo a con-
strução do Parque Campolim, no início uma bacia de contenção de três 
lagoas de diferentes formatos, depois um concorrido parque de caminha-
das que fez com que o trecho urbano a que pertence na zona sul tivesse 
seus imóveis ainda mais valorizados, atraindo mais investimentos comer-
ciais, e alguns problemas.

3.1. O ESTADO ATUAL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS 
EM SOROCABA 

1   Espécies plantadas: Ipê-
amarelo e branco; quares-
meira, chal-ahal, angelim 
rosa, araçá-do mato; cam-
buci; guaça-tonga; falso 
barba-timão; camboatã 
da serra, mandioquinha 
do cerrado; canela, cutia, 
infá, pau-santo, folha de 
sena, aroeira salsa, aroeira 
mansa, ipê amarelo do cer-
rado, cássia imperial, al-
feeiro do Japão, peido de 
pombo. Fonte: Jornal do 
Município de Sorocaba, 
19/11/04, nr. 1124.
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Como se localiza próximo a Rodovia Raposo Tavares, o parque 
colabora para que a região (atualmente conurbada com Votorantim) atraia 
mais investimentos e negócios, principalmente imobiliários. É nesta região 
que estão sendo construídos a maioria dos empreendimentos imobiliários 
destinados à renda mais alta, além de edifícios comerciais e residenciais, e 
condomínios horizontais.
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3.1.1. OS PARQUES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORO-
CABA EM 2004

Pelo mapa 3.2 elaborado para apontar a localização dos parques 
municipais da cidade podemos concluir que estão basicamente instalados 
próximo a parte sul da cidade, do centro urbano em direção a zona norte, 
atualmente o maior vetor de expansão da cidade, não temos nenhum 
parque urbano instalado a não ser o Parque Vitória Régia, que foi insta-
lado devido a um Plano de Recuperação de Área Degradada executado 
com recursos provenientes de um termo de compensação ambiental (veja 
capitulo 4), e o Parque Gov. Mario Covas, no Éden, devido na Zona In-
dustrial. 

No mapa, cuja base de dados é de 2004, podemos observar que 
a parte do extremo leste do município, (limitando-se com Votorantim e 
Alumínio), onde está localizado o distrito de Brigadeiro Tobias (ponto 
mais alto de Sorocaba, com 1092 m), devido a topografia da Serra de São 
Francisco, tem-se muitos mananciais e pouca urbanização, embora ali 
passe a Rodovia Raposo Tavares no trecho urbanizado2  próximo ao Casa-
rão do Brigadeiro Tobias.  

 No extremo sul do lado oeste, onde Sorocaba faz limite territo-
rial com Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra, passa a continuação da 
Rodovia Raposo Tavares e a rodovia SP 264, esta em frente da futura 
instalação da Ufscar – Campus Sorocaba, um futuro indutor de ocupação 
comercial deste trecho da estrada, que liga Sorocaba a região sudoeste 
(Piedade, Pilar do Sul, Itapeva, Itapetininga, etc). Nesta região municipal 
ainda a ocupação é de baixa densidade, embora ao longo da rodovia já 
existam vários condomínios horizontais, e outros já estejam se instalando, 
devido à beleza e tranquilidade da paisagem, baixo custo da terra e facili-
dade de acesso pelas rodovias mencionadas anteriormente.

 A área central do município de Sorocaba, facilmente acessada pela 
Rodovia Raposo Tavares e Castello Branco, (atualmente interligadas pela 
Rod. Celso Charuri – SP 91/270) está mais de 90% urbanizada como pode 
ser vista pela foto aérea 3.1: a falta de ordenamento da ocupação urbana já 
produziu pontos de alagamento decorrentes do locus, aumento da imper-
meabilidade do solo e às vezes até do extravazamento das águas de chuvas 
da barragem de Itupararanga, em épocas de cheias. São notórios os pontos 
de alagamento da região central da cidade, obviamente principalmente 
próximos ao Rio Sorocaba, junto aos seus contribuintes, denotando a di-
minuição das áreas permeáveis, a canalização dos córregos, e a invasão de 
áreas de várzeas dos córregos e rio Sorocaba.

2  Esta situação tende a mu-
dar, uma vez aprovada a 
duplicação da rodovia Ra-
poso Tavares no trecho ur-
bano de Brigadeiro Tobias, 
liberando o espaço da via 
pública para passagem de 
veículos automotivos com 
maior velocidade no perí-
metro urbano, sempre um 
fator de indução de ocupa-
ção comercial à beira da 
rodovia.
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Como pode ser constatado na foto, uma das poucas áreas verdes 
no centro antigo de Sorocaba, é a Praça Frei Baraúna. A praça, cheia de 
velhas árvores, serve de local para feiras livres e de artesanato, mantendo 
o obelisco  e o prédio da Casa de Cultura, e também serve de ponto de 
venda  e consumo de substâncias ilegais, colaborando para a sensação de 
insegurança, o que afasta os passantes. 

 Outro problema enfrentado pelas praças da área central da cidade 
é a pouca vegetação e projeto paisagístico, além de repetidas diminuições 
de suas dimensões para aumento do leito carroçável da via lindeira. 

Foto 3.2 - Vista aérea da Praça Frei Baraúna, e fundos do Mosteiro de São Bento: Centro 
Fonte: Assessoria de Comunicação / PMS – Autor: Zaqueu Proença Bueno, s/d.

Fig 3.2 - Diminuição da área da praça da Av.Barão de Tatuí x Av. Juscelino K. para aumento do 
leito carroçável. 
Autor: S. Lanças, Data: 03/07.
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 Pela foto aérea (foto 3.1) e mapa (fig. 3.2) das praças da região cen-
tral de Sorocaba podemos atentar para a pequena monta de áreas verdes 
da cidade, uma vez que apesar de assinaladas como verdes, a maioria delas 
não tem atualmente vegetação suficiente para caracterizá-las como áreas 
vegetadas, a exceção da Praça Frei Baraúna e do Canhão. 

 Voltando ao Mapa 3.2., na zona norte da cidade, considerando-se 
de leste a oeste, onde se limita com os municípios de Itu, Porto Feliz e 
Iperó, a região é de planície de várzeas e alagados; sua ocupação ainda é 
de baixa densidade, mas conforme o macrozoneamento ambiental e o zo-
neamento urbano elaborados orientam no último Plano Diretor aprovado, 
tenderá a ser densamente ocupado por pequenas parcelamentos, em sua 
zona residencial do tipo 3, e por pequenos lotes industriais, ao invés de se 
estimular a ocupação dos vazios urbanos do centro antigo, economizando 
recursos da infra-estrutura, que precisará ser estendida. Isto será particu-
larmente importante para se preservar o suporte bio-físico do município, 
embora, com a construção anunciada de quatro áreas de transferência de 
passageiros intra-urbanos, em cada ponto cardeal do município, a tendên-
cia é o espalhamento ainda maior das habitações, a não ser que haja uma 
política publica firme quanto ao uso do solo.

 Na zona oeste, foi construído, também recuperando um fundo de 
vale, o Parque Miguel S. Oliveira, o Parque do Jardim Santa Bárbara, um 
parque que beneficiaria uma população de 5000 casas próximas de um 
conjunto habitacional (Dr. Julio Mesquita Filho).

Infelizmente esse parque não teve a continuidade de seu uso pelos 
moradores próximos para garantir uma manutenção adequada; o que ex-
iste é um policiamento maior para impedir o roubo de cabos elétricos. 

Fig.3.4 - Mapa das Praças da região central de Sorocaba.
Fonte: www.vivacidade.com.br, acesso em 03/07.
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 A esta altura cronológica da administração municipal vigente de 
então, (2000-2003) varias praças da área central, foram revitalizadas, in-
cluindo a Praça da Amizade, do bairro próximo Santa Rosália, em frente 
ao CIC (Centro de Integração Comunitária), obra de grande visibilidade 
social, já que ali se encontra o estádio municipal da cidade.

 Com a implantação da indústria Flextronics no distrito industrial 
do Eden, a região ganhou o maior parque publico da cidade, o Parque 
do Governador Mario Covas, com cerca de 500.000 m2, localizado nos 
“fundos” da empresa. O acesso no entanto, a grande parte da população 
é restritivo, pela distancia do distrito (cerca de 17 km do centro); mas sem 
duvida há um ganho ambiental.

 Por fim era necessário fazer uma compensação ambiental por um 
trecho da rodovia de interligação Celso Charuri (SP 91/270) que atraves-
sava uma área de aproximadamente 500 m2 de mananciais da região de 
Aparecidinha, antigo distrito da cidade. Os técnicos, autoridades públicas 
municipais, federais e estaduais, bem como empreendedores imobiliários e 
rodoviários fizeram a escolha da área degradada a receber a benesse: uma 
área de várzea do Parque Vitória Régia, degradada ambientalmente, em 
região de baixa cota de nível do Rio Sorocaba, próxima a uma população 
de três bairros interligados pela paisagem do local, onde habitavam 16 mil 
famílias de baixa renda. A área do Parque Vitória Régia é de aproxima-
damente 240.000 m2, e com sua finalização, o município triplicou a área 
de parques públicos, passando a aproximadamente 1,5 milhão de m2, no 
inicio de 2004.

 Na zona norte e leste da cidade, apenas os Parques Municipais do 
Vitória Régia, e do Governador Mario Covas, no distrito do Éden despon-
tam como espaço público verde aberto disponíveis como equipamentos 
urbanos públicos de lazer para a população local. São muito distantes do 
núcleo urbano central portanto não tem a visibilidade e o proveito que por 
exemplo, tem o Parque Campolim, da zona sul da cidade, o que pelo lado 
positivo é melhor sob o ponto de vista ambiental.

 No extremo leste, a coloração das curvas de nível indica a topogra-
fia mais íngreme da Serra de São Francisco, ainda preservada e cheia de 
mananciais, importantes para a conformação, na cota mais baixa, do Rio 
Pirajibu, que se junta ao Rio Sorocaba na margem direita da várzea da 
zona norte da cidade.  

 Os mananciais hídricos da parte leste da cidade, de sul a norte, 
serão importante fonte alternativa de água potável no futuro. Devido à 
topografia e a distância do núcleo urbano, atualmente  esta região é ser-
vida por poços profundos abertos para a questão da água. 

Com o serviço da autarquia SAAE sendo estendido cada vez mais 
à jusante do Rio Sorocaba, com a construção de estações de tratamento 
de água e esgoto projetadas para o horizonte de 2030, ao custo de 150 mil-
hões de reais, é necessário o entendimento da importância do não compro-
metimento dos mananciais hídricos e da preservação dos espaços abertos 
internectados de modo planejado para a sustentabilidade da população e 
da bio-diversidade da localidade.
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3.1.2. LOCALIZAÇÃO DOS PARQUES PUBLICOS MU-
NICIPAIS DE SOROCABA 
(Veja Mapa de Localização dos Parques Municipais de Sorocaba- 
Mapa 3.2)

1. Parque MUNICIPAL QUINZINHO DE BARROS 

 Vila Hortência – 129.000 m2

2. Parque Natural Chico Mendes

 Alto da Boa Vista – 1450.000 m2

3. Parque da Biquinha 

 Jardim Emilia – 28.000 m2

4. Parque da Água Vermelha 

 Jardim Europa – 27.000 m2

5. Parque Ouro Fino 

 Jardim Ouro Fino – 97.000 m2

6. Parque Florestal Dr. Bráulio Guedes da Silva 

 Av. São Paulo – 63.000m2

A soma das áreas desses parques até 1997 era de 489.000m2.

7. Parque do Paço Municipal de Sorocaba 

 Alto da Boa Vista – s/d

8. Parque Carlos Alberto de Souza 

 Campolim – 96.000 m2

9. Parque Miguel Gregório de Oliveira 

 Julio de Mesquita – 170.000 m2

10. Parque Municipal Governador Mario Covas 

 Cajuru – 500.000 m2

11. Parque Jardim Norcross – 30.000 m2

12. Parque Vitória Regia – 240.000 m2

Somatória de áreas de parques de 1997 a 2004 – 1.026.000 m2.

Área total de parques (2006) no município de Sorocaba – 1.515.000 m2.
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Além da função de contenção das águas antes dessas chegarem a 
jusante, ou outra função de proteção ambiental, e embora com traçados 
visivelmente parecidos, a utilização dos parques é muito diferenciada por 
setor em que está instalado na cidade.  

Muitas pessoas, inclusive advindas de outros bairros da cidade, vem 
caminhar no Parque Campolim, o mais famoso e utilizado da cidade, lo-
calizado na saída da cidade à altura do km100 da Rodovia Raposo Tava-
res.

Manifestações culturais programadas mensalmente, pela multina-
cional Metso S.A. foram apresentadas, durante 2005 e 2006, nas manhãs 
de domingo no parque, atraindo ainda mais a população para o local. 

O parque é utilizado por diferentes grupos etários durante os dife-
rentes horários do dia e da semana: pela observação da pesquisa, durante 
a semana, pela madrugada (05 a 07 horas da manhã, vão os mais idosos 
– faixa de 55 a 85 anos); depois (das 07 as 09 hs) as senhoras (a maioria 
donas de casas ou profissionais liberais); das 09 as 10hs é utilizado por 
jovens mães para passearem com carrinhos de bebes; as 10 as 16 hs é par-
camente utilizado como passagem ou como local de treinamento de corre-
dores de atletismo. Das 16 hs em diante serve como ponto de visibilidade 
social: as pessoas aproveitam as horas do final da tarde para caminhadas 
entrecortadas por pequenos colóquios sociais. Das 21 hs em diante, são 
os jovens e adolescentes que se apropriam do parque, para se conglom-
erarem, em grupos, as vezes se exibindo com carros, ou com consumo de 
bebidas, e drogas, o que faz com que os proprietários de imóveis residen-
ciais  próximos do local (onde as ruas tem desenho cul-de-sac) tenham 
problemas, inclusive já relatados às autoridades da cidade, que reforçou 
o policiamento e proibiu o estacionamento de veículos nas imediações do 
parque no horário noturno.

O Parque Campolim não foi projetado pelo departamento de 
parques e praças da prefeitura da época, embora tenha recebido o plantio 
da vegetação por seus técnicos. Foi obra do SAAE, para contenção das 
águas que contribuem, (antes ainda são retidos em outra bacia à beira da 
Avenida Washington Luis x Av. Antonio Carlos Comitre), para o córrego 
da Água Vermelha, hoje urbanizado, que depois deságua no Rio Soro-
caba.

Seu projeto obedece à lógica da engenheira hidráulica, de conten-
ção de encostas e criação de bacias de contenção, não houve projeto da 
arquitetônico-paisagista. O resultado, entretanto, devido a topografia e 
sinuosidade do terreno, ficou bastante agradável, e o parque foi adotado 
e é intensamente utilizado pela população circunvizinha e até de outros 
bairros para recreação, lazer esportivo, principalmente caminhadas, tor-
nando-se parte integrante do cotidiano da paisagem da cidade, até cartão 
postal de Sorocaba.

Realmente é necessário um parque urbano para amenizar o cotidi-
ano das pessoas: desde o pedreiro-ciclista que desce de Votorantim prefere 

3.1.3. PECULIARIDADES DOS PARQUES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE SOROCABA33 Veja nos Anexos a lista 

de Vídeos- VIVAcidade 
Vodcast que podem ser 
acessados no site www.
vivacidade.com.br sobre o 
Parque Campolim ou out-
ros parques da cidade de 
Sorocaba, em formato de 
vídeo/vodcast.
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o caminho do parque, verdejante e sombreado, assim como aos adolescen-
tes que ficam em turmas usufruindo da qualidade do espaço público para 
o footing neste inicio do século XXI; outros usuários sãos os atletas dos 
times de futebol (dois) vem ao parque para treinamento. 

O parque é uma amenidade no interior da cidade, usufruído por 
todas as idades. Como o acesso é irrestrito, isso garante a utilização pelas 
pessoas, e a manutenção, tanto pelo quesito hidrológico primeiro quanto 
o sócio-econômico.

Para a manutenção vegetal do parque, de grandes gramados com 
várias mudas, também o plantio e desenho das espécies plantadas é do 
tipo efêmero e está constantemente sendo mudado - o parque tem alta ma-
nutenção por sua visibilidade sócio-econômica e importância hidrológica 
como bacia de contenção no contexto da questão pluviométrica do Rio 
Sorocaba. Algo a se notar é a espécie fícus benjamim, de notório cresci-
mento rápido e resistente, nas calçadas que margeiam o parque, onde as 
pessoas fazem parte das caminhadas; com o passar do as árvores que ago-
ra sombreiam protegendo do sol – ficarão cada vez maiores e terão que ser 
podadas, a escolha dessa espécie não foi adequada. 

Devido às belas paisagens e ao intenso uso do parque, têm-se nos 
últimos anos muitos empreendimentos imobiliários que foram construí-
dos aproveitando-se da diferença de cota entre um lado e outro da rodovia 
Raposo Tavares, e de outros bairros e no próprio bairro Campolim, que 
proporciona belas visadas do parque. Naturalmente, o aumento da popu-
lação significou mais investimentos viários devido ao estabelecimento do 

Fig. 3.5 - Foto aérea Parque Campolim – zona sul da cidade.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, 2006.
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Fig. 3.6 - Foto parque Campolim – ponte sobre a 2ª. Lagoa de contenção
Autor: S. LANÇAS DATA: 03/2007.

Fig. 3.7 - Foto da pista de caminhada lateral Parque Campolim
Autor: S. LANÇAS DATA: 03/2007.
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Foto 3.8 - Foto da lagoa de contenção 01 – Parque Campolim
Autor: S. LANÇAS DATA: 03/2007

Foto 3.9 - Imediações do parque campolim: novas lojas e sistema viário caprichado
Autor: S. Lanças data: março/2007
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Foto 3.10 - Bacia de Retenção da Av. Washington Luis x Av. Antonio Carlos Comitre. Região do 
Campolim Foto: S. Lanças; data: maio de 2006.

3.1.4. OS OUTROS PARQUES PUBLICOS 

comércio e de serviços próximos. (fotos 3.3 a 3.8).

Na Zona oeste temos um parque de grandes dimensões, O Pq. 
Miguel S. Gregório, popularmente conhecido por Sta. Bárbara, devido a 
proximidade com esse bairro. Resultado do tratamento de um fundo de 
vale acentuado onde existem nascentes e córregos, como a maioria dos 
parques da cidade, nasceu de uma área que estava se degradando com en-
tulhos jogados pela população.  Após limpeza da área, foi implantado um 
parque com as mesmas características do Campolim, de pistas de camin-
hada e taludes gramados.

Este parque localiza-se próximo a um conjunto habitacional de 

Foto 3.11 - Foto aérea do Parque Miguel Gregório de Matos, zona oeste.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, in: www.sorocaba.sp.gov.br, acesso em março/2006.
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3000 casas iniciais, (agora são 5000) construídas pelo governo do estado 
(Conjunto Habitacional Julio de Mesquita Filho). (foto 3.9)

A área oeste da cidade caracteriza-se no momento por grandes 
loteamentos de renda média e baixa que estão sendo construídos em alta 
velocidade pelos empreendedores, por causa da demanda migratória dos 

Fig. 3.10 - Foto do Parque Municipal Ouro Fino, zona oeste da cidade.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, in: www.sorocaba.sp.gov.br, acesso em março/2006

últimos anos, estendendo cada vez mais os limites da área urbanizada pela 
zona rural. 

Outro parque da zona oeste, embora menor e mais antigo, é o 
Parque do Jardim Ouro Fino, bairro próximo do conjunto habitacional 
Julio de Mesquita Filho. Infelizmente, o Parque Ouro Fino (Foto 3.10) en-
contra-se em processo de deterioração. Seu local está sem cuidados, sendo 
utilizado por usuários de drogas. 

