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INTRODUÇÃO À PESQUISA 

Este trabalho abordou o Município de Capivari, interior de São Paulo, como 

estudo de caso para a aplicação de novos conceitos em um projeto de desenho 

urbano voltado para as características e necessidades dos pequenos 

municípios.  

Este projeto poderá ser realizado em diversas etapas de acordo com as 

possibilidades do município, que atualmente não possui recursos financeiros 

para grandes intervenções. 

Objetivos 
O objetivo principal deste trabalho é apresentar um projeto de desenho 

urbano para tornar a cidade de Capivari mais saudável, assim como as 

pessoas que lá habitam. Para isso serão utilizados os conceitos de 

“Sustentabilidade” e “Qualidade de Vida”.

O desenho urbano proposto além de proporcionar qualidade de vida e 

sustentabilidade, pretende possibilitar um espaço para o lazer no período 

noturno, que a cidade perdeu ao longo do tempo (que é um desejo dos jovens), 

e indiretamente aumentar as possibilidades de trabalho e renda, umas das 

carências da cidade. O projeto deverá também ser de custo acessível.  

O trabalho busca também ressaltar os cuidados que se deve ter com os 

municípios pequenos, onde vive a maioria dos brasileiros, pois muitos destes 

municípios não possuem ambiente urbano equipado para proporcionar 

qualidade de vida e as perspectivas de crescimento rápido podem fazer com se 

tornem cidades médias e grandes com as mesmas carências em qualidade de 

vida. 

Metodologia 
A revisão bibliográfica, tomou por base alguns autores como Maria Ceccato 

Mendes, Rosilda Mendes, Ana Cláudia Garabeli Cavalli Kluthcovsky e Angela 

Maria Magosso Takayanagui, e consultando sites como a “Plataforma Cidades 

Sustentáveis”, possibilitou o embasamento teórico da pesquisa, principalmente 

quanto aos temas: “Qualidade de vida”, Municípios Saudáveis” e 

“Sustentabilidade”. 
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Para a área de estudos escolhida, o Município de Capivari, foram 

consultados os órgão municipais, como a Secretaria da Juventude, Esporte e 

Lazer, a Secretaria de Planejamento e Obras, a Secretaria de Cultura Lazer e 

Turismo e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), assim como mapas 

e bases de dados da Prefeitura de Capivari e do IBGE, possibilitando o 

reconhecimento da área, solo, hidrografia, infraestrutura existente, etc. 

Foram realizados levantamentos fotográficos nos locais de trabalho, 

esporte, lazer, cultura e comércio, assim como de sua hidrografia e vegetação. 

As fotografias foram feitas em dias aleatórios ou em dias alternados para 

melhor visualização do que se pretendia mostrar. 

A pesquisa com os moradores consistiu na elaboração de entrevistas e 

observações de campo onde foram levantadas as necessidades, usos e 

freqüência nos locais visitados. 

Todo este material possibilitou o desenvolvimento de um projeto de 

desenho urbano, utilizando as plataformas gráficas de desenho. 
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1. EMBASAMENTO TEÓRICO 

Os termos “Qualidade de Vida”, “Municípios Saudáveis” e “Sustentabilidade”

se confundem em alguns pontos. Divulgados através dos principais meios de 

comunicação, que mostram exemplos de projetos realizados em todo o mundo, 

estes conceitos se tornam cada dia mais populares e são apontados como 

solução para muitos problemas encontrados nas cidades, grandes, médias e 

também em pequenas, como o exemplo que será apresentado neste trabalho.  

Apesar da grande divulgação, a maior parte dos trabalhos publicados sobre 

estes conceitos são publicações em sites da internet. 

1.1 Qualidade de vida
Não existe um consenso sobre a definição do termo “Qualidade de Vida”

que em diferentes épocas foi relacionado a várias idéias.  

As primeiras citações registradas ocorreram em 1920, quando Pigou1 em 

um livro sobre economia e bem estar, discutia o suporte governamental para as 

pessoas de classes sociais menos favorecidas. Em 1964 foi utilizado pelo 

então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson que declarou: “... os 

objetivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só 

podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às 

pessoas”. Após a Segunda Guerra Mundial o termo passou a ser utilizado 

como noção de sucesso associado à melhoria do padrão de vida, 

principalmente na obtenção de bens materiais. (KLUTHCOVSKY e 

TAKAYANAGUI, 2007). 

Com o passar dos anos “Qualidade de vida” passou a significar o quanto 

uma sociedade havia se desenvolvido economicamente. Algum tempo depois, 

a discussão foi ampliada à saúde através da disseminação do termo ligado a 

aspectos de saúde corporal, como exercícios físicos e boa alimentação.  

A possibilidade de relacionamento social, acesso à cultura e lazer e 

conceitos subjetivos como felicidade, satisfação e realização pessoal, foram 

1 Pigou, Arthur Cecil (1877-1959)  escreveu “The Economics of Welfare” em 1920. 
Disponível em http://www.corecon-rj.org.br/Grandes_Economistas. Acesso Agosto de 2011. 
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incorporados posteriormente e seriam bens capazes de promover o 

desenvolvimento de cada ser humano.   

Cada vez mais solicitada no cotidiano das pessoas, que trabalham muito e 

possuem pouco tempo para se cuidar, a qualidade de vida tornou-se um tema 

atual, constando em documentários de televisão e em estudos científicos nas 

áreas médica, sociológica, e mais recentemente empregada no planejamento 

urbano, na melhoria das condições de vida na cidade, considerando o indivíduo

que vive nela como uma pessoa.

Por muito tempo pensou-se na cidade como um ambiente que deveria 

comportar o desenvolvimento econômico e proporcionar meios de 

sobrevivência a seus habitantes. Implantava-se espaços de cultura, esporte e 

lazer, habitação, transporte e etc., mas não com a preocupação de como o 

usuário se sentiria ao utilizá-los, se ele realmente desejava, se faltava algo, se 

havia inclusão e convívio social. (MOREIRA, 2006). 

Pensava-se apenas em promover condições de vida aos indivíduos, sem 

verificar se esses meios iam além da sobrevivência e proporcionavam saúde 

ou buscavam atender necessidades de relação, integração social e 

desenvolvimento emocional das pessoas, por exemplo.

Dessa forma distingue-se o indivíduo que necessita das condições básicas 

para sobreviver, da pessoa que necessita, além dos bens materiais para viver 

bem, dos bens subjetivos para viver com qualidade. (MOREIRA, 2006). 

“Com estas considerações, podemos então sugerir o seguinte ponto: a 

qualidade de vida possui uma relação direta tanto com os elementos 

subjetivos, geradores de bem-estar, quanto com os elementos objetivos (bens 

materiais e serviços, indispensáveis para a manutenção da dignidade 

humana). Mais uma vez, insistindo que o bem-estar e os elementos objetivos 

não podem ser desmembrados de um contexto histórico e social.” (MOREIRA, 

2006). 

1.2 Municípios Saudáveis

Os princípios de “Qualidade de Vida” e “Municípios Saudáveis” atualmente 

se confundem quando aplicados ao meio onde vivemos, pois não há como 

pensar em qualidade de vida das pessoas sem pensar que o ambiente onde 
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elas vivem, seja urbano ou rural, necessita ser trabalhado de maneira 

saudável. 

O conceito de “Município Saudável” começou a ser discutido em 1978 em 

Toronto, Canadá, quando um comitê de planejamento publicou o informe: “A

saúde pública nos anos 80, onde foram estabelecidas linhas de ação política e 

social e de desenvolvimento comunitário no nível local, como resposta aos 

problemas mais prevalecentes de saúde pública naquele momento.”

(ADRIANO, 2000). 

“Esses delineamentos tiveram origem no Informe Lalonde (1996), que 

propunha um novo enfoque para a saúde pública do Canadá. Segundo esta 

nova concepção, a saúde estaria constituída por quatro elementos principais: a 

biologia humana, o meio ambiente, os hábitos ou estilos de vida e a 

organização dos serviços de saúde. Sob esta visão era possível uma análise 

mais integral da saúde da população”. (ADRIANO, 2000). 

Em 1986 foi organizada a “I Conferência Internacional pela Promoção da 

Saúde” pelo governo canadense e a Associação Canadense de Saúde Pública. 

A conferência teve como produto a carta de Ottawa que, subscrita por 38 

países, fez com que a promoção da saúde fosse cada vez mais considerada 

nas políticas de saúde dos países, inclusive na América Latina, onde foi 

adotada pela Organização Mundial de Saúde/Organização Pan-Americana de 

Saúde – OMS/OPAS, como uma das estratégias para orientar os trabalhos de 

cooperação técnica na década de 1990. (ADRIANO, 2000). 

“Um município saudável, de acordo com a OPAS, é aquele em que as 

autoridades políticas e civis, as instituições e organizações públicas e privadas, 

os proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade dedicam constantes 

esforços para melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da população; 

estabelecem uma relação harmoniosa com o meio ambiente físico e natural e 

expandem os recursos comunitários para melhorar a convivência, desenvolver 

a solidariedade, a co-gestão e a democracia” (ADRIANO, 2000). 

Segundo a OMS (1995), para que um município se torne saudável ele deve 

esforçar-se para proporcionar: 

1) um ambiente físico limpo e seguro; 

2) um ecossistema estável e sustentável; 
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3) alto suporte social, sem exploração; 

4) alto grau de participação social; 

5) necessidades básicas satisfeitas; 

6) acesso a experiências, recursos, contatos, interações e comunicações; 

7) economia local diversificada e inovativa; 

8) orgulho e respeito pela herança biológica e cultural; 

9) serviços de saúde acessíveis a todos e 

10) alto nível de saúde 

A Organização Mundial de Saúde sugere que o processo, mesmo que 

dependa dos governos locais para ser realizado devido aos investimentos em 

infraestrutura, não deve estar sujeito às mudanças de governo. Para garantir 

esta independência, deve ser realizado de forma a proporcionar participação 

social.  

A efetivação do processo de transformação de um município em “Município 

Saudável” ocorre através de um “contrato social” (ADRIANO, 2000), onde os 

setores e segmentos sociais assumem um compromisso em torno das 

soluções previstas de acordo com a estratégia de operacionalização da 

promoção de saúde no nível local, cujo objetivo maior é a melhoria na 

qualidade de vida da população através da interação das diversas políticas 

sociais.  

