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Apresentação
Após a elaboração da Etapa 01 do Plano Diretor de
Águas de Lindóia (que correspondeu a elaboração do
Plano de
Trabalho
e dos cronogramas),
apresentaremos a Etapa 02 (referente ao diagnóstico
urbanístico do município). Estes dados aqui
explanados contribuirão para a Etapa 03 (a fase de
propostas e diretrizes).

inspeção visual através da imagem satélite do
território que culminou em um vasto arcabouço teórico
com dados técnicos no campo urbanístico.

A Etapa 02 compreende um momento analítico do
território, do qual analisamos as questões naturais
existentes, como, vegetação, hidrografia, topografia,
entre outros e também observamos as ações
antrópicas, ou seja, transformações territoriais
realizadas pelo homem no decorrer do tempo que
alteraram o globo, ou seja, é a paisagem construída
pela sociedade, principalmente o que tange as
alterações em questões ambientais e naturais como
as represas, as edificações, o sistema viário, os
loteamentos, entre outros.

Os dados utilizados para a produção destas
cartografias foram sistematizados a partir de mapas já
existentes e pertencentes a prefeitura, dados abertos
do Governo, IBGE, constatações visuais, inspeção
visual, visitas in loco, apontamentos urbanos, entre
outros fatores sócio espaciais para sua produção,
inclusive a historiografia da cidade.

Deste modo, o objetivo principal desta etapa é
analisar o contexto ambiental e urbano em que a
cidade está inserida nos dias de hoje utilizando
principalmente as cartografias elaboradas. Elas foram
produzidas a partir de dados georreferenciados e por

A produção do mapeamento cartográfico se deu pela
equipe técnica da prefeitura e por empresa
especializada no campo da arquitetura e urbanismo
para a elaboração de mapas e cartografias.

Estes produtos direcionaram o estudo do território a
ponto de possibilitar uma análise e síntese macro
urbana aprofundada de Águas de Lindóia com relação
ao conhecimento dos seus aspectos naturais e
urbanos.
O trabalho identificou os dados territoriais e
sistematizou-os no intuito de equilibrar o
desenvolvimento urbano, social e ambiental para
embasar a execução da próxima fase que se iniciará.
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A próxima etapa, a fase propositiva, será responsável
por nortear o desenvolvimento de Águas de Lindóia
para os próximos anos. Logo, essa fase representa
um momento importante da elaboração do Plano
Diretor, pois seus dados são preponderantes para um
bom andamento da próxima etapa.
Durante este relatório apresentaremos os mapas do
diagnóstico urbanístico elaborados até o momento e
teceremos informações a respeito do município
conforme a análise de como o território de Águas de
Lindóia encontrasse nos dias de hoje do ponto de
vista urbano, social e ambiental.
Esta análise contempla o estudo da Inserção
Regional,
Configuração
Territorial,
Redes,
Equipamentos e Serviços de Interesse Coletivo,
Caracterização
Populacional
e
Domicílios,
Caracterização Econômica e Compartimentação
Territorial.
Portanto, convido todos a observar os mapas e as
informações apresentadas neste relatório para que,
alimentados de informação, consigamos fazer uma
apreciação coerente e responsável na contribuição
para a fase propositiva.

Um olhar mais aprofundado sobre o território através
destas cartografias trará para o cidadão uma
oportunidade de observar a cidade por um outro
ângulo e perspectiva, em planta, e compreender
algumas questões de forma mais simples, clara e que
não são observadas facilmente do ponto de vista do
pedestre.
Assim, facilitaremos a oportunidade de conhecer o
município a fundo para que todos entendam os
múltiplos agentes que atuam sobre o território, em
específico na cidade de Águas de Lindóia, e possam
ainda mais entender a visão do planejador.
Esta etapa é muito importante para a compreensão
ambiental e urbana da referida localidade e para que
todos observem a importante relação existente entre
cidade, arquitetura e paisagem de nossa cidade.
Samuel Mantovani
Arquiteto Urbanista e Assessor de Planejamento
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Metodologia das Cartografias Elaboradas
O diagnóstico urbanístico foi realizado a partir de
dados fornecidos pela Prefeitura de Águas de Lindóia
e fontes secundárias, como dados do governo,
análise de imagem satélite, inspeção visual, entre
outros.
O conjunto de cartografia foi elaborado utilizando um
Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS Geographic Information System), que é um sistema
de computadores e recursos humanos que permite e
facilita a análise do espaço e dos fenômenos que nele
ocorrem.
As principais fontes de informações utilizadas nas
análises, e levantamentos partiram de fontes como os
sítios do Ministério das Cidades, IBGE, Fundação
Seade, Emplasa, RAISCaged – Ministério do
Trabalho, entre outros.
Outra parte das cartografias foi elaborada por
inspeção visual através de uma apreciação criteriosa
da Imagem Satélite do Município que resultou em uma

análise de “zoom” e aproximação de cada ponto em
que se queria a informação específica.
Os documentos elaborados na realização deste
trabalho pertencem a Prefeitura Municipal de Águas
de Lindóia e não poderão ser reproduzidos sem a
prévia autorização da mesma e quando utilizados
para outros trabalhos, deverá ser citada a fonte.
Os mapas elaborados serão explicados em texto
corrido neste relatório para que facilite a leitura deste
importante documento. Estes arquivos contribuirão
substancialmente para o Plano Diretor de Águas de
Lindóia e para as futuras audiências públicas e
reuniões.
As informações e apontamentos de todos serão
analisadas cautelosamente pela comissão e sua
equipe técnica, assim como novos dados territoriais
que surgirem durante o processo.
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Metodologia da Análise
A metodologia de análise partirá da compreensão
histórica, um breve estudo sobre a formação do
município e os marcos fundamentais de sua história.
Em seguida a leitura do território, por meio de um
conjunto cartográfico para reunir informações
geográficas que possam subsidiar as discussões
urbanísticas e territoriais do atual momento da cidade.
O trabalho resultante destes dois processos constitui
este presente Relatório Técnico.
O conjunto cartográfico está dividido em categorias
analíticas com mapas específicos conforme
determinado
setor.
Organizá-los
de
forma
separadamente facilita a compreensão dos temas
específicos. Este diagnóstico aprofundou-se em sete
pontos fundamentais para compreensão sócio
espacial que estarão aqui explanados neste relatório
e suas respectivas cartografias. Seguem abaixo as
categorias analisadas para cada respectivo tema
conceitual:

C - Redes
D - Equipamentos e Serviços de interesse coletivo
E - Caracterização Populacional e de Domicílios
F - Caracterização Econômica
G - Compartimentação Territorial
Iniciaremos a análise pelas cartografias de Inserção
Regional
(A)
e
finalizaremos
com
a
Compartimentação Territorial (G), nessa ordem,
explicando mapa por mapa.
Segue a explicação dos temas
Inserção Regional
Tem como objetivo mapear os dados mais relevantes
para compreender como o município se insere na
dinâmica urbana, socioeconômica e ambiental da
região com base em dados disponíveis em IBGE e
SEADE.

A - Inserção Regional
B - Configuração Territorial
6
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Configuração Territorial

Caracterização Populacional e de Domicílios

Tem como finalidade caracterizar e revelar as
diversas variáveis e elementos que caracterizam o
território e estabelecem sua dinâmica de uso,
ocupação e desenvolvimento.

Tem como objetivo identificar o perfil socioeconômico
da população e sua localização no território com base
nos dados do IBGE.

Redes
Tem como objetivo identificar as redes de transporte
e infraestruturas. Mapear a rede estrutural de
mobilidade, os principiais acessos, a hierarquia viária
e terminais rodoviários é de suma importância no
estudo da dinâmica territorial, pois esta estrutura é
definidora do uso do solo e das densidades
habitacionais e demográficas. As demais redes, de
energia, gás e saneamento, são importantes para
verificar as infraestruturas já disponíveis para
ocupação urbana ou eventual adensamento.
Equipamentos e Serviços de interesse coletivo
O mapeamento dos equipamentos e serviços urbanos
é importante para analisar sua presença e distribuição
pelo território.

Caracterização Econômica
A caracterização econômica é importante para
compreender a evolução urbana, ou seja, como a
cidade foi crescendo, a distribuição do uso do solo
urbano e rural no território e a composição das
centralidades
(concentração
de
usos
nãoresidenciais).
Compartimentação Territorial
A compartimentação territorial busca revelar e
organizar a compreensão das divisões administrativas
e urbanísticas do território. Aquelas divisões que irão
disciplinar o uso e a ocupação do solo, a partir do
macrozoneamento, do perímetro urbano, do
zoneamento e da regionalização distrital, para fins de
gestão, se houver.
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Contexto Histórico de Águas de Lindóia
Trataremos da formação territorial de Águas de
Lindóia para que todos consigam compreender como
território se formou e atingiu o patamar que se
encontra atualmente.
Compreender a história de nossa cidade significa
resgatar e preservar a tradição daqueles que
contribuíram para chegar ao ponto que nos
encontramos e observar as modificações que o
território sofreu ao longo dos anos. O texto foi retirado
do Mestrado realizado por MANTOVANI, Samuel M
(2017), com o tema: “Arquitetura, Cidade e Paisagem:
A construção da cidade moderna de Águas de Lindóia
através da atuação de Oswaldo Bratke, Luís Saia e
Roberto Burle Marx, 1950”.
Segue parte do Texto de Mestrado com algumas
informações importantes retiradas do mesmo,
tratando do início histórico até o Plano do Arquiteto
Luis Saia para a cidade. As imagens e informações
estão elaboradas conforme o texto corrido da
dissertação e segue conforme as informações da