O responsável pela manutenção desse parque foi agredido fisica-
mente e “avisado” para ”não mexer por lá”, (2004) o que denota o mau 
uso do espaço público, que causa insegurança e convida a atos de vandalis-
mo, o que contribui para diminuir ainda mais a utilização do parque como 
equipamento urbano de forma positiva. Ocorre também uma questão de 
território: próximo a grandes conjuntos habitacionais, em bairro distante 
e não muito iluminado, os usuários de substancias químicas ilegais pro-
curam outro local para estas atividades. 

 Outro parque da zona oeste da cidade, exemplo de parque munici-
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pal típico de bairro residencial, comprado de particulares para preservação 
do sistema de água próximo ao ETA Cerrado do SAAE, está o Parque da 
Água Vermelha, (ou João Câncio Pereira). (foto 3.11)

É um parque de vizinhança, freqüentado durante os horários diur-
nos dos dias de semana por aposentados e crianças pequenas, para peque-
nos passeios e piqueniques, embora com baixo numero de freqüentadores, 
na maioria residentes no máximo em bairros próximos, acessíveis por ôni-
bus, no máximo no raio de 3 km. Esta bem conservado, e sua visibilidade 
e importância para a questão hídrica municipal colabora para sua ma-
nutenção. 

Além do Parque Campolim, ao sul do centro da cidade, temos o 
Parque da Biquinha, um parque de implantação antiga (foi o 2º da ci-

Fig. 3.13 - Vista aérea do Parque da Água Vermelha.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, in: www.sorocaba.sp.gov.br, acesso em março/2006

Fig. 3.14 -  Entrada lateral do Parque da Biquinha 
Autora: SANDRA LANÇAS DATA: 03/07.

Fig. 3.15 - Foto aérea Parque da Biquinha 
(entrada).
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, 
in: www.sorocaba.sp.gov.br, acesso em 
março/2006.
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dade), com mananciais e pequeno lago, aproveitado para aulas de edu-
cação ambiental para crianças e adolescentes, devida a proximidade com 
varias escolas fundamentais, instalados na área urbana. 

Informações da Prefeitura Municipal sobre o Parque da Biquinha, 
que mesmo sendo espaço público, é cobrado um valor simbolico: 

“Parque  da Biquinha:

Criado em 1976, o Parque está situado numa área verde com cerca de um 
alqueire de terra. O local é uma região de topografia privilegiada por fazer 
parte de uma bacia hidrográfica com quedas d’água e um lago, que deix-
am a paisagem ainda mais bonita. A vegetação do Parque foi enriquecida 
com mudas de plantas de várias regiões brasileiras que atraem diversas 
espécies de animais, tornando o ambiente mais natural e atraente. 

Na entrada, uma área apropriada para atividades de lazer e recreação. Há 
ainda quiosques com churrasqueiras, local para piqueniques, playground 
e um delicado orquidário que vale a pena ser visitado. No interior do 
Parque a vegetação vai se adensando, entremeada pelo córrego e suas 
nascentes. O espaço se presta a fins educativos e pesquisas que podem ser 
feitas por alunos de pré-escolas, ensino fundamental e médio e também 
por universitários.

Funcionamento: 2a. a 2a. - 08h às 17h.

Entrada: R$ 1,00

Av. Comendador Pereira Inácio, 1.112 – Jd. Emília. Tel. (15) 3224-1997.

Atualmente, o Parque da Biquinha também é utilizado pelo curso 
de Ciências biológicas da PUC-SOROCABA, para pesquisas acadêmicas, 
pois o prédio da PUC está localizado na mesma avenida, facilitando o 
acesso aos universitários e professores pesquisadores.

 Na zona leste da cidade, tem-se o Parque Municipal Quinzinho de 
Barros, (foto 3.14) o primeiro parque publico criado para a cidade, através 
de doação da área pela família (Prestes de Barros) pela sua importância 
histórica e arquitetônica (o casarão, hoje Museu Histórico, é um exemplar 
da arquitetura bandeirista de taipa de pilão, que pertenceu a Marquesa de 
Santos e ao Brigadeiro Tobias), pela mudança do Jardim Público, situado 
à margem do Rio Sorocaba na década de 60, depois da retificação, pelo 
Governo Federal, do rio.

 Além da importância histórica, e arquitetônica, atua na área da 
educação ambiental, e ainda mantêm exemplares de animais exóticos 
atraindo muitos visitantes. É considerado um dos melhores zoológicos da 
América do Sul, mantendo programas de intercambio cultural e acadêmi-
co. Também é importante estratégicamente por sua localização geográfica 
e topográfica, influindo na hidrológica, uma vez que controla a vazão das 
águas do córrego Lavapés (atualmente canalizado, junto a uma série de 
campos de controle de vazão das águas), antigamente motivo de inunda-
ções e reclamações nos bairros próximos a parte baixa Av. São Paulo. 

Quanto a este quesito, novamente as intervenções paisagísticas re-
alizadas foram a canalização e gradeamento do córrego, para aumentar a 
velocidade das águas e evitar a inundação de uma área antiga da cidade, 
de moradores de baixa renda e em sua maioria, idosos, como é típico desta 
parte da cidade. Os freqüentadores do Parque esperaram por anos o dessa-
roamento do lago principal, hoje concluído. A maioria dos freqüentadores 
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do parque são os estudantes das escolas fundamentais durante a semana, 
e nos fins-de-semana, os moradores dos bairros circunvizinhos ao parque, 
que trazem as crianças para passear.

Estas são as informações do site da prefeitura municipal de Soro-
caba, sobre o popular Quinzinho: 

“Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”

Considerado um dos mais completos da América Latina, é o cartão 
postal de Sorocaba. Destaca-se por suas características que se apóiam na 
educação, lazer, pesquisa e conservação. Inserido nesse contexto, tem 
contribuído para o conhecimento das espécies por meio de parcerias com 
as maiores Universidades do País, obtendo sucesso na criação de  animais 
brasileiros ameaçados de extinção, como o tamanduá-bandeira, entre out-
ros. 

O zoológico foi totalmente revitalizado em 2004, e os novos recin-
tos incorporam as mais modernas técnicas de exibição, como fossos para 
macacos, aviário onde os pássaros voam em volta do visitante e grandes 
painéis de vidro que permitem a perfeita visualização de ariranhas e ur-
sos, entre outros. Em meio à exuberante vegetação, que reúne árvores 
centenárias com bem cuidados jardins, exibe um belíssimo lago emoldu-
rado por um trecho de mata atlântica. O visitante tem à disposição, ainda, 
quiosques de apoio para piqueniques, sanitários e uma bem montada lan-
chonete debruçada sobre o lago.

A cozinha do zôo fornece alimentação para mais de 1.000 animais 
de 300 espécies diferentes, com recintos distribuídos harmonicamente em 
área de 120.000 m2. As instalações técnicas, como a creche e o completo 
hospital veterinário, oferecem, além dos serviços básicos, a oportunidade 
de treinamento para estagiários e estudantes, funcionando como verda-
deiros laboratórios de pesquisa.

O programa de educação ambiental é referência no Brasil e atende 
os mais diversos graus de escolaridade e segmentos etários, durante todo 
o ano. 

Rua Teodoro Kaisel 883 – Vila Hortência 

Funcionamento: de terça a domingo, das 9 às 17 horas.

Entrada:

Crianças de 10 a 14 anos completos - R$ 2,00. 

Adultos de 15 a 59 anos completos - R$ 3,00

Crianças abaixo de 12 anos, adultos acima de 60 anos, portadores 
de deficiência física e alunos e professores das redes municipal e estadual 
de ensino (desde que solicitado via ofício da Diretoria da escola) têm 
entrada gratuita.

Ingresso Social - R$ 2,00 - Preço válido para qualquer pagante, no 
último final de semana de cada mês.”

Outro parque municipal é o Parque Florestal Dr. Bráulio G. Silva, 
localizado no corredor do córrego Mathilde. Este parque é mantido fecha-
do para o público em geral, pois é um remanescente de floresta nativa que 
dá fundos para o condomínio horizontal de classe média alta Village Vert; 
protegido para fins de pesquisa ambiental.

De topografia muito acidentada, sendo uma nesga de terra por onde 
passa o córrego está cercado por alambrados em sua testada da  Avenida 
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São Paulo, próximo ao cruzamento com a Rodovia Raposo Tavares (SP 
270).

 

Este córrego recebe também as águas da subida da Avenida São 
Paulo, quando este avança em direção a Rodovia Raposo Tavares, junto à 
interligação da Rodovia Celso Charuri (SP 91/270).

O Parque Natural dos Esportes “Chico Mendes” é o terceiro 
parque público criado para Sorocaba, e atualmente está fechado devido 
a uma manifestação de carrapatos pelas capivaras existentes no parque, 
para evitar epidemias. Localiza-se próximo a condomínios de classe me-
dia alta, em sua maioria de moradores oriundos da capital, ou perten-
centes a elite de Sorocaba. Localiza-se a beira da estrada antiga que liga 
Aparecidinha ao centro de Sorocaba, sendo vizinho da Polícia Ambiental 
e da UNESP, (campus de Sorocaba) , além de fábricas e dos mencionados 
condomínios. 

 Sua localização, distante do centro, embora acessível por ônibus, 
não estabeleceu, nos períodos em que esteve aberto, muito uso pela pop-
ulação, (mesmo tendo trilhas para pequenas corridas) durante todos os 
dias da semana, (mais nos fins-de-semana); uma vez que os condomínios 
horizontais próximos tem suas próprias áreas de lazer; mas anualmente 
ali são realizados a Expo-Verde da cidade, para venda de produtos ligados 
ao comércio de produtos ecológicos, além de cursos para a educação am-
biental, etc; mas devido a proximidade da Unesp, que mantém o curso de 
Engenharia Ambiental, o parque é local de pesquisas para os professores e 
estudantes universitários.

 Sobre este parque, o site da prefeitura municipal estabelece: 

“Parque Natural dos Esportes “Chico Mendes”

Criado em 22 de dezembro de 1977, é uma grande área verde, com 
cobertura vegetal predominante de eucaliptos, porém com áreas de mata 
ciliar preservada e trilhas para atividades educativas. 

O parque é bastante apropriado para a prática de esportes e camin-
hada. Em contato com a natureza, o visitante pode observar vários ani-
mais como araras, pavões, patos e gansos. e ainda desfrutar de um espaço 

Foto 3.16/17 – Foto da Av. São Paulo, próximo ao Parque Dr. Bráulio Guedes da Silva, most-
rando o grande desnível em que o Córrego Mathilde, na parte verde-escura ao centro da foto 3.36 
recebe a água de chuva canalizada, dos condomínios do alto da estrada. Autor: S. Lanças, data: 
11/01/05.
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Fig. 3.18/19 – Vista da contenção do Jardim Norcross, próximo a Rod. Raposo Tavares, altura do 
km 95. Autor: S. Lanças. Data: 11/01/05.

com churrasqueiras e playground para as crianças. O parque também é 
apropriado para a realização de vários eventos, entre eles a Expo-verde, 
feira de plantas e flores que conta também com vários “stands” expondo 
atividades educativas,e trabalhos de pesquisa realizados por nossas Uni-
versidades e uma feira de artesanato. 

Funcionamento: 2a. a 2a. - 08h às 17h. 

Entrada: R$ 1,00

Av. Três de Março, 1025 – Alto da Boa Vista. Tel. (15) 3228-
1256.”

O Parque do Jardim Norcross não é um parque na verdadeira 
acepção da palavra, como foi comunicado a população, mas uma pequena 
bacia de contenção de grande desnível de cota, que impede a utilização 
maciça do local como ponto ameno na paisagem para caminhadas e outras 
práticas de lazer esportivo. Embora próximo da Rodovia Raposo Tavares, 
(próximo ao km 95), não é utilizado pela população para amenidades. Seu 

potencial na paisagem é realmente de armazenagem das águas de chuvas 
advindas da cota mais alta de Votorantim, a fim de evitar inundações nos 
bairros mais populosos que se encontram na cota abaixo. 

O Parque do Alto da Boa Vista, onde se localiza o Palácio dos 
Tropeiros, o paço municipal da cidade, é um complexo institucional da ci-
dade: o Paço Municipal, a Câmara dos Vereadores, o Teatro Municipal, e 
a Biblioteca Municipal; tem uma pista de caminhada em saibro e cimento 
(nomeada Odilon Araújo) arborizada, muito freqüentada, e possibilitando 
uma visão da paisagem da cidade que abrange, devido ao seu ponto alto, 
a cidade em quase 360 graus.  Endereço : Av. Carlos Reinaldo Mendes, 
3041. 

Por estar próximo a várias instituições (FATEC, UNESP, Jornal 
Cruzeiro do Sul, Tv Globo, Tv Record, Fórum de Contas e Fórum Judi-
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3.1.5. ESPAÇO PÚBLICO SUPER UTILIZADO: 
PROBLEMAS

ciário, FACENS, entre outras) recebe muitos passantes, que aproveitam a 
proximidade do complexo de instalações municipais para suas caminha-
das. 

De modo geral, a população sorocabana preza seus parques, e prin-
cipalmente a atividade da caminhada, exercida principalmente pelas classe 
média e alta, por prazer e pela saúde; (além de incentivada pelo poder 

Fig. 3.20 - Vista aérea do Parque do Paço Municipal, no Alto da Boa Vista.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Foto 3.21 - Vista aérea do Esplanada Shopping .
Fonte: Assessoria de Comunicação / PMS - Zaqueu Proença Bueno s/d.



170 Espaços Públicos Abertos e Infra-Estrutura Verde para Sorocaba, SP

Fig. 3.16: Vista aérea do Parque Campolim, ao fundo a Rod. Raposo Tavares.
Fonte: Assessoria de Comunicação / PMS - Zaqueu Proença Bueno, s/d

publico municipal); e a classe menos favorecida se utiliza das bicicletas 
para poupar recursos financeiros; mas também é beneficiada pela criação 
dos espaços públicos abertos como ciclovias ao longo dos principais cor-
redores viários. 

Enquanto alguns espaços públicos municipais tem baixa utilização 
pela população do próprio bairro, no Parque Campolim ocorre justamente 
o contrário: sua super-utilização trouxe problemas para a população do 
bairro, e até para o shopping center próximo: o Esplanada, que tem área 
de estacionamento para 5000 vagas: pela proximidade com o parque, é 
utilizado pelas pessoas que preferem deixar seus carros no estacionamento 
do shopping e fazer a caminhada no parque próximo, após atravessar o 
viaduto que interliga Votorantim a Sorocaba, passando por cima da Rodo-
via Raposo Tavares, (altura do km 100).  O estacionamento do shopping 
center está sendo reformado para cobrança do acesso de veículos; dife-
rentemente da metrópole, algo impensável anteriormente para a popula-
ção local até bem pouco tempo atrás.

 A população residente no entôrno do Parque Campolim sofre com 
outras resultantes da super-utilização: em horários noturnos, barulho, bri-
gas, depredações. etc por jovens que provocam arruaças e apostam corri-
das. Houve um episodio de queima de carros por alguns jovens, que obri-
gou ao aumento do policiamento e proibição do estacionamento de carros 
no entorno do parque em horário noturno.

 A criação de novos espaços públicos e o uso incentivado a estes, de 
modo mais estruturado poderia descentralizar o uso majoritário de apenas 
um espaço público; democratizando o acesso e facilitando a mais quantia 
de pessoas, economizando recursos viários e assim valorizando ainda mais 
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Fig. 3.23 - Foto aérea da Estação de Tratamento de Esgotos S-1.
Fonte: SAAE Sorocaba, in http://www.saaesorocaba.com.br/images/noticias/ETE%20-
%20Carlos%20peq..JPG, acesso em 03/07.

o espaço e o lazer público, tão pouco fomentado pela população – ao invés 
dos privados fechados como shopping centers, clubes particulares, etc, de-
mocratizando num âmbito ainda maior, o acesso ao lazer. Mas a 
importância maior dos espaços públicos abertos reside na sua importância 
ecológica que pode manter as duas funções: ecológica e econômica, rever-
tendo inclusive socialmente para as populações locais, um dos preceitos 
da Infra-Estrutura Verde. O Rio Sorocaba, represado em Itupararanga, 
(Votorantim), recebe o esgoto desta cidade, que trata aproximadamente 
40% do seus resíduos, em uma antiga bacia de tratamento das industrias 
Votorantim de celulose, reaproveitada por recomendação da CETESB; o 
restante é despejado no rio Sorocaba, atravessando a área urbana da ci-
dade de Sorocaba, onde recebe também os eflúvios da população. 

O SAAE de Sorocaba empreendeu a construção da estação de trata-
mento de esgoto S-1 que começou a funcionar no final de 2004, tratando 
diariamente 26 milhões de litros de esgoto por dia4 como parte de um 
plano estratégico para 2030 em que estima que a população de Sorocaba 
alcançará o número de 920 mil habitantes, para utilizar a água de duas 
fontes: de Itupararanga, através da ETA Cerrado, e da ETA Vitória Régia 
(a ser construída com o custo de 43,3 milhões de reais, do total de R$150 
milhões para todo o sistema planejado). Esta estação funcionará para a 
futura captação das águas tratadas do Rio Sorocaba, que atualmente está 
sendo despoluído, obras de despoluição que deverão terminar até o final 
de 2008, segundo informações repassadas a Câmara Legislativa de Soro-
caba.

Este tipo de ação de impacto ecológico na paisagem, poderia ser 
conjugado a outros aspectos ecológicos como a manutenção dos corre-
dores ripários para a proteção dos cursos de água, além de ações exec-
utivas e legislativas para a efetiva proteção aos mananciais, e dentro de 
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um plano pensado, segundo o conceito da Infra-Estrutura Verde, ações 
políticas que cheguem ao cidadão proprietário ou comum de terras que 
incentivassem a manutenção do conceito como um todo, resultando em 
benesses para todos.

Com a aprovação do Plano Diretor do Município de Sorocaba, 
em 02/06/2004, instaurou-se a Lei nº 7.122, de 02/06/2004 – que define 
entre outras atribuições definiu macro-zonas para ordenamento do uso e 
ocupação do solo da cidade, pela lógica do suporte bio-físico. Conforme 
os artigos da lei descrita abaixo, temos o Mapa xx: 

Lei nº 7.122, de 02/06/2004 - fls. 04

“Art. 8º - São incluídas na categoria “Macrozona com Grandes Restrições 
à Urbanização”: 

I - Várzeas ou Planícies Aluviais, marcadas por processos de enchentes 
sazonais, cujas regras de ocupação devem obedecer às diretrizes que seg-
uem.

a) Nos terrenos ainda desocupados a instalação de atividades deve ser re-
strita a usos compatíveis com baixíssimas taxas de ocupação e imperme-
abilização e que não impliquem assentamento permanente de população, 
nem tráfego intenso e permanente de veículos, tais como parques, clubes 
de campo e congêneres.

b) Os terrenos que já se apresentam irreversivelmente urbanizados deverão 
ser contemplados em estudos e projetos específicos de reurbanização, com 
o objetivo de minimizar a situação de riscos, bem como prejuízos decor-
rentes das inundações periódicas a que se encontram sujeitos. 

II - Áreas de Proteção a Mananciais Tipo 1, que correspondem a bacias 
que contribuem para captações de água existentes, e Tipo 2 que correspon-
dem à porção da bacia do rio Pirajibu a montante da bacia do Pirajibu-
Mirim, considerada de interesse estratégico para futura utilização como 
manancial de captação de água para Sorocaba, cujas regras de ocupação 
devem obedecer às seguintes diretrizes: 

a) Garantir uma densidade de ocupação baixa para a zona como um todo, 
de modo a limitar a geração de poluição difusa;

b) Condicionar a urbanização ao adequado equacionamento da coleta e 
disposição dos esgotos, através de tratamento individual em caso dos ter-
renos maiores que 1.000m2, ou de sistemas coletivos que exportem os 
efluentes para fora da bacia de captação, ou cujos efluentes sofram trata-
mento de nível adequado para o respectivo lançamento nos corpos d’água 
da bacia sem prejuízo da qualidade da água captada. 