A forma de “ação intersetorial” (ADRIANO, 2000), no gerenciamento das 

cidades, para superar a fragmentação das políticas considerando o cidadão na 

sua totalidade, através de um planejamento articulado das ações e serviços, 

assim como mudanças de valores e cultura, dentro e fora do ambiente público 

de governo. 

O processo de construção de municípios saudáveis, segundo a OPAS2

(1996), dá-se através das seguintes fases: 

1) Declaração pública de compromisso do governo local por avançar para a 

meta de ser um município saudável; 

2) Criação e funcionamento de um comitê inter setorial; 

2 OPAS – Organização Panamericana de Saúde. Disponível em http:// 
http://www.radarciencia.org. Acesso em maio/2011.
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3) Elaboração de um diagnóstico com a participação dos cidadãos e 

instituições locais; 

4) Implementação de um plano consensual estabelecendo prioridades e 

recursos; 

5) Estabelecimento de um sistema de informação para o monitoramento e a 

avaliação no nível local. 

1.3 Sustentabilidade  
A utilização do termo “Desenvolvimento Sustentável” surgiu na Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro, a Eco-92. A busca pelo equilíbrio entre a preservação da natureza e o 

avanço econômico foi base para a criação da Agenda 21, em que 170 países, 

comprometeram-se em cumprir um conjunto de metas para a criação de um 

mundo equilibrado.3

Através deste pensamento, um município sustentável seria aquele capaz de se 

desenvolver em todos os setores e prejudicar o mínimo possível o “equilíbrio 

entre as comunidades humanas e o meio ambiente, bem como toda a biosfera 

que depende desta relação”. 4

Com o crescimento mundial da população urbana, que em 2050 deverá ser 

de 75% e no Brasil é de 85%, a sustentabilidade se torna cada vez mais 

prioridade nas políticas públicas, pois além do aumento no número de 

habitantes, outros aumentos serão proporcionais. 

O consumo de energia e a produção de resíduos nas cidades, serão alguns 

destes aumentos, que ao serem comparados aos valores mundiais 

corresponderão ao consumo de energia de 2/3 e a produção de 75% dos 

resíduos. 5

Segundo a publicação da “Rede Social Brasileira por Cidades Justas e 

Sustentáveis”, “... neste contexto, falar de dignidade humana, equidade e 

justiça social, segurança, trabalho, educação, economia, mudanças climáticas, 

3 Disponível em http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt2.html. Acesso em 
junho/2011. 

4 Disponível em http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt2.html. Acesso em 
junho/2011.

5 Disponível em http://rededecidades.ning.com/. Acesso em junho/2011.  
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saúde, meio ambiente, enfim, de qualidade de vida, é falar de cidade 

sustentáveis”.6

Sob esta perspectiva, a sustentabilidade complementaria um município 

saudável, pois ao atingir eficiência nos processos de planejamento, produção e 

descarte dos resíduos, de forma ecologicamente correta e saudável, o 

município se tornaria mais saudável e isso se refletiria em qualidade de vida às 

pessoas.

O processo para a transformação de um município em município 

sustentável tem início com o mapeamento do impacto das atividades do 

homem sobre os ecossistemas, segundo o pensamento sustentável, a cidade 

deve saber o que consome e se responsabilizar pela proteção e regeneração 

dos ecossistemas.7

Um dos instrumentos que podem ser utilizados como ferramenta para este 

mapeamento é a “Pegada Ecológica”.

O pensamento sustentável iniciou o questionamento sobre o desgaste que 

infligimos ao planeta causado por produtos, bens e serviços que sustentam 

nosso estilo de vida, que gerou uma estimativa chamada de “Pegada 

Ecológica, desenvolvida através de estudos dos “vários tipos de territórios 

produtivos (agrícola, pastagens, oceanos, florestas, áreas construídas) e as 

diversas  formas de consumo (alimentação, habitação, energia, bens e 

serviços, transporte e outros). As tecnologias utilizadas e o tamanho das 

populações também fazer parte do calculo, além das “áreas usadas para 

receber os detritos e resíduos gerados e a reserva de uma quantidade de terra 

e água para a própria natureza, ou seja, para os animais, as plantas e os 

ecossistemas onde vivem, garantindo a manutenção da biodiversidade”. O 

estudo pretende demonstrar em hectares o ‘rastro’ “que uma pessoa ou toda 

uma sociedade ‘utiliza’ em média para se sustentar”.8

6 Disponível em http://rededecidades.ning.com/. Acesso em junho/2011.  

7 Disponível em http://rededecidades.ning.com/. Acesso em junho/2011. 

8 Disponível em http://wwf.org.br/wwf_brasil/pegada_ecologica/. Acesso em julho 2011. 
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Após levantamentos como estes a fase seguinte é a criação de políticas e 

ações para o desenvolvimento sustentável, compatibilizando ”o bem estar e as 

necessidades básicas das atuais gerações com as futuras.”9

Por muito tempo pensou-se apenas no bem estar presente e quando se 

pensava em futuro, este era limitado ao “nosso futuro”.

Pensar de forma sustentável é pensar no futuro das próximas gerações e 

esta nova forma de pensar necessita da mudança de hábitos que começam em 

nosso próprio cotidiano. “O nosso cotidiano representa uma parte fundamental 

da mudança cultural. É necessário estabelecer hábitos e costumes de vida 

simples e ecológicos. O que significa caminhar para um estilo de vida integrado 

e equilibrado com o meio ambiente em todos os aspectos básicos de nossas 

vidas, como transporte, saúde, alimentação, educação, habitação, entre tantos 

outros.”10

2. ÁREA DE ESTUDO 

2.1 Municípios pequenos e os conceitos apresentados. 
Os projetos encontrados como exemplos dos conceitos abordados neste 

trabalho são geralmente aplicados em municípios considerados médios ou 

grandes, pois devido ao rápido crescimento econômico e urbano que tiveram 

não houve tempo e talvez interesse para se pensar em qualidade de vida. 

Atualmente a situação que alguns desses municípios médios e grandes se 

encontram, faz com que projetos com estas características sejam realizados 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas, como também resgatar as 

características “de cidade”.

Resgatar a cidade das pessoas, onde também se anda a pé, onde existe 

verde e a relação com a natureza é harmônica, onde as pessoas também se 

relacionam fora das suas necessidades financeiras, onde o ar é saudável, onde 

todo o processo produtivo e de consumo ocorre de forma sustentável e sem 

sacrifícios, seja da natureza ou de outras pessoas, se faz cada vez mais 

necessário.  

9 Disponível em http://rededecidades.ning.com/. Acesso em junho/2011. 

10 Disponível em http://rededecidades.ning.com/. Acesso em junho/2011.
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Apesar dos conceitos adquirirem relevância cada vez maior, ainda existe 

muitos municípios que estão à margem destes projetos. 

Nos pequenos municípios, com até 50 mil habitantes, estes conceitos 

raramente são empregados e a razão desta utilização tão baixa pode ser a 

tradicional qualidade de vida atribuída a estes municípios e representada pelos 

famosos “portões baixos” (que já possuíram) e questões de escala e de 

representatividade. 

A tradicional atribuição de cidades “boas de se morar” associada a 

comparações realizadas com cidades maiores atrapalha a visualização dos 

problemas e da crescente perda de qualidade de vida das cidades de pequeno  

porte.  

A aparente baixa representatividade que possuem estes pequenos 

municípios é devido à sua economia, em muitos casos, basicamente agrícola e 

dependente de uma monocultura, ao baixo número de habitantes ou talvez pelo 

pequeno espaço territorial que ocupam, em comparação com os municípios 

médios, grandes e, as cidades metrópoles (cada vez maiores em número). Em 

primeira análise, pode-se pensar que investimentos em municípios deste porte 

não sejam economicamente atrativos. 

Um estudo realizado por CRIVELARO (2007) revela que projetos nos 

pequenos municípios11 se justificam, pois:  

 A maioria dos municípios existentes no Brasil tem até 50 mil habitantes; 

 A área em extensão representada por estes municípios é um relevante 

fator para a preservação,conservação e apropriação de grande parte 

dos recursos naturais; 

 A produção de matérias-primas e recursos de abastecimento, como 

também a pequena produção agropecuária familiar, dá-se sobretudo nos 

pequenos municípios;  

 Há uma escassez de pesquisas encarando-os como objeto de estudo;  

 A difusão de problemas eminentemente das médias e grandes cidades, 

do modo de vida urbano, como o trânsito congestionado, a insegurança 

urbana, as enchentes, o desemprego, a pobreza, etc. 

11 Conforme Crivelaro (2007) citando Wanderley (2001), a pesquisa sobre os pequenos 
municípios parece permanecer à margem do interesse dos pesquisadores, sem que se formule 
sobre eles uma reflexão mais sistemática. 
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Entre os problemas decorrentes da falta de planejamento urbano, podemos 

citar os alagamentos, crescentes emissões de CO2 por causo do grande uso 

dos motores como provedores de transportes, insegurança causada pelo 

crescente aumento das taxas de violência, má distribuição de renda, falta de 

capacitação profissional, ocupações irregulares e autoconstruções e a poluição 

do ar, da água e visual. Alguns destes problemas podemos considerar como de 

cidades grandes, mas já estão sendo observados em cidades de menor porte 

como será apresentado no estudo de caso realizado na cidade de Capivari, 

localizada no interior de São Paulo. 

2.2 O Município de Capivari – SP 

Figura 1: Localização do Município de Capivari. Fonte: http://simbolosnacionais.blogspot.com 

Distante 108 km da Capital Paulista, o Município de Capivari possui 323km² 

de área e uma população de 48.573 mil habitantes, correspondendo à 

densidade demográfica de 150h/km². (Censo parcial de 2010). 

A cidade atualmente ocupa apenas uma pequena parte deste território (ver 

figura 2) onde concentra grande parte da população, 45.901 pessoas, sendo o 

restante, 2.672 pessoas, moradoras da zona rural (Censo parcial de 2010). 

Capivari 

São Paulo - Capital 
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Figura 2: Território. Fonte: Secretária de Planejamento e Obras. 