mesma. O Trabalho de Mestrado encontrasse em sua
integra na Universidade Puc-Campinas e em sua
Biblioteca Digital.
“O Início Histórico
Águas de Lindóia, cidade do interior de São
Paulo e que faz divisa com Minas Gerais (Figura 14),
teve seu início no século XVII, época com grande fluxo
de colonizadores penetrando pelo sertão adentro nas
terras que ligavam o litoral paulista as minas de Goiás
(Silva, 2005). Em nove de Agosto de 1728, o Sr
Manuel de Castro, morador da cidade de Santos,
recebeu como doação uma “Sesmaria” concedida
pelo governador e Capitão General da Capitania de
São Paulo e Minas do Paranapanema, Cuiabá e
Guianazes, Antônio da Silva Caldeira Pimentel,
batizada de “Águas Quentes” (IBGE). Denominação
dada pelos bandeirantes e tropeiros, que utilizavam a
água para tratar dos ferimentos das viagens e para
ingestão e adotaram o território como ponto
estratégico para pouso, descanso e cuidar dos feri-
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Figura 14: Inserção Urbana de Águas de Lindóia (demarcação em azul) no Estado de São Paulo (SP), próximo à divisa com o Estado de Minas Gerais (MG)
(demarcação em amarelo). FONTE: Google Earth. Edição realizada pelo autor.
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-mentos de suas longas viagens. Eles foram os
principais responsáveis por iniciar a propagação das
Águas que brotavam sobre rochas formadas a mais
de dois bilhões de anos atrás para outras regiões,
bem como os primeiros a usufruírem de suas
propriedades medicinais (Tozzi, 1987).
Esta doação concedida a Manoel de Castro
aparece no livro n°3 de “Registro das Sesmarias
Antigas”, arquivado na repartição de estatística do
Estado e está assim concedida:
"Antônio da Silva Caldeira Pimentel do Conselho
de sua majestade governador e capitão general da capitania
de São Paulo, minas do Paranapanema do Cuiabá e
Guayanazes, etc. Faça saber aos que esta minha carta de
sesmaria virem que tenho consideração ao que por sua petição
me enviou a dizer Manoel de Castro, morador nesta Praça de
Santos, que ele se achava com alguns escravos, e com eles
queria fazer suas lavouras, e roças em caminho do sertão das
novas minas dos Guayanazes em a paragem do ribeirão
chamado água Quente, adiante do rio Cezar indo povoado,
cujas terras por ser desertas se achavam em direito senhorio,
por quanto de sua cultura se seguia grande utilidade para
melhor estabelecimento daquelas minas e pelo acréscimo dos
dízimos, pedindo-me- lhe fizesse mercê conceder em nome de
sua Majestade uma légua de terra em quadra na referida

paragem do ribeirão de Água Quente indo para as ditas Minas
de uma e outra parte do dito ribeirão, ficando-lhe este em meio
fazendo pião onde for sua passagem" (Fonte:
http://www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br/lindoia/historia)

Antes do início da ocupação e das Thermas de
Lindóya a região era extremamente natural e
praticamente virgem, constatamos que devido à
topografia montanhosa, o relevo acidentado e a Mata
Atlântica densa e fechada poucos europeus, ou quase
nenhum, conseguiram adentrar no que hoje é a cidade
antes do século XVIII. Eram poucos que se
arriscavam a correr os riscos da mata e penetrar em
um território inóspito e desconhecido. Viviam na
região as tribos indígenas, como hipótese, poderia ter
sido “uma tribo do “sub-ramo” Goiánases, localizada
no planalto de Piratininga” ou “a tribo Carijós”, (Silva,
2005). Estes nativos deram o nome inicial para a
região, Lindoya, da qual a sua origem mais plausível
tem a interpretação pautada no linguajar indígena
com uma leve interferência lusitana. Assim surgiu a
nomenclatura Lindoya, que batizou o município de
Lindóia, atualmente cidade vizinha ao nosso objeto de
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estudo, e as Thermas de Lindoya; posteriormente
emancipada como Águas de Lindóia.
“...segundo o Dr. Joaquim da Silva Mello é o seguinte:
"Lindóia é corruptela das Palavras tupy Rindoya e Rindheio. No
alfabeto tupy não existia a letra ”L" e o "R", o mesmo no começo
das palavras tem som brando. A substituição "L" deve ser de
influência lusitana. Lindoya ou Rindoya significa "rio que não
extravasa" De "Ri" (água, ribeirão, rio) "ND" (sem significado)
é uma intercalação, por nasal o som "hi" e "y" por anteceder
um verbo neutro". Oia, “(3ª pessoa do indicativo do verbo ya),
caber não sair de sua capacidade, conter”. Literalmente:
Rindoya", rio que não sai de sua capacidade ou que se contém
": Lindóia ou Rindheio significa" água insípida e quente ao
paladar "DE" RI "(Água)" ND "(insípida)", HIO "(sensação de
quentura na boca).” (Fonte: http://www.lindoia.com.br/historia,
apud Mello, Dr. Joaquim da Silva)

Foi então que, apenas no século XIX, se
originaram os primeiros núcleos de sitiantes da região
que migraram para aí devido à repercussão dos
benefícios medicinais das “águas quentes”, como era
denominado a localidade (Silva, 2005), que trouxeram
uma nova oportunidade de cura aos males da pele e
reumatismo. Porém, por possuir um solo fértil e
atrativo para as plantações agrícolas, a aquisição de

terras se tornou inevitável e no início deste século as
fazendas de café devastaram o território natural.
Produto de exportação brasileira no período, os
cafeicultores dominaram a região; cidades vizinhas
como Amparo, Serra Negra e Socorro também
aderiram o café como principal fonte econômica.
Deste
modo,
inúmeras
famílias
europeias,
destacando as italianas, vieram para a região. Dr.
Francisco Antônio Tozzi nascido em 18 de Junho de
1870 e natural da Itália, próximo à cidade de
Benevento na província de Nápoles, foi um destes
imigrantes (Tozzi, 1987). Veio com seu tio para o
Brasil no ano de 1900, e em 1909 abdicou da sua
atividade clínica exercida como médico em Socorro, e
comprou as terras das “Águas Quentes” para
posteriormente desenvolvê-la como atividade termal.
A partir de então, começou o grande processo de
apropriação do território em tela. Estas informações
são encontradas nos acervos da biblioteca da cidade,
principalmente nos periódicos mais antigos, do qual
localizamos uma vasta quantidade de fotografias e
textos sobre o período de formação da cidade.
“Tozzi, formado em medicina em Nápoles, chegou ao
Brasil em 1900. Vivia em Serra Negra quando viu a cura de um
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eczema na perna do seu tio-padre, então pároco em Lindóia,
pelas águas que jorravam num morro, próximo às Fazendas do
Pelado. Ao saber que as terras estavam em leilão, adquiriu-as
e começou as atividades para desenvolver a prática dos
banhos termais.“
(Fonte:http://www.sbq.org.br/38ra/noticia/aguas-de-lindoia-ecelebracao-da-quimica )

A região da Praça Adhemar de Barros,
representada na fotografia que segue, juntamente
com a região das termas, representam os pontos que
começaram os primeiros aglomerados urbanos. A
área apresentada na fotografia é hoje a Praça
Adhemar de Barros da qual contempla o projeto do
paisagista Roberto Burle Marx que será apresentado
no Capítulo IV. Logo, nela conseguimos identificar um
território com características rurais marcantes;
observamos algumas pequenas construções de
arquitetura vernacular sem ordenamento prévio e leis
urbanísticas de construção, arruamentos de terra sem
calçadas acompanhando a topografia e nas
montanhas as plantações de café faziam parte de
quase todo o relevo, além de áreas de pasto na parte
baixa da gleba rodeadas por cercas de madeira e
arame farpado. Nesse sentido, é valido ressaltar que

o rural não se resume apenas a atividade agrícola,
mas também ao contexto e ambiente que o território
estava inserido no final do século XIX e na primeira
década do século XX, como podemos constatar na
fotografia em tela.

Figura 15: Nesta imagem do início do século XX observamos o território de Águas
de Lindóia em seu início histórico. Nota-se a região que hoje se encontra a atual
Praça Adhemar de Barros. Nela temos um pequeno vilarejo com características
rurais marcantes. Fonte: Arquivo da Biblioteca Municipal.
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Como constatamos nas fotografias, o território a
partir daí começou a adquirir a configuração de um
pequeno vilarejo em torno das plantações de café que
percorriam as montanhas. As primeiras moradias se
deram na região das termas e na área representada
na Figura 15, que representa hoje a Praça Adhemar
de Barros e imediações, em ambos os locais na base
do vale. Em relação à parte referente às termas, Dr.
Tozzi transformaria o local, que antes era apenas um
ponto importante de cura e pouso, em um centro de
tratamento e repouso permanente. A água seria
tratada como produto econômico e seria diretamente
responsável por desenvolver a localidade. A atividade
termal da região que antes do século XX era
embrionária passou a ser sistematizada e
comercializada,
e
assim
sua
repercussão,
principalmente da radioatividade da água que ali jazia,
aumentou. Logo, a primeira metade do século XX foi
marcada por um período de transformação territorial
rápida. As Thermas de Lindoya tornou-se um centro
atrativo de cura reconhecido nacionalmente,
fortalecido pelo viés econômico da água termal que
gerava lucro para os primeiros investidores privados,
em especial Dr. Tozzi, ponto fundamental para o

desenvolvimento urbano destas regiões e que
entraremos em maiores detalhes neste Capítulo.