Parágrafo Único - Nas Áreas de Proteção a Mananciais, nos comparti-
mentos Tipo ”1a” e ”2a” , que são mais suscetíveis à erosão superficial 
quando sob processos de urbanização, as regras de ocupação deverão obe-
decer às seguintes diretrizes:

I - Restringir drasticamente a ocupação das várzeas;

3.1.6. COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE COM 
RELAÇÃO AS BACIAS HIDROLOGICAS E SUAS TERRAS 
NO MUNICIPIO DE SOROCABA 
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II - Exigir nos empreendimentos urbanos a reserva de espaços para futura 
construção de reservatórios de contenção;

III - Exigir a adoção de medidas de prevenção da erosão, tais como reco-
brimento vegetal de taludes e minimização de terraplanagens.

Art. 9º - São incluídas na categoria “Macrozona com Restrições Modera-
das à Urbanização” as sub-bacias de cursos d’água não utilizáveis como 
manancial e com grande extensão territorial, onde a intensificação da ur-
banização pode acarretar erosão e, consequentemente, assoreamento de 
cursos d’água e aumento dos riscos de inundação, devendo suas regras de 
ocupação obedecer às seguintes diretrizes:

I - Restringir drasticamente a ocupação das várzeas, e 

Lei nº 7.122, de 02/06/2004 - fls. 05.

II - Exigir nos empreendimentos urbanos a reserva de espaços  para futura 
construção de reservatórios de contenção. 

Parágrafo Único - No caso dos compartimentos do Tipo “a”, onde os 
terrenos são mais sujeitos à erosão, são também recomendadas medidas 
destinadas a reduzi-la, tais como a minimização de terraplanagem e o re-
cobrimento vegetal de taludes.

Art. 10 - São incluídas na categoria “Macrozona com Pequenas Restrições 
à Urbanização” as porções do território do Município cujas características 
físicas se apresentam favoráveis à urbanização, podendo ser dispensados 
cuidados especiais para sua ocupação.

Parágrafo Único - Nos compartimentos do Tipo “a”, onde os terrenos 
são mais sujeitos à erosão, deve-se adotar medidas destinadas a reduzi-la, 
tais como a minimização de terraplanagem e o recobrimento vegetal de 
taludes. (...)”

(...)

Art. 33 - As Operações Urbanas Consorciadas poderão ser propostas com 
as seguintes finalidades:

I - Intervenção urbanística para melhorias de setores urbanos, podendo 
abranger, entre outros, programas voltados para espaços de uso público 
e outros elementos da paisagem urbana, sistemas de transporte público 
e individual e de circulação de pedestres imóveis de interesse cultural e 
empreendimentos ou concentrações de empreendimentos - privados, co-
munitários ou governamentais - considerados de interesse público; 

II - Proteção de recursos naturais e paisagísticos, tais como matas e outras 
formas de vegetação significativa, formações especiais do relevo e corpos 
d’água;

III - Criação de áreas verdes públicas e unidades de conservação, priori-
tariamente em áreas de interesse ambiental, tais como Zonas de Conser-
vação Ambiental

(...)

Art. 36 - Ficam definidas como passíveis para Operação Urbana as 
seguintes áreas:

(...)
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Lei nº 7.122, de 02/06/2004 - fls. 13.

III - áreas das indústrias Villares e Cianê, localizadas respectivamente às 
ruas Pedro Jacob e Padre Madureira, confrontando com a margem direita 
do Rio Sorocaba;

IV - áreas de várzea e de interesse para implantação do Parque do Rio 
Sorocaba no trecho entre as pontes da Avenida Comendador Camilo Júlio 
e da Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, próximo ao Parque São 
Bento;

(...)

O Município de Sorocaba, embora tenha se utilizado de operações 
consorciadas para a criação do Parque Vitória Régia, (antes até da aprova-
ção oficial do Plano Diretor), e deixa diretrizes dos locais possíveis para 
implantação de um parque público no trecho do Rio Sorocaba “...entre 
as pontes da Av. Comendador Camilo Júlio e da Rodovia Emerenciano 
Presttes de Barros, próximo ao Parque São Bento ...” ainda tem que criar 
mecanismos de planejamento e fiscalização da Lei do Plano Diretor, pois 
ainda se tem notícias de loteamentos sendo negociados próximos a áreas 
de várzeas, entre outras irregularidades; e embora ações de melhoria da 
paisagem tenham sido implementadas nos últimos anos (“Minha cidade 
mais verde  (TAB. 3.1.), com o plantio de 150 mil arvores, em três anos, 
melhoria de paisagismo de canteiros do sistema viário principal, revital-
ização de praças e criação de parques públicos em áreas de importância 
hidrológica, e recuperação por TCA de área ambientalmente degradada 
como o Parque Vitória Régia), as ações, embora louváveis ainda são es-
parsas e sem um sentido mais amplo de conjunto com propósitos ecológi-

Tab. 3.1. Quadro de dados referentes aos programas da antiga Secretaria de Obras e Edificações 
de Sorocaba, em 2004/5 : a criação do Parque Vitória Régia é anunciada pela Prefeitura Munici-
pal de Sorocaba como área recuperada para fins de proteção ambiental e de lazer.  
Fonte: Secretaria de Obras da PM Sorocaba.

PROGRAMAS AÇÃO DADOS ATUAIS 

Minha Cidade Mais Verde

Prevê o plantio de 150 mil mudas de árvores 
nativas sendo 90 mil em áreas verdes e 60 mil 
em passeios 25.000 mudas

Banho de Luz

Prevê a substituição de toda a iluminação 
existente por lâmpadas de vapor de sódio 
(amarelas) que diminui a conta de energia e 
aumenta a segurança e o nível de 
iluminamento em 25% 27.000 pontos de luz

Revitalização de avenidas
Promove a melhoria do pavimento, iluminação 
e paisagismo 335 mil metros quadrados

Revitalização de praças

Promove a reforma e construção de passeios, 
ajardinamento, plantio de árvores, instalação de
bancos, iluminação 113 mil metros quadrados

Urbanização de Áreas Verdes

Promove a recuperação do sistema de lazer, 
propiciando o seu uso pela população e a 
proteção ambiental. 250 mil metros quadrados

Programas

Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana
SEOBE

cos na paisagem, que poderia acontecer se estivesse dentro de um plano 
ambiental como o que a Infra-Estrutura Verde propõe, (veja conceito no 
capítulo 1) utilizando se necessário dos mecanismos já previstos em lei, 
como o Direito de Preempção – descrito abaixo: 

“DIREITO DE PREEMPÇÃO
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Art. 48 - Através de lei municipal específica, o Município poderá delimi-
tar áreas, em qualquer local do território municipal, no interior das quais 
a Prefeitura Municipal de Sorocaba, terá preferência para aquisição de 
imóveis objeto de alienação onerosa entre particulares, por um prazo de 
até cinco anos, renovável na forma da lei federal n.º 10.257 de 10 de Julho 
de 2.001 e suas eventuais alterações.

Parágrafo Único - O direito de preempção poderá ser exercido para fins de 
regularização fundiária, execução de programas habitacionais de interesse 
social, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de 
espaços públicos de recreação e lazer, bem como criação de unidades de 
conservação ambiental e proteção a áreas de interesse cultural ou pais-
agístico, devendo o motivo ser especificado na lei que definirá os perímet-
ros onde o direito será exercido.

(...)

ÁREAS DE INTERESSE PAISAGÍSTICO E AMBIENTAL

Art. 50 - A Prefeitura Municipal de Sorocaba deve desenvolver avaliações 
detalhadas dos imóveis de interesse histórico, arquitetônico, paisagístico e 
ambiental existentes em Sorocaba, resultando em medidas de preservação, 
a partir de critérios a serem estabelecidos pela Prefeitura Municipal de 
Sorocaba.

Art. 51 - A Prefeitura Municipal de Sorocaba poderá instituir e regula-
mentar, através de lei municipal específica, Áreas de Especial Interesse 
Paisagístico e Ambiental, que delimitará seu perímetro e explicitará os 
atributos a serem preservados e as medidas de proteção a serem adotadas, 
bem como os agentes responsáveis pelas mesmas.

§ 1º - Fica definido como área de especial interesse paisagístico e ambien-
tal, o perímetro delimitado pelo Loteamento Jardim Bandeirantes, man-
tendo-se os efeitos das Leis Municipais nºs 6.208, de 11 de agosto de 2000 
e 6.514, de 20 de dezembro de 2001, observados os seguintes critérios:

I – Para fins de preservação paisagística e ambiental, fica permitido, por 
solicitação da maioria de seus proprietários, o fechamento dos limites do 
Jardim Bandeirantes e de sua área envoltória de proteção, que terão so-
mente o uso e a ocupação por construções unifamiliares.

II – Para efeito de fechamento, a área envoltória do Jardim Bandeirantes, 
fica constituída pelos demais loteamentos e lotes constantes do art. 1º da 
Lei Municipal nº 6.208, de 11 de agosto de 2000, pelas glebas com frente 
para as Ruas Virgilio Gianola, Antonio Guilherme da Silva e Amália Fer-
nandes Rodrigues, e o eixo da Rua João Martinez, no seu sentido longi-
tudinal.

Lei nº 7.122, de 02/06/2004 - fls. 18.

III – O fechamento poderá ser feito por meio de jardineiras, grades e mu-
ros, sempre seguindo um projeto que contemple a vegetação e as caracter-
ísticas paisagísticas da localidade.

§ 2º - Além das obrigações definidas no caput deste artigo, no que se refere 
à regulamentação da lei, a Prefeitura Municipal catalogará as proprie-
dades do Jardim Bandeirantes e de sua área envoltória que se constituem 
em chácaras e possuam massa arbórea de expressivo valor ambiental, não 
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permitindo que haja a descaracterização físico-paisagística das mesmas 
para fins de edificação em lotes individuais.”

Como podemos observar, está prevista na lei a criação de áreas de “Espe-
cial Interesse Paisagístico e Ambiental”, mas atualmente o que está explic-
itado como este tipo de área é somente uma área do Loteamento Jardim 
Bandeirantes, conforme solicitação da maioria de seus proprietários, cita-
do ainda formalmente na Lei de Zoneamento Urbano do município: 

“§ 10 - Fica caracterizado como uso exclusivamente residencial a área de 
especial interesse ambiental e paisagístico compreendida pelo Jardim Ban-
deirantes, inserido em Zona Residencial 1 – ZR1, sendo vedado quaisquer 
outros usos comerciais e de serviços.”

Infelizmente isto ainda não foi efetuado para os Espaços Públicos Abertos 
de interesse ambiental e paisagístico do município de Sorocaba, portanto, 
ainda não estão devidamente listados e delimitados; assim sendo os atrib-
utos a serem preservados e as medidas de proteção que seriam adotadas, 
bem como os necessários agentes responsáveis por tais tarefas não existem 
atualmente, embora haja necessidade de tais agentes, pois já se tem notícia 
de mais de 20 áreas públicas ambientalmente degradadas6 que necessi-
tariam de ação do poder local.

Abaixo está transcrita a lei para a política de áreas verdes e espaços livres 
para lazer e recreação, bem como diretrizes para os resíduos sólidos, edu-
cação ambiental, saneamento e drenagem Sorocaba: 

“ÁREAS VERDES E ESPAÇOS LIVRES PARA LAZER

Art. 53 - A política referente a áreas verdes e espaços livres para lazer deve 
se pautar pelo objetivo geral, que é implantar gradualmente em Sorocaba 
um sistema de espaços não construídos, composto por grandes parques, 
praças, pequenos parques vicinais e jardins internos aos empreendimen-
tos.

§ 1º - São diretrizes específicas: 

I - Implantar e manter o ajardinamento e a arborização urbana, arregi-
mentando a parceria da população através de programas permanentes de 
manutenção, educação, divulgação e orientação técnica;

II - Implantar novos parques urbanos prioritariamente nas várzeas do rio 
Sorocaba e de alguns de seus afluentes, em Zonas de Conservação Ambi-
ental, de forma a : 

a) Viabilizar a manutenção da vegetação ciliar e de outros tipos de cobe-
rtura vegetal, garantindo a permeabilidade do solo e facilidade de drena-
gem;

b) Viabilizar equipamentos de recreação e lazer ao ar livre junto aos bair-
ros onde é previsto crescimento notável da população residente;

III - Implantar parques vicinais, inseridos em novos loteamentos urbanos, 
nas várzeas, de forma a prevenir o assoreamento dos cursos d’água e con-
seqüente aumento de ocorrências de inundações, bem como minimizar os 
prejuízos das cheias;

§ 2º - Cabe à Prefeitura Municipal de Sorocaba:

Lei nº 7.122, de 02/06/2004 - fls. 19.

6 Esta sendo elaborado um 
levantamento para a zona 
oeste de Sorocaba por ini-
ciativa de um vereador da 
Câmara Legislativa de So-
rocaba.
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I - Regulamentar e fiscalizar o atendimento à exigência de que nos novos 
loteamentos residenciais, comerciais e industriais e outras modalidades 
de urbanização de glebas, as áreas a serem transferidas para o Município 
como espaços livres de uso público tenham localização, dimensões e car-
acterísticas topográficas que viabilizem seu efetivo uso enquanto local de 
lazer e prática de exercícios físicos e sejam objeto de ajardinamento e ar-
borização.

II - Exigir que, quando marginais a cursos d’água, as áreas transferidas 
para o Município como espaços livres de uso público tenham dimensões 
adequadas à base geológica e as dimensões das sub-bacias de drenagem 
onde estiverem situadas, de forma a resultarem tanto mais largas quanto 
mais vulneráveis à erosão e às cheias forem os terrenos;

III - Exigir dos empreendedores que reservem, junto aos empreendimentos 
mencionados no inciso I, atendendo a diretrizes e determinações também 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, áreas para implantação 
de dispositivos de contenção de águas, bem como ajardinamento e arbori-
zação que permitam seu uso como parques públicos vicinais;

(...)

RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 54 - A Prefeitura Municipal de Sorocaba deverá selecionar local con-
veniente e destiná-lo à implantação de aterro sanitário, com equipamentos 
conexos, para tratamento e disposição de resíduos sólidos em condições 
ambientais adequadas.

Parágrafo Único - O aterro deverá estar localizado fora das bacias de 
mananciais e preferivelmente em área rural.

Art. 55 - A Prefeitura Municipal de Sorocaba deverá criar e manter, em 
caráter permanente, programas de educação ambiental.

Parágrafo Único - Entre os diversos temas a serem abrangidos por pro-
gramas de educação ambiental, destacam-se:

I - Controle da produção, coleta, inclusive seletiva, e disposição de re-
síduos; limpeza de ruas e de terrenos baldios; 

II - Implantação e manutenção de áreas verdes e da arborização de calça-
das,

III - Saneamento básico e despoluição ambiental.”

(...)

SANEAMENTO E DRENAGEM

Art. 61 - O objetivo do sistema de saneamento é garantir a disponibili-
dade de água para usos múltiplos, priorizando o abastecimento para uso 
doméstico e das atividades econômicas, bem como a coleta, tratamento e 
disposição dos esgotos em padrões ambientalmente adequados.

Art. 62 - As ações municipais no que se refere ao abastecimento de água e 
coleta e tratamento dos esgotos serão conduzidas pelo Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto - SAAE, orientadas pelo Plano Diretor do sistema de 
abastecimento de água e pelo Plano Diretor do sistema de esgotos sani-
tários vigentes, que deverão ser revistos e complementados.
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Art. 63 - Os planos e programas de saneamento e a estratégia de ordenação 
territorial devem se integrar, visando a preservação das bacias dos manan-
ciais já utilizados, bem como da bacia do rio Pirajibú para uso futuro. 

Art. 64 - Os sistemas de drenagem deverão garantir o escoamento das 
águas pluviais aos corpos d’água receptores, utilizando redes de dutos e 
outros dispositivos, sem prejuízo aos espaços públicos e privados e às ativi-
dades urbanas. 

Art. 65 - As ações municipais no que se refere aos sistemas de drenagem 
serão conduzidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, ori-
entadas pelo Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Sorocaba 
vigente, que deverá ser revisto e complementado.

Lei nº 7.122, de 02/06/2004 - fls. 22.

Art. 66 - Para redução do impacto da urbanização sobre o regime natural 
dos cursos d’água, a expansão da cidade deve ser orientada de modo a evi-
tar a ocupação de várzeas, e novos empreendimentos deverão incorporar 
dispositivos de retenção e retardamento de águas pluviais, em conformi-
dade com lei municipal específica.

§ 1º - Deverá ser exigida reserva de área para implantação de dispositivos 
de retenção e retardamento das águas pluviais dentro de glebas a serem 
loteadas para fins urbanos, a critério do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto - SAAE, que analisará e aprovará os respectivos projetos com suas 
características técnicas e localização.

§ 2º - Em empreendimentos localizados em terrenos com área superior a 
5.000,00 m2, deverão ser exigidos, por ocasião da emissão de diretrizes 
por parte da Prefeitura Municipal de Sorocaba, dispositivos de retenção e 
retardamento do escoamento de águas pluviais.

§ 3º - Os dispositivos mencionados no caput deste artigo são:

I - Reservatórios de retenção cobertos ou descobertos, podendo ter trata-
mento superficial adequado para uso como espaços livres de lazer, quando 
vazios;

II - Terrenos com superfície e subsolo mantidos permeáveis, através de 
ajardinamento ou pisos drenantes, em percentuais superiores ao mínimo 
exigido pelas normas de ocupação da zona onde se localiza o empreendi-
mento;

III - Combinações de reservatórios e terrenos permeáveis

O Município de Sorocaba já tem um Plano Diretor relativamente 
atualizado (2004), bem como Plano de Abastecimento de Água e Sistemas 
de Esgoto, além de um Plano Diretor de Macro-drenagem do Município, 
esses últimos elaborados por solicitação da autarquia SAAE de Sorocaba. 
Percebe-se pelos mapas elaborados para o Plano Diretor de 2004, que há 
uma política pública clara de implantação de Estações de Tratamento de 
Esgoto para aproveitamento futuro, para inclusive abastecimento de água 
potável para a população da cidade, um vez que dados da PMS – Secre-
taria de Parcerias indicam que o crescimento da cidade está cada vez mais 
alto (atualmente é de 4,5%) (IBGE,2005), sendo menos por nascimentos e 
mais por migrações, pois a cidade está em franco desenvolvimento, sendo 
um dos polos regionais responsáveis pela riqueza do Estado de São Paulo. 
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(SEADE, 2006)

 Segundo o atual diretor da autarquia SAAE (está no cargo há mais 
de dez anos consecutivos), o plano das ETE’s e ETA’s (Mapa xx) para 
Sorocaba tem um horizonte de 30 anos, para atender uma população de 1 
milhão de pessoas.

 Entretanto, os técnicos estão preocupados pois devido ao fato de 
Sorocaba ser uma cidade pólo regional, a estimativa é de que a população 
diária de Sorocaba seja de 760 mil (estimativa SEPAR) devido a fatores 
como saude, trabalho, educação, serviços das cidades de sua região de 
governo (17 municipios) e administrativa (78 municipios). A densidade 
populacional em Sorocaba atualmente é de 1267 pessoas/km2.

“Lei nº 7.122, de 02/06/2004 - fls. 26.

XVI - Infra-estrutura - é um ou mais sistemas de equipamentos que forne-
cem serviços básicos, tais como as redes de saneamento básico, drenagem 
de água pluvial, pavimentação, distribuição de energia elétrica, ilumina-
ção pública e similares;

XVII - Logradouro público - é o espaço de propriedade pública e de uso 
comum do povo, destinado exclusiva ou prevalentemente a circulação de 
veículos, pedestres ou ambos;

(...)

VIII - Usos Especiais – EU, compreendendo estabelecimentos cuja local-
ização é definida em função de condicionantes técnicas estritas, notada-
mente instalações de sistemas de infra-estrutura, tais como reservatórios 
e estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgotos, sub-
estações elétricas, terminais de transporte, cemitérios de humanos e de 
animais.