A história de Capivari começou no século XVI quando aventureiros em 

busca das jazidas de ouro recém descobertas em Cuiabá passaram pelas vias 

fluviais da região, pois a mata era muito densa e os Ituanos souberem que 

estas paragens ofereciam obstáculos à sobrevivência e começaram a utilizar 

Zona Rural Perímetro Urbano Áreas de expansão 

Mombuca 

Rafard 
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como presídio onde atualmente é o Município de Piracicaba. Estes criminosos 

ituanos, que eram apenas presos políticos contrários ao domínio de Itu pelos 

portugueses, não conseguiam voltar a cidade de origem e diante da fartura de 

peixes e caças que o Rio Capivari oferecia, permaneceram e formaram um 

povoado. (GRELLET) 

A ocupação foi crescendo e tornou-se freguesia (equivalente a Distrito) em 

1826 e em 1832 recebeu a denominação de Vila de São João Batista do 

Capivari de Baixo. Pelo rápido desenvolvimento econômico com o cultivo do 

açúcar, cereais, algodão, chá e café, “em 1874 foi instalada a Comarca e, em 

1905 o nome do Município foi simplificado apenas para Capivari (do Tupi, 

Capivar-y, o rio das capivaras)”. 12

Os territórios dos atuais municípios de Rafard e Mombuca pertenceram ao 

município de Capivari até o ano de 1965. Após a emancipação, as antigas vilas 

ganharam independência política e administrativa, porém continuaram 

dependentes de Capivari para realizarem algumas funções, como utilização do 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia, comércio, serviços, entre outros.  

Figura 3: Cidade e Entorno 

Capivari e seus antigos territórios (Rafard e Mombuca) e cidades limítrofes (Rafard, Mombuca, 

Rio das Pedras, Santa Bárbara D’Oeste, Monte Mor, Elias Fausto e Porto Feliz). Em azul a 

região de Piracicaba, em amarelo a região de Sorocaba e em cinza a região de Campinas. 

Fonte: Imagens da web. 

12 IBGE Cidades. Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/ . Acesso em Novembro/ 
2011 
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Economicamente, Capivari possui um Produto Interno Bruto (PIB) no valor 

anual de 809.809 milhões de reais e um PIB Per Capita, a preços corrrentes, 

de 17.638,91 reais (IBGE – Censo Demográfico parcial, 2010), muito próximo 

das cidades da região que foram destaques na reportagem sobre Cidades 

Médias da Revista Veja da Editora Abril.13

Entre as cidades da reportagem, Hortolândia da região de Campinas foi 

destaque como a cidade média que mais cresce no Brasil. Com 205 mil 

habitantes, PIB de 4 bilhões, renda per capita anual de 21mil reais, e 

crescimento anual de 22,6% impulsionado pela indústria ferroviária e de 

computação, Hortolândia se destacou como um pólo tecnológico. Na mesma 

reportagem, Rio Claro, região de Piracicaba, de 192mil habitantes, PIB de 3.5 

Bilhões e a mesma renda per capita de Hortolândia, porém com crescimento 

anual é um pouco menor, 6%, tem como perspectiva se tornar uma cidade pólo 

de tecnologia médica.

Foi também destaque nesta edição Piracicaba, Indaiatuba e Itu no setor de 

indústria automobilística.  

 As cidades mencionadas ficam próximas a Capivari, no máximo à uma 

hora de viagem.  

A aparente semelhança entre o PIB per capita de Hortolândia, Rio Claro e 

Capivari, ao ser analisada mais profundamente através dos dados divulgados 

pelo último Censo realizado (IBGE, 2010) demonstram algumas contradições. 

De acordo com a pesquisa do Censo, o valor adicionado bruto, a preços 

correntes, para os três setores da economia de Capivari são os seguintes: 

Agropecuária R$ 10.892,00, Indústria R$ 291.797,00 e Serviços R$ 

391.917,00, porém 1.616 empresas estão cadastradas na Central de Empresas 

e empregam 13.971 pessoas.  

Dessa forma, podemos tirar algumas conclusões. Os setores que mais 

geram riquezas e possuem salários mais altos, indústria e serviços, empregam 

apenas 28,76% da população enquanto o restante da população seria 

representado pelos próprios empresários ou estariam no setor informal ou 

agropecuário, representado pela cana de açúcar como produto de maior 

produção. 

13 Disponível em: http://veja.abril.com.br/arquivo.shtml acesso em junho/2011.
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A cana de açúcar ocupa a maior parte dos campos agricultáveis e abastece 

a única usina do município a Usina Bom Retiro e outras 2 usinas da região, 

Usinas Rafard e São Francisco nos municípios de Rafard e Elias Fausto 

respectivamente. As usinas pertencem a grupos nacionais com ações 

internacionais, porém a maior parte dos empregos disponibilizados no 

município, correspondem aos diretamente ligados à lavoura, sendo a maior 

parte deles temporários, de acordo com a safra. 

As atividades nos canaviais geram muitos empregos, que mesmo sazonais, 

oferecem trabalho a grande número de pessoas, cujas famílias vivem dessa 

renda.  

Os baixos salários pagos na lavoura diminuem a média salarial do 

município, que segundo o site da prefeitura14 é de 415 reais, abaixo do salário 

mínimo vigente.  

Assim, mesmo possuindo um PIB per capita relativamente bom, 

comparando-o com as cidades em destaque na região, Capivari possui uma 

renda média muito baixa, o que demonstra algumas carências da cidade, como 

a baixa qualificação de muitos trabalhadores da cidade. 

O trabalho nos canaviais por muitos anos buscou mão de obra em outras 

regiões e estados para realizarem a colheita, e vários destes imigrantes 

passaram a morar na cidade, o que além de aumentar a utilização dos serviços 

públicos que não estavam preparados para este novo número de pessoas, 

também aumentaram a carência por qualificação profissional por causa do 

baixo nível de instrução. 

Estes trabalhadores que chegam à cidade no período entre safras e com a 

baixa qualificação que possuem, sobrevivem apenas de trabalhos informais, 

constroem suas próprias moradias como podem e de forma irregular, em 

muitos casos em áreas impróprias (Áreas Verdes). Enfrentam também 

dificuldades para se integrarem à sociedade Capivariana por causa do 

preconceito; em Capivari é comum se atribuir o aumento da violência a estes 

imigrantes. 

Nos últimos anos o número de trabalhadores que permaneceram na cidade 

diminuiu por causa da solicitação da Prefeitura às usinas e aos “agenciadores”

14 Disponível em http://www.capivari.sp.gov.br acesso em Maio/2011 
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dos trabalhadores, para que estes sejam levados às suas cidades de origem ao 

final da safra. 

Além da renda média salarial baixa, e das dificuldade citadas, a cidade 

possui outros problemas como a manutenção da infraestrutura urbana. 

Apesar de pequena, sua malha urbana se estende muito, criando vazios 

urbanos que precisam de grandes recursos públicos para que se realize o 

saneamento básico inicial, a infraestrutura de vias, escolas e outros 

equipamentos públicos, como também a manutenção de todos esses 

investimentos sem, contudo, haver aumento considerável da arrecadação.  

Os lotes e glebas vazias em meio a toda esta infraestrutura não geram 

maiores receitas para a prefeitura na forma de impostos, pois os valores dos 

impostos para os terrenos rurais, como também os urbanos, são reduzidos. No 

Plano Diretor vigente não há indicações sobre o uso, nestas áreas, das 

ferramentas urbanísticas como IPTU progressivo no tempo, ZEIs, 

Parcelamento Compulsório, entre outras, não sendo utilizadas como diretrizes 

de crescimento urbano. 

     

O Municipio de Capivari  
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A malha urbana 

Figuras 4: Município e malha urbana. Fonte: Secretaria de Planejamentos e Obras). 

Esses vazios no tecido urbano favorecem o aparecimento de desconexões 

entre alguns bairros, sendo a maior delas, entre o perímetro urbano e o Bairro 

Santa Rita.  

As desconexões existentes, juntamente com a falta de um planejamento, 

que favoreça a mobilidade através da diminuição dos percursos e diversidade 

dos meios de transportes, pode estar fazendo com que os usos dos 

equipamentos públicos de esporte, lazer e cultura estejam menores, 

comprometendo a qualidade de vida das pessoas e a relação destas com a 

própria cidade. 

Figura 5: Desconexão urbana: bairros sem ligações com a malha urbana e possíveis ligações. 

Fonte: Levantamentos da autora. 

Bairro Santa Rita Distrito Industrial 
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Uma característica natural não aproveitada pelo Município de Capivari, e 

que dessa forma causa prejuízos em vez de bem estar, é a hidrografia.  

Há diversos tanques e lagoas espalhados pelo território, e também vários 

ribeirões e córregos afluentes do Rio Capivari, que atravessa o município 

durante seu trajeto da nascente, entre os municípios de Jundiaí e Louveira, até 

a foz no Rio Tietê.  

Ao atravessar a cidade de Capivari, que cresceu ao redor de suas margens, 

o Rio Capivari e seus afluentes passam por pontos sem mata ciliar, pois a 

malha urbana ocupou estas áreas, e durante as cheias o rio retoma estes 

locais causando grandes alagamentos. 

Não há projetos sendo realizados para a recuperação destas áreas de 

matas ciliares e também projetos relacionando a cidade e o rio, como forma de 

preservação. Há somente metas para o tratamento de esgoto e metas 

estabelecidas pelo Consórcio PCJ (Consórcio dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí). 

Figura 6: Hidrografia e a cidade de Capivari. Fonte: Base mapa georeferenciado fornecido pela 

Prefeitura. 

RIO CAPIVARI
CÓRREGOS
LAGOS, LAGOAS E TANQUES

RIO CAPIVARI

RIO CAPIVARI

RIO CAPIVARI
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2.3 O município através dos seus habitantes
Para o arquiteto e urbanista que busca atender as necessidades da 

população em seus projetos, é importante conhecer o modo de vida das 

pessoas que habitam o município. 

Para obter essas informações, foram realizados estudos de observação, 

classificando usos e necessidades através de subtemas: “Como Moram?” 

“Como e onde Trabalham?”, entre outros. 