A Região na primeira metade do Século XX
As regiões termais no estado de São Paulo
vinham chamando a atenção no início do século XX e
posteriormente se consolidaram como cidades
turísticas importantes. Águas da Prata, Águas de São
Pedro e Águas de Lindóia, ainda não emancipadas
politicamente, apareceram no início do século XX
como grandes expoentes para o lazer e turismo do
Estado (Franco, 2005). Atrelada com as repercutidas
águas minerais e suas potencialidades curativas,
vinha o belo relevo e o clima temperado e seco, que
traziam calma aos visitantes que buscavam cura e
repouso nestas respectivas regiões termais. As
estâncias
hidrominerais
paulistas
surgiram
posteriormente às mineiras; Araxá e Poços de Caldas
já possuíam importância termal no século XIX, porém,
rapidamente o estado de São Paulo e destacando-se
Águas de Lindóia conseguiram se tornar pontos
afamados do território nacional. Segundo nossa
análise, a qualidade de sua água termal e os
13
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resultados obtidos no campo medicinal foi
preponderante para que Águas de Lindóia,
especificamente, atraísse ainda mais curiosos e
investidores imobiliários e, consequentemente,
tivesse um crescimento urbano acelerado na primeira
metade do século XX. A evolução do tecido urbano foi
observada a partir das fotografias da cidade, do qual
percebemos as transformações ao longo das
décadas, fruto, principalmente, do reflexo econômico
obtido com o turismo termal.
As informações obtidas através da historiografia
oral apontaram que não havia intenção direta da
administração pública de Serra Negra, que conduzia
os interesses do território naquele período, de
aproveitar os recursos termais como diretriz
econômica, nem mesmo interesse em desenvolvê-la
para comercialização. Alterar a atividade econômica
era algo inimaginável, principalmente devido à
atividade cafeeira que dominava a região, como visto
anteriormente. Ressaltamos que o estado à época era
o maior produtor de café mundial e na região do

referido objeto de estudo, no sudeste de São Paulo,
como observado anteriormente, não se fazia
diferente; em meio às rochas que brotavam água as
lavouras de café envolviam o território (Silva, 2005).
Identificamos que nada fora feito para urbanizá-lo
antes do século XX. A área urbana consolidada de
Serra Negra, naquele momento, se localizava longe
da região das termas o que inviabilizava
despedimentos públicos para subsidiar a substituição
da atividade cafeeira pelo termalismo. Mesmo com o
reconhecimento de causa da região por estes era algo
inviável e levar infraestrutura à região traria altos
custos para a municipalidade.
Foi apenas com a aquisição das terras em que
se encontravam as “águas quentes” por leilão na
posse do imigrante Dr. Francisco Tozzi que o cenário
cafeeiro das termas começou a mudar (Arquivos da
Biblioteca Municipal de Águas de Lindóia1). Após
analisar a água e constatar suas propriedades
curativas, observou as perspectivas que ela poderia
trazer para a região e resolveu utilizá-la como fonte de

1

Arquivos da Biblioteca Municipal de Águas de Lindóia – Arquivos localizados em
folhas separadas, inseridas em plásticos dentro de pastas pretas. Notabilizamos
cerca de 20 pastas com arquivos escritos e fotografias.
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renda. A água mineral rapidamente proporcionou uma
nova realidade que iria muito além das perspectivas
de expansão econômica que as lavouras de café
propiciavam. O médico imaginava que poderia atrair
ainda mais pessoas para curar as enfermidades da
pele e esperava certo fluxo para a área em busca de
tratamento e cura, o que de fato se confirmou.
A mudança gradual da sua principal atividade
econômica iniciara rapidamente e logo Dr. Tozzi deu
início à construção das Thermas de Lindoya,
concebida, em passo acelerado, segundo as
diretrizes ideológicas de organização do território que
o mesmo possuía. A princípio o desenvolvimento
proveu da intensão do médico através dos seus
próprios recursos, responsável por bancar e começar
a estruturar as suas terras. Conforme analisado nas
imagens, construções de pau a pique e uma remota
organização urbana edificaram-se, com vias e
calçadas e um novo território em torno das primeiras
edificações termais se conformou. Vale lembrar que
nunca o território abandonou em definitivo o plantio de
café em algumas fazendas, sendo comercializado até
os dias atuais (Silva, 2005). Não tardou muito e em
consequência dos primeiros investimentos no sítio, a

década de 1910 atraia turistas e curistas de todo o
estado, crescendo em espaço construído e
desenvolvendo-se com perspectivas prosperas para o
futuro.
O nosso estudo aponta que o início do
desenvolvimento territorial foi difícil, os operários
precisavam de condições de estabilidade, o território,
ainda embrionário, era de complicado acesso e a
sinuosidade da topografia dificultava o transporte de
matéria prima, uma vez que as vias ainda estavam em
construção. Devemos considerar o momento remoto
de infraestrutura em que a estância começou a se
desenvolver, onde o transporte, tanto de pessoas
quanto dos materiais, era feito no lombo de burros ou
charretes e a dificuldade do relevo aguçava os
problemas de locomoção. Assim, surgiu a
necessidade de criar mecanismos para os operários
trabalharem nas construções de modo a facilitar os
afazeres e minimizar os problemas de locomoção.
Como explicado nos documentos coletados junto à
Biblioteca Municipal, a construção das Thermas de
Lindoya se deu “em um local muito distante para as
condições de transporte da época (1910)” e “fez com
o Dr. Tozzi precisasse prover os operários de
15
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condições mínimas de subsistência.” Desta forma,
nasceram às primeiras ruas, armazéns, casas,
farmácia, escola e o consultório do próprio médico,
que se mudaria de Socorro, Município vizinho a Serra
Negra, para o novo povoado em 1914 com sua
família.
Após os primeiros anos difíceis de
reestruturação da região, que levou aproximadamente
uma década, o vilarejo já faturava com os curistas, o
lucro corroborava para a manutenção da Thermas de
Lindoya, porém grande parte dos recursos para o
funcionamento da estância ainda eram bancados por
Dr.Tozzi providos de sua clínica. Desta forma,
segundo os mesmos relatos dos Arquivos da
Biblioteca Municipal de Águas de Lindóia e da
histroriografia, as primeiras construções que
abrigavam os curistas eram formadas por três
grandes casas, “cada uma delas com um refeitório e
quartos enfileirados unidos por um corredor. Apesar
da estrutura simples, as construções receberam
nomes pomposos: Hotel Senado, Hotel Catete e Hotel
Câmara. ” Os mais pobres frequentavam o Hotel
Senado e o Hotel Catete receberia os clientes de
melhor condição financeira.

Acreditamos que para aumentar os lucros e
poder investir ainda mais no vilarejo o médico
pretendia transformar também a região em um
ambiente que iria aliar a cura a um longo prazo de
permanência das pessoas nas Termas de Lindoya
para
tratamento.
Os
hotéis
mencionados
anteriormente não possuíam características muito
sofisticadas de estadia, eram simples, desprovidos de
sofisticação e luxo. Para que o sítio tivesse condições
de propiciar esta permanência e trazer uma nova
classe econômica para a estância, disposta a gastar
mais dinheiro, o médico construiu um hotel de
tamanha imponência para tal, visando aumentar
também os lucros. Foi então que em 1929 surgia o
Hotel Glória, após aproximadamente cinco anos de
construção, com sua obra iniciadas em 1924, que
auxiliaria no subsídio dos custos e elevaria o padrão
turístico da estância. Estes Arquivos da Biblioteca
Municipal de Águas de Lindóia mencionam o hotel
como um empreendimento “moderno, que atraísse
pessoas de melhor poder aquisitivo e que, de certa
forma, subsidiassem a hospedagem dos mais pobres
nos outros "hotéis"”. O Hotel Glória daria o primeiro
passo na transformação de um território voltado
16
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apenas para a cura, em um local também de repouso
e posteriormente lazer, principalmente com as
atratividades que surgiriam, destacando-se a piscina,
que falaremos futuramente.

Figura 17: Nesta imagem vemos a torre da Capela o Hotel Preferido e o Hotel Glória
sendo construídos. Abaixo destes o Pavilhão do Bebedouro, Salas das Banheiras e o
Hotel Câmara. Foto final da década de vinte. FONTE: Acervo da Biblioteca Municipal
de Águas de Lindóia.

...surgia o Hotel Glória (hoje, Grande Hotel Glória), com
um belo salão para refeições, salão para refeições dietéticas,
salão de diversões, cozinha ampla, apartamentos de 2 ou três
quartos, água corrente, iluminação elétrica, banheiros

independentes
e
outros
"luxos".”.(http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br/cidade/)

O novo hotel mudou a dinâmica turística do
local, os turistas aumentaram o período de
hospedagem na estância, refletindo diretamente nos
lucros e nos investimentos da localidade, muito devido
as melhores condições de infraestrutura e conforto.
Nesta década de vinte a água mineral das termas
passou a ser estudada cientificamente e a sua fama
atingiu repercussão internacional. Período que Dr.
Tozzi recebeu a cientista Madame Curie, em 1926,
(Silva, 2005). Seu trabalho abrangia o campo da
física, destacando-se o elemento rádio, ela constatou
o valor terapêutico das águas radioativas das
Thermas de Lindoya. As pesquisas científicas sobre
essas águas passaram a ser numerosas e
apresentadas em congressos como os de Hidro –
Climatologia. A visita foi muito importante para
expandir as informações sobre a estância, o tema
central da conversa entre Dr. Tozzi e Madame Curie
foi à radioatividade da água mineral das termas
(Tozzi, 1987); futuramente ela foi comprovada como o
maior valor radioativo de todo o planeta, com ótimos
benefícios para pele e na eficácia de sua ingestão.
17
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Na década de trinta os questionamentos
anteriores a cerca da radioatividade nas Thermas de
Lindoya cessaram, não existiam mais dúvidas a
respeito dos efeitos benéficos de sua água, era uma
realidade e o fluxo turístico era intenso, a cidade
passou a ter novos hotéis e novas edificações. Neste
momento tiveram acontecimentos marcantes, que
ditaram o futuro da estância, o falecimento de Dr.
Tozzi e a emancipação político-administrativa do
Município de Serra Negra. O embaixador Macedo
Soares e o então Governador Ademar de Barros, pelo
Decreto n°9731 de 16 de novembro de 1938, criam a
estância Hidromineral de Lindóia (IBGE), entretendo
anos antes, em 19 de Junho de 1934 é criado o distrito
com denominação de Águas de Lindóia.
Assim o final da década de trinta e a década de
quarenta originaram diversos empreendimentos na
região, creditado principalmente às grandes somas de
investimentos aplicadas pela prefeitura em obras e
melhoramentos públicos, que segundo Franco (2005),
nos primeiros anos da década de 1940 esse
investimento chegou a ser de quase 80% das
despesas gerais do município, e salienta que desde
1936 as verbas provindas do governo estadual