(...)

Art. 83 - Para incentivar a criação de espaços livres para ajardinamento e 
estacionamento no interior dos terrenos urbanos na Zona Central e nos 
corredores CCS2, e CCR, em qualquer empreendimento, o Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo poderá ser ampliado, desde que seja reduzida 
a Taxa de Ocupação, de acordo com a fórmula CA = to/TO + (ca-1), 
onde:

I - CA - é o coeficiente de aproveitamento que pode ser alcançado, no lote 
em questão;

II - to - é a taxa máxima de ocupação fixada para a zona em que o lote se 
situa;

III - TO - é a taxa de ocupação adotada para o lote em questão;

IV - ca - é o coeficiente máximo de aproveitamento fixado nas normas de 
ocupação da zona em que o lote se situa.

LOTEAMENTOS URBANOS E DESMEMBRAMENTOS

Art. 91 - Nos loteamentos residenciais, comerciais e industriais, seja qual 
for a zona de uso em que estiverem localizados, parte da área total da gle-
ba a ser loteada deve ser transferida ao patrimônio público do Município, 
com a seguinte discriminação:
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I - 12% (doze por cento), no mínimo, para espaços livres de uso público;

II - 5% (cinco por cento), no mínimo, para uso institucional, destinada a 
equipamentos comunitários, exceto para os loteamentos industriais;

III - Para o sistema viário, a área resultante do traçado e dimensões das 
vias projetadas, atendendo às diretrizes expedidas pela Prefeitura Munici-
pal de Sorocaba;

IV - Faixas de proteção ao longo de corpos d’água, desde o seu nível mais 
alto em faixa marginal, que poderão ser computadas como espaços livres 
de uso público, com largura mínima de cada lado de:

a) 60,00 metros, do Rio Sorocaba;

b) 60,00 metros dos córregos Ipaneminha, Ipanema, Pirajibú Mirim e 
Itanguá; 

c) 30,00 metros dos demais córregos;

d) 30,00 metros no entorno das várzeas; banhados; lagos e lagoas.

e) 50,00 metros no entorno das nascentes, 

§ 1º - Os espaços livres de uso público e os terrenos destinados a equipa-
mentos comunitários devem ter frente para via oficial de circulação em 
extensão compatível com sua dimensão e condições topográficas que ga-
rantam pleno acesso aos mesmos.

§ 2º - As exigências quanto à conformação dos espaços livres de uso pú-
blico e dos terrenos destinados a equipamentos comunitários e dimensões 
de suas respectivas testadas serão estabelecidos pela Prefeitura Municipal 
de Sorocaba quando da emissão das diretrizes para o parcelamento.

Art. 92 - Nos desmembramentos, quando a gleba a ser desmembrada tiver 
área superior a 10.000 m2, deve ser transferida ao patrimônio público do 
Município uma área correspondente a 12% (doze por cento), no mínimo, 
da respectiva área total, a qual será destinada a espaços livres de uso pú-
blico ou uso institucional.

 A população da cidade de Sorocaba vem participando, desde o ad-
vento do Plano Diretor de 2004, de algumas iniciativas do poder público 
(devido a determinações federais) no âmbito de fomentar as discussões 
relativas as questões da sociedade, planejamento ordenado do crescimento 
da cidade e das questões ecológicas e ambientais. 

 Algum progresso na gestão participativa está sendo efetuado, ao 
menos na participação dos cidadãos em várias frentes, embora ainda falte 
a articulação estratégica que a Infra-estrutura Verde poderia promover 
para as questões da sustentabilidade ambiental em Sorocaba, conforme 
podemos ver por esta nota da Conferencia da Cidade emitida pela Prefei-
tura Municipal de Sorocaba de 2005 – desde então não houve mais nen-
huma informação ou criação de eventos municipais a respeito:

“CONFERÊNCIA DA CIDADE - Sorocaba defende seis teses em São 
Paulo:

Secretaria de Comunicação  - 15/09/2005.

Os 47 delegados de Sorocaba, eleitos na Conferência Municipal das Ci-
dades, realizada no último dia 20 de julho, vão a São Paulo, nesta sexta-
feira e sábado (16 e 17), para defender seis teses locais na Conferência 
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Estadual das Cidades, que ocorrerá no Memorial da América Latina. 

O secretário de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura 
(Sehaum), José Dias Batista Ferrari, responsável pela organização da 
conferência de Sorocaba, diz que a principal dessas teses é a proposta da 
criação de um órgão de fiscalização ambiental. 

“A idéia aprovada no encontro é que esse instrumento tenha caráter 
regional para viabilizar ações cooperadas e coordenadas entre os mu-
nicípios, no sentido de analisar o impacto ambiental regional ou que pos-
sam interferir no meio ambiente”. 

O órgão a ser criado será ligado ao governo, mas com atuação interrela-
cionada com a comunidade, principalmente com entidades ambientalis-
tas. Dessa forma, os participantes da conferência acreditam que se poderá 
agilizar as ações para defender os cidadãos. 

A Conferência de Sorocaba aprovou também como tese que se deve agili-
zar a implementação da lei estadual número 760, de 1o de agosto de 1994. 
Essa legislação estabelece o detalhamento da organização regional dentro 
do Estado. 

A terceira tese aprovada prevê que haja um direcionamento da política de 
desenvolvimento sustentável regional que considere as questões ambien-
tais, econômicas, sociais e institucionais e que seja pautado pela Agenda 
21 regional. 

Foi aprovada ainda a montagem do Conselho Municipal da Cidade, 
órgão que deverá seguir os mesmos moldes de participação do Conselho 
Federal e que deverá ter caráter deliberativo articulado com os conselhos 
regionais. 

A penúltima tese aprovada foi a criação de um banco de informações só-
cio-econômicas e culturais para promover a transparência administrativa 
e a realização de audiências públicas para a votação de leis de projetos 
relevantes para a sociedade. 

A última proposta foi a elaboração de um programa de habitação munici-
pal sustentado só com recursos municipais. A idéia definida na confer-
ência de julho é que o poder público tenha mais controle da geração de 
moradias por meio desse processo. “

O artigo acima, divulgado pela prefeitura municipal de Sorocaba, 
ilustra o crescente interesse da sociedade civil pelos assuntos da cidade. 
Embora ainda não participem efetivamente das decisões mais importantes, 
que ainda são, na percepção da pesquisadora, tomadas de acordo com os 
interesses próprios das elites que detêm o poder nos assuntos das inter-
venções referentes aos usos dos recursos naturais, (a exceção foi o caso 
do piscinão do Jardim Abaeté, mesmo assim demorou décadas para ser 
tomada alguma providencia, embora de caráter da engenharia hidráulica, 
com construção do piscinão, ao invés de medidas ecologicamente menos 
destrutivas e mais corretas ambientalmente). 

Ao mesmo tempo, o rompimento das adutoras que abastecem a 
cidade de água potável juntamente ao crescimento da população na última 
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década alertou as autoridades sobre a necessidade de projeto e planeja-
mento de paisagens sustentáveis: desde o final do século XX estudos estão 
sendo feitos para a questão da macro-drenagem e saneamento de Soro-
caba.

A autarquia SAAE, detentora de poderes pela Prefeitura Municipal 
de Sorocaba para interferir e gerir as questões relativas ao abastecimento 
de água potável e serviços de coleta de esgoto à população implementou 
nesta última década várias intervenções na paisagem e no sistema de tu-
bulações subterrâneo, incluindo as adutoras de abastecimento de água da 
Serra de São Francisco, a 16 km de Sorocaba. 

 A maior parte das intervenções foram do tipo construtivas, algumas 
foram interligadas a questão paisagística quando foram criados o Parque 
Campolim, o Parque Vitória Régia e o Piscinão do Abaeté.

A seguir um resumo das intervenções nos espaços públicos abertos 
pelo segundo o SAAE:

Bacias de contenção 
•  Construção e urbanização da bacia de contenção da avenida Antônio 
Carlos Cômitre com a avenida Washington Luiz 
•  Construção e urbanização da bacia de contenção da rua Domingos Júlio 
(Campolim)  
•  Recuperação e urbanização da bacia de contenção do Jardim Norcross 
•  Recuperação e urbanização da bacia de contenção da rua Panamá (vila 
Colorau) 

Lagos 
•  Desassoreamento do lago do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho 
de Barros” 
•  Desassoreamento do lago do Parque da Biquinha 
Córregos (canalizações e travessias) - 
•  Canalização de um trecho de 120 metros do córrego Itanguá (Cidade 
Jardim) 
•  Canalização e urbanização do córrego Lavapés 
•  Travessia do córrego Itanguá sob a avenida General Osório 
•  Travessia do córrego da Vila Matilde sob a avenida Carlos Reinaldo 
Mendes 
Córregos (urbanização das margens)
•  Córrego da avenida Londres (Água Vermelha) 
•  Córrego do Jardim Helena Cristina (Água Vermelha) 
•  Córrego da rua Dr. Francisco Prestes Maia (Água Vermelha) 
•  Córrego da avenida Barão de Tatuí em frente ao Gepaci (Água Ver-
melha) 
•  Córrego do Jardim São Carlos (Água Vermelha) 

Recuperação de muros de ala 
•  Córrego da avenida Carlos Reinaldo Mendes (Piratininga) 
•  Córrego Itanguá (Parque Esmeralda) 
•  Córrego na rua Piracicaba (Trujillo) 
•  Rua Antero José da Rosa (Mineirão) 

3.1.7. O QUE FOI REALIZADO COM RELAÇÃO A DRE-
NAGEM URBANA ATÉ 2006
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•  Rua José Prestes de Barros (Jardim Prestes de Barros) 
•  Rua Comendador Vicente do Amaral (Central Parque) 
•  Rua Projetada das Areias (Parque das Laranjeiras) 
•  Rua Clara Goldman (Jardim São Marcos) 
•  Avenida Washington Luiz com rua Visconde do Rio Branco (Vila Jar-
dini) 
•  Rua Lituânia (Jardim Europa) 

Construção de pontes 
•  Avenida São Paulo (córrego Piratininga) – 2 pontes 
•  Rua Alberto Rampin (Vila Carol) 
•  Rua Eugênia de Oliveira Cirne (Jardim Marli) 
•  Rua Maria Cinto de Biaggi (Jardim Santa Rosália) 
•  Estrada Sorocaba – Iperó (córrego Itanguá) 
•  Rua Jorge Campestrini (Jardim Itanguá) 
•  Rua João Valentino Joel (córrego Lavapés) – 2 pontes 
•  Rua Aristeu Prestes de Barros (córrego Lavapés) 
•  Rua Vicente Decária (Córrego Lavapés) 

Instalação de grades de proteção 
•  Avenida Dom Aguirre (rio Sorocaba) 
•  Rua João Nascimento (Vila Santana) 
•  Rua Prof. Magalhães de Noronha (Jardim São Carlos) 
•  Córrego do Jardim Iguatemi 
•  Rua Emygdia Campolim (Campolim) 

Construção de passarelas em concreto armado sobre córregos 
•  Avenida Central (Jardim Santo André) 
•  Rua Trovador Candini (Jardim Santo André) 
•  Rua Carmelina G. Lombardi (Jardim Santa Cecília) 
•  Rua Custódio Luis Dordetti (Jardim Los Angeles) – 2 passarelas 
•  Rua Paulo Roberto dos Santos (Jardim Altos do Itavuvu) 
•  Rua Washington Pensa (Jardim Santa Cláudia) 
•  Rua Tarcísio G. Dário (Jardim São Guilherme II) 
•  Rua Prof. Emmanuel Ineco (Vila Carol) 
•  Rua Pedro Nolasco (Vila Haro) 
•  Rua Augusto Vermelho Marques (Vila Jardini) 
•  Rua Gustavo Scarpa (Jardim Bermejo) 
•  Rua Benedito das Neves (Parque Manchester) 
•  Rua Elias Abud Dib (Jardim Itapemirim) 
•  Rua Eugênio Cazerta (Jardim Nogueira) 
•  Rua Ítalo Cortelasi (Jardim Hungarês) 
•  Rua Luiz Braile (Jardim Brasilândia) 
•  Rua Alpheu Castro Santos (Jardim Marli) 
•  Rua Oscar Harder (Jardim Marli) 
•  Rua Maria Eugênia Pereira (Jardim Itanguá) 

Construção de passarelas metálicas 
•  Avenida Carlos Sonetti (córrego Lavapés) 
•  Rua Santa Isabel (Córrego Lavapés) 
•  Rua Estados Unidos (rio Sorocaba) 

Construção de galerias de águas pluviais 
•  Avenida Antônio Paula Santos (Vila Guimarães) 827 m 
•  Jardim São Conrado 771 m 
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•  Jardim Boa Esperança 741 m 
•  Jardim Prestes de Barros 608 m 
•  Jardim Guadalajara 585 m 
•  Bairro Itanguá I 553 m 
•  Rua Eugênio Leite (Jardim do Sol) 456 m 
•  Rua Ângelo Elias (Jardim Santa Rosália) 433 m 
•  Rua Odilon Walter (Parque São Bento) 390 m 
•  Rua Visconde de Taunay (Vila Marta) 331 m 
•  Vila Rica do Itanguá 314 m 
•  Rua Nelson Herdy Barbosa (Vila Formosa) 312 m 
•  Jardim das Estrelas 271 m 
•  Avenida 1 (Júlio de Mesquita Filho) 270 m 
•  Rua Gustavo Scarpa (Jardim Bermejo) 262 m 
•  Rua 26 (Júlio de Mesquita Filho) 256 m 
•  Rua Vicente Decária (Jardim Gutierrez) 250 m 
•  Rua São Vicente (Vila Santana) 237 m 
•  Rua Luiz Severiano (Vila Fiori) 223 m 
•  Avenida Itavuvu (Bairro do Itavuvu) 215 m 
•  Rua José Joaquim Lacerda (Jardim Marco Antônio) 200 m 
•  Rua Itaquera (Vila Barão) 184 m 
•  Rua MMDC (Vila Barão) 180 m 
•  Rua João Deleto Lobo (Jardim Casabranca) 160 m 
•  Rua Mário Romano (Jardim Maria Eugênia) 150 m 
•  Rua Souza Freire (Vila Assis) 150 m 
•  Rua Paranapiacaba (Barcelona) 150 m 
•  Rua Francisco Bueno de Camargo (Nova Sorocaba) 135 m 
•  Rua Joana Maria Pereira (Vila Santana) 135 m 
•  Rua Francisco Loureiro (Vila Fiori) 130 m 
•  Rua Colômbia (Barcelona) 127 m 
•  Rua Rita Monteiro de Carvalho (Retiro São João) 127 m 
•  Área de lazer do Parque Vitória Régia 123 m 
•  Rua Guaianazes (Jardim Ana Maria) 122 m 
•  Campo do Espanha (Vila Hortência) 120 m 
•  Rua Aquidaban (Vila Leão) 120 m 
•  Rua Firmino Minelli (Mineirão) 120 m 
•  Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” 120 m 
•  Praça Nello Barbieri (Jardim Magnólia) 108 m 
•  Rua Augusto Cleis (Jardim Ipanema Ville) 105 m 
•  Rua Maria Palhares Migliorini (Vila Helena) 105 m 
•  Rua André Moreno Ramires (Jardim São Marcos) 100 m 
•  Rua Benedito Antunes (Jardim Santo André) 100 m 
•  Rua Capitão Alfredo Cardoso (Jardim Faculdade) 100 m 
•  Rua João Ribeiro de Barros (Vila Odin) 95 m 
•  Rua Rubino de Oliveira (Vila Carvalho) 95 m 
•  Rua João de Almeida (Vila Bandeirantes) 86 m 
•  Rua Hungria (Jardim Europa) 76 m 
•  Avenida Vela Olímpica (Jardim Ouro Branco) 72 m 
•  Rua Quinzinho de Moraes (Maquinasa) 70 m 
•  Rua Joaquim Rodrigues de Barros (Vila Hortência) 66 m 
•  Rua Romão Arrais (Vila Colorau) 65 m 
•  Rua José Mendes (Vila Gabriel) 63 m 
•  Rua Arnaldo Giardini (Jardim Itanguá II) 60 m 
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•  Rua Luiz Rubinho Orosco (Jardim Santo André) 58 m 
•  Avenida Pirelli (Zona Industrial) 57 m 
•  Jardim Califórnia 55 m 
•  Rua Seis (Jardim do Paço) 54 m 
•  Pista de Caminhada do Júlio de Mesquita Filho 50 m 
•  Rua Agostinho de Vito (Parque Três Meninos) 50 m 
•  Rua Pedro de Mesquita (Vila Barão) 50 m 
•  Rua José Henrique da Costa (Vila dos Dálmatas) 40 m 
•  Avenida Thomaz Cortez (Vila Juliana) 39 m 
•  Rua Cássio Salerno (Jardim Ipanema Ville) 38 m 
•  Rua Luiz Ricardo Maffei (Jardim São Conrado) 37 m 
•  Rua Flor de Carvalho (Éden) 35 m 
•  Rua Dr. Altino Arantes (Vila Mineirão) 32 m 
•  Avenida Arthur Bernardes (Vila Progresso) 30 m 
•  Rua Giuseppina Cagliero (Central Parque) 30 m 
•  Rua Humberto de Campos (Jardim Nova Esperança) 30 m 
•  Rua Visconde de Mauá (Vila Raszi) 30 m 
•  Rua Luiza Cenci Antunes (Jardim Santo André) 29 m 
•  Avenida Nove de Julho (Vila Barão) 25 m 
•  Avenida Londres (Jardim Europa) 24 m 
•  Rua Flórida (Parada do Alto) 24 m 
•  Avenida Dr. Ulisses Guimarães (Parque das Laranjeiras) 23 m 
•  Alameda Guarujá (Nova Sorocaba) 20 m 
•  Rua Adolfo Claro de Almeida (Jardim Magnólia) 20 m 
•  Rua Atílio Silvano (Jardim Maria Eugênia) 20 m 
•  Rua Gregório Ramos dos Santos (Jardim Santa Cecília) 20 m 
•  Travessa 7 da estrada do Ipatinga (Ipatinga) 20 m 
•  Travessia no Habiteto 20 m 
•  Rua Ailton Antônio Sola (Jardim Moncaio) 19 m 
•  Rua T (Vila Colorau) 18 m 
•  Rua José Lamberti (Jardim Santo André) 15 m 
•  Rua José Rodrigues Filho (Jardim Magnólia) 15 m 
•  Rua Natale Moretti (Jardim Santo Amaro) 13 m 
•  Rua Saliba Mota (Vila Matilde) 12 m 
•  Rua Silvio Romero até a rua Bernardo Goldman 
•  Avenida General Carneiro (Cerrado) 
•  Rua Érico Veríssimo (Central Parque) 
•  Rua Rodolfo Garcia (Brigadeiro Tobias) 
•  Avenida Três de Março (Parque Natural) 
•  Rua Dr. Olavo Salles (Jardim Helena Cristina) 
•  Al. Batatais (Jardim Saira) 
•  Rua Capitão Grandino (Vila Leão) 
•  Rua Francisco Carneiro Silva (Vila Formosa) 
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• Rua Zeferino Santana (Santa Terezinha)
• Urbanização de margens de córrego e construção de pista de caminhada 
no Jardim Vera Cruz.
• Urbanização de margens de córrego no Central Parque.

Por décadas, a população da região de cota mais baixa entre o 
Parque Quinzinho de Barros e o Rio Sorocaba sofria inundações por es-
tarem localizados muito proximamente ao Córrego Lavapés.  A solução 
encontrada foi a canalização do leito do córrego, aumentando a velocid-
ade de suas águas em época de chuvas mais intensas. Para travamento dos 
muros de contenção do córrego, foram construídas “pérgulas” de concreto 
armado, e o espaço foi fechado para se evitar o acesso as águas do córrego, 
evitando-se assim também o despejo de detritos. 