Os usos ligados diretamente à educação e saúde, como escolas e 

hospitais que poderiam gerar os subtemas: “Como tem acesso a Saúde”, 

“Como tem acesso a educação” não foram relacionados, pois a intenção é 

trabalhar a saúde e educação através dos conceitos de “Municípios Saudáveis” 

e “Sustentabilidade”, melhorando a qualidade de vida e educando as pessoas

de forma mais sugestiva, direcionando e incentivando sem ser algo com 

aparência impositiva.  

2.3.1. Como moram? 
O estudo do Mapa dos Loteamentos existentes em Capivari demonstra que 

até a década de 50 a malha urbana permanecia limitada à região central da 

cidade e ao longo do tempo o crescimento urbano, impulsionado pela criação 

de novos loteamentos, expandiu o tecido urbano. 

O crescimento populacional ao longo de tempo demonstra um 

decrescimento nas décadas de 1960 e 1970, sendo a década de 70 a década 

de maior expansão dos loteamentos da cidade, juntamente com a década de 

1980. (Ver figura 7 e tabela 1) 
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Figura 7: Loteamentos por década  

(Fonte: Dados Secretaria de Planejamento e Obras, desenho da autora) 

DÉCADA MIL HABITANTES 
1950 23.522 
1960 19.535 
1970 18.886 
1980 25.052 
1990 33.131 
2000 41.393 

Tabela 1 Relação década – número de habitantes. Fonte: Material da Secretaria de 

Planejamento e Obras. 

A carência de Áreas Livres e Áreas Verdes, talvez se justifique pela 

legislação que não estabelecia a obrigação de reserva destas áreas até a lei 

6766/79 de Parcelamento do Solo, que passou a exigí-las.  

RIO CAPIVARI

RIO CAPIVARI

RIO CAPIVARI

Até déc. 50
déc. 50
déc. 60
déc. 70
déc. 80
déc. 90
déc. 2000
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Para que possa ser visualizada, a forma como as pessoas moram na cidade 

de Capivari, foi realizado um levantamento fotográfico de alguns bairros. 

Figura 8: Localização dos bairros estudados. Fonte: Levantamentos da autora. 

Os bairros foram divididos segundo as características de:  

 Área Central; 

 Bairros Consolidados;  

 Bairros de habitação Popular (COHAB ou CDHU) consolidados;  

 Bairros de habitação Popular (COHAB ou CDHU) novos; 

 Bairros Informais, coincidentes com Bairros em Área de Risco;  

 Bairro Construído através de Mutirão. 

Partindo dessa classificação foram construídas pequenas fichas que 

demonstram, resumidamente, as características das moradias da cidade. 

Bairro Engenho Velho 

Bairro Porto Alegre 

Bairro Santa Tereza D’ávila

Bairro Santo Antonio Bairro São João Bairro Vila Izildinha 

Bairro Nova Capi 

Centro 

“Bairro Moreto”
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Área central 

Bairros Consolidados 
Bairro Santo Antonio 
Década de 1960 
Descrição: Loteamento particular, padrão econômico 
médio.

Bairros Consolidados 
Bairro Nova Capi 
Década de 1970
Descrição: Loteamento de maior padrão econômico de 
Capivari. 

Bairros de habitação Popular  
(COHAB ou CDHU) consolidados 
Bairro Engenho Velho 
Década de 1960 
Descrição: O perfil das habitações populares foi 
personalizado ao longo do tempo. Atribui-se à presença 
de pontos de venda de drogas no bairro. 
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Bairros de habitação Popular  
(COHAB ou CDHU) consolidados 
Bairro Porto Alegre 
Década de 1980 
Descrição: O perfil das habitações populares foi 
personalizados ao longo do tempo.

Bairros de habitação Popular  
(COHAB ou CDHU) novos 
Bairro Santa Tereza D’Ávila 
Ano de 2010 
Descrição: Moradores residiam em área de risco. 
Transferido após a última enchente do Rio Capivari. 

Bairros Informais e 
Bairros em Área de Risco  
Bairro Vila Izildinha 
Década de 1960 
Descrição: Próximo ao Bairro Nova Capi. Auto-
construções demonstram contradições sociais. Área de 
alagamentos. 

Bairros Informais e 
Bairros em Área de Risco  
“Bairro Moreto”
O Inicio da ocupação é impreciso 
Descrição: Autoconstruções, demolições e transferência 
para o Bairro Santa Teresa D’Ávila. 
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Bairro Construído através de Mutirão 
Bairro São João 
Década de 1990 
Descrição: Localizado na periferia, é considerado por 
algumas pessoas como um bairro violento. Distância 
pode formar “guetos”

Figuras 9: Perfil das moradias na cidade. Fonte: Levantamentos da autora. 

Como acréscimo ao item “Bairros Informais e em Áreas de Risco”, será 

adicionada a imagem da Área Verde recém reintegrada pela prefeitura após a 

transferência das famílias para o Bairro Santa Teresa D’Ávila, projeto CDHU,

após as enchentes do ano passado. O local permanece com o material 

demolido e não foram divulgados projetos para a área. 

Figura 10: Área remanescente de antiga ocupação irregular no Bairro Moreto. Fonte: 

Levantamentos da autora. 

2.3.2 Como e onde trabalham?  
Em Capivari os habitantes trabalham nos comércios e serviços, no campo e 

em algumas indústrias existentes.  

O produto de maior produção agrícola em Capivari é a cana de açúcar 

seguida pelo milho e feijão (culturas temporárias). 
Cana de açúcar Milho Feijão 

Quantidade produzida 1.431.330 Ton. 900 Ton 97 Ton. 
Valor de produção 60.832,00 Reais 297.000,00 Reais 75.000,00 Reais 
Área Plantada 19.084 Hec. 150 Hec. 49hec. 
Área Colhida 19.084 Hec. 150 Hec. 49hec. 
Renda Média 75.001 

quilograma/Hec 
6.000 
quilograma/Hec 

1.979 
Quilograma/Hec 

Tabela 2 .Fonte: IBGE – CENSO parcial 2010 
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A colheita da cana de açúcar na cidade na maior parte dos canaviais ainda 

é feita através de queimadas, que geralmente ocorrem no período noturno. 

As queimadas afetam diretamente a cidade por causa da fuligem que vem 

dos canaviais até o ambiente urbano e prejudica a saúde das pessoas.  

Segundo boletim divulgado pela associação dos produtores da cidade 

(CANACAP), o fim das queimadas em terrenos mecanizáveis foi antecipado de 

2021 para 2014 e em terrenos não mecanizáveis de 2031 para 2017.15

No campo também existem criações de vários animais, segundo a relação:  
Tipos  Produção 
Bovinos 6.083 
Eqüinos 209 
Bubalinos 34
Muares 16
Suínos 21.166 
Caprinos 20
Ovinos 360 
Pintos, galos, frangos, etc. 460.000 
Galinhas 22.000 
Vacas ordenhadas 1.203 
Leite de vaca 1.825 
Ovos de galinha 430 

Tabela 3 .Fonte: IBGE – CENSO parcial 2010 

Na cidade, foi observado que as pessoas trabalham em determinadas 

regiões, e percorrem determinados caminhos para chegarem ao trabalho.  

São utilizados vários meios de transporte para essa locomoção, como 

bicicletas, automóveis, ônibus ou simplesmente a caminhada. 

O estudo dos locais de trabalho e das rotas utilizadas para o trabalho 

resultou nos seguintes desenhos: 

15 Disponível em: http://www.canacap.com.br/ 5 acesso Junho/2011.
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Figura 11: Áreas de trabalho: comércios, pequenas fábricas e distrito industrial 

Fonte: Levantamento visual baseado em imagens de satélite da Prefeitura. 

Figura 12: Rotas para o trabalho. Fonte: Estudo realizado por observação da autora. 

Como estudo de observação sobre o tema: “Como trabalham?” foi 

verificado que a cana de açúcar, ainda é muito poluente e pouco se vê a 

rotação com outras culturas, causando o cansaço do solo, aumento do uso de 

produtos químicos para suprir esta deficiência e diminuição do potencial 

produtivo e da renda das pessoas envolvidas na atividade. 

No ambiente urbano, principalmente na área central que concentra a maior 

parte dos empregos em comércio e serviços, existe a necessidade de melhor 

acessibilidade nas calçadas e estabelecimentos comerciais, de locais para 

descanso e sanitários públicos, além de ventilação e iluminação adequadas.  
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Pensar em maneiras de incentivar as atividades econômicas realizadas no 

município com o intuito de se tornarem negócios mais sustentáveis poderia ser 

umas das maneiras de transformar o município em um município saudável. 

2.3.3 Como têm acesso a esporte, lazer e cultura? 
Em Capivari existem vários equipamentos de esporte, lazer e cultura. Entre 

os de grande porte, como estão o estádio de futebol, o ginásio de esportes e o 

parque ecológico. Há também outros equipamentos localizados nas Áreas de 

Lazer de alguns bairros.  

Os equipamentos existentes, conforme a listagem da Secretaria da 

Juventude, Esporte e Lazer, foram localizados, visitados, fotografados e 

receberam algumas anotações de estudo que serão apresentadas na 

sequência. 

Figura 13: localização dos equipamentos de Esporte Lazer e Cultura. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

Área de lazer do Bairro Catelani 

Área de lazer do Bairro Santo Antonio 

Campo do Juventus 

“Clube do trabalhador”

Praças Centrais 

Casa da Cultura 

Área de lazer Bairro Jardim Elisa 

Campo do 
“Capivariano Futebol Clube”

Campo Estação 

Playground Bairro Nova Aparecida 

Campo Vila Clemente 

Campo “Moreto”

Ginásio de esportes 
C

Estádio de Futebol 

Parque Ecológico 

Área de Lazer Av. Dom Pedro II 
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A - Parque Ecológico "Murilo Ferreira Carnicelli". Durante as duas 

visitas realizadas ao local, foi observado que este pode não estar sendo 

utilizado com grande freqüência por causa da falta de planos para as 

construções vizinhas, o que prejudica a pratica de esportes e sociabilidade 

duas características de “Qualidade de Vida”.