alcançaram valores altos, conduzidos principalmente
para construir uma paisagem atrativa para as termas.
Deste modo, em março de 1942, com financiamento
estadual, o escritório de engenharia Linderberg e
Assumpção venceu a concorrência de quatro outras
propostas para estruturação do território. O plano
ocorreu durante a gestão de Eduardo Martins, de
1942 a 1946, sendo totalmente executado durante
este período, com intenção sanitária e de
infraestrutura, qualificou o arruamento, definiu um
zoneamento e indicou uma proposta de loteamento
para a estância. O projeto também almejava a
existência de extensas áreas verdes e baixa
densidade
populacional
para
manter
as
características da localidade e solidificar o caráter de
repouso, cura e lazer (Relatório Administrativo do
período de 1942 a 1946). Este plano será
apresentado no Capítulo 02.
O embaixador Macedo Soares teve papel
importante para a preservação das áreas verdes
livres, corroborando com o plano do escritório
Linderberg e Assumpção, pois conhecendo a grande
projeção da estância, se preocupou com as
especulações imobiliárias que poderiam ocorrer e
18
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desapropriou as fontes e áreas de terra que as
circulavam para seu resguardo (Franco, 2005). A
beleza de seu relevo e natureza, as famosas águas,
atrelado às melhorias da nova proposta, foram
fundamentais para continuar inspirando visitantes e
acendendo o turismo cada dia mais. Hotéis, moradias
e serviços se implantaram, como armazéns e
mercados, e a infraestrutura urbana melhorou
consideravelmente. Logo, chegamos à década de
cinquenta, ponto importante de nosso estudo e que
preferimos chamar de “momento de ouro” para estas
terras, pelo desenvolvimento que se deu mais
intensamente, através do novo Plano Diretor de Luis
Saia para Águas de Lindóia do qual discorremos
futuramente.

A Década de 1950
O renome da estância paulista no cenário
estadual ocasionada durante o período anterior aos
anos cinquenta tornou o território um local de grande
especulação, tanto do poder público quanto da
iniciativa privada, que culminou em uma expansão
urbana rápida na década de 1950. Marcantes
transformações urbanas ocorreram cada vez mais
notórias na região das termas e na Rua duque de
Caxias, da qual explanaremos futuramente. Esta
urbanização rápida acontecia no momento que o país
passava por um momento de progresso, o posto
presidencial era ocupado por Getúlio Vargas, com um
projeto de desenvolvimento baseado na presença do
Estado, estimulando a modernização do país.
Notamos que este pensamento de gestão em âmbito
nacional efervescia na gestão pública da estância
refletindo diretamente na construção do território aqua
lindoiense, do qual se apropriou do automóvel como
sistema de transporte principal, como observado nas
fotografias da época e visivelmente notado no sistema
viário proposto pelo Plano Diretor de 1956, que será
explicado.
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Conforme as plantas dos hotéis coletadas junto
a Prefeitura Municipal e o acervo fotográfico
estudado, conseguimos também observar o
desenvolvimento hoteleiro da região. Na década de
quarenta e principalmente na década de cinquenta, as
opções de hotelaria aumentaram consideravelmente
concomitantemente com o aumento da capacidade
turística (Silva, 2005). O Grande Hotel do Lago foi
espelhado e ampliado, tivemos a construção do Hotel
Tamoyo, atual Hotel Monte Real Resort, ambos
locados em frente a atual Praça Adhemar de Barros.
Outros importantes hotéis também surgiram, como o
Hotel Boucault, atual Hotel Mantovani, que se erguia
no final da atual Rua São Paulo, o Hotel Lindoya, o
Hotel das Fontes e os já existentes, Hotel Glória, Hotel
Câmara e Hotel Preferido, estes três próximos ao
Balneário, entre outros hotéis que surgiram e
desempenharam importante papel de garantir a
permanência de turistas por períodos maiores. A
excelente qualidade hoteleira para a época foi
responsável por isso, com leitos luxuosos e espaços
amplos e diversificados, capazes de promover o lazer
dentro
dos
edifícios,
o
lucro
aumentou

consideravelmente e a cidade passou a ter mais
constância e permanência de pessoas.
Surgia nesta década também empreendimentos
públicos importantes, principalmente com a
elaboração do primeiro Plano Diretor em 1956 e o
início das obras do Novo Balneário Municipal,
finalizado em 1959. Tivemos também a primeira fase
da canalização da Avenida das Nações Unidas,
retificando o Ribeirão Água Quente, período dos
primeiros edifícios habitacionais, da pavimentação
das ruas, da construção de equipamentos públicos,
destacando o Hospital Doutor Francisco Tozzi. Do
ponto de vista privado, além dos hotéis, novos
loteamentos começaram a ser concebidos e
implantados, o Jardim Maciel próximo a Praça, a
Assunção próxima ao Balneário Municipal, o Parque
das Fontes, entre outros, como observados nos
registros e plantas coletadas na prefeitura municipal,
com os desenhos implantativos dos mesmos.
Logo, trata-se de um momento da história
formação da cidade com intenso afloramento
modernidade em uma pequena cidade do interior
estado de São Paulo que almejava estar entre

de
da
do
os
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principais pontos turísticos do Brasil, com um novo
modo vida, urbano e moderno, e tendo o progresso
como norteador do desenvolvimento. O modernismo
e a vida moderna traziam ambientes favoráveis para
o convívio das pessoas de um modo geral; para os
turistas, ambientes elitizados eram encontrados nos
hotéis e aumentaram a frequência de classes sociais
mais altas dispostas a gastar mais dinheiro no
território e permanecer longo períodos de férias nas
Thermas de Lindóya. Para os proprietários de imóveis
e moradores os lucros aumentaram em decorrência
do aumento do padrão turístico. Neste momento as
propriedades existentes se valorizaram e passaram a
ser um negócio lucrativo, assim como o mercado de
terras, principalmente nas regiões próximas aos
principais investimentos públicos.
A região, que já possuía autonomia, assume
politicamente este viés e em 1954 o território é
elevado a município, com sua emancipação política
pela “Lei Estadual n.º 2.456, de 30-12-1953,
desmembrado de Serra Negra. Sede no antigo distrito
de Águas de Lindóia. Constituído de 02 distritos de
Águas de Lindóia e Lindóia, sendo que o município
Lindóia foi extinto passando o seu território à condição

de distrito do município de Águas de Lindóia. Instalado
em 01-01-1954” (IBGE). O sítio se tornou um
verdadeiro canteiro de obras, novos hotéis e
ampliação dos que já existiam, infraestrutura, seleção
de áreas para construção de parques, o Novo
Balneário e os outros objetos urbanos já citados
trouxeram essa característica moderna atrelada a
esse modo de vida. A “modernidade”, marcante em
todo mundo naquele momento, aflorava no reduto de
lazer e ócio que se encontravam nas Thermas de
Lindoya. A cura já não era o único e principal atrativo
turístico, mas sim a tranquilidade e o conforto eram
cada vez mais procurados pelos turistas. A década de
1950 seria responsável por marcar o território no
cenário turístico nacional como uma estância de cura,
mas também de lazer. Seu passado rural se
transformaria drasticamente, e a nova cidade
ganharia novas razões e projetos para ser ainda mais
urbana e moderna. A ruralidade já não fazia mais
parte das características do território, entretanto,
ainda sim manteria o seu legado principal, a sua
característica pinturesca original.
O Plano Diretor de Luis Saia e o trabalho de
importantes arquitetos que projetaram a paisagem da
21
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região central da cidade, Oswaldo Arthur Bratke e
Roberto Burle Marx, foram fundamentais por
corroborar na solidificação dessas características,
visto que todos estavam envolvidos no cenário da
Arquitetura Moderna que vinha sendo produzida no
Brasil. Assim, a década de cinquenta é de suma
importância para compreensão das características
urbanas encontradas na cidade hoje, pois foi neste
período, que a cidade cresceu ordenada a partir de
um novo Plano Urbano. Assim os anos sessenta e as
décadas seguintes foram frutos do importante período
que envolve os anos cinquenta, momento de maior
transformação urbana e das grandes intervenções no
território que modificaram a infraestrutura, a
paisagem, e principalmente o futuro da estância
hidromineral.

O desenvolvimento urbano até então e o Plano de
Luis Saia para Águas de Lindóia

Compreendemos através da pesquisa científica a
transformação da cidade moderna de Águas de
Lindóia a partir do trabalho desses arquitetos.
Identificamos o processo de formação urbana do
território, desde o início da vila a partir de sua água
termal e analisamos cada obra e cada arquiteto
individualmente, para entendermos a relação que os
projetos tiveram com a natureza da cidade, o edificado
e sua paisagem urbana, contribuindo para a
historiografia da constituição da cidade moderna e
cooperando por estreitar as relações existentes entre
arquitetura, cidade e paisagem.
Identificamos que ocorreu em Águas de Lindóia
a transformação do território por um processo social,
portanto, político, econômico, social, cultural,
tecnológico, e que, necessariamente se espacializou.
A cidade é a resultante da produção social do espaço.
Observamos os múltiplos agentes que se
apropriaram do território durante o processo de
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formação e desenvolvimento urbano durante as
décadas. Destacamos as iniciativas do poder público
de tornar uma cidade pautada nas características
modernas, a atuação imobiliária, os projetos
arquitetônicos e urbanísticos, a população, o turismo,
entre outros, fundamentais para que a cidade se
constituísse da maneira que a observamos
atualmente, com uma cidade espacialmente bem
estruturada, cuja às vias são largas e possui um
sistema de parques e espaços livres, fundamental
para a concretização dos ideais modernos na
concepção da arquitetura e do urbanismo daquele
tempo.
Devido aos vastos elementos que foram
envolvidos durante a análise dos dados obtidos deste
trabalho, assumimos alguns posicionamentos
particulares sobre os dados históricos, que inclui
informações apenas encontradas nas fotografias e na
oralidade, que junto com os livros consultados foram
dados imprescindíveis para a conclusão dos
resultados obtidos.
Juntamente com os outros dados coletados
conseguimos vislumbrar os interesses destes