3.1.8. TRANSFORMAÇÕES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
ABERTOS

1. CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LAVAPÉS
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As intervenções nos cursos d’água estão se propaganda cada vez 
mais, com soluções sempre do teor “construído”, “canalizado”, “conti-
do” e “retido” em obras de engenharia. A idéia de re-naturalização das 
margens sequer foi cogitada, devido ao processo de ocupação antiga, das 
margens.

O Plano Diretor de Sorocaba de 2004 exemplifica no seu Relatório 
de Macro-drenagem Ambiental da cidade as áreas de várzeas e aluvion-
ais para severas restrições quanto a sua ocupação, por motivos óbvios de 
preenchimento na época das chuvas, da água do rio Sorocaba. 

Entretanto, há cerca de três décadas foi aprovado e construído um 
loteamento em área de várzea do Rio Sorocaba chamado Jardim Abaeté; 
localizado próximo a entrada da zona industrial da cidade (lado do Rio 
Sorocaba); desde então a população do bairro, em que a cota média era 
de 30 cm abaixo do nível de água do Sorocaba, sofria com as inundações 
recorrentes nas épocas de cheia. Como cita o relatório de Macro-Drena-
gem de Sorocaba, de 1999, este era um dos pontos da cidade (veja Mapa 
de Pontos de Alagamentos de Sorocaba) em que a população desde então 
sempre solicitava soluções. 

 A construção do Piscinão Publico do Jardim Abaeté foi decidida 
em 2004 pelo atual gestor público como resultante de uma promessa de 
campanha de sua eleição, ao custo de aproximadamente dois milhões e 

1. CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LAVAPÉS

Fig. 3.24: Foto da área da taboa onde foi implantado o piscinão do Jardim Abaeté..
Autora: Sandra Lanças. Data: 2005
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Fig. 3.25/26/27 - Fotos da área da taboa onde foi implantado o piscinão do Jardim Abaeté. 
Autora: S. Lanças Data: 2005.
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Fig. 3.27/28/29: Fotos do piscinão do Jardim Abaeté já em funcionamento . 
Autora: S. Lanças. Data: Janeiro/2007. 
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Fig. 3.30 - Pista de Caminhada na Av. Marginal, próximo ao local do Piscinâo do Jardim Abaeté. 
Autora: S. Lanças. Data: Janeiro/2007.

Fig. 3.31/32: Foto do gradeamento do Piscinão Abaeté: segue o padrão dos outros espaços públi-
cos abertos de Sorocaba. Autora: S. Lanças. Data: Janeiro/2007.

Fig. 3.33/34 - Fotos do Piscinão do Abaeté: pessoas pescam e a rua lindeira foi urbanizada. Au-
tora: Sandra Lanças; Data: 01/02/2007. 

meio de reais. Estudos feitos indicavam que desalojar, ressarcir ou con-
struir novas habitações para os moradores da área afetada pela várzea 
quando cheia custaria aproximadamente 10 milhões de reais.

 Para a construção do piscinão foi removida uma taboa, uma área 
de filtragem natural, conforme fotos de sua construção em 2005/6:
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Conforme pode ser observado nas fotos anteriores do piscinão do 
Abaeté durante a época de chuvas de verão (janeiro/fevereiro de 2007), a 
rua lindeira foi urbanizada, os moradores estão contentes com os resulta-
dos: tanto paisagisticamente quanto em relação as chuvas e as inundações, 
agora evitadas por bombas, que despejam a água das chuvas diretamente 
no rio Sorocaba, mais adiante.    

O local virou ponto turístico devido a paisagem recriada; as pessoas 
vão até o local para passear, para caminhar ou pescar; o piscinão provou 

Fig. 3.35/36 - Campo de futebol existente próximo ao piscinão do Jd. Abaeté.
Autora: Sandra Lanças; Data: 01/02/2007

Fig. 3.37/38 - Caminho das águas . Drenagem de água do bairro Jardim Abaeté.
Autora: Sandra Lanças; Data: 01/02/2007
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3.2. OS PONTOS CRÍTICOS DA DRENAGEM URBANA DE 
SOROCABA

funcionar adequadamente (o local não alagou mais, para alívio das famí-
lias do entorno), e a pessoas estão satisfeitas com a Prefeitura Municipal 
de Sorocaba e o SAAE. Aproveitou-se os trabalhos do piscinão para tam-
bém asfaltar outras ruas próximas, como a do campo de futebol do bairro; 
mas os problemas de drenagem urbana persistem, como evidenciados nas 
fotos acima.

A cidade se instalou inicialmente na área mais adequada do sítio 
para a urbanização, e está se expandindo em direção norte e oeste. O au-
mento do solo impermeabilizado, juntamente com o tipo de topografia 
que cria vários fundos de vale onde passam os córregos, contribuintes do 
Rio Sorocaba na área urbanizada (mapa 3.2) cria condições para inunda-
ções sazonais, que dificultam a vida das populações, embora não seja mais 
do que a conseqüência previsível das ações da sociedade em seu meio 
ambiente.

Conforme podemos ver no Mapa de Principais pontos de alaga-
mento do município de Sorocaba (mapa 3.3) existem vários pontos con-
tínuos de alagamento que trazem riscos de inundação em dias de chuvas 
intensas devido ao aumento da área impermeabilizada pela urbanização, 
relativos ao aumento populacional, natural ou emigrada. 

Algumas soluções adotadas até então pelo poder publico foram a 
canalização de córregos, dragagem do rio Sorocaba e construção de bacias 
de contenção e de retenção, além do vulgo “piscinão do Jd. Abaeté”, que 
por meio de bombas transferem a água da bacia de retenção para um local 
mais adiantado do rio. As soluções ecológicas até agora não foram consid-
eradas para a resolução desta questão urbana em Sorocaba.

Embora não se tenha aqui o caos no transito que ocorre nas mar-
ginais de São Paulo, a continuar o aumento da área impermeabilizada sem 
medidas ecológicas mais inteligentes, como o que é proposto pelo conceito 

Foto 3.39 - Inundação da Avenida Marginal Dom Aguirre, janeiro/2005.
Fonte: internet: blog da márcia, em janeiro de 2005. 
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da Infra-Estrutura Verde, o município tendera a ter cada vez mais esse tipo 
de ocorrência (inundações nas partes baixas), pela projeção do aumento 
da população que está sendo esperado para os próximos 25 anos.

  A seguir estão listados7 as áreas de risco de deslizamento e princi-
pais pontos de inundação nos dias de chuvas mais intensas (2006)

• Áreas de Risco: principais pontos de riscos de deslizamentos de encostas 
em Sorocaba:

1. Vila Sabiá;
2. Vila João Romão;
3. Vila Zacarias;
4. Vila Asturia
5. Vila Hortência;
6. Vila Haro;
7. Bairro dos Morros;
8. Bairro de Brigadeiro Tobias;
9. Bairro Central Parque;
10. Bairro do Trujilo;
11. Bairro Santo Amaro.

• Principais pontos de inundação nos dias de chuvas intensas:

1. Rio Sorocaba: 
2. córrego das laranjeiras
3. córrego mineirão
4. córrego do Piratininga
5. Córrego Vila Matilde
6. Córrego Lava-pés
7. Córrego da Água Vermelha
8. Córrego do Iranguá
9. Córrego do Supiriri
10. Córrego C.S.U.

Dados esses que nos levam a concluir que praticamente todos os 
córregos da cidade transbordam causando problemas sazonais a popula-
ção.

A seguir algumas notícias recorrentes de inundações dos dias de 

7  Conforme  www.soro-
caba.sp.gov.br/seçoes/
prefeitura/secretarias/
t r a n s p o r t e s e d e f e s a /
comdec.php, acesso em 
09/05/2006.



194 Espaços Públicos Abertos e Infra-Estrutura Verde para Sorocaba, SP

Fig. 3.40 - Noticia e foto do alagamento da Praça Lions, Sorocaba, SP.
Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul, 17/01/2005. 
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Fig. 3.42 - Manchete: Chuva pára a cidade, de 07 de março de 2006. 
Fonte: Jornal Bom Dia Sorocaba.

Fig.3.43 - Manchete do jornal: Chuva para Sorocaba outra vez. Data: 07/mar/06.
Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul.
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chuvas intensas que causam transtornos a população. Ano após ano, as 
noticias se repetem, apesar das canalizações e piscinões, que podem trans-
ferir o problema da água de alguns pontos para outros, mas continuarão 
a existir enquanto não houver outro tipo de disposição para a resolução 
desses problemas a não ser do tipo construtivo e menos ecológico.

O estado dos espaços públicos abertos da cidade de Sorocaba vari-
am da alta manutenção à precariedade, dependendo da visibilidade do 
lugar e da população a ser atendida pelo espaço público; a exemplo do 
Parque Campolim na zona sul, de alta manutenção, aos espaços públicos 
de bairros mantidos para o lazer (por exemplos campos de futebol) (fotos 
3.40/41) até os “invisíveis”, isto é, aqueles que tem visibilidade da popu-
lação em geral, e que por isso costumam ser mais neglicenciados (fotos 
3.42).

 As intervenções relativas aos cursos de água na área urbanizada 
atendem a lógica da necessidade de se evitar inundações mesmo que a 
população esteja instalada em áreas de várzeas; as soluções tem sido ca-
nalização dos córregos e construção de bacias de contenção e detenção 

3.2.1. CONCLUSÃO

Foto 3.44/45 – Campo de futebol na Vila Rica, ao lado do córrego Mathilde, funcionando como 
área de alagamento durante a época de chuvas. Autor: S. Lanças, data: 15/05/06.

Fig. 3.46 – Limite do córrego Mathilde, com a FATEC-Sorocaba. Entulho e lixo jogados na área 
de acesso, com o portão de alambrado aberto. Autor: S. Lanças, data: 15/05/06. e
Fig. 3.47 – Acesso de terra batida ao lado do córrego Vila Mathilde, para o campo de futebol na 
Vila Rica. Autor: S. Lanças, data: 15/05/06.
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(piscinão).

 A defesa civil local está ciente dos cinqüenta pontos de alagamen-
tos possíveis na área urbanizada.

O Rio Sorocaba está sendo despoluído, para futuramente atender a 
demanda da população (920 mil para 2030, segundo projeções) por água 
tratada, para abastecimento, segundo determinação do SAAE local.

O principal espaço público criados na gestão municipal atual (2004-
2007), as ciclovias, estão sendo veiculadas como 30 km de ciclovias8 ao 
longo dos principais corredores viários, para unir a zona sul e a zona norte, 
passando pela oeste.

As ciclovias instaladas até então, entretanto, embora seja um pro-
gresso ambiental, e ecologicamente correto, pois desestimula o uso do car-

Fig. 3.48 – Córrego da Água Vermelha antes da interligação da Av. Washington Luis com a Mar-
ginal Dom Aguirre. Autor: S. Lanças, data: 11/01/05.

Fig. 3.49 - Execução de obras de interligação da Av. Washington Luis x Marginal 
Dom Aguirre. Autor: S. Lanças. Data: 11/01/2005. 

8 A exemplo da implantada 
ao lado da marginal do Rio 
Sorocaba.
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ro, atende no máximo duas pessoas ao mesmo tempo, há lugares em que 
isto não é possível, dependendo do trecho em que foi instalada.  

O paisagismo das ciclovias via de regra é composto por palmeiras, 
espécie que poderia ser trocada por outra que fosse mais adequada para 
sombreamento das ciclovias.

A maioria das intervenções na paisagem de Sorocaba estão relacio-
nadas ao sistema viário: seus principais corredores, estão sendo extendidos 
e interligados, e futuramente ainda inter-relacionados com quatro áreas de 
transferência de populares em bairros distantes do centro9  (Jardim Ipiran-
ga, Ipanema, Itavuvu e Éden) para descentralização do sistema de trans-
porte intermunicipal, focado em dois terminais urbanos no centro antigo, 
criado no inicio da década de 90. 

Conquanto esta seja uma noticia positiva para os moradores das 
áreas distantes do centro, a tendência é o crescimento da área urbanizada, 
e o aumento da área impermeabilizada. Por isso, a necessidade de ma-
nutenção das áreas verdes e cursos d’água, tanto pelo viés ecológico como 
do sócio-ambiental.

Há uma percepção maior da população em relação a esses espaços 
ecológicos de lazer, recreação ou prática esportiva (pistas de caminhada, 
ciclovias). Mesmo estando interligados principalmente ao sistema viário 
(avenidas e marginais) ou a parques em bacia de contenção, o espaço pú-
blico aberto tem muito mais visibilidade e manutenção (embora, como já 
dito, dependa do grau de visibilidade e utilização do espaço pelo público) 
do que há uma década atrás. 

 

Fig. 3.50 – Foto da ciclovia implantada ao lado da Av. Marginal Dom Aguirre.
Autor: S. Lanças. Data: 13/01/05.

9   Jornal Cruzeiro do Sul, 
pagina B-1, de 13 de fever-
eiro de 2007.
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04. O Parque Vitória Régia
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Inaugurado em abril de 2004, o Parque Vitória Régia é o mais re-
cente dos doze parques públicos implantados no município de Sorocaba, 
sob a denominação de Sistema de Lazer do Parque Vitória Régia. Local-
izado na zona norte da cidade, em área de várzea, à margem esquerda do 
rio Sorocaba, antes deste receber o rio Pirajibu, seu último grande contri-
buinte em terras sorocabanas, pela margem direita e mudar a direção do 
Rio Sorocaba de S-N para E-W (Fig. 4.1).

Na zona norte de Sorocaba, distante cerca de 8 km do centro anti-
go, ocorre a expansão urbana pelas classes menos favorecidas economica-
mente. As migrações das populações do norte do Paraná durante a década 
de 80, devido à recessão econômica, e as nordestinas de meados da década 
de 90, quando a cidade de Sorocaba começou a receber mais investimen-
tos econômicos1, tiveram o efeito de aumentar o preço do lote urbano e o 
tipo de zoneamento - mais popular na zona norte - fez com que desde duas 
décadas atrás o CDHU implantasse o loteamento do Parque Vitória Ré-
gia, em uma área remanescente de terras herdadas dos tempos coloniais.

A questão da drenagem urbana ainda hoje traz conseqüências à 
população do bairro: as habitações locais são precárias e/ou inacabadas.

A implantação deste bairro pelo CDHU propiciou a invasão das 
terras contíguas, mais baixas e próximas ao rio Sorocaba (área atualmente 
denominada Parque Vitória Régia 3), que sofrem com as inundações da 
época das chuvas, quando os moradores, na esperança de não terem as 
casas invadidas pelas águas do rio, solicitam ao SAAE de Sorocaba a lim-
peza deste trecho do rio.

4.1. O Parque Vitória Régia

Fig. 4.1 - Área do Loteamento Parque Vitória Régia, em dezembro de 1995.
Assinalado, em magenta, a área do futuro parque municipal em referência.
Fonte: BASE S.A.

1 cerca de 3,5 bilhões de 
dólares na última década, 
conforme estimativa da 
PMS.
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No Relatório de Macrodrenagem2 do SAAE de Sorocaba (1999), 
o local foi considerado uma área de várzea ocupada indevidamente, con-
forme trecho do relatório transcrito abaixo:

Parque Vitória Régia III (G6)

Trata-se da ocupação indevida da várzea do rio Sorocaba. Há 
notícias de inundação devido às chuvas de 05/10/91, em pelo me-
nos 100 casas. 

Segundo informações, o problema já existia antes dessa inunda-
ção, tanto que a Prefeitura, em meados de 1991, abriu um canal 
para permitir o escoamento das águas das partes baixas para o 
rio.

Em decorrência disso, no final de 1991, o canal contribuiu para 
intensificar as cheias. O fato se repetiu em 14/01/95 e 22/02/95 
e muito provavelmente entre outras datas com chuvas de intensi-
dade similar. 

Devido às características da implantação, último loteamento na 
zona norte da cidade, e da localização, próximo as áreas de várzeas do 
Rio Sorocaba e Pirajibu, escolhemos este espaço público aberto para es-
tudo de caso.

2 Relatório de Macrodrena-
gem de Sorocaba, SAAE, 
1999.

4.1.1. Localização do Parque Vitória Régia no Município 
de Sorocaba

Fig. 4.2 - Caminho de acesso pela Zona Industrial até o Parque Vitória Régia
Autora: Sandra Lanças. Data: outubro de 2003.

O Parque Vitória Régia, que distancia - em linha reta - aproxima-
damente 8,5 km do centro antigo da cidade, é acessível: pela zona norte, 
através da Avenida Itavuvu e Rua Antonio Silva Saladino; e, pela zona 
industrial, através da Avenida General Motors, (onde está a fábrica da 
GM) e após o cruzamento da última ponte pública sobre o rio Sorocaba, 
próximo da fábrica da Metso do Brasil (antiga Fábrica de Aço Paulista) 
(fig. 4.1).

O Parque está situado na área de várzea do rio Sorocaba, local in-
adequado para assentamento das casas, como pode ser observado no de-
talhe do mapa de curvas de nível (fig. 4.2), onde o rio está, nitidamente, 
na mesma cota de nível de algumas ruas próximas à área de várzea da 
planície aluvial.
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PARQUE VITÓRIA RÉGIA

RIO SOROCABA
Fig. 4.4 - Localização do Parque Vitória Régia no Mapa de Curvas de Nível do Município de 
Sorocaba s/e. Elaboração: S. Lanças. Data: fevereiro/2007.

4.1.2. MACROZONEAMENTO AMBIENTAL NO 
PARQUE VITÓRIA RÉGIA

Para se determinar o melhor local para o assentamento de uma vila, 
em outros tempos considerava-se não apenas a propriedade da terra, mas 
o suporte bio-fisico do lugar (as características fisiográficas: topografia, 
hidrologia do lugar, etc) determinando-se o melhor local para tal emp-
reita. A leitura das condições fisiográficas do locus e suas diretrizes para 
indicação do melhor uso do solo é sintetizada no relatório chamado Mac-
rozoneamento Ambiental, que posteriormente direciona as leis para o zo-
neamento urbano. 

Essa é a ordem lógica, seguida principalmente quando se podia 
fazer essa leitura conhecendo-se a paisagem do lugar; hoje como quase 
tudo é recoberto de edificações, e o horizonte e/ou outros fatores não 
nos permite ver as características fisiográficas numa leitura pela paisagem 
construída, então essa leitura deve ser ralizada por técnicos para garatir a 
acuracidade necessária. 

O zoneamento urbano de Sorocaba segue o macrozoneamento am-
biental do Plano Diretor aprovado em 2004. Como visto na legenda da fig. 
4.3, a faixa amarela indica zonas de várzeas do rio, impróprias à urban-
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ização; a faixa cinza mais clara indica áreas de ocupação com pequena re-
strição à urbanização, pelo fato de estar em “áreas pertencentes a bacias de 
drenagem pouco extensas” e é mencionada como pelo zoneamento urba-
no (do mesmo Plano Diretor) como Zona Residencial tipo 3, mais popular 
e adensada; o que infelizmente direciona a expansão urbana do tipo mais 
parcelado e adensado para as zonas de várzeas distantes do centro antigo, 
onde seria mais adequado ao adensamento da população urbana, tanto 
pela infra-estrutura urbana e serviços instalados quanto pela conservação 
das áreas das planícies aluviais e de várzeas, além da economia de recur-
sos financeiros que deverão ser gastos (extensão dos serviços de infra-es-
trutura urbana, construção de terminais de transferência de ônibus, etc).

 Neste trecho do Rio Sorocaba próximo ao Parque Vitória Régia 
existe mata ripária intermitente às suas margens (foto xx); e as áreas de 
várzeas e alagados do rio são acessíveis a população por terra ou por bar-
cos, pela margem esquerda. A partir das instalações da Metso termina 
o acesso rodoviário; a indústria murou suas instalações à margem direta 
do Rio Sorocaba, não havendo acesso visual e por terra a não ser para os 
funcionários da empresa, neste lado e trecho do rio.Para além das áreas 
de várzeas e alagados criados com a ajuda do Rio Pirajibu antes de chegar 
ao Rio Sorocaba na parte norte, está reservada outra área de expansão 
residencial do tipo 3. Um tipo de zoneamento urbano em que o lote tem, 
como no caso da maior parte da zona norte da cidade, o tamanho de 150 
m2, e é permitido na região de maior proximidade às várzeas e alagados 
dos rios Sorocaba e Pirajibu. Esta é a região com cota mais baixa de So-
rocaba (550 m), e do solo mais meta-sedimentar e menos granítico que as 
cotas mais altas (800m) da cidade.