   
Figuras 14: Pórtico de entrada e localização do Parque ecológico. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

   
Figuras 15: Usos do Parque Ecológico. Fonte: Levantamentos da autora. 
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Equipamentos: 

Pista de caminhada 
Playgrounds 
Áreas de alongamento 
Pista de skate 
Quadra de vôlei de areia 
Quadra de futebol de areia 
Quiosques 
área para pequenas apresentações 
sanitários 
Lago 
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A falta de diretrizes para edificações ao redor do Parque Ecológico faz com 

que as construções que estão sendo feitas avancem até os limites do parque, 

desestimulando alguns percursos ao seu redor por apresentarem passagens 

estreitas e sujas que geram insegurança.  

Figuras 16: Problemas que podem desestimular o uso do parque. Fonte: Levantamentos 

fotográficos da autora e mapas Prefeitura 

O que ocorre fora do parque pode também estar refletindo na falta de uso 

de equipamentos próximos a estas áreas, como o demonstrado abaixo, que 

não apresenta sinais de uso freqüente. 

Figuras 17: Equipamentos próximos a construção, sem aparência de uso freqüente.(Fonte: 

Levantamentos da autora 

Construção deixou os caminhos externos muito estreitos, o que diminui a utilização. 

Área próxima que não possui diretrizes para futuras construções.

1 2 3

1
2

3
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B - Clube de Campo Municipal foi utilizado por muitos anos como local 

para eventos populares e também da prefeitura. No local existia um galpão que 

era utilizado para festas de casamento e de aniversários. 

 Há alguns anos, a infraestrutura do Clube estava comprometida e o uso do 

local foi restrito. Atualmente a prefeitura recebeu uma verba federal para a 

reforma do espaço, que passou a ser denominado “Centro Esportivo do 

Trabalhador”, e ganhou um projeto com usos mais amplos. 

Figuras 18: Clube de Campo Municiapl e Placa da obra com informações. Fonte: 

Levantamentos da autora e Secretaria de Planejamento e Obras. 

C - Estádio Carlos Colnaghi é utilizado para jogos do Capivariano Futebol 

Clube e atualmente há estudos para futura potencialização do espaço, que 

segundo informações do Secretário de Esportes, poderá ganhar quadras 

poliesportivas para uso público. 
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Figuras 19: Estádio de futebol Carlos Colnaghi. Fonte: Levantamentos da autora. 

D - Ginásio de Esporte Ronaldo Zaidan Pelegrini, necessita de reformas, 

possui entorno pouco utilizado, apenas com algumas árvores e há uma praça 

frontal com alguns equipamentos de playground, porém não há programas 

ligando estes espaços, o que poderia incentivar o uso e proporcionar maior 

dinamismo dos espaços públicos e integração social, entre outros fatores que 

propiciam qualidade de vida na cidade.  

Figuras 20: Ginásio de esportes e praça. Fonte: Levantamentos da autora. 



36

E - As Praças Rodrigues de Abreu e Dr. Cesário Motta, chamadas de 

Praças Centrais chamadas de são utilizadas para caminhada, corrida urbana, 

feira de artesanatos, shows e aos domingo à tarde recebem brinquedos 

particulares. 

Figuras 21: Localização e usos das praças centrais. Fonte: Levantamentos da autora e foto de 

divulgação da prefeitura. 

No espaço onde hoje está a Praça Rodrigues de Abreu (poeta capivariano) 

já existiu o memorável Mercado Municipal em formato de U, muito lembrado 
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em Capivari, abrigou também o Teatro Íris e o antigo Coleginho que teria sido 

construido através de uma doação para servir de escola aos escravos recém 

alforriados.  

O local teve seu uso modificado na década de 1960, com as demolições 

destes prédios e construção da praça, porém as características de 

socialização, cultura e comércio popular permaneceram no uso cotidiano e 

também dos diversos eventos realizados. 

Com platô e desenho inspirado nos traços da cidade de Brasília e do 

modernismo da época, a nova praça foi marco para a cidade e nos anos de 

1990 a rua existente entre esta praça e a Praça Cesário Mota foi incorporada, 

proporcionando um amplo espaço para diversas atividades. 

O lazer no período noturno ocorre tradicionalmente nas Praças Centrais 

desde a sua construção no início do século XX, quando havia uma cerca ao 

redor, fechando o local após um determinado horário noturno.  

Há relatos de que há 50 anos existia uma separação “racial” entre os 

freqüentadores das praças onde brancos andavam mais ao centro da praça e 

os negros andavam mais próximos das delimitações. 

Ainda segundo relatos, após algum tempo estes percursos mudaram e as 

composições passaram a ser de homens andando em um sentido e mulheres 

em outro sentido, com o objetivo de que todos pudessem ser vistos e casais 

fossem formados. 

Ao longo do tempo os jovens passaram a permanecer também em rua 

próxima à praça, onde existiam lanchonetes e bares e que permitiam que a 

pessoa permanecesse nas mesas internas ou externas ou somente comprasse 

sua bebida e ficasse na rua.  

A circulação de pessoas entre os ambientes internos e externos destes 

estabelecimentos comerciais, e também no trecho da rua utilizada permitia que 

as pessoas se socializassem mais facilmente. 

Três quarteirões da Rua Fernando de Barros faziam parte deste local de 

socialização, porém com o passar dos anos e as crescentes reclamações por 

causa do barulho, por parte das residências do entorno fez com que muitos dos 

estabelecimentos comerciais existentes fechassem ou mudassem para outros 

locais da cidade, fazendo como que a cidade perdesse este ambiente de 

grande socialização, que atraía também pessoas de outras cidades. 
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Figuras 22: Local anteriormente utilizado pelos jovens à noite. Fonte: Levantamentos da autora. 

Atualmente existe a preocupação com a insegurança desses locais 

praticamente vazios no período noturno, e também a grande carência relatada 

pelos jovens de locais para se divertir a noite. 

F - A Casa da Cultura localizada em prédio alugado e próximo às Praças 

Centrais é o único equipamento público de cultura da cidade. 

O local possui agenda cultura variável com apresentações teatrais, musicais 

e também reuniões públicas e alguns cursos são realizados nas dependências, 

como cursos de teatro, pintura e instrumentos musicais.  

A principal dificuldade do local é não possuir estrutura adequada, com boa 

acústica e acomodações para seus eventos. O prédio era a sede social de um 

clube particular da cidade. 

1 2 3

31

2
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Figuras 23: Casa da Cultura. Fonte: Levantamentos da autora. 

G - Em alguns bairros, que possuem área de lazer, a situação destas áreas 

está prejudicando seus usos, pois várias delas necessitam de manutenção ou 

reformas. 

Figuras 24: Área de lazer do Bairro Alto do Castelani. Fonte: Levantamentos da autora. 

PRAÇAS CENTRAIS 
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Figuras 25: Área de lazer do Bairro Santo Antonio. Fonte: Levantamentos da autora. 

Figuras 26: Área de lazer do Bairro Jardim Elisa. Fonte: Levantamentos da autora. 
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Figuras 27: Área de lazer com playground no Bairro Nova Aparecida. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

Figuras 28: Campo de futebol do Juventus. Fonte: Levantamentos da autora. 
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Figuras 29: Campo de futebol ao lado a Antiga Estação de Trem. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

Figuras 30: Campo de futebol do “Bairro Moreto”. (Fonte: Levantamentos da autora) 
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Entre as vias da Avenida Dom Pedro II, inaugurada no dia 18 de junho de 

2011 no Bairro Engenho Velho e sobre o córrego canalizado foi reservado um 

espaço para futuros equipamentos de esporte e lazer ainda não definidos. 

Figura 31: Imagem da Avenida Dom Pedro no dia da inauguração. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

H - Além dos equipamentos existentes, as caminhadas e corridas são 

bastante praticadas na área urbana.  

Estas atividades não precisam de grandes investimentos, apenas que o 

piso seja regular (o que deveria existir, pois todas as calçadas precisam ser 

acessíveis). Porém observando sua prática em Capivari, foi possível verificar 

que vários locais utilizados pelas pessoas em suas caminhadas e corridas não 

estavam em bom estado, sendo frequentemente encontrados buracos, falta de 

calçamento e de sinalização. 

Figuras 32: Calçadas e passarelas com buracos, lixo e falta de manutenção. Fonte: 

Levantamentos da autora. 
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Foi desenvolvido um mapa com os trajetos mais utilizados, destacando os 

percursos na Avenida Pio XII e nas Praças Centrais os mais utilizados 

(reforçados pelas marcações em vermelho). 

Figura 33: Rotas alternativas para a caminhada e corrida, que são também utilizadas para 

passeios com bicicletas. Fonte: Estudo realizado por observação da autora. 

Os passeios de bicicleta também são realizados nestes percursos, porém o 

maior uso observado é para a locomoção ao trabalho ou para a satisfação de 

algumas necessidades diárias, como ir ao supermercado, sendo o menor uso 

para a atividade física. 

Segundo algumas pessoas consultadas, o número de bicicletas na cidade 

aumentou nos últimos anos e por não possuírem locais adequados para 

transitarem é crescente a quantidade destes ciclistas no trânsito, em meio aos 

carros, o que aumenta os riscos de acidentes.  

A topografia acidentada de Capivari em muitos pontos desestimularia a 

criação de ciclovias, porém o uso de bicicletas, que se torna cada vez maior, 

aumenta também a necessidade destes locais. 



45

Figura 34: Av. Pio XII, principal via utilizada para caminhadas, corridas urbanas e ciclismo. 

Via utilizada também como rota para o trabalho (vide sub tema “Como e onde trabalham?”)

Fonte: Levantamentos da autora 

O passeio ciclístico realizado há mais de vinte anos em todo dia 1º de maio 

como uma comemoração ao Dia do Trabalhador, percorre diversas ruas da 

cidade, o que estimula indiretamente o uso de bicicletas como meio de 

transporte e como uma atividade física, porém após o término do passeio, as 

pessoas encontram dificuldades para percorrer a cidade com suas bicicletas, 

pois a cidade não possui nenhuma ciclovia para dar segurança ao ciclista. 