arquitetos para com os projetos, a intenção do poder
público ao contratá-los e também as dinâmicas
sociais que se sucederam ao longo dos anos, para
que finalmente pudéssemos analisar a obra em si,
compará-la e interpretá-la como agente indutor da
transformação da paisagem da cidade.
Com relação ao arquiteto Luis Saia, pudemos estudar
e dissertar a respeito do Plano Diretor de 1956 para a
cidade. Após analisar o zoneamento e o sistema viário
proposto e confrontando com o que de fato foi
construído conseguimos entender melhor os efeitos
do plano para águas de Lindoia e a forma com que
este projeto conduziu o crescimento urbano da
estância. Questões referentes à ocupação do solo e
as transformações urbanas que a cidade sofreu ao
longo do tempo foram fundamentais para a análise do
referido Plano Diretor; fatores como a transformações
hidrográficas, do relevo e da topografia, da paisagem
edificada e natural, do tecido urbano, foram
visivelmente modificados em decorrência da atuação
da administração da cidade aliada ao plano elaborado
pelo arquiteto.
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Sendo assim, nota-se com relação às questões
de zoneamento e uso e ocupação do solo, os altos
índices de aproveitamento dos lotes, que somados
aos baixos índices de ocupação propostos
possibilitaram garantir um espaço urbano com uma
configuração diferenciada e particular, pois os
generosos recuos e o espaçamento entre as
edificações incorporaram a natureza de maneira
sensível a paisagem da cidade e permitiram uma
relação de respeito visual entre elas, em que o
constructo e a paisagem natural e projetada se
aproximam. Este zoneamento reiterou a preservação
dos morros, que também contribuíram para o
fortalecimento desta relação entre natureza e cidade
e com as questões hídricas de percolação da água no
solo e velocidade com que a mesma chega ao córrego
principal da cidade. O generoso espaço livre da
cidade aflora a relação homem/natureza e mantém o
convívio intenso entre as pessoas. Sendo assim, o
zoneamento proposto em 1956, manteve as
características fundamentais que fazem Águas de
Lindóia ainda possuir um traçado urbano de
características pitorescas.

Acreditamos que o Plano de Zoneamento foi
fundamental por preservar, além dos parques e
jardins propostos, os morros que se mantiveram sem
construções significativas até os dias atuais, o que
permitiu e reconstituição de suas matas. Portanto, em
sua grande maioria, o zoneamento seguiu as
características propostas, principalmente até a
década de setenta, entretanto, o Centro Cívico que
poderia ser um local de atração turística e qualidade
espacial não saiu do papel e isso sim, foi um prejuízo
substancial para as pretensões do plano por se tratar
de um dos pontos principais do projeto. Da mesma
maneira, o Plano do Sistema Viário foi bem
executado, mesmo que parcialmente, grande parte
das vias propostas foram construídas e se
confirmaram como importantes vertentes de fluxo
territorial, sendo responsáveis por interligar o
município internamente e ligá-lo externamente as
cidades vizinhas. Estas concepções viárias que estão
vinculados ao projeto de parques e ao zoneamento
não podem ser separadas e analisadas por si só;
fazem parte do todo e são complementares,
funcionando como um sistema indissociável, dessa
maneira a construção de grande parte do sistema
24
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viário pressupõe, consequentemente, a adesão do
poder público ao Plano de Zoneamento e ao sistema
de parques propostos.
Por fim, concluimos que Roberto Burle Marx,
Luis Saia e Oswaldo Bratke, e os projetos concebidos
por eles trouxeram uma nova identidade para Águas
de Lindóia, moderna, mas, além disso, a cidade
desenvolveu-se urbanisticamente a partir dessas
concepções de espaços urbanos. As obras
apresentadas nesta dissertação não só eram formais
e estéticas, mas a paisagem como uma integração
entre a natureza e a cidade. Além disso, o trabalho de
Burle Marx é também uma conseqüência das relações
com o meio ambiente e os arredores dos
projetos. Desta forma, seus projetos qualificaram as
principais áreas da cidade em termos de espaço
público e construído, possibilitando lugares de
convívio e lazer, que teve como grande virtude a
integração da arquitetura e urbanismo com a natureza
de Águas de Lindóia.
A contribuição de Burle Marx para Águas de
Lindóia é intensa, transformando a área projetada e
suas imediações. De qualquer forma, o que notamos

é que a paisagem da cidade sofreu uma profunda
alteração revelando as relações existentes entre
natureza e cidade no interstício da Arquitetura do
Movimento Moderno no Brasil. Em suma as
contribuições de Burle Marx veem no sentido de
transformar os espaços urbanos em locais de convívio
e lazer pautados na ótica modernista de
espacialidade, de modo a aproximar a arquitetura com
a paisagem, qualificando Águas de Lindóia
visualmente, integrando a natureza com a cidade e
consolidando o projeto de Bratke e o plano de Saia ao
território.
Logo, analisando sua obra na escala da cidade,
seu trabalho para Águas de Lindóia é mais do que
uma intervenção paisagística. Assume características
de um projeto na lógica do planejamento urbano e
territorial, que levou o desenvolvimento urbano ao
longo dos anos induzidos pela presença das
intervenções.
Com relação às obras especificamente de
paisagismo, vale ressaltar que Burle Marx tinha como
vocação em seu trabalho, utilizar o que a natureza e
a geografia lhe ofereciam, assim o espaço é projetado
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conforme o desenho arquitetônico e a região da qual
está inserido. Isto faz com que Águas de Lindóia tenha
muito da Arquitetura Moderna brasileira que vinha
sendo executada nos anos cinquenta e que Marx
acabou se apropriando durante sua vida em seus
projetos. Seu território, que é circundado pela
paisagem natural marcante, também é local da
paisagem projetada, e Roberto Burle Marx é um
grande responsável por isto. Observamos estes
fatores em seus projetos. Seu universo artístico como
um todo, em especial o que fez no cenário nacional,
não pode ser analisado de forma rígida e pragmática,
mas sim de forma sensitiva, observando as múltiplas
possibilidades de observação de suas obras que são
imensas, inclusive em diversos campos da arte. A sua
sensibilidade artística diante à natureza é o que fez
ser reconhecido pela inovação e quebra do corriqueiro
nas questões paisagísticas. Seus jardins e sua
variedade de elementos e cores trazem vida aos
projetos e ao entorno, idealizados muitas vezes em
seus quadros. Suas produções simples e sociais são
exemplos do que encontramos em suas obras e no
que é visto em Águas de Lindóia.

Findo, que ao analisarmos os projetos
paisagísticos de Marx, com o projeto do balneário de
Oswaldo Bratke e o Plano de Saia para a cidade,
verificamos uma unidade e como eles se relacionam.
Seja no sistema hidrográfico que se interliga, indo
para além de seus projetos, ou para o sistema de
parque que se forma de modo a permear no espaço
edificado. Em suma, e mais importante, os três
arquitetos foram fundamentais na transformação
urbana de Águas de Lindoia, visto que seus projetos
são indissociáveis e estão amarrados em um plano de
governo destinado a mudar o perfil rural da cidade
para uma estância hidromineral que tivesse ancorada
em uma arquitetura e urbanismo modernos e que até
hoje são preponderantes para o encantador cenário
urbano da cidade.”.
MANTOVANI, Samuel M (2017) – Trecho da dissertação de
Mestrado – Puc- Campinas
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A – Inserção Regional
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Nesta seção do relatório teceremos informações
sobre a inserção regional de Águas de Lindóia. O
município faz divisa com as cidades de Itapira e
Socorro no Estado de São Paulo e com o Estado de
Minas Gerais, mais especificamente a cidade de
Monte Sião.

Águas de Lindóia está localizada a aproximadamente
170 km da capital do Estado, São Paulo – SP. É uma
importante cidade do circuito das águas paulistas que
abrange 9 (nove) cidades, sendo elas: Águas de
Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia,
Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.
Mais especificamente sobre estes dados, e
ressaltando-os, o munícipio de Águas de Lindóia
pertence a Região de Campinas, e faz parte do
Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do
Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulistas.

Mapa 1: Inserção Regional de Águas de Lindóia.

Os principais acessos para o território pelo sistema
viário, resumidamente, se dão de diversas maneiras.
Pela cidade de São Paulo as principais vias de fluxo
se dão por dois caminhos, pela Fernão Dias até a
cidade de Bragança Paulista, seguindo por Socorro e
Lindóia, até o destino, e pela Anhanguera até Jundiaí
e posteriormente Atibaia, Itatiba, Morungaba, Amparo,
Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia, ou após
Jundiaí seguir rumo a Campinas, passando por
Jaguariúna, Mogi Mirim, Itapira, Lindóia e Águas de
Lindóia. O caminho por São Paulo também pode ser
feito pela Rodovia dos Bandeirantes.
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Com relação ao estado de Minas Gerais, por Belo
Horizonte o melhor caminho é pela Fernão Dias
podendo vir por Ouro Fino, Monte Sião ou seguir até
Bragança Paulista. Pelo Rio de Janeiro o principal
acesso para Águas de Lindóia se dá pela Rodovia
Presidente Dutra, passando por Jacareí, São José
dos Campos, com acesso para a Rodovia Don Pedro
sentido Campinas, remetendo ao processo de acesso
ao território mencionado anteriormente para quem
veem da cidade de São Paulo.
Para compreensão destas
Cartografia A00 em anexo.

informações

ver

a

Com relação as Bacias Hidrografias, sua malha
hidrográfica pertence a Ottobacia Paraná, ficando
dentro da bacia do Rio Grande. O município tem seu
território dividido em sua extensão por duas sub
bacias do Rio Grande, onde parte das águas correm
sentido Estado de São Paulo e parte sentido Estado
de Minas Gerais. Neste caso, estamos basicamente
em duas sub bacias hidrográficas de grande porte
denominadas Rio Grande 11 e Rio Grande 02.
Para compreensão destas
Cartografia A01 em anexo.

informações

ver

a

Outro fator que foi analisado e mapeado remete-se as
Unidades de Conservações Estaduais (UCE), esta
cartografia apresentou que o município não apresenta
nenhuma reserva ambiental a nível estadual.
Para compreensão destas
Cartografia A02 em anexo.