Aliás, pela figura 4.3 - uma foto do Google Earth mais atualizada 
(2007) -  podemos observar que uma nova área já está sendo preparada 
para um novo loteamento. Como mencionado anteriormente, o Relatório 
do Macro-zoneamento Ambiental elaborado pela mesma equipe técnica 
responsável pelo Plano Diretor do Município de Sorocaba de 2004 indi-
ca para esta área pequena restrição à urbanização, preparando a área em 
questão para maior expansão urbana, distante do centro urbano onde es-
tão a maior parte dos serviços necessários a população, mas próximo en-
tretanto a zona industrial e da área de acesso à Rodovia Castelo Branco.

Fig. 4.5 - Vista aérea de parte da zona norte de Sorocaba.
Fonte: google earth, acesso em 03/07.
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O último Plano Diretor Municipal de Sorocaba foi aprovado em 
02/06/2004 e nele consolida-se legalmente a tendência dos vários tipos 
de ocupações e usos devido a uma sociedade com funções mais diversifi-
cadas e complexas. No caso deste trecho da Zona Norte onde esta a área 
do Parque Vitória Régia na várzea do Rio Sorocaba, ela está demarcada 
como ZCA – Zona de Conservação Ambiental (em verde musgo claro), 
e a legislação vigente menciona 120m de proteção dividida em ambos os 
lados do eixo principal do rio. (fig. 4.4)

A área urbanizada do bairro próximo ao Parque Vitória Régia está 
classificada como ZR33  (em amarelo), como a maior parte da zona norte 
da cidade. Do outro lado do Parque Vitória Régia e da margem direita do 
Rio Sorocaba está a zona industrial (em roxo), englobando ao zoneamen-
to urbano estabelecido para as instalações industriais das multinacionais 
GM e Metso. A própria instalação da Metso não atende a determinação 
dos 60 m de distância de cada lado do eixo principal do rio, uma vez que 
suas instalações (da antiga FAÇO - Fábrica de Aço Paulista) são mais an-
tigas que a lei do plano diretor municipal aprovado. 

4.1.3. ZONEAMENTO URBANO – PLANO DIRETOR DE 
SOROCABA (2004)

Fig. 4.7 – Foto aérea da Várzea do Rio Sorocaba próximo ao bairro Parque Vitória Régia, na 
Zona Norte. (Antes da implantação do Parque Municipal).
Fonte: cortesia Clebson Ribeiro. Data: 2003.

3  Do Plano Diretor de So-
rocaba (2004): 
Art. 20 - Nas Zonas Resi-
denciais 3 – ZR3, que com-
preende áreas localizadas 
junto aos principais vetores 
de expansão da cidade, 
destinadas predominante-
mente ao uso residencial, 
as normas de parcelamen-
to, uso e ocupação do solo 
devem:
I - Admitir usos não resi-
denciais, visando a prox-
imidade entre habitação e 
locais de trabalho, desde 
que não causem incômo-
dos para a população resi-
dente;
II - Fixar índices urbanísti-
cos compatíveis com edifi-
cações de padrão popular, 
inclusive prédios de apar-
tamentos.
  Copia do Projeto original 
e desenhos esquemáticos 
em anexo
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A execução do parque Vitória Régia foi possível devido ao consór-
cio entre partes como a Prefeitura Municipal de Sorocaba, a Viaoeste e a 
Extrema - empresa do ramo imobiliário. A Extrema participou desse con-
sórcio, com a anuência da Procuradoria do Meio Ambiente  de Sorocaba, 
devido a um termo de compensação ambiental de uma área de 500 m2 
de mananciais que foi recortada pela passagem de uma nova rodovia in-
terligando as rodovia Raposo Tavares e Senador José Ermírio de Moraes, 
conhecida como Castelinho, por ser o caminho acesso da rodovia Castelo 
Branco para a cidade de Sorocaba.

Os recursos financeiros advindos deste termo de compensação 
ambiental tornaram viável um projeto de recuperação ambiental, priori-
zando-se, conforme critérios técnicos, a área do Parque Vitória Régia, de 
aproximadamente 240.000 m2. 

Do projeto inicialmente pensado e escrito para a área do Parque, 
por ocasião das obras de saneamento e execução do Parque, o projeto de 
paisagismo foi mudando conforme a disponibilidade de verba4. A priori-
dade, após analise das ações possíveis durante a execução do projeto, foi o 
plantio de espécies nativas e exóticas5 , e os gramados extensos, com pistas 
de caminhada.

Devido à natureza do projeto - de recuperação ambiental de área 
degradada - e do local estar ocupado, embora irregularmente, por várias 
famílias, que nas épocas das chuvas sofriam com os resultados dos previ-
síveis alagamentos daquela parte de várzea do rio, o SAAE de Sorocaba 
também contribuiu com horas-máquinas para a implantação do parque.

O local tem potencial paisagístico para atender as demandas de 
lazer esportivo e de contemplação. Nas visitas realizadas in loco notou-se 
que a população do entorno aproveita do parque, mesmo ele tendo baixa 
manutenção e pouca visibilidade no contexto urbano, devido à distância e 
ao tipo de zoneamento urbano da região (ZR3 e ZI).

4.1.4. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA AMBIEN-
TALMENTE DEGRADADA

4 Cópia do Projeto original 
e desenhos esquemáticos 
em anexo.
5 Detalhadas
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Fig. 4.9 - Copia do oficio sobre a compensação ambiental referente a execução da interligação 
Raposo Tavares – Castelinho.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba, Divisão de Praças e Jardins, de 2002.
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Fig.4.10 - Correspondêcia PM Sorocaba sobre a Implantação do P. V. Régia.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
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Fig. 4.11 - Correspondêcia PM Sorocaba sobre a Implantação do P. V. Régia.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
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Fig. 4.12 - Planilha de custos orçados para a execução conjunta do Parque Vitória Régia. Fonte: 
Prefeitura Municipal de Sorocaba.

4.1.5. Implantação do Parque Vitória Régia

Fig. 4.13 – Foto aérea de passarela e ponte nova no Parque Vitória Regia.
Fonte: Clebson Ribeiro – PMS Sorocaba. Data: abril/2004.

O Plano Diretor de Sorocaba (2004) estabelece em sua política para 
áreas verdes6 do município as diretrizes de “(...) implantação de novos 
parques urbanos prioritariamente nas várzeas do rio Sorocaba e de alguns 
de seus afluentes em ZCA (...)”. A área do parque, antes de sua implan-
tação oficial, apesar da beleza da paisagem (foto    ), com o curso do rio e 
duas lagoas, mais uma área plana transformada em campo de futebol pela 
população do entorno, sofria o despejo de entulho e lixo, como podemos 
observar nas figuras ?; depois recebeu caçambas para a retirada dos re-
síduos sólidos; e, mais tarde foi aterrado para a implantação do parque.

6 Do Plano Diretor de So-
rocaba (2004): Art. 53 - A 
política referente a áreas 
verdes e espaços livres 
para lazer deve se pautar 
pelo objetivo geral, que é 
implantar gradualmente 
em Sorocaba um sistema 
de espaços não construí-
dos, composto por grandes 
parques, praças, pequenos 
parques vicinais e jardins 
internos aos empreendi-
mentos.
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Além de sua localização estratégica, sob o ponto de vista ambien-
tal, o Parque Vitória Régia também merece notação por sua implantação 
sui generis. Pela primeira vez na história da cidade e diferente dos demais 
parques municipais de Sorocaba, este recebeu os recursos financeiros que 
possibilitaram sua criação e execução através da compensação ambiental 
do traçado da rodovia Celso Charuri (SP 91/270), uma interligação en-
tre as Rodovias Raposo Tavares e Rod. Senador José Ermírio de Moraes 
(Castelinho), acesso da Rodovia Castelo Branco a cidade de Sorocaba, 
através de um consórcio de partes interessadas e autorizadas, para cum-
prir a Lei no. 4771/65 alterada pela Lei 7803/89 do Código Florestal 
brasileiro.

Observa-se que neste período da administração municipal, as de-
cisões de intervenções na paisagem partem principalmente da esfera políti-
ca, e não do planejamento técnico integrado ou de ação de reivindicação 
popular. De acordo com as pesquisas, não foram as reivindicações dos 
próprios moradores da área degradada com lixo e entulho, ou as deter-
minações do Plano Diretor (na época em análise para aprovação legal), 
a mola propulsora ou catalisador de ações que aconteceram, concomi-
tantemente à necessidade ambiental de proteção ou conservação de uma 
área pública, mas, sim, uma conjunção de fatores que reuniram as partes 
interessadas em outra área para que nesta outra, menos privilegiada parte 
da cidade, fosse possível a implantação do parque; embora. o local tenha 
sido, também, escolhido pelos técnicos devido à degradação ambiental em 
curso na época.

O parque foi instituído a partir de um Plano de Recuperação Am-
biental7 de Área Degradada elaborado pelo poder publico municipal com 
o referendo do promotor público para a área ambiental, em compensação 
ao uso de uma parcela de terras 500 m2, quando da construção da in-
terligação SP 91/270 – rodovia Celso Charuri, de 6 km de extensão por 
área de mananciais, para evitar a execução dessa rodovia em terras mais 
próximas a condomínios horizontais já estabelecidos, cuja administração 
e população tinha o ensejo de evitar.

Quando, no final de 2003, a obra de implantação do parque começou 
a ser executada, o entulho e lixo não estavam apenas nas faixas lindeiras, 
mas já tomava a maior parte da quadra da ponta do parque, infestada pelos 
detritos, degradando o ambiente, tão próximo da calha do rio Sorocaba.

§ 1º - São diretrizes especí-
ficas: 
I - Implantar e manter o 
ajardinamento e a arboriza-
ção urbana, arregimentan-
do a parceria da população 
através de programas per-
manentes de manutenção, 
educação, divulgação e 
orientação técnica;
II - Implantar novos 
parques urbanos prioritari-
amente nas várzeas do rio 
Sorocaba e de alguns de 
seus afluentes, em Zonas 
de Conservação Ambien-
tal, de forma a: 
a) Viabilizar a manutenção 
da vegetação ciliar e de 
outros tipos de cobertura 
vegetal, garantindo a per-
meabilidade do solo e fac-
ilidade de drenagem;
b) Viabilizar equipamentos 
de recreação e lazer ao ar 
livre junto aos bairros onde 
é previsto crescimento no-
tável da população resi-
dente;
III - Implantar parques vic-
inais, inseridos em novos 
loteamentos urbanos, nas 
várzeas, de forma a preve-
nir o assoreamento dos cur-
sos d’água e conseqüente 
aumento de ocorrências 
de inundações, bem como 
minimizar os prejuízos das 
cheias.

7 Plano de Recuperação 
Ambiental da Prefeitura 
Municipal de Sorocaba 
(2003).

Fig. 4.14 - Entulho despejado no local.
Foto: Clebson Ribeiro, 2003.

Fig. 4.15 - Caçambas colocadas para retirada de entulho
Foto: Clebson Ribeiro. 2003
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A baixa cota de nível do terreno, quase ao nível do rio em época 
de seca, permitia, na ocorrência de uma chuva de maior pluviosidade, o 
alagamento das casas, ilegalmente construídas, nas áreas lindeiras futuro 
parque; as menos valorizadas em termos financeiros do bairro.

Fig.             – Quadro de dados referentes ao paisagismo na cidade de Sorocaba, em 2004/5: a 
criação do Parque Vitória Régia é anunciada pela Prefeitura Municipal de Sorocaba como área 
recuperada para fins de proteção ambiental e de lazer .
Fonte: Secretaria de Obras da PM Sorocaba.

A ocupação muito junto à margem do rio Sorocaba, com lotes de 
pequenos parcelamentos (150 m2), de pouca infra-estrutura, e os parcos 
acabamentos das habitações, não escondia, entretanto, a beleza natural da 
paisagem, tão próxima dos habitantes, inclusive os das casas com rés-do-
chão próximo à cota do nível do rio.

O lazer dos moradores do entorno era garantido pelo campo de 
futebol em terra nua, e algumas pinguelas de madeira permitiam o atraves-
samento dos cursos d´água para diminuição do percurso dos caminhos 
pela várzea, para se chegar de um lado a outro das lagoas, onde estão dis-
postas as casas de três bairros localizados ao redor das lagoas.
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Como a área estava degradada, seguiu-se o plano tanto para sua 
limpeza quanto para a execução das ações necessárias à urbanização da 
área: limpeza da área, criação de um centro cooperativo de coleta seletiva 
de lixo, colocação de guias e sarjetas, camada asfáltica, tubulação de água 
e esgoto, construção de praça, plano de plantio de espécies para recuperar 
mata ciliar, etc,

Devido ao fato de ser área de várzea, pelo plano analisado enten-
deu-se que as espécies nativas e exóticas implantadas tem a função de re-
cuperar a mata ciliar deste trecho do rio e, também, evitar alagamentos em 
épocas de chuva. No restante, foram deixadas grandes extensões grama-
das com alguns caminhos de passagem, para servir de dreno nas cheias e 
de área de lazer no tempo seco.

Fig. 4.16 - Foto das lagoas e Rio Sorocaba no bairro do Vitória Régia, antes da implantação do 
Parque em 2003/4.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba.
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Os extensos gramados do novo parque, recortados pelos caminhos 
desenhados, embora sem árvores ainda de porte, tornam o local ideal para 
atividades de baixo impacto aeróbico, como caminhadas, banho de sol, 
etc.; mesmo durante a semana o parque é aproveitado por mães e pais para 
o banho de sol de crianças, andar de bicicleta; há até aulas de futebol para 
quem quer aprender e um time local, que treina no campo maior. Mas a 
maior parte do tempo é ocupada por pré-adolescentes para jogar bola. É 
um parque muito freqüentado por crianças pequenas numa extremidade, 
e próximo da praça com o monumento, por jovens que lá ficam sentados, 
apreciando a paisagem.

Fig. 4.18 - Foto de divulgação do Parque Vitória Régia quando de sua inauguração, em abril de 
2004. Fonte: PMS.  Autor: Zaqueu Proença.

Fig. 4.17 - Área do Parque Vitória Régia com gramado e plantio de árvores.
Autora: Sandra Lanças. Data: 2004.
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Fig. 4.19 - Detalhe do folder distribuído por ocasião da inauguração do Parque Vitória Régia.
Obs.: a data de inauguração foi simbólica.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba. Cortesia: Vanderlei Lanças Gomes
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Fig. 4.20 - Noticia da Inauguração do Parque Vitória Régia no Jornal do Município de Sorocaba,
de 30/04/2004.
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba. Distribuição Gratuita.
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O alto custo das passagens do sistema de transporte municipal para 
uma população desempregada ou de baixa renda, como se observa na 
zona norte da cidade, torna às vezes proibitiva a utilização dos ônibus 
municipais para o deslocamento bairro-centro-bairro. A maioria dos mo-
radores do bairro Parque Vitória Régia fazem suas compras no centro da 
cidade. Nas entrevistas realizadas com os moradores do bairro, nota-se 
que, para muitos, o custo da passagem do ônibus urbano é fator impedi-
tivo para o deslocamento até o centro da cidade, onde habitualmente fa-
zem suas compras; de forma que alguns como solução e/ou medida de 
economia utilizam bicicletas como meio de transporte. Nesse sentido, a 
instituição de ciclovias bem instaladas como incentivo ao deslocamento 
mais econômico e seguro atenderia à população mais carente, além de 
proporcionar outra área alternativa de lazer para os bairros.

Embora mais saudável e econômica, a bicicleta - meio de transporte 
mais utilizado pela população do bairro para deslocamentos curtos e mé-
dios em distância, devido à planicidade do terreno - é solução paliativa 
para o transporte por ônibus ou automóveis, pois não serve para todos, 
com é o caso dos idosos, doentes, mulheres grávidas e crianças de colo.

Como pode ser observado no mapa de localização do Parque VR. 
(Mapa         ), o bairro fica entre os bairros do Parque São Bento (à esquer-
da), e o distrito industrial do Éden. O acesso rodoviário real, entretanto, 
não corresponde a esta distância (8,5 km do centro antigo), (veja Mapa 
de Acesso) pois para se chegar ao bairro, por outro caminho mais plano 
que não o da zona norte (subida do antigo Caminho Fundo) é necessário 
transitar pela via marginal ao Rio Sorocaba, passar por condomínios e ir à 
zona industrial para aí sim, chegar ao local, considerado de padrão popu-
lar.  (fotos 4.             )

4.1.6. ACESSIBILIDADE DO PARQUE VITÓRIA RÉGIA

Fig. 4.21 - Mapa de situação do Parque Vitória Régia, à época (2002) do planejamento do parque. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorocaba. 
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Fig. 4.22 - Mapa de Acesso rodoviário utilizado pelo pessoal de obras da Prefeitura Municipal de 
Sorocaba para acesso e execução das obras, em 2003/4.
Fonte: PM Sorocaba.

Fig. 4.23 – Caminho de acesso a zona norte 
pela Marginal do Rio Sorocaba, sentido cen-
tro-bairro com ciclovia implantada .
Autorar: Arq. Sandra Lanças
Data: maio/2006.

Foto     – Lado direito da Estrada da General Motors para o Parque Vitória Régia.
Autora: Sandra Lanças
Data: maio/2006

Fig. 4.24 – Estrada da General Motors para o 
Pq. Vitória Régia.
Fonte: Autor: Arq. Sandra Lanças
Data: maio de 2006.
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Na continuação da avenida marginal, passa-se por outras duas ave-
nidas na zona industrial para depois chegar-se a esta, que tem dois usos 
distintos do solo: de um lado, a indústria General Motors, instalada no 
alto de um morrote, dominando a paisagem da várzea neste trecho do rio; 
do outro, paisagem rural. Ao fundo, a fumaça é da Metso S.A., também 
localizada num braço às margens do Rio Sorocaba - multinacional que 
funde aços para equipamentos pesados. A fumaça vista na foto 03 de-
posita resíduos: na fábrica são recolhidos sacos especiais, mas da ordem 
de 60 t / mês. Não há vegetação alta o suficiente no entorno para filtrar os 
resíduos lançados no ar, embora a amplidão do espaço não construído da 
paisagem ainda rural possa acusar índices que seguramente se mostrariam 
impróprios se a fábrica estivesse em área de alta densidade.

Devido ao aumento de demanda, e as condições de insegurança na 
via carroçável, (tomada por automóveis), a prefeitura atual (2006/7) está 
investindo em ciclovias. Estão sendo implantadas novas calçadas com ci-
clovias em novos locais (por ex. neste trecho do Rio Sorocaba, que ainda 
não estava urbanizado). 

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Mu-
nicipal de Sorocaba, aliado a coordenação de implantação de novas áreas 
“verdes’ (ou seja, novos espaços públicos abertos, ligados ao setor verde) 
existe a “vontade política” de se implementar um sistema completo de 
ciclovias na cidade. Tal sistema mudaria a paisagem da cidade, num se-
gundo momento, uma vez que com a implantação dos outros dez parques, 
ainda que atualmente não existe nenhum plano de interligação ambiental 
para um sistema de parques públicos, o que se nota facilmente quando se 
analisa as condições de acesso do “Sistema de Lazer Parque Vitória Ré-
gia”. 

Assim, os moradores que não tem necessidade ou condições mon-
etárias de deslocamento passam suas horas no próprio bairro. Alguns mo-
radores aproveitam o Parque Vitória Régia para fins de lazer, durante a 
semana (senhoras  e/ou desempregados com carrinhos de bebes, crianças 
jogando bola, adolescentes solitários debaixo da sombra das áreas); nos 
finais de semana o parque tem utilização maior pela população local.