São realizados outros eventos anuais como as comemorações do Dia da 

Cidade, Dia da Independência (7 de setembro), Dia da Programação da 

República (15 de novembro), programações do mês de dezembro (Papai Noel) 

as Exposições de Carros Antigos, de Orquídeas e o Encontro de Motos (em 

2010 este encontro foi transferido para uma área fora do centro da cidade) e o 

Dia do Desafio16

Na Igreja Matriz de São João Batista, acontece anualmente a Festa de São 

João, padroeiro da cidade. Existem também outras festas religiosas e 

quermesses no município nos meses de junho e julho. 

16  O Dia do Desafio acontece em maio e consiste em uma disputa entre as cidades do 
mesmo porte, onde a vencedora é a que envolver mais pessoas em atividades físicas durante 
um determinado tempo.
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Figuras 35: Igreja Matriz de São João Batista em dias normais e em dias de preparativos para 

a festa. Fonte: Levantamentos da autora. 

Alguns eventos culturais regionais envolvem a cidade, como o que 

aconteceu nos meses de Maio e Junho deste ano (2011), o evento chamado 

“Circuito Cultural Paulista”.

Figuras 36: Panfleto de propaganda sobre o evento. Fonte: Secretaria de Cultura, Lazer e 

Turismo. 

Foi também realizado no mês de maio (Maio de 2011) um fórum para 

discutir a cultura na cidade.  

Figura 37: Convite do Fórum de Cultura de Capivari. Fonte: Secretaria de Cultura, Lazer e 

Turismo. 
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2.3.4 Como o turismo é incentivado? 
O turismo é incentivado pela participação em programas regionais como o 

Projeto Corredor Caipira e o Percurso Caminho do Sol. 

O Projeto Corredor Caipira envolve as cidades de Elias Fausto, Capivari, 

Rafard, Mombuca, Rio das Pedras e Tietê, “visando promover o 

desenvolvimento do turismo levando a cada um deles uma edição anual de 

atividades artísticas, culturais e de lazer, como apresentações dos grupos de 

musica, dança artesanato, encontros de jipeiros, motociclistas, carros antigos 

entre outras atividades além de uma apresentação já autorizada pela 

Secretaria de Cultura do Estado”.17

Figura 38: Divulgação do programa. Fonte: Prefeitura de Elias Fausto – SP. 

O percurso Caminho do Sol foi criado em 2001 por José Palma e “é 

reconhecido pela Junta de Galícia como preparatório para aqueles que 

almejam percorrer o Caminho de Santiago de Compostela”, em 2010 o

percurso passou a fazer parte do Museu do Peregrino em Molina na 

Espanha.18

A maior parte do caminho passa por áreas rurais e abrange as seguintes 

cidades em ordem: Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cabreuva, 

Itu, Salto, Indaiatuba, Elias Fausto, Capivari, Mombuca, Piracicaba e Águas de 

São Pedro. É possível percorrer a pé por 11 dias ou de bicicleta de 3 a 5 

dias”.19

São também considerados pontos turísticos as praças centrais, o museu, a 

antiga Estação de trem, a Igreja Matriz, o Solar que hospedou o Imperador 

Dom Pedro (único prédio tombado no município). 

17 Disponível em: http://www.eliasfausto.sp.gov.br/ acesso em Junho/2011.
18 Disponível em: http://www.jcrnet.com.br/ acesso em Julho/2011.
19 Disponível em: http://www.capivai.sp.gov.br/ acesso em Junho/2011. 
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Figuras 39: Museu Municipal, Estação Ferroviária e Solar e Matriz. Fonte: Divulgação e 

levantamentos da autora. 

2.3.5 Como se locomovem? 

Os pedestres encontram algumas dificuldades, como calçadas 

esburacadas, falta de sinalização e lixo nas ruas.  

O transporte coletivo urbano é realizado por uma única empresa, que 

também realiza as viagens fretadas. As viagens intermunicipais são realizadas 

por outra empresa.  

O espaço da Rodoviária, localizado na área central, possui lanchonetes e 

banheiros com instalações muito antigas e incompatíveis com a intensidade do 

uso atual, assim como o Mercado municipal que fica ao lado deste espaço. 

 Muitos ônibus intermunicipais não entram no município por causa da 

distância a ser percorrida dentro da cidade até a Rodoviária, havendo a 

intenção de transferir a Rodoviária para fora do perímetro urbano, próxima às 

estradas de acesso.   

Figuras 40: Rodoviária Municipal e situação dos pontos de ônibus. Fonte: Levantamentos da 

autora. 
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Segundo dados do último censo (Censo parcial de 2010) Capivari possui a 

seguinte relação de veículos: 
Veículo Quantidade 
Automóveis 13.802 
Caminhões 1.085 
Tratores 326 
Caminhonetes 1.715 
Micro ônibus 77
Motocicleta 3.522 
Motoneta 543 
Ônibus 178 
Tabela 4 .Fonte: Censo parcial 20100 

Ao somar o número de automóveis, motocicletas, motonetas, 

caminhonetes, obtemos o valor de 19.582 veículos, sendo a relação com o 

número de habitantes de 1 veículo de uso particular para cada 2,4 habitantes. 

Transitam pela cidade, além dos 19.582 veículos de usos particulares, mais 

1.340 veículos de uso coletivo, como ônibus e micro ônibus e também de 

transporte de carga como os caminhões, no total de 20.922 veículos. 

O número de bicicletas não é estimado, mas seria um dado muito 

importante para a cidade devido ao grande uso. 

Figuras 41: Ciclistas e as dificuldades encontradas. Fonte: Levantamentos da autora. 
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As rodovias que passam pela região de Capivari são as indicada na figura: 

Figura 42: Ilustração das rodovias de acesso. Fonte: Folheto de divulgação da Prefeitura. 

A proximidade física existente entre as cidades do seu entorno é somente 

prejudicada pela atual situação das estradas que as ligam. Em sua maioria são 

estradas simples, esburacadas e algumas sem acostamento. A previsão é de 

melhorias entre os anos de 2014 e 2019 com a implantação dos projetos 

previstos pela concessionária vencedora da licitação dos pedágios instalados. 

Figura 43: Mapa dos acessos intermunicipais. Fonte: Levantamentos da autora. 
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2.3.6 Como compram seus bens de consumo? 
A principal área de comércio na cidade é a Rua XV de Novembro, uma das 

primeiras ruas da cidade, localizada na área central. Há outras ruas comerciais, 

mas esta é a que possui um fluxo maior de pessoas. 

A Figura 44 mostra o local e registra um dia qualquer de uso. Os dias de 

maior uso são o 5º dia útil e o 20º dia de cada mês juntamente com os finais de 

semana mais próximos a essas data. Isso ocorre por serem dias em que as 

pessoas recebem seus salários e saem para fazerem suas compras. 

Figuras 44: Utilização da Rua XV de Novembro. Fonte: Levantamentos da autora 

As datas comemorativas também geram grande fluxo na Rua XV de 

Novembro. As imagens 45 mostram a véspera do Dia dos Pais (13 de agosto 

de 2011). 
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Figuras 45: Utilização da Rua XV de Novembro (Véspera do Dia dos Pais – 13/agosto/2011) 

Fonte: Levantamentos da autora. 

Além do fluxo intenso de pessoas, o fluxo de veículos também é grande, 

porém muito lento nessa região devido à grande quantidade de pessoas 

transitando pelas ruas, pois as calçadas são estreitas e não comportam o 

número de usuários dos comércios. 

Figuras 46: Utilização da Rua XV de Novembro (Véspera do Dia dos Pais – 13/agosto/2011). 

Fonte: Levantamentos da autora. 

2.3.7 Como se relacionam com o ambiente natural? 
Há vários relatos sobre a utilização do rio como lazer pelas pessoas há 

décadas atrás, porém atualmente sua situação desestimula qualquer atividade 

nele. Há mau cheiro por causa do esgoto que ainda é lançado sobre ele e 

também muito lixo trazido com as águas pluviais durante as chuvas e 

inundações que ocorrem em alguns pontos da cidade. 
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 2.3.7.1 Hidrografia e vegetação 

Figura 47: A cidade e o rio. Fonte: levantamentos da autora. 

Figura 48: Localização das figuras. Fonte: Levantamentos da autora. 

O rio que deu nome a cidade, há alguns anos enfrenta situações difíceis. 

Além da poluição que recebe ao longo de sua trajetória, poluição que o 

RIO CAPIVARI
CÓRREGOS
LAGOS, LAGOAS E TANQUES

RIO CAPIVARI

RIO CAPIVARI

RIO CAPIVARI
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Consórcio dos Rios Capivari, Piracicaba e Jundiaí,20 tenta diminuir juntamente 

com as prefeituras. Há outras questões que também prejudicam a saúde do rio. 

Há muitos anos o rio era utilizado por jovens durante o verão para práticas 

esportivas, e as estórias da época são contadas por muitos moradores, o que 

leva a crer na relação saudável que existia entre o rio e as pessoas ou entre o 

rio e a cidade, que na época não havia invadido suas margens, nem tão pouco 

o utilizava somente como local de despejo de seus resíduos.  

Não é possível precisar os motivos que levaram a perda desta relação 

saudável com o rio, mas provavelmente a falta de planejamento urbano foi um 

deles, assim como a falta de conscientização adquirida pelas pessoas sobre os 

valores do rio. A falta de conscientização, de fiscalização e de planejamento, 

permitiu as construções em locais de várzea, o desmatamento das margens, o 

lançamento de lixo e esgoto e a canalização de alguns córregos. 

O resgate desta relação saudável através da conscientização das pessoas, 

pode fazer de cada uma delas, fiscais da preservação e melhoria do rio e dos 

seus afluentes, assegurando que as mudanças necessárias sejam feitas e que 

os resultados obtidos sejam duradouros para a efetiva melhora da saúde do rio 

e córregos e, consequentemente, melhora da saúde da cidade e das pessoas.  

Figura 49: Córrego Água Choca na Ponte da Avenida Faustina Franchi Annicchino. Fonte: 

Levantamentos da autora. 

20 PCJ - Consórcio dos Rios Capivari, Piracicaba e Jundiaí. Disponível em: 
http://www2.agua.org.br/ acesso em julho/2011. 
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Figuras 50: Córrego Água Choca visto da ponte da Avenida Ênio Pires de Camargo. Fonte: 

Levantamentos da autora. 