informações

ver

a

Uma das análises mais importantes corresponde ao
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM). O IDHM (2010) é o indicador que sintetiza
três aspectos de desenvolvimento humano: vida longa
e saudável, acesso a conhecimento e padrão de vida.
Estas características foram cartografadas no sentido
de explicar como o nosso munícipio se encontra e elas
são traduzidos nas dimensões de longevidade,
educação e renda. Quanto mais próximo de 1, maior
o desenvolvimento humano no município.
Vale ressaltar que estamos localizados próximo a
região metropolitana de Campinas, uma das regiões
mais industrializadas e com excelente infraestrutura
do País. Isto é preponderante para dizer que o
território está com uma qualificação IDHM extremante
alta em comparação ao cenário nacional.
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O IDHM de Águas de Lindóia está no ranking 265 do
Estado de São Paulo. Com relação aos municípios
vizinhos no Estado de São Paulo, Itapira está na
posição 151, Lindóia e Socorro, 290 e 400,
respectivamente.
Holambra é a cidade que está melhor ranqueada no
Circuito das Águas com relação ao seu IDHM, na
posição 32.
Para compreensão destas
Cartografia A03 em anexo.

informações

ver

a

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
em 2014, coloca Águas de Lindóia no grupo 03. Este,
se refere a municípios com nível de riqueza baixo,
entretanto, com bons indicadores sociais. No caso a
cidade apresenta bons indicadores nas questões
referentes a escolaridade e longevidade.
Para compreensão destas
Cartografia A04 em anexo.

informações

ver

a

Outro mapa cartografado que possibilita uma visão
sobre a qualidade da coleta e tratabilidade do esgoto
foi elaborado. Esta cartografia representa o ICTEM –
Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da
População Urbana do Município em 2017 e o IAP –
Índice de Qualidade de Água para 2017. Neste

segundo caso, Águas de Lindóia não possui este
dado.
Num gráfico de 0 a 10, a cidade está com o critério
ICTEM de 3,74, este indicador envolve a coleta,
tratamento e disposição final dos efluentes e dos
resíduos do tratamento.
Para compreensão destas
Cartografia A05 em anexo.

informações

ver

a

Com relação aos empregos da região a cartografia
específica trata pontualmente cada município do
Circuito das Águas Paulistas, revelando a
porcentagem da distribuição dos principais setores de
empregos de cada cidade.
Segue a explicação sucinta dos setores de emprego
analisados graficamente:
- Participação dos Empregos Formais da
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca
e Aquicultura no Total de Empregos Formais (Em
%);
- Participação dos Empregos Formais da
Indústria no Total de Empregos Formais (Em %);
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- Participação dos Empregos Formais da
Construção no Total de Empregos Formais (Em
%);
- Participação dos Empregos Formais do
Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e
Reparação de Veículos Automotores e
Motocicletas no Total de Em pregos Formais (Em
%);
- Participação dos Empregos Formais dos
Serviços no Total de Empregos Formais (Em %).
Nestes quesitos supracitados, Águas de Lindóia se
destaca na oferta de empregos na área de serviço.
Podemos ressaltar em uma análise mais profunda,
grandes empregadores de carteira assinada, como a
rede hoteleira existente na cidade que corresponde ao
setor evidenciado na cartografia.
Para compreensão destas
Cartografia A06 em anexo.

informações

ver

a

A cartografia elaborada que representa o Produto
Interno Bruto (PIB) aponta Águas de Lindóia com
pouca influência no PIB do Estado de São Paulo. Vale
ressaltar que o estado possui grande metrópoles
industriais, como Campinas, Sorocaba, Ribeirão

Preto, que produzem mais riquezas para o orçamento
estadual.
O valor do PIB Percapita de Águas de Lindóia, ou
seja, o total dos bens e serviços produzidos pelas
unidades produtoras, dividido pela população do
município foi de R$ 24.582,30 em 2015.
As cidades vizinhas apresentam um PIB Percapita na
seguinte ordem, Itapira R$ 43.026,16, Serra Negra,
R$ 22.799,95, Lindóia R$ 19.459,82, Socorro R$
18.093,14. Dentro do Circuito das Águas o PIB
Percapita mais expressivo é de Jaguariúna no valor
de R$ 176.708,23, em nossa análise, isto se deve por
se tratar de um relevante polo industrial, com grandes
empresas, Ambev, JBS, Motorola, SKY, entre outras.
No mesmo caso temos Paulínia, com o PIB Perca pita
de R$ 284.750,89, principalmente, referente a Replan
(Refinaria de Paulínia), a maior refinaria de petróleo
da Petrobras.
Para compreensão destas
Cartografia A07 em anexo.

informações

ver

a

O Programa de Aceleração de Crescimento (PAC),
segundo dados de 2018, apresentou atividades do
programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), nas
faixas 1,2,3 no município de Águas de Lindóia. Isto
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mostra uma diversificação na utilização do programa,
abrangendo mais pessoas em relação a variação dos
salários anuais das mesmas.
Para compreensão destas
Cartografia A08 em anexo.

informações

ver

a

Brasil utiliza 20 categorias de bases de dados
governamentais públicas, cobrindo a totalidade do
território brasileiro e oferecendo aberta e
publicamente uma visão do conjunto das terras
públicas e dos imóveis privados do país.

Também foi elaborada uma cartografia que detalha a
Malha Fundiária, classificadas por módulos fiscais. A
medida do módulo fiscal de Águas de Lindóia é de 16
Há (Hectares).

Na cartografia observamos que a maioria das
propriedades são classificadas em minifúndios ou
pequenas propriedades o que de fato se confirma com
a inspeção visual feita pela equipe técnica da
prefeitura.

A malha fundiária do Brasil é resultado de uma
colaboração entre o Imaflora, o GeoLab da Esalq /
USP e o Royal Institute of Technology (KTH-Suécia).

Para compreensão destas
Cartografia A09 em anexo.

informações

ver

a

Esta base de dados georreferenciada cobre a
totalidade do território brasileiro, oferecendo aberta e
publicamente uma visão do conjunto das terras
públicas e dos imóveis privados do país. Essa malha
fundiária é uma atualização de estudos anteriores
realizados pela equipe do Professor Gerd Sparovek GeoLab da Esalq / USP - (Freitas, Sparovek e
Matsumoto, 2016; Sparovek et al., 2010, 2012, 2015),
além do desenvolvimento de novas funcionalidades e
a codificação de uma rotina que permite a atualização
permanente desta base desenvolvida pelas equipes
do Imaflora e KTH-Suécia. A Malha Fundiária do
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B - Configuração
Territorial
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Trataremos agora da Configuração Territorial do
município de Águas de Lindóia. Aqui trataremos de
mapas mais específicos sobre o território no que
envolve
sua
topografia,
declividade,
riscos
geológicos, hidrografia, vegetação, aquífero, ou seja,
a conformação do espaço geográfico.
O primeiro mapa apresentado nessa seção deste
relatório é o de Hipsometria junto com as baciais
hidrográficas. Nele conseguimos observar o relevo,
apontando o Morro Pelado como ponto mais alto do
município com cotas superiores a 1244 metros do
nível do mar.
Os pontos mais baixos do município representam o
bairro do Moreiras, Barreiro e Jaboticabal com cotas
entre 740 metros à 796 metros do nível do mar.
Este mapa é importante, porque ao analisarmos
conjuntamente com as bacias hidrográficas
observamos o fluxo das águas pelo relevo do
município, identificando três importantes vales. Dois
localizados na Bacia Grande 02, e um localizado na
Bacia Grande 11.
Para compreensão destas
Cartografia B00 em anexo.

informações

ver

a

Esta cartografia correlaciona-se com a Cartografia
A00, e posteriormente à Cartografia E05, que trata
dos esgotos e será analisada posteriormente.
A próxima cartografia analisada representa a
isodeclividade, ele identifica as áreas com inclinação
acentuadas, iguais ou superiores a 30 %.
Essas áreas são inapropriadas para o parcelamento
do solo. Este tipo de declividade dificulta e onera a
urbanização, pela suscetibilidade à instabilidade das
encostas, erosão, retirada da vegetação existente e a
possível movimentação da terra durante intempéries,
ou seja, quaisquer condições climáticas que estejam
mais intensas, tais como o vento, chuva, tempestade,
entre outras.
Na análise elaborada com relação a esta cartografia,
conferimos estas áreas com cuidado e observamos
que no município elas encontram-se em quase sua
totalidade sem urbanização.
Para compreensão destas informações
Cartografia B00-01 em anexo.

ver

a

De acordo com dados do Relatório Técnico dos
serviços geológicos do Brasil - CPRM de 2013, foram
identificadas áreas suscetíveis a riscos de inundação
ou deslizamento.
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Estas áreas foram mapeadas e estão disponíveis para
visualização na cartografia específica. Elas foram
divididas em três categorias para inundações:
inundação, inundação e enxurradas, e inundações e
alagamentos.
Percebemos que a área pertencente a Avenida das
Nações Unidas referente ao Ribeirão das Águas
Quentes e que se estende até a nascente do Morro
Pelado é um importante ponto suscetível a
enxurradas e inundações. Logo, é importante
olharmos este eixo territorial com uma análise
criteriosa sobre o espaço edificado, observando que
uma urbanização dos morros contribuiria ainda mais
para os alagamentos.
Outro ponto importante, é que está área está
parcialmente sobre o Aquífero do Balneário que
também foi mapeado e deve-se observar com cuidado
para a não contaminação de suas águas. Vale
observar também que o crescimento urbano
desenfreado sobre estas áreas pode acarretar em
uma baixa percolação das águas pluviais no solo,
prejudicando o fluxo das águas.

Mapa 2: Mapa do Aquífero do Balneário

Também foi elaborada por inspeção visual
observando a imagem satélite do município, o Mapa
Hidrográfico de Águas de Lindóia. Percebemos como
o mesmo é dotado de uma vasta quantidade de
nascentes e rios.