Fig. 4.25 – O projeto da praça incluiu um monumento em homenagem às “Paisagens de Soro-
caba”. Autora: Sandra Lanças, janeiro de 2005.
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As mudas plantadas há três anos atrás estão fortes; não houve van-
dalismo quanto a este quesito. Não há regas, a não ser de três em três 
meses, mas o sitio tem o rio e várias lagoas, portanto não há falta de água. 
O parque não tem o paisagismo de alta manutenção que se vê em outros 
corredores viários mais visíveis da cidade, mas as espécies plantadas tem 
grande possibilidade de recompor a mata ciliar.

Os moradores entrevistados dizem que o local ficou muito melhor 
depois da implantação do parque. Que “coisa ruim” teria em todo lugar; 
que “ninguém mexe com as famílias“ do bairro. De fato, mesmo em vista 
dos tumultos que ocorreram no final de semana do dia das mães de 2006 
em outros bairros de Sorocaba – o local não apresentou nenhuma ocor-
rência policial de violência, o que pode indicar que o parque implantado 
contribui, como indicam outras pesquisas, que o uso do espaço público 
para lazer pode diminuir os índices de violência entre os jovens, princi-
palmente nas regiões de alta densidade populacional com baixa ocupação 
e/ou renda. 

Fig. 4.26 – Extensos gramados próximos à uma das lagoas do Parque Vitória Régia.
Fonte: idem anterior.

4.1.7. EQUIPAMENTO URBANO

Único equipamento público urbano de lazer atualmente do bairro, 
a área do parque já era utilizada em dois pontos (dois campos de terra 
para partidas de futebol) pela população local anteriormente a execução 
do Parque. 

A implantação do parque proporcionou pistas de caminhada, ilu-
minadas, pontos de informação sobre flora e fauna. O aterramento dos 
detritos e colocação de grama, juntamente com o plantio de algumas es-
pécies arbóreas nativas e exóticas, modificou a paisagem anterior para os 
habitantes do local, além de parar o processo de degradação ambiental 
neste ponto de várzea do rio pelos detritos antes despejados. Outro ponto 
importante foi a criação da cooperativa de reciclagem do lixo, gerando 
ocupação e renda, aliado a causa ambiental.
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Do projeto de paisagismo inicial, os equipamentos que não foram 
instalados foram o play-ground e a caixa de areia para as crianças, e as 
quadras laterais próximos à praça, foram substituídas por gramados e pis-
tas de concreto vassourado e saibro para caminhadas.

Fig. 4.27 - Vista das pistas de caminhadas pela estrutura vazada.
Fonte: PMS. s/data.

4.1.8. NECESSIDADE DE AÇÕES SOBRE A PAISAGEM

Do antigo Relatório de Macro-drenagem de Sorocaba (1999) enco-
mendado pelo SAAE relatando também as chuvas e inundações no local 
do bairro Vitória Régia (1995), mencionado na introdução deste capitulo 
da dissertação, até os nossos dias, verificamos que devido a expansão ur-
bana e previsibilidade do ciclo natural, as noticias veiculadas sobre a dre-
nagem urbana continuam as mesmas com relação às chuvas de verão em 
2006: 

“CHUVA - Saae mostra intervenções a moradores do Pq. Vitória 
Régia 3

Secretaria de Comunicação da PM Sorocaba

O diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae), Pedro Dal Pian Flores, recebeu novamente nesta quinta-
feira (dia 16), na sede da autarquia, um grupo de representantes 
dos moradores do Parque Vitória Régia 3, que na semana passada 
apresentou algumas reivindicações relacionadas aos alagamentos 
registrados no bairro, em períodos de chuvas intensas. 

“Explicamos aos representantes dos munícipes residentes 
no Vitória Régia 3 que, embora o bairro tenha sido oficializado 
pela Prefeitura, depois de consolidado com ocupações definitivas, 
é de conhecimento de todos que aquela área é de alagamento e 
de extravasamento do rio Sorocaba”, destaca o diretor-geral da 
autarquia. Diante do inicialmente exposto, Dal Pian esclareceu 
que a bacia de contenção reivindicada pelos moradores do Vitória 
Régia 3 é técnica e economicamente inviável, motivo pelo qual 
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apresentou uma alternativa para a minimização dos alagamentos 
registrados no bairro. 

“O que vamos colocar em prática é a intensificação do 
desassoreamento do rio Sorocaba no trecho em que se encontra 
o Parque Vitória Régia 3, um trabalho que terá início em abril 
próximo, devendo se desenvolver até novembro, obedecendo-se 
o período de estiagem ou de menor ocorrência de chuvas, que é 
o apropriado para esse tipo de intervenção”, adiantou o diretor-
geral do Saae. 

Dal Pian lembrou ainda que “o desassoreamento é parte 
de um dos contratos assinados em agosto do ano passado, inte-
grantes da segunda e última etapa das obras do programa de de-
spoluição do rio Sorocaba, que além da dragagem do rio inclui a 
implantação dos interceptores de esgoto no segundo trecho do rio 
Sorocaba e o coletor tronco e auxiliares do córrego Supiriri”. 

“Conforme demonstramos aos representantes dos mo-
radores do Vitória Régia 3, são aproximadamente R$ 900 mil a 
serem investidos na dragagem do rio Sorocaba – com previsão da 
retirada de 76.000 m3 de material do leito do rio pelas dragas -, 
no trecho entre as Estações de Tratamento de Esgoto S1 – nas 
proximidades do Jardim Brasilândia – e S-2, a jusante do Parque 
Vitória Régia”, detalhou Dal Pian. 

Para o diretor, “com o desassoreamento no trecho do 
Parque Vitória Régia 3 pretendemos minimizar as ocorrências de 
alagamento, visto que a ação de retirada do material vai refletir em 
ampliação da calha e maior vazão do rio”.8 

Quando entrevistado por esta pesquisadora, o Sr. Dal Pain ressal-
tou que o Rio Sorocaba é de responsabilidade do governo estadual; mas 
devido ao fato das populações de suas margens sofrerem com as intem-
péries, o SAAE toma, (quando pressionado pela população) medidas pa-
liativas para “minimizar as ocorrências de alagamento”, uma vez que o 
ciclo natural do qual decorrem as chuvas, causam inundações previsíveis 
para uma área ocupada da várzea do rio. 

Com a área urbanizada aumentando devido ao crescimento da 
população, (taxas de 3,47% ao ano, segundo a Prefeitura Municipal de 
Sorocaba de 2006) e a permeabilidade do solo diminuindo, as águas das 
chuvas estão chegando cada vez mais velozmente às partes mais baixas, 
onde rapidamente elevam o nível de água do rio, nas áreas de várzeas dos 
rios (de espaços públicos abertos), com ocupação indevida, por popula-
ções carentes.

A implantação deste parque foi sui generis, embora altamente ne-
cessária, à época (2003). O final do século passado trouxe a clareza dos 
transtornos ambientais de tal monta que seria difícil ignorá-los; a cidade 
cresceu e sua ocupação obedeceu sem perigo de contradições, à lógica da 
linguagem econômica: cada um ocupou o espaço disponível de acordo 
com suas possibilidades – e utilizava o espaço público disponível para 
despejar lixo e entulho, até que se ocorram maneiras mais ordenadas de 
intervir na paisagem. 

Este parque, sem grandes equipamentos (até o que estava no pro-
jeto foi suprimido) teve um aporte de recursos financeiros de aproximada-
mente R$ 570.000,00 há três anos atrás. Mas os resultados, tão claramente 

8 Jornal do Município de 
Sorocaba, janeiro de 2006.
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possíveis e positivos, fazem concluir que foi um custo baixo para a área 
(240.000 m2) de uma população de entôrno de aproximadamente 16.000 
pessoas, que moram em três bairros interligados pela visão das lagoas e 
das curvas do rio, meândrico neste trecho. 

A localidade não prosperou, nesses anos, mais do que se viu à época 
da inauguração do parque. Mas a área, protegida pela lei Área de Preser-
vação Permanente (APP) - não está mais se degradando; num canto, está 
um ponto da cooperativa seletiva de lixo, propiciando reciclagem, renda 
e cidadania aos catadores de lixo; o parque está limpo e é utilizado pelos 
membros jovens da comunidade; as mudas plantadas estão bem adaptadas 
e fortes – e não há vestígios de vandalismo. Pelo contrário, ali pelo que 
constatamos, as crianças ainda brincam tranquilamente, com a segurança 
da invisibilidade proporcionada pela distância do centro e pela rara pas-
sagem de veículos, usufruindo da paisagem. 

O distrito industrial, distante cerca de 8,5 km ou 15 minutos do cen-
tro (de veículo autônomo), ocupa uma área de 25 milhões de m2. O preço 
do metro quadrado no local varia de US$ 5 a US$ 15. A infra-estrutura é 
completa, com energia elétrica, sistema viário, serviços de telecomunica-
ções, aterro sanitário para depósito de resíduos, transporte coletivo e água 
tratada. Entre as empresas já instaladas estão a Flextronic, no setor de 
informática e eletro-eletrônica; Metalac, especializada em parafusos; Luk, 
embreagens; ZF do Brasil, fabricante de direções hidráulicas; CSM, uma 
das maiores do Brasil em cartões telefônicos; Yashica, máquinas fotográfi-
cas; Pirelli, cabos ópticos; e Plastpark, materiais para escritório, entre out-
ras. Sorocaba tem atualmente 1700 indústrias, e existe políticas públicas 
para o incentivo de implantação de novas indústrias para a cidade.

No entorno, placas anunciam a venda parcelada de lotes para fins 
industriais, destino autenticado pelo Plano Diretor vigente atualmente. De 
fato, o tamanho do lote industrial (3000 m2) como alternativa, é melhor 
do que o parcelamento previsto pelo zoneamento para residências popu-
lares (150 m2), autorizado para a área de expansão residencial na zona 
norte da cidade.

Fig. 4.28 – Foto de publicidade dos lotes industriais da área.
Autora: Arq. Sandra Lanças – maio /2006.
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“Ecossistemas naturais em funcionamento realizam serviços que 
são fundamentais para os sistemas de apoio à vida das quais  a civilização 
humana depende.”  (Ecological Society of  América)

O Parque Vitória Régia não significa apenas um local para lazer 
contemplativo, recreativo, ou esportivo; além dessas funções ligadas dire-
tamente ao potencial quociente social para as populações lindeiras, é um 
lugar com duas lagoas que funcionam como alívio das águas de chuva do 
entorno e um trecho de um rio que abasteceu 85% da população de uma 
cidade de mais de meio milhão de habitantes, e que continua seu percurso 
abastecendo outras cinco cidades até se reunir ao Rio Tietê, como contri-
buinte principal da margem esquerda deste, pertence a uma cadeia de elos 
ecológicos que garantem o funcionamento de um sistema natural; maior, 
pertencendo ao o sistema do Médio-Tietê da Bacia do Rio Tietê, e assim 
por diante.

A recuperação da mata ciliar das margens do Rio Sorocaba neste 
trecho do rio, bem como o evitar da continuidade da degradação que 
se fazia presente devido à falta de cuidados para as ações indevidas da 
população local, que despejavam lixo e entulho diretamente numa área 
de várzea (na qual moram tão proximamente) contribuirão não só para 
a melhoria visual do local; pela lógica, foi uma ação estratégica não só 
pela compensação ambiental conseguida pelo pequeno trecho (6km) da 
execução da Rod. Celso Charuri (passado), mas também pelas ações em-
preendidas em seu locus, que certamente contribuirão para minimizar os 
problemas sociais, oferecendo lazer e menos insegurança aos moradores 
do local (presente), mas também para o futuro, pois as mais de dez mil 
mudas plantadas certamente contribuirão para a recomposição da mata 
ciliar devastada, além de servir de anteparo para a poluição da fundição 
instalada proximamente, que atualmente recolhe 60 toneladas/mês em re-
síduos só em seus filtros. 

Todas as projeções sobre a futura população de Sorocaba indicam 
o aumento em números absolutos e relativos: é esperado que a cidade 
tenha aproximadamente 1 milhão de habitantes em 2025. Isto significa 
quase mais meio milhão de pessoas em menos de vinte anos. Os estu-
dos de planejamento urbano indicam que devemos concentrar o aumento 
populacional nas terras já urbanizadas, ou então a urbanização continuará 
a se espalhar, engolindo terras de uso rural e os poucos remanescentes de 
vida selvagem e áreas verdes que agora temos, como podemos notar numa 
visão macro do espaço territorial da cidade tomado pela urbanização, e a 
pequena quantidade de parques públicos, localizados em sua maioria na 
parte sul da cidade, mais antiga. 

Na parte de urbanização recentes – em direção a zona norte, há 
apenas um parque, o Vitória Régia, criado devido a necessidade de recu-
peração de área ambientalmente degradada graças a uma compensação 
ambiental de uma interligação viária que em primeira instancia foi prer-
rogativa da população da zona sul.

4.2. O PARQUE VITÓRIA RÉGIA COMO PARTE DA 
INFRA-ESTRUTURA VERDE 
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Para crescer e haver a concentração urbana com sucesso, a cidade 
precisa continuar habitável; ter os recursos naturais para sustentar a vida 
das populações. Para conseguir isto, a cidade deve possuir um sistema de 
espaços abertos que também proporcione as pessoas acesso aos espaços 
públicos verdes onde eles vivam, se movimentem e trabalhem, e esses es-
paços verdes e azuis (as áreas verdes mantêm as azuis – nascentes, córregos 
e rios – e vice-versa) possam manter suas funções ecológicas necessárias a 
vida humana.

Agora nós devemos nos mover na direção de uma visão mais pró-
ativa quanto a questão do sistema de espaços abertos, e projetar e plane-
jar a implementação de mais parques, espaços de convivência, jardins 
comunitários, espaços recreacionais, mais habitats para a vida selvagem, 
parques lineares e pontuais, a beira de cursos de água ou dentro da área 
urbanizada; ruas mais arborizadas, caminhos mais agradáveis e possíveis 
para pedestres e bicicletas, e se possível avenidas e meios de transporte 
com menor impacto ambiental, e mais agradáveis no usufruto. 

Se a área urbanizada contiver mais espaços públicos abertos inclusi-
vos e multi-funcionais, as populações serão atraídas (e não repelidas, como 
hoje em dia acontece, com o crescimento dos condomínios horizontais, e 
verticais concentrados em partes de Sorocaba, localizados nas bordas da 
área urbanizada, nos limites da área rural) para viver em cidades mais 
compactadas, ao invés de “engolir” cada vez mais as áreas verdes rema-
nescentes, como acontece na região do Caguaçu, a noroeste da cidade. 

Um sistema interconectado de espaços públicos abertos, com 
propósitos sociais e ecológicos planejado inteligentemente para a otim-
ização dos recursos naturais e sociais, aumentarão os exemplares de vida 
natural e selvagem, que certamente também trarão mais valorização so-
cial, atraindo mais investimentos financeiros, garantindo a sustentabili-
dade econômica das populações.

O Parque Vitória Régia, o último parque público criado até então 
no município, pode ser o inicio da configuração de um sistema de espaços 
públicos abertos interconectados através de elos ecologicamente pensados 
através do conceito da Infra-estrutura Verde (BENNEDICT & MacMA-
HON, 2006), compreendidos por sua importância atual e futura para a 
população da cidade e região.
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	No	período	de	1997-2004,	os	espaços	públicos	abertos	novamente	
receberam	intervenções	paisagísticas:	primeiro	pela	limpeza	dos	córregos	
da	área	urbana,	depois	pelo	tratamento	das	margens	com	guarda-corpos	
padronizados,	 colocação	 de	 gramados	 em	 taludes	 quando	 necessário	 e	
plantio	de	espécies	vegetais	mais	resistentes.

	Em	seguida,	os	canteiros	centrais	dos	principais	corredores	viários	
também	receberam	tratamento	paisagístico,	de	“embelezamento”,	mas	de	
alta	manutenção;	o	que	é	mantido	até	atualmente,	dependendo	da	visibili-
dade	do	lugar.

	Paralelamente,	começaram	as	intervenções	relativas	aos	fundos	de	
vale:	no	bairro	Campolim,	foi	inaugurada	uma	bacia	de	contenção	com	
praça	e	devido	a	topografia	do	local,	pistas	de	caminhadas.	A	principio,	o	
parque	não	foi	projetado	para	ser	um	espaço	público	de	lazer,	recreação	
e	prática	esportiva,	e	sim	uma	tentativa	de	resolução	do	problema	das	in-
undações	a	jusante,	na	Praça	Lions	(Av.	Marginal	Dom	Aguirre),	e	bairros	
próximos,	durante	a	época	das	cheias.

	Os	anos	80	 trouxeram	a	 filosofia	da	geração	 saúde,	 e	a	 comuni-
dade	local,	devido	à	carência	de	espaços	públicos	de	então,	imediatamente	
adotou	o	parque	para	o	lazer	e	caminhadas,	devido	também	a	beleza	da	
paisagem	do	lugar,	realmente	agradável	para	tais	atividades.	

	Conforme	foi	crescendo	o	público,	o	poder	público	percebeu	que	
ali	 era	 uma	 área	 a	 ser	 enfocada;	 os	 gramados	 e	 espécies	 plantadas,	 de	
alta	manutenção,	recebem	cuidados	permanentes.	Isto	só	fez	aumentar	a	
freqüência	do	parque:	logo	pessoas	de	outros	bairros	vinham	para	usufruir	
das	amenidades	do	parque.	

	Além	disso,	com	o	principal	corredor	viário	próximo,	também	trat-
ado	paisagisticamente,	ocorreu	uma	valorização	imobiliária,	o	que	foi	re-
forçado	com	a	instalação	de	boas	lojas	de	produtos	e	serviços.	Além	disso,	
a	proximidade	com	a	Rodovia	Raposo	Tavares	garantia	uma	visibilidade	
pela	diferença	de	cota	que	se	traduzia	num	boom	de	novas	construções,	
agora	de	prédios	com	mais	andares.	Na	realidade,	um	exemplo	de	apli-
cação	do	que	a	Infra-Estrutura	Verde	preconiza:	a	conservação	de	áreas-
chaves	ecologicamente	ou	ambientalmente	importantes	traz	benefícios	em	
várias	escalas	de	ação:	ambiental,	social,	econômica.

	O	sucesso	de	público	do	Parque	Campolim	deu	início	a	uma	série	
de	intervenções	em	fundos	de	vale,	sempre	com	o	viés	de	se	aproveitar	es-
sas	áreas	para	a	implantação	de	espaços	públicos	abertos,	o	que	na	prática	
os	manteria	as	áreas	protegidas	contra	a	degradação	das	águas	e	suas	mar-
gens,	além	de	servir	de	local	para	o	lazer,	recreação	e	prática	esportiva	para	
as	 comunidades	 próximas.	 O	 intuito	 também	 foi	 é	 claro,	 de	 capitalizar	
a	opinião	pública	 favorável	para	as	eleições,	o	que	acabou	acontecendo	
com	a	reeleição	do	então	prefeito	e	do	atual,	do	mesmo	partido,	pois	a	
maioria	da	população	concordava	com	as	intervenções	paisagísticas,	que	
“embelezava”	os	principais	corredores	viários,	juntamente	com	a	revital-
ização	de	praças	 e	 inauguração	de	parques	públicos	 (Parque	do	 Jardim	
Santa	Bárbara,	Parque	da	Água	Vermelha,	entre	outros).	

	Enquanto	o	sistema	viário	se	expandia,	inclusive	com	a	interliga-
ção	das	duas	principais	rodovias	de	acesso	a	Sorocaba	(Rod.	Raposo	Ta-
vares	e	Sen.	José	Ermírio	de	Moraes	–	vulgo	“Castelinho”,	o	que	instituiu	



Sandra Yukari Shirata Lanças 235

a	proibição	do	trafego	de	caminhões	de	carga	pela	Marginal	da	cidade)	
as	finanças	da	cidade	melhoravam:	a	melhora	visual	dos	principais	corre-
dores	viários,	aliados	a	uma	política	desenvolvimentista	trouxe	um	afluxo	
de	investimentos	financeiros	que	gerou	mais	empregos	e	renda.	