Figuras 51: Córrego Chiquinho Quadros próximo a Vila Izildinha. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

Figuras 52: Córrego Chiquinho Quadros, próximo ao Bairro Juventus e Avenida Frankelina de 

Almeida Barros. Córrego no dia do levantamento estava com suas águas tingidas de rosa por 

causa de algum poluente industrial. Fonte: Levantamentos da autora.
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Figuras 53: Rio Capivari visto da ponte da Rua XV de Novembro. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

Figuras 54: Rio Capivari visto da ponte da Avenida Pio XII. No local ainda são despejados 

esgotos domésticos. Ao fundo a Usina Rafard. Fonte: Levantamentos da autora. 
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Figuras 55: Rio Capivari visto da ponte da Avenida José Annicchino – acumulo de lixo nas 

margens. Fonte: Levantamentos da autora. 

Foram realizados estudos visuais utilizando imagens de satélite fornecidas 

pela Prefeitura de Capivari, para possibilitar a visualização da relação 

hidrografia – vegetação – cidade.

                         
Relação cidade e vegetação existente                       Vegetação existente e rios e córregos 

                    
Vegetação existente e APP ideal                                 Tecido urbano sobre APP       

Figuras 56: Estudos sobre a vegetação, rio e a cidade. (Fonte: Levantamentos da autora) 
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Visualmente, pode-se dizer que na área central a vegetação se concentra 

nas Praças Centrais e em toda a área restante existe pouca vegetação, exceto 

nos quintais das casas mais antigas. Nos bairros a arborização também é 

escassa. 

Figuras 57: Ruas centrais sem vegetação. Fonte: Levantamentos da autora. 

Nos meses mais quentes a sensação térmica de calor, maior que as 

temperaturas registradas pelos termômetros, é atribuída a falta de vegetação e 

grande impermeabilização (menor somente na periferia da cidade). 

A prefeitura mantém um viveiro de mudas, porém não há manuais ou outros 

tipos de informações à população sobre quais árvores são mais adequadas em 

cada área, além dos benefícios que o maior número de árvores poderia 

proporcionar.  

Dessa forma, a maioria das árvores plantadas pelos moradores prejudica a

circulação e também a rede elétrica. 

As espécies mais utilizadas são as Sibipirunas, Ipês, Oitis, Murtas e 

Chapéus de praia, sendo as Sibipirunas e os Chapéus de praia os mais 

drasticamente podados por causa do porte que atingem, incompatível com os 

locais onde foram plantadas.  

Rua VX de novembro                  Rua Barão do Rio Branco        Rua Bento dias 

Área Central 
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Segue um estudo visual das árvores mais utilizadas e situações prejudiciais 

às árvores observadas durante um percurso pelo centro da cidade. 

Figura 58: Sibipiruna, com poda drástica por causa da fiação. Fonte: Levantamentos da autora. 

Figura 59: Chapéus de praia em calçada muito estreita e com fiação. Fonte: Levantamentos da 

autora. 
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Figuras 60: Podas drásticas e calçadas pouco acessíveis por serem estreitas e possuírem 

árvores de grande porte. Fonte: Levantamentos da autora. 
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Figuras 61: Ipês e Oitis. Calçadas estreitas e saliências das construções atrapalham as 

árvores. Fonte: Levantamentos da autora. 

Figura 62: Viveiro Municipal. Fonte: Levantamentos da autora. 
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2.3.7.2 Água e esgoto. 

Figuras 63: Estações de Tratamento de Água - ETAs e Estações de Tratamento de Esgoto –

ETEs. Fonte: Levantamentos da autora. 

Em Capivari a captação de água ocorre através de dois Ribeirões e 

também, de forma alternativa, através de poços artesianos. 

A estação de tratamento de água, ETA 1, fica na Fazenda Milhan, 

localizada no acesso ao município de Elias Fausto, conhecido como Estrada 

Velha.  A ETA 2 trata a água retirada do Ribeirão água Choca e está localizada 

na chama Estrada do Ribeirão, próximo ao bairro São Pedro. 

Figuras 64: Estações de Tratamento de Água – ETA 2. Fonte: Levantamentos da autora. 

No Município existem 57 poços artesianos, no momento apenas 33 a 37 

estão em atividade, os outros foram desativados por redução de custos. 
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Não há projetos para novas ETAs, pois atualmente a demanda da 

população por água tratada é suprida, no perímetro urbano e 100% das 

residências recebem água tratadas. Na zona rural o abastecimento é feito por 

poços particulares. 

O esgoto é coletado em 77% da cidade, o restante é armazenado no 

sistema de Fossas (negras ou sépticas).  

Dos esgotos domésticos coletados, são tratados atualmente 24% e o 

Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, SAAE de Capivari, pretende até o 

final de 2011 chegar a 43 ou 47%. A meta até 2014 é atingir 100% do 

tratamento de todo o esgoto coletado. 

Existem atualmente duas estações de tratamento de esgoto, ETEs, em 

funcionamento, a ETE Engenho Velho e a ETE compacta São João. 

A ETE Engenho Velho, localizada no bairro Porto Alegre e próxima ao 

córrego Engenho Velho, trata os esgotos coletados nos Bairros Porto Alegre, 

Morada do Sol, Engenho Velho, São José, Jatoba, Santa Terezinha, Santo 

Antonio e Santa Tereza d’ Ávila (Conjunto Habitacional da CDHU com 232 

casa, implantado no ano passado após as grandes enchentes ocorridas no 

início do mesmo ano). Estão sendo realizadas obras para que até o final do 

ano o tratamento seja estendido aos bairros Padovani, Santa Rosa e São 

Marcos que atualmente são coletados, porém são despejados no Rio Capivari 

(próximo a ponte da Avenida Pio XII, entre Capivari e Rafard). 

No Bairro São João, bairro construído através do sistema de mutirão e 

localizado distante do restante da cidade, foi construída uma ETE compacta 

para atendê-lo. 

Há outras duas ETEs que entrarão em funcionamento nos próximos anos, 

são as ETEs Jardim Elisa, que funcionará até o final de 2011 e recolherá o 

esgoto do Bairro Jardim Elisa e centro e a ETE Castelani que tratará os 

esgotos dos bairros Castelani, Jardim do Bosque, Jardim Branyl e Pinhalzinho. 

As obras dessas novas estações foram iniciadas há algum tempo, mas 

estavam paralisadas por problemas diversos.  

As fossas estão localizadas nos bairros: Cancian, Bosque dos Pinheiros, 

Pagotto e Bairro Santa Rita. O SAAE realiza a coleta e limpeza das fossas e os 

resíduos são 100% tratados na ETE Engenho Velho. 
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A ETE Engenho Velho foi a primeira a ser construída e atualmente é 

referência para a região de Capivari, devido a sua eficiência no tratamento de 

esgoto, por utilizar o sistema BAG. Este sistema de tratamento seca o lodo, e 

por isso o mau cheiro produzido é minimizado. A água resultante do final do 

tratamento sai 98% tratada, quase potável, mas não é utilizada dessa forma, 

sendo utilizada para limpeza da própria ETE e também para irrigação da 

vegetação que compõe a barreira sanitária existente ao redor da ETE.

Figuras 65: Estação de Tratamento de Esgoto Engenho Velho. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

As informações sobre o tratamento de água e esgoto de Capivari foram 

obtidas através de conversas com diversos funcionários do SAAE (Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto). 

2.3.7.3 Lixo e reciclagem. 
Existiu na cidade por alguns anos uma Cooperativa de Catadores de 

Recicláveis chamada de Boa Esperança, porém há alguns anos ela foi 

desativada. Atualmente a coleta é feita individualmente por alguns catadores e 

há outra cooperativa que está tentando se legalizar para conseguir recursos da 

Prefeitura. Essa nova cooperativa conta com sete cooperados e a maior parte 
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deles é analfabeta. São coletados somente os materiais recicláveis que 

possuem valor de venda e cada trabalhador tem uma jornada de segunda a 

sexta-feira e consegue receber de 700 a 800 reais por mês. 

Atualmente a cooperativa só consegue atender pequena parte da cidade, a 

região central, Bairro Vila Fátima, Nova Aparecida, Vila nova e Estação. As 

outras áreas, quando atendidas pela coletas seletivas, são por catadores 

informais que transportam os materiais coletados em pequenos carrinhos. 

Figuras 66: Coleta de recicláveis realizada informalmente. Fonte: Levantamentos da autora. 

Figura 67: Container de recolhimento do lixo, não há separação de materiais. Fonte: 

Levantamentos da autora. 

Na cidade existem poucas lixeiras o que agradado pela falta de 

conscientização das pessoas, faz com que grande quantidade de lixo seja 

jogado nas ruas. 
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Figura 68: Calçada do Parque Ecológico. Fonte: Levantamentos da autora. 

3 RESULTADOS  

3.1 Análise e Necessidades 
O estudo do cotidiano das pessoas na cidade, a maneira como vivenciam a 

cidade, demonstradas no Item “A Cidade Segundo seus Habitantes”, a 

sugestões dos moradores ao longo dos levantamentos, as situações 

presenciadas, os conhecimentos em arquitetura e urbanismo aliados à vivência 

pessoal sobre Capivari, possibilitaram a apreensão das necessidades das 

pessoas, da cidade e município. 

Durante o processo de estudo, foi observado que Capivari tem avançado 

em alguns aspectos de qualidade de vida, distante dos antigos conceitos que 

se restringiam apenas à cidade ser tranqüila e sem poluição.  

Talvez, já consciente de que para ser um município com qualidade de vida, 

deve se adquirir aspectos saudáveis e sustentáveis, Capivari tem se esforçado 

para tratar seus esgotos domésticos para melhorar a qualidade da água dos 

seus córregos e do Rio Capivari, e conta com a ajuda “Consórcio PCJ” para 

atingir seus objetivos na área. 

A previsão do fim das queimadas nos canaviais deverá contribuir para o 

aumento da qualidade de vida ao beneficiar o solo com a maior permanência 

de nutrientes, além de beneficiar a saúde dos trabalhadores diretamente 
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ligados à lavoura e também a saúde de todos os moradores da cidade, com a 

diminuição da poluição do ar. 

Apesar de estar caminhando em alguns aspectos, em outros, Capivari ainda 

necessita de diretrizes e projetos. 