Resumidamente, o Aquífero do Balneário representa
a localização por onde passa sob a terra e entre
rochas a água que brota nas nascentes do Balneário.
35

Revisão do Plano Diretor de Águas de Lindóia-SP

Com relação a vegetação foi mapeado a cobertura
vegetal expressiva presente em 2010. É fundamental
a compreensão de que a preservação do Aquífero
está associada a preservação da vegetação.
Para compreensão destas
Cartografia B02 em anexo.

informações

ver

a

Outro mapa elaborado representa a associação entre
quatro agentes geográficos pertencentes ao território.
O Aquífero do Balneário, Áreas de Risco, Hidrografia
e Vegetação.

Mapa 3: Mapa da Hidrografia

Com relação as áreas de deslizamento, observamos
que a mesma foi categorizada em três tipos, o
deslizamento rotacional e planar, o deslizamento
planar e enxurras e o deslizamento planar e
processos erosivos intenso. Logo, o controle sobre a
urbanização dessas áreas deve ser efetivo, exigindo
minimamente a mitigação de tais riscos.
Para compreensão destas
Cartografia B01 em anexo.

informações

ver

a
Mapa 4: Mapa do Aquífero com a vegetação e áreas de riscos.
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C - Redes
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Nesta categoria de análise abordaremos o tema
Redes. Este tema tem como objetivo identificar as
redes de transporte e infraestruturas. Mapear a rede
estrutural de mobilidade, os principiais acessos, a
hierarquia viária e terminais rodoviários é de suma
importância no estudo da dinâmica territorial, pois
esta estrutura é definidora do uso do solo e das
densidades habitacionais e demográficas. As demais
redes, de energia, gás e saneamento, são
importantes para verificar as infraestruturas já
disponíveis para ocupação urbana ou eventual
adensamento.
No caso específico da cidade de Águas de Lindóia, foi
elaborado um mapa de análise da hierarquia viária
com apoio nos dados do OpenStreetMap (OSM). Este
sistema de informação é uma base de dados
georreferenciadas aberta. Considerada a maior fonte
informações de hierarquia viária do mundo.

Como via primária temos a Rodovia Engenheiro
Geraldo Mantovani, que liga o território de Lindóia até
Águas de Lindóia e liga a cidade ao estado de Minas
Gerais, interligando o sistema viário até Monte Sião,
passando por dentro da zona edificada da cidade.
A Avenida Monte Sião, a Avenida das Nações Unidas
e o trecho da Rodovia Engenheiro Geraldo Mantovani
que passa por dentro do território urbano, interligando
o Balneário e o Portal da Cidade, foram classificadas
como terciários, apesar de serem importantes vias de
ligação intra-urbanas e extra-urbanas.
Para compreensão destas
Cartografia C00 em anexo.

informações

ver

a

A cartografia dividiu o sistema viário municipal em
quatro principais categorias. Via Primária, Via
Secundária, Via Terciaria e as de âmbito local ou
residencial.
É importante ressaltar que não foi classificado
nenhuma via secundária.
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D – Equipamentos e
Serviços de Interesse
Coletivo
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Os mapeamentos referentes aos equipamentos e
serviços urbanos se faz importante no território para
analisar sua presença e distribuição pelo constructo.
Foram elaboradas cartografias que representam os
mapeamentos da saúde e educação de Águas de
Lindóia.
Com relação a Cartografia que representam as
instituições educacionais, verificamos que o município
apresenta boa distribuição entre os bairros. As
escolas e creches estão bem localizadas
setorialmente.
Para compreensão destas
Cartografia D00 em anexo.

informações

ver

Estas cartografias elaboradas, também foram
observadas por inspeção visual e analisadas
sistematicamente para compreender a sua
interferência de bairro e os possíveis fluxo urbanos até
as mesmas. Destacamos que quando as escolas
estiverem localizadas de forma longínqua de
aglomerados urbanos, o transporte público deverá ser
previsto pela prefeitura até o destino com facilidade.
Segue os respectivos mapas a seguir.

a

O mapeamento referente a cartografia do sistema de
saúde, foram mapeados o hospital como o principal
equipamento de saúde e as duas Unidades Básicas
de Saúde (UBS), A UBS do Bairro Bela Vista e a UBS
do Bairro dos Francos.
Para compreensão destas
Cartografia D01 em anexo.

informações

ver

a
Mapa 5: Mapa com os Equipamentos de Saúde de Águas de Lindóia.
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Observamos nessa apreciação que a maior parte dos
grandes hotéis de Águas de Lindóia se encontram
próximo ao centro histórico e a Rodovia Geraldo
Mantovani. Entretanto a maioria das pousadas
seguem o sentido oposto e se localizam em regiões
mais afastadas com uma maior presença da natureza.

Mapa 6: Mapa com os Equipamentos de Saúde de Águas de Lindóia.

Apesar de serem do setor privado, os principais hotéis
da cidade também foram locados para análise
urbanística, pois são objetos urbanos de grande porte,
influenciadores de tráfico interno e regional, e os
principais empregadores do município.
Deste modo observar como o território se comporta
diante da dinâmica hoteleira é fundamental. Vale
ressaltar que o município atualmente dispõe de
pousadas que também contribuem para o fluxo de
pessoas e para o emprego em todo o seu território.

Mapa 7: Mapas da Rede Hoteleira de Águas de Lindóia.

Outro mapa que gera fluxo dentro da cidade entre a
população, é o mapa denominado “geral impactante”.
Através de inspeção visual neste mapa localizamos
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objetos urbanos que promovem o direcionamento do
tráfico interno dos automóveis no município.
Para elencar essa categoria observamos além do
fluxo, o tamanho do objeto urbano em área
construída.

Mapa 8: Mapas dos Objetos Urbanos de grande porte do Município.
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E – Caracterização
Populacional e Domicílios
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A presente seção de análise do relatório tem como
objetivo identificar o perfil socioeconômico da
população e sua localização no território com base
nos dados do IBGE.
O primeiro mapa que será explanado trata-se do
mapa de densidade populacional. Importante
cartografia que aponta a localização da cidade com
maior concentração de pessoas por setor censitário.
Notamos que Águas de Lindóia como um todo possui
uma baixa densidade. Não ultrapassa 150 pessoas
por hectare.
Para compreensão destas
Cartografia E00 em anexo.

informações

ver

a

Com relação a renda, analisamos através de duas
cartografias elaboradas, o salário percapita e o salário
por família. Identificamos que a maior concentração
de renda se encontra na porção oeste do território em
ambos os mapeamentos.
Para compreensão destas informações
Cartografia E01 e E02 em anexo.

ver

a

Outro fator analisado no município de Águas de
Lindóia e mapeado, foi a média de banheiros por
unidade habitacional.
Nela observamos a variação do número de banheiros
em mapa e principalmente a predominância dos
mesmos em sua localização territorial. Sendo assim,
identificamos que a maioria das residências com mais
banheiros está localizada na porção noroeste da
cidade.
Também observamos a existência de habitações sem
banheiro em alguns locais do município segundo os
dados do IBGE (2010).
Para compreensão destas
Cartografia E03 em anexo.

informações

ver

a

O abastecimento de água municipal segundo o IBGE
para Águas de Lindóia atende toda a mancha urbana.
Apenas algumas áreas rurais são abastecidas por
poços.
Desta forma, no mapa elaborado observamos que a
grande malha urbana está suprida pela rede de água
pelos gráficos ali representados.
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Para compreensão destas
Cartografia E04 em anexo.

informações

ver

a

Segundo o IBGE 2010, temos quase todas as
residências de Águas de Lindóia com coleta de
esgoto. Não são atendidas as residências com
características rurais a leste do município e distantes
da mancha urbana consolidada.
Para compreensão destas
Cartografia E05 em anexo.

informações

ver

a

Foi elaborado uma cartografia que representa o Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). Este índice
é elaborado pela fundação SEADE em parceria com
a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
O Índice pretende oferecer ao gestor público e à
sociedade uma visão mais detalhada das condições
de vida do seu município, com a identificação e a
localização espacial das áreas que abrigam os
segmentos populacionais mais vulnerábeis à pobreza.

O IPVS 2010 aprofunda o diagnóstico realizado pela
edição de 2000, ao incorporar a renda domiciliar per
capita como um componente do indicador, a situação
de aglomerado subnormal (favela) do setor censitário
e sua localização: urbana ou rural. Assim, é possível
identificar com maior precisão do que a versão
anterior parcelas de territórios dos municípios mais
desenvolvidos do Estado que abrigam segmentos
populacionais expostos a diferentes graus de
vulnerabilidade social.
Percebemos que a maioria do território se encontra
com vulnerabilidade muito baixa, parte com
vulnerabilidade média e uma porção com
vulnerabilidade alta.
Para compreensão destas
Cartografia E03 em anexo.

informações

ver

a

Este objetivo é alcançado por meio de uma tipologia
de situações de vulnerabilidade que considera, além
dos indicadores de renda, outros referentes à
escolaridade e ao ciclo de vida familiar, identificando
áreas
geográficas
segundo
os
graus
de
vulnerabilidade de sua população residente.
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F – Caracterização
Econômica
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O relatório também abrange a análise referente a
caracterização econômica. Este mapeamento é
importante para compreender as centralidades
urbanas e o desenvolvimento territorial.
Vale ressaltar o texto anterior no início deste relatório
que tece informações a respeito da formação
territorial de Águas de Lindóia.
De acordo com o mapa cartográfico elaborado,
analisamos os dados projetados sobre o território e
foram identificados três tipos de centralidades
urbanas. As centralidades lineares, isto é, as que são
formadas em torno de uma via, ou seja, estruturadas
a partir dela; as pontuais, que são os pontos de
equipamentos que por si só são capazes de atraírem
fluxos e as centralidade de manchas. Essas
centralidades são formadas pela confluência entre
linhas e pontos.