	Além	disso,	com	os	índices	de	criminalidade,	insegurança,	enchen-
tes	e	 trânsito	congestionado	e	caótico	na	capital,	 (antes	da	 inauguração	
das	novas	marginais	na	Rodovia	Castelo	Branco)	e	pela	proximidade	com	
a	cidade,	muitos	profissionais	de	São	Paulo	e	suas	famílias	começaram	a	
vir	e	se	instalar	em	condomínios	horizontais,	uma	vez	que	o	custo	da	terra	
era	e	ainda	é	menor	do	que	na	capital	paulista,	onde	

	Isto	naturalmente	aqueceu	o	mercado	imobiliário	e	por	spread,	os	
serviços,	e	juntamente	com	a	instalação	de	novas	indústrias,	aumentou	a	
renda	da	cidade.	O	serviço	público	vetorizou	as	informações	do	cadastro	
de	imóveis,	o	que	agilizou	a	cobrança	de	impostos.	

	O	Plano	Diretor,	que	vinha	sendo	estudado	desde	o	final	do	século	
XX,	foi	aprovado	em	2004,	instituindo	o	Macrozoneamento	Ambiental	e	
o	zoneamento	urbano,	claramente	favorecendo	a	parcela	imobiliária.

	O	crescimento	da	 renda	da	cidade	 foi	acompanhado	 também	de	
migrações	de	pessoas	atraídas	pelo	potencial	da	região:	na	zona	sul,	prolif-
eraram	condomínios	horizontais,	e	na	zona	norte,	assentamentos	irregula-
res,	principalmente	próximos	aos	cursos	de	água.	Uma	área	em	particular,	
próxima	a	implantação	de	um	loteamento	antigo	realizado	pelo	CDHU	
foi	invadida,	e	pela	sua	localização	próxima	ao	Rio	Sorocaba,	está	em	cota	
de	nível	de	água	que	causa	problemas	de	inundações	a	população	que	ali	
se	instalou,	fora	que	começaram	a	despejar	lixo	e	entulho	numa	área	am-
bientalmente	sensível.

	Isso	foi	motivo	de	um	Plano	de	Recuperação	de	Área	Degradada	
pela	Prefeitura	Municipal	de	Sorocaba,	em	2002,	e	devido	a	disponibili-
zação	de	recursos	pelo	TCA	da	interligação	da	Rod.	Celso	Charuri	(SP	
91/270)	entre	a	Rodovia	Raposo	Tavares	e	Castelinho	(já	mencionado),	
foi	implantado	o	Parque	Vitória	Régia,	o	único	na	zona	norte	da	cidade,	
contrastando	com	os	dez	 então	existentes	na	zona	 sul	 e	o	Parque	Gov.	
Mário	Covas,	na	zona	 industrial	da	 cidade,	 instalada	devido	ao	parque	
industrial	da	Flextronics,	no	Éden.

	Atualmente,	 Sorocaba	 tem	 12	 parques	 municipais,	 distribuídos	
como	comentado	acima,	e	pelo	mapa	de	localização	pode-se	perceber	que	
os	 espaços	 públicos	 de	 lazer,	 contemplação,	 recreação,	 agora	 pequenas	
praças	e	centros	esportivos	são	distribuídos	sem	igualdade	pelo	território	
municipal.

Percebe-se	a	necessidade	do	projeto	e	planejamento	de	paisagens	
sustentáveis	pelas	questões	inerentes	a	ampla	gama	de	situações,	eviden-
ciadas	no	imediato	uso	do	Parque	Campolim	pela	população	adjascente	
e	outros:	a	intervenção	ambiental	que	resultou	na	melhoria	da	paisagem	
que	melhorou	e	permitiu	a	sustentabilidade	econômica	que	aliada	a	vários	
fatores,	 em	 todos	 os	 quesitos	 pertinentes,	 do	 meio-ambiente,	 condições	
sócio-econômicas	e	suas	populações.

No	 Brasil,	 os	 espaços	 públicos	 abertos	 recebem	 influência	 maior	
de	sua	especificidade	local.	Sorocaba	é	hoje	uma	cidade	pólo	regional	em	
franco	desenvolvimento,	e	a	tendência	é	que	continue	assim,	pelo	menos	
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por	mais	uma	década,	pela	própria	dinamica	atual	das	atividades	de	sua	
sociedade.

Mais	especificamente	em	Sorocaba	e	região,	objeto	de	estudo	desta	
dissertação,	os	espaços	públicos	abertos	da	cidade	evoluíram	no	numero	
de	parques	públicos	municipais	oferecidos	à	população:	passaram	de	me-
nos	de	500.000	m2	para	1.515.000	m2,	com	a	criação	de	novos	parques,	
agora	atrelados	a	questão	da	visibilidade	política,	uma	vez	que	a	cidade	
está	expandindo	os	limites	da	área	urbanizada,	além	da	questão	da	recu-
peração	de	áreas	degradadas,	preservação	de	mananciais	e	outras	fontes	
hídricas,	ou	valorização	imobiliária.	

	Há	uma	preocupação	do	executivo	 local,	que	começa	a	sentir	os	
efeitos	econômicos	do	crescimento	de	sua	população	e	renda	na	questão	
ambiental:	 150	 milhões	 do	 seu	 orçamento	 estão	 sendo	 comprometidos	
para	 a	 garantia	de	 abastecimento	 e	potabilidade	da	água	do	 final	desta	
década	até	o	ano	de	2030.

	O	centro	urbano	antigo	tem	poucas	praças	vegetadas;	as	exceções	
são	a	Praça	Frei	Baraúna	e	a	do	Dr.	Fajardo,	ambas	antigos	remanescentes	
da	época	colonial;	carecendo	de	espaços	verdes	públicos	seguros.

	Os	demais	bairros,	mais	adensados	ao	norte	do	território,	começam	
a	chegar	as	áreas	de	várzeas	do	Rio	Sorocaba.

	Felizmente,	os	mananciais	da	Serra	de	São	Francisco,	no	extremo	
sudeste	,	e	os	mananciais	do	Rio	Pirajibu,	onde	ficavam	os	campos	rea-
lengos,	ainda	estão	sem	grandes	ocupações	urbanas,	o	que	se	traduz	no	
não	comprometimento	dos	recursos	hídricos.	Esta	é	uma	reserva	de	água	
para	o	futuro,	pois	apenas	85%	da	água	utilizada	na	cidade	vem	de	Itu-
pararanga;	os	outros	percentuais	vem	do	Ribeirão	Ipaneminha,	e	poços	
perfurados	na	zona	industrial	e	rural.	

	As	 intervenções	 paisagísticas	 no	 fundo	 de	 vale	 junto	 aos	 cursos	
de	água	 foram	abandonadas	quando	ocorreu	um	deslizamento	de	 terra	
devido	a	fortes	chuvas	em	janeiro	de	2004,	que	fez	com	que	rompessem	
adutoras	que	forneciam	a	água	direto	da	Represa	de	Itupararanga	para	o	
abastecimento	do	SAAE.

	A	direção	do	SAAE,	que	estava	 tratando	então	das	obras	de	de-
spoluição	do	Rio	Sorocaba,	entendeu	a	necessidade	frente	ao	crescimento	
da	população	da	cidade,	(menos	por	nascimentos	e	mais	por	migração),	e	
níveis	de	adensamento	(1267	pessoas/km2),	que	o	abastecimento	poderia	
vir	a	ser	comprometido	nos	próximos	anos;	a	partir	de	2010,	segundo	es-
tudos,	poderia	vir	a	faltar	água	ou	ficar	inviável	o	pagamento	dela	(a	partir	
de	 2008	 será	 taxado	 pelo	 Comitê	 da	 bacia	 correspondente),	 e	 algo	 que	
sempre	foi	garantido	desde	o	inicio	do	século	XX	(1912)	não	seria	mais	
gratuito,	e	com	certeza	tão	disponível	para	todos.

	Na	atual	gestão	municipal,	(2005-2008)	a	primeira	intervenção	na	
paisagem	foi	a	construção	do	“piscinão”	do	Jardim	Abaeté.	O	bairro	sofria	
recorrentemente	com	as	inundações	de	suas	casas	da	parte	mais	baixa,	em	
cota	(30	cm!	mais	baixa	do	que	o	nível	de	água	do	Rio	Sorocaba)	devido	a	
um	loteamento	irregularmente	aprovado	cerca	de	30	anos	atrás.	

	A	solução	encontrada	foi	a	de	destruir	uma	taboa	existente,	uma	
várzea	que	funcionava	como	área	de	filtragem	natural	dos	poluentes	vin-
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dos	 das	 partes	 mais	 altas,	 que	 foi	 removida	 para	 a	 construção	 de	 uma	
bacia	de	retenção	que	nas	épocas	das	chuvas	mais	intensas,	tem	seu	ex-
cedente	bombeado	para	uma	parte	adiante	do	Rio	Sorocaba,	aliviando	a	
população	de	inundações	e	outros	transtornos.	

	A	população,	que	cobrou	uma	promessa	da	campanha	de	eleição	
do	atual	chefe	do	executivo	da	cidade	ficou	satisfeita,	agradeceu	com	faix-
as	 de	 reconhecimento	 e	 o	 local	 virou	 ponto	 de	 lazer	 da	 população	 nos	
finais	de	semana,	para	pesca	e	lazer	de	contemplação.	Nenhum	resquício,	
conforme	entrevistas,	de	pesar	sobre	a	destruição	da	taboa;	ao	contrário	o	
local	se	valorizou	pela	implantação	do	piscinão,	e	a	população	considera	
que	a	solução	aos	alagamentos	de	suas	casas	é	definitiva.

	O	primeiro	foco	de	intervenções	na	paisagem	é	atualmente	a	con-
tinuidade	do	sistema	de	despoluição	da	água	do	Rio	Sorocaba,	 iniciada	
ainda	na	gestão	municipal	passada	com	a	construção	de	coletores	 junto	
aos	 principais	 córregos	 da	 área	 central	 urbanizada,	 e	 da	 construção	 da	
ETE	S-1.	

O	aporte	de	recursos	financeiros	já	concedidos	por	empréstimos	ao	
SAAE	de	Sorocaba	é	no	sentido	de	garantir	a	construção	de	uma	ETA	na	
zona	norte,	captando	a	água	tratada	do	Rio	Sorocaba	após	sua	despolu-
ição	na	ETE	S-1,	somada	à	água	do	Rio	Pirajibu,	para	garantir	uma	fonte	
alternativa	de	água	potável	além	da	recebida	diretamente	de	Itupararanga,	
e	também	garantir	o	abastecimento	da	população	da	região	da	zona	norte,	
cada	vez	mais	numerosa.	

		 Acredita-se	 porem,	 que	 só	 a	 despoluição	 do	 principal	 rio	
e	 córregos,	 conquanto	 contribua	 imensamente	para	o	meio	ambiente,	 e	
possa	garantir	o	reuso	da	água	para	abastecimento	de	sua	população,	não	
seja	suficientemente	“sustentável”,	uma	vez	que	não	está	se	garantindo	os	
mananciais	hídricos,	que	estão	felizmente	ainda	preservados,	mas	que	são	
objeto	de	preocupação	pois	estão	 instalados	na	parte	 leste	de	Sorocaba,	
do	sul	ao	norte,	onde	prevê-se	ocupação	industrial	com	lotes	de	3000	m2;	
além	disso,	a	área	de	várzea	está	prevista	pelo	plano	diretor	para	ser	cam-
po	de	pequenos	loteamentos	de	150	m2,	algo	a	se	pensar,	quando	se	cal-
cula	os	custos	da	infra-estrutura	cinza	e	marrom	para	se	atender	a	região,	
situada	a	10	km	de	uma	área	(os	bairros	do	centro)	que	já	possui	toda	a	
infra-estrutura	de	serviços	disponível.

	O	segundo	foco	das	intervenções	na	paisagem	atualmente	é	a	con-
strução	de	 ciclovias	 atreladas	 ao	 sistema	viário	principal.	O	plano	é	de	
construir	30	km	de	ciclovias	de	norte	a	sul	da	cidade,	interligando	os	bair-
ros	norte,	oeste	e	 sul,	áreas	que	 tradicionalmente	 são	prejudicadas	pelo	
sistema	de	transportes	urbano	atual,	com	apenas	dois	terminais	de	trans-
ferência,	praticamente	em	um	local	apenas,	com	um	quilometro	de	distan-
cia	entre	eles.	

	A	Prefeitura	quer	incentivar	o	uso	de	bicicletas	pois	considera	que	
usa	 uma	 energia	 limpa,	 não	 poluente,	 cujo	 exercício	 traz	 benefícios	 a	
saúde,	desonerando	inclusive	a	curto	e	médio	prazo	o	sistema	hospitalar	
local	(atualmente	sobrecarregado,	por	ser	sede	regional)	pela	diminuição	
das	taxas	de	obesidade,	problemas	cardíacos,	etc

	Na	prática,	o	uso	de	bicicletas	é	algo	que	vem	ocorrendo	já	há	al-
gum	tempo,	devido	ao	custo	elevado	para	a	maior	parte	dos	trabalhadores	
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de	baixa	renda,	que	se	utilizam	desse	meio	de	transporte	para	economizar	
recursos	 que	 são	 aproveitados	 para	 o	 provimento	 de	 alimentos	 de	 suas	
famílias.

	Além	disso,	a	imagem	das	ciclovias	é	considerado	um	avanço	ur-
banístico.	Embora	ainda	não	implantado	em	sua	totalidade,	as	ciclovias	
proporcionam	caminhos	e	lazer	alternativos	para	também	serem	utilizados	
nos	fins-de-semana,	principalmente	nos	bairros	da	zona	norte	e	oeste.

	Apesar	disso,	 temos	que	 relatar	que	as	pistas,	para	o	 intuito	que	
foram	criadas,	ainda	tem	dimensões	modestas;	são	colocadas	ao	lado	de	
calçadas	para	serem	usadas	por	poucos	ciclistas	ao	mesmo	tempo.	Se	real-
mente	 a	 maior	 parte	 da	 população	 se	 dispusesse	 a	 utilizar	 as	 pistas	 ao	
mesmo	tempo,	não	seria	possível	o	uso	de	modo	seguro.

	Por	isso	mesmo,	a	adesão	ao	modo	alternativo	é	baixo	e	tende	a	ser	
limitado	a	poucos,	mais	pela	prática	de	esportes	do	que	pela	economia	de	
recursos	financeiros,	ao	menos	nos	locais	onde	atualmente	estão	instala-
das.

	As	espécies	vegetais	escolhidas	(palmeiras)	para	o	paisagismo	das	
ciclovias	também	poderiam	ser	outras	que	proporcionassem	mais	sombras	
e	 temperatura	amena	para	 tal	atividade,	e	o	piso	 (de	concreto)	 também	
poderia	ser	permeável,	ajudando	na	questão	da	permeabilidade	do	solo,	
afinal	serão	pelo	menos	30.000	m2	impermeáveis	a	mais	no	território	mu-
nicipal,	o	que	não	contribuirá	para	a	questão	da	diminuição	da	velocidade	
das	águas	de	chuva,	fazendo	com	que	as	águas	corram	ainda	mais	rápi-
das	para	os	pontos	de	alagamentos	tradicionais,	fato	que	ainda	continuam	
ocorrendo	principalmente	na	via	Marginal	da	cidade,	que	mesmo	sem	o	
trafego	de	caminhões	de	carga	continua	a	ser	importante	via	de	transito	de	
veículos	da	cidade.

Pelas	intervenções	na	paisagem,	que	foram	basicamente	relaciona-
das	aos	recursos	hídricos	na	última	década,	podemos	perceber	que	o	foco	
não	está	ampliado	para	todas	as	questões	da	sustentabilidade	da	paisagem	
de	Sorocaba	e	sua	população,	mas	somente	para	a	manutenção	direta	do	
abastecimento	de	água	potável	para	sua	população.

População	aliás,	que	deve	receber	educação	ambiental	direcionada	
para	a	melhor	compreensão	da	influencia	de	suas	atividades	no	meio	am-
biente,	e	perceber	as	vantagens	e	desvantagens	destas	atividades	a	curto,	
médio	e	longo	prazos,	com	o	envolvimento	de	todas	as	partes	(sociedade	
civil,	empresarial,	proprietários	de	terras,	ongs,	escolas,	lideranças	de	bair-
ros,	etc)

Há	uma	necessidade	especifica,	neste	momento	da	história	da	ci-
dade,	de	incentivo	a	preservação	dos	mananciais	da	parte	sudeste	e	leste	
do	município;	embora	citada	a	importância	dessa	área	no	atual	Plano	Di-
retor	Municipal	aprovado,	 (que	está	na	Câmara	Municipal	para	receber	
novas	emendas),	há	necessidade	do	projeto	e	planejamento	ambiental	para	
uma	cidade	sustentável,	como	visionado	por	FRANCO	(1999),	aliadas	a	
percepção	das	intervenções	da	sociedade	em	seu	ambiente	(PELLEGRI-
NO	&	OSEKI,	2003),	e	isto	pode	e	deve	ser	feito	de	uma	maneira	realista,	
como	proposto	pelo	conceito	da	Infra-Estrutura	Verde	(BENNEDICT	&	
MacMAHON,	2006).

O	balanço	ambiental	da	década	passada	mostra	que	apesar	do	au-
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mento	populacional,	 ecologicamente	a	cidade	 tem	a	comemorar:	o	Rio	
Sorocaba	está	sendo	despoluído,	através	da	nova	ETE	S-1,	e	há	mostras	
de	planejamento	quanto	aos	recursos	naturais,	uma	vez	que	está	prevista	a	
construção	da	ETA	Zona	Norte,	para	uso	da	água	reciclada	do	Rio	Soro-
caba	e	da	recolhida	do	Rio	Pirajibu.	

	Estruturalmente,	 é	 momento	 também	 de	 se	 repensar	 a	 execução	
de	medidas	paliativas,	de	impacto	ambiental	e	ecologico	evidentes,	e	mais	
articuladamente	e	abrangentemente	(e	preventivamente)	fazer	o	enfrenta-
mento	da	questão	da	sustentabilidade	das	populações	do	território,	pois	
elas	dependem	e	interferem	no	suporte	bio-físico.	

	Dados	da	Secretaria	de	Parcerias	da	Prefeitura	Municipal	de	So-
rocaba	estimam	que	além	da	população	residente,	diariamente	aportem	
mais	 pessoas	 (cerca	 de	 aproximadamente	 150	 mil)	 para	 a	 área	 urbana	
devido	aos	serviços	disponibilizados	por	ela	ser	cidade	pólo.	A	população	
da	região	de	Sorocaba	foi	estimada	em	1.3	milhões	de	pessoas,	de	quinze	
municípios	vizinhos,	de	uma	área	total	de	4.2	milhões	de	km2,	com	uma	
densidade	de	312.5	habitantes/km2	(IBGE,	2006).	

	Fica	a	questão	para	o	futuro	do	uso	dos	recursos	naturais	do	su-
porte	bio-físico	da	região,	da	necessidade	da	implantação	da	filosofia	da	
Infra-Estrutura	Verde.	As	informações	ecológicas	estão	mais	disponíveis	
e	transparentes,	as	negociações	podem	ser	complexas,	mas	ricas	e	verda-
deiramente	atender	as	demandas	das	várias	partes	da	sociedade,	com	mais	
equilíbrio	nas	relações	e	possibilidade	de	um	desenvolvimento	mais	inclu-
dente,	sustentável	e	sustentado	(SACHS,	2004);	e	as	futuras	intervenções	
paisagísticas	de	proteção	e	preservação,	uma	meta	mais	 inteligente	para	
nossa	população	e	paisagens.	
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