Brasil, e parte da Rua Campinas e da Rua
Jaboticabal. Elas também representam centralidade
lineares de bairro.
Como centralidades pontuais, podemos colocar todos
os equipamentos públicos. Destacando a Prefeitura
Municipal, o Hospital Francisco Tozzi e o Balneário
Municipal, este de âmbito regional.
Identificamos apenas uma mancha como grande
centralidade, que seria a região do aglomerado
urbanos mais antigo da cidade.
Para compreensão destas
Cartografia F00 em anexo.

informações

ver

a

Como definição de centralidade podemos definir a
partir de pontos com presença de comércio e serviços
de impacto relevante e geram fluxo de âmbito
municipal ou regional.
Como centralidades lineares identificamos a Avenida
das Nações, a Rodovia Geraldo Mantovani em três
pontos específicos, a Rua São Paulo, a Avenida
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G – Compartimentação
Territorial
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Nesta parte do relatório entraremos nas questões
antrópicas, ou seja, o homem atuando sobre o
território.
Foi analisado na Compartimentação Territorial o
zoneamento existente, na Lei n° 1.581 de 14/04/87.
Este zoneamento é dividido em 9 (nove) zonas
territoriais demarcadas em planta. Cada zona possui
sua parametrização urbanística construtiva.
Essas Zonas estão sendo analisadas durante todo o
processo de elaboração do Plano Diretor, inclusive
será observada com todo cuidado na próxima etapa
(etapa 03), que representa a fase propositiva e
diretrizes, e nas audiências públicas com a
participação de toda a população.
Os mapas com as referidas zonas foram digitalizados
para análise.
Para compreensão destas
Cartografia G00 em anexo.

informações

ver

Mapa 9 - Mapa Zoneamento Atual

Sobrepomos para análise do zoneamento o mapa da
hidrografia. Este mapa aponta como a zona urbana se
desenvolveu sobra as zonas projetadas e sua relação
com o sistema hídrico.

a
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Mapa 10 - Mapa Zoneamento e Sistema Hídrico

Mapa 11 - Mapa Zoneamento e Vegetação Significativa

Da mesma forma, para análise mais aprofundada,
sobrepomos a vegetação, o aquífero do Balneário
Municipal e as Áreas de Risco da cidade de Águas de
Lindóia. Estes fatores permitiram observar como o
território
se
desenvolveu
urbanisticamente,
principalmente com o mapa da mancha urbana que
será apresentado.
Observamos nestas cartografias a noção da
urbanidade construtiva de Águas de Lindóia e como
ela contribui para a da fase posterior, a propositiva.
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Mapa 12: Mapa Zoneamento e Aquífero Balneário

Mapa 13: Mapa Zoneamento e Zonas de Riscos
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Mapa 14: Mapa Zoneamento com Zona Rural

Mapa 15: Mapa do Tecido Urbano Consolidado
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Conclusão
A análise técnica permitiu uma boa compreensão do
território; que apesar da topografia acidentada que
poderia ter dificultado sua urbanização, as vias e as
edificações existentes acompanham o relevo e
possuem uma boa estrutura urbana, com um sistema
viário compatível com a topografia. Isto se deve por
bons planos de desenvolvimento urbano elaborados
no início da formação do território.

urbanização. Logo, existem construções localizadas
em zonas não permitidas.

Mesmo a localidade não estando presente nas áreas
de preservação estadual, possui uma boa cobertura
vegetal, esta que juntamente com a arquitetura típica
das edificações compõem um belo cenário urbano.

Observamos o território atual de Águas de Lindóia
como um “Sistema de Parques”, único e imponente
com relação a dimensão do município. Este parque foi
pretendido pelos planos de 1942 e 1956, que o
conceituaram, o projetaram, o resguardaram, e
posteriormente foi mantido na virtuosa Lei de Uso e
Ocupação de 1987.

Com relação aos dados econômicos e sociais,
quando comparados com seus pares, Águas de
Lindóia apresenta bons índices.
Contudo, percebe se que ocorrem dificuldades para
aplicação da lei de zoneamento em situações
concretas com relação a fiscalização de
empreendimentos construídos em zonas restritas a

Há distorções entre os objetivos do regramento e a
realidade construída. Para resolver este problema a
lei deve ser melhorada a fim de conter as
irregularidades construtivas no município como um
todo.

Estes amplos espaços urbanos são o grande elo do
desenvolvimento equilibrado da cidade e como o
grande centralizador do crescimento urbano ao longo
do tempo, conseguindo manter as caraterísticas
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históricas de uma cidade com uma bela paisagem
urbana em sua topografia sinuosa.
Enfatizamos como os morros que rodeiam a cidade se
mantêm verdes em sua maioria, vale ressaltar que
foram desmatados pelas plantações de café no século
passado. Assim, verifica-se que a mata foi
reconstituída em muitos pontos. O resguardo destas
encostas é fundamental para o equilíbrio ambiental da
cidade.
O “Parque Balneário” na região central funciona como
o grande ponto deste sistema de parques, do qual é
responsável por diversas visuais dos morros.
Portanto, concluímos que Águas de Lindóia possui um
Sistema Verde incrível, que abrange projetos urbanos
de grande impacto na cidade, como a Praça Adhemar
de Barros, pertencente ao eixo verde, que
compreende desde a Praça Vicente Rizzo até o
Cavalinho Branco (Parque Balneário – PB –
denominação do Plano de Luís Saia para Águas de
Lindóia em 1956), a Avenida das Nações Unidas que

qualifica a cidade como um eixo de fluxo norteador a
esses parques e organizador do trágico urbano, e,
principalmente,
os
morros
preservados
de
empreendimentos que caso urbanizados alterariam
drasticamente a sua bela paisagem.
Estes
locais
supracitados,
conjuntamente,
correspondem a uma paisagem urbana agradável,
esteticamente bonita e contemplativa, que apoia
Águas de Lindóia no cenário nacional como grande
ponto turístico. Localidade única no país que
harmoniza a paisagem projetada com paisagem
natural.
O Novo Plano Diretor é um mecanismo orientado para
o futuro do município, ele possibilita uma melhoria nas
condições urbanas, na qualidade de vida da
população mais carente, que sofre com problemas de
moradias, na melhoria do saneamento básico,
melhorias no controle ambiental, na mobilidade
urbana, nas questões fundiárias, entre outras. Prever
uma paisagem resguardada e protegida também é um
dos focos deste trabalho, pois sem ela perderemos
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nosso principal atrativo de fluxo, o turismo, que é o
grande empregador de nossa cidade através de seus
hotéis e pousadas, movimentando nossa economia.
Embora a análise técnica possa subsidiar um bom
conhecimento do território, o cidadão é fundamental
neste processo, participando com as demandas,
principalmente na fase propositiva para uma cidade
melhor e mais justa.
Como o território possui muitas variáveis e nuances
este relatório não consegue abranger todas as
questões possíveis. A análise focou em evidenciar os
principais aspectos urbanísticos do município. O
diagnóstico do município será continuo até o final do
processo e este relatório representa o que foi feito até
o presente momento. Contribuições analíticas de
Águas de Lindóia serão muito bem-vindas para o bom
encaminhamento do Plano Diretor.

a próxima fase de elaboração deste trabalho, a etapa
de diretrizes e proposições
É importante ressaltar que o mapeamento de Águas
de Lindóia se restringiam, em sua grande maioria, a
cartografias impressas e antigas. Durante este
trabalho foi elaborada a maior série de cartografias
digitalizadas e georreferenciados em todos os
aspectos urbanístico, social, territorial, regional,
natural, geográfico, constructo, entre outros, da
cidade de Águas de Lindóia até o presente momento.
Por fim, notamos que o novo plano diretor da cidade
será preponderante para resguardar o território e
equilibrar o desenvolvimento sócio-espacial, lançando
um olhar para o futuro da cidade, qualificando-a em
termos urbanísticos e estéticos, em uma ampla
convergência equilibrada entre arquitetura, cidade e
paisagem.

Estas informações aqui presentes com os dados que
ainda serão obtidos serão responsáveis para conduzir
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Referências Dados Cartográficos
OBS: As fontes de dados cartográficas estão registradas nas
cartografias em anexo;
As imagens deste relatório foram acessadas no site
www.vivaaguasdelindoia.com.br durante a elaboração deste
trabalho.

Referências Bibliográficas
MANTOVANI, S. Arquitetura, cidade e paisagem: a construção da
cidade moderna de Águas de Lindóia através da atuação de
Oswaldo Bratke, Luís Saia, e Roberto Burle Marx. Dissertação
de Mestrado. PUC-Campinas, Campinas, 2017.
MANTOVANI, S. COSTA, Luiz Augusto Maia. The Relation between
Nature, Landscape and Urban Space in the Projects of Roberto
Burle Marx for the city of Águas de Lindóia, Brazil. Seul, UIA,
2017.

56

Revisão do Plano Diretor de Águas de Lindóia-SP

Anexos
Cartografias Elaboradas

A

A00

A. Inserção Regional

B

Inserção Regional

B. Configuração Territorial

C

Hidrografia, bacias e subbacias

C00

B00
A01
A02

Inserção Regional

Levantamento planialtimétrico

Unidades de Conservação Estaduais

hipsometria

C. Redes

Hierarquia viária funcional
Hierarquia viária funcional Open Street Map 2017

D

D00

E. Equipamentos e serviços de
interesse coletivo

Equipamentos Educacionais

E

E00

E. Caracterização
Populacional e Domicílios

F

População total urbana e rural

F00

Salário per capta (Rendimento
dividido por pessoas)

Declividade em %

E02

Salário por família (Rendimento
dividido por domicílio)

D01

Equipamentos de Saúde

A03
A04

IPRS - Índice Paulista de
Responsabilidade Social em 2014

B01

Suscetibilidade a Movimento
Gravitacionais de Massa e
Inundações

E03

Domicílios com banheiros

A05

ICTEM e IAP

B02

Vegetação em 2010

E04

Domicílios com rede de água - 2010

A06

E05

Domicílios com rede de esgoto 2010
Índice Paulista de Vulnerabilidade
Social – IPVS

A08

Empregos Formais, por Setores de
Atividade Econômica 2016
Produto Interno Bruto e Produto
Interno Bruto per Capita - 2015
MCMV - Valores (em Reais) e Faixas
aplicadas

A09

Malha Fundiária do Brasil

A07

Centralidades

G

G00

G. Compartimentação
territorial

Zoneamento

Densidade populacional

E01

Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal, por Dimensões 2010

B00-01

F. Caracterização
econômica

E06
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