Nesta breve análise serão apontados os principais pontos que serão 

atendidos em projetos neste trabalho e outras necessidades que receberão 

apenas sugestões por serem temas maiores que devem ser objeto de trabalhos 

específicos. 

A necessidade de se resgatar a saúde do Rio Capivari e sua boa relação 

com a cidade requer projetos de educação ambiental, reflorestamentos, 

relocação de áreas irregulares para ampliação das áreas de preservação, 

projetos de parques e bolsões de mata, além de intenso trabalho de 

conscientização e por estes motivos não será diretamente abordadas neste 

trabalho. 

A coleta seletiva e a acessibilidade serão abordadas em projeto, porém a 

Cooperativa de Reciclagem, que os catadores tentam formar, necessitará do 

incentivo e apoio técnico da prefeitura para sua legalização e potencialização, 

assim como a ampliação das diretrizes e da fiscalização para que as propostas 

de acessibilidade, possam ser implantadas. 

Incentivar a transformação dos negócios econômicos realizados no 

município em negócios sustentáveis, incentivando outras opções no campo, 

como a diversidade de culturas, agricultura familiar, os chamados “colha e 

pague” e o turismo rural, são algumas ações que necessitam de estudos 

específicos para identificar as possibilidades e viabilidade econômica. 

Os equipamentos de esporte e lazer mostrados poderiam receber maior 

atenção e ganhar novo programa de atividades para incentivar o uso, além de 

reformas e manutenções dessas áreas. 

Espaços para o lazer no período noturno, ciclovias, pistas de caminhada, 

arborização, mobiliários urbanos e possibilidades de emprego e renda foram 

necessidades observadas para as quais serão apresentados projetos neste 

trabalho. 

O desenho proposto partirá de um ponto na área central da cidade que será 

chamado de Núcleo e se espalhará através de eixos, chamados de Elementos 
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Irradiadores, e também através de Elementos Propagadores e Elementos 

Verdes. Todos estes referenciais de projeto serão detalhados. 

O projeto poderá ser realizado em diversas etapas, de acordo com as 

possibilidades do município, compreendendo a sequência iniciada pelo núcleo 

e os Elementos Irradiadores podem ser construídos independentes uns dos 

outros, assim como os Elementos Propagadores e Verdes,. 

     4.O PROJETO DE DESENHO URBANO 

4.1 O núcleo. 

Para identificar o centro do projeto, o ponto inicial dos outros elementos, foi 

utilizado o termo empregado em biologia para indicar o centro da célula, o 

chamado Núcleo.  

Para a célula, o núcleo possui as “funções básicas de regular as reações 

químicas que ocorrem dentro da célula, e armazenar as 

informações genéticas da célula”21

Neste projeto o Núcleo terá também as funções de regular e armazenar as 

informações. 

Figura 69: A célula e seu núcleo, irradiações realizam as transmissões  

Célula tronco neurológica. Fonte: http://www.finep.gov.br) 

No Núcleo serão inseridas propostas de projetos sustentáveis e geradores 

de qualidade de vida para uma cidade mais saudável. Estas idéias 

“armazenadas” neste núcleo através dos projetos serão transmitidas ao 

restante da cidade através dos Elementos Irradiadores e Propagadores que, de 

certa forma, irão “regular” a expansão dos conceitos abordados. Os Elementos 

21 Disponível em www.mundovestibular.com.br/  Acesso em Julho/2011.  
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Verdes correspondem a integração e contemplação das áreas naturais do 

Município. 

Figura 70: Croqui demonstrando o Núcleo e os Elementos Irradiadores do projeto de desenho 

urbano. Fonte: Desenhos da autora. 

O Núcleo é composto por um trecho da Rua XV de Novembro, por uma 

quadra em cota superior a este trecho e pelas Praças Centrais localizadas em 

cota inferior ao trecho da Rua XV de Novembro. 

Figura 71: Localização da área do Núcleo proposto na cidade de Capivari. Fonte: Google Earth. 

    
Figuras 72: Aproximação da área e locais para os projetos do Núcleo. Fonte: Google Earth. 

Quadra “composta”

Rua XV de Novembro 

Praças Centrais 
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A chamada “Quadra Composta,” foi assim denominada neste trabalho por 

ser composta pelo Posto Central de Saúde e Farmácia Municipal “Edgar Dias 

de Aguiar”, Delegacia de Policia (e área da ‘segunda’ cadeia, hoje desativada), 

Praça José Zuza, Museu e Biblioteca (instalados no prédio do antigo fórum e 

‘primeira’ cadeia), Mercado Municipal e Lanchonetes e Pátio utilizados como 

Rodoviária.  

Assim como a “Rodoviária”, em estado precário de utilização por não 

comportar o atual fluxo de veículos do transporte coletivo e de pessoas, a 

Praça José Zuza, o Mercado Municipal (chamado de “Mercadão”) e parte da 

Delegacia, (cadeia desativada) estão degradados. 

                         
Figura 73: Área de projeto na “Quadra Composta”. Fonte: Google Earth. 

Figura 74: Posto de saúde. Fonte: Levantamentos da autora. 

Mercado municipal 

Ponto de táxi  

“Rodoviária” 
(ônibus contornam o prédio  

circular)  

Cadeia desativada  

Delegacia de Policia  

Posto de saúde e 
Farmácia 

Museu e Biblioteca e Praça 
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Delegacia                                                                              “Barraquinha”, comércio informal. 

Figuras 75: Delegacia e entorno. Fonte: Levantamentos da autora. 

        
Biblioteca e Museu 

Biblioteca e Museu                                                                                 Estacionamento da Praça 

Figuras 76: Praça, Museu e Biblioteca. Fonte: Levantamentos da autora. 

Cadeia desativada  
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Figura 77: Lanchonetes e pátio utilizados como Rodoviária. Fonte: Levantamentos da autora. 

       
Figuras 78: Fluxo de veículo no atual espaço utilizado como rodoviária. Fonte: Levantamentos 

da autora. 

O Mercado Municipal foi construído pela Prefeitura, que concedeu os boxes 

a várias pessoas e seus respectivos comércios. Atualmente os proprietários 

das atuais e antigas empresas que utilizavam os boxes impedem a Prefeitura 

de reintegrar a área porque, segundo eles, não há nenhum documento que 

comprove que o local é de propriedade da Prefeitura. Este impasse espera 

uma decisão judicial.   

1 2 3

1

2
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Segundo a Prefeitura, lanchonetes e pátio chamados de Rodoviária, e o 

Mercado Municipal, seriam demolidos para a construção de uma rodoviária, 

caso ela fosse mantida no centro da cidade, o que deixa as pessoas que 

possuem comércios no Mercado Municipal, ou “Mercadão”, sem perspectivas 

pois perderiam o local onde trabalham. 

Ponto de táxi e Mercado Municipal ao fundo.  

        
Local utilizado como Rodoviária 

Vistas do Mercadão  

Figuras 79: Mercado Municipal e local utilizado como Rodoviária. Fonte: Levantamentos da 

autora. 
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Aos domingos pela manhã na Rua Padre Haroldo e em uma rua interna da 

“Quadra Composta”, ao lado do Mercadão (figura 80), acontece uma feira 

popular. 

Praça e Museu e Biblioteca – feira popular – Mercado municípal e lanchonetes. 

Feira popular 

Figuras 80: Quadra composta – Mercado Municipal e Feira popular. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

1
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Nas adjacencias da “Quadra composta”, em frente ao Posto e Farmácia 

Municipais, está a Escola Estadual “Padre Fabiano José Moreira de Camargo”,

que reforça a importância do local como uma área de grande circulação de 

pessoas, geração de cultura e educação.  

               
“Quadra composta”

Figuras 81 : Escola Estadual Padre Fabiano José Moreira de Camargo, localizada em uma 

quadra em frente ao Posto de saúde. Fonte: Levantamentos da autora. 

A Rua XV de Novembro é a principal rua de comércio da cidade e por este 

motivo concentra grande fluxo de pessoas.  

O trecho escolhido, três quadras, possui vários tipos de comércios, entre 

eles algumas lanchonetes que permanecem abertas no período noturno e 

também há poucas residências, sendo somente 2 casas térreas e 4 residências 

sobre estabelecimentos comerciais e todas não possuem garagens.  

Estes fatores possibilitam a criação de um amplo espaço público de lazer e 

convivência para as pessoas, tanto no período noturno quanto no diurno, onde 

atualmente os veículos possuem a prioridade e as pessoas possuem apenas 

calçadas estreitas como mostram as figuras 82.  
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Rua XV de Novembro.

Figuras 82: Rua XV de Novembro, detalhe das calçadas e estacionamentos. Fonte: 

Levantamentos da autora. 
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Na figura abaixo é possível verificar que as edificações deste trecho da Rua 

XV de Novembro são construídas até o limite do lote, o que faz destas 

edificações pouco saudáveis, pois a proximidade entre elas diminui a 

insolação, ventilação e aumenta os ambientes úmidos ou abafados. 

Figura 83: Quadras do “calçadão”, construções até o limite do lote. Fonte: Google Earth. 

As Praças Centrais representam o local onde é possível ter acesso ao lazer, 

praticar esportes, participar de eventos de conscientização, comemorações e 

outras atividades populares da cidade, sem segregação ou outro impedimento. 

Por todas estas qualidades este espaço faz parte do Núcleo, porém não 

receberá intervenções projetuais, porque segundo os usuários as Praças 
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atendem suas necessidades, sendo somente a manutenção de seus passeios, 

banheiros, bancos e paisagismo  a principal carência apontada. 

Figura 84: As praças Centrais. Fonte: Levantamentos da autora. 

As justificativas para a escolha desta área como núcleo para o projeto de 

desenho urbano se deve as diversas atividades realizadas no local, como o 

consumo (Rua XV de Novembro) esportes, lazer e conscientização (Praças 

Centrais), saúde, mobilidade, cultura e segurança (Quadra Composta) e 

também por a área ser de grande fluxo de pessoas, portanto, um local propício 

para a difusão de idéias. 
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Lanchonetes e pátio (rodoviária) e Mercado Municipal                     (mobilidade e consumo) 

 Praça e Museu/Biblioteca                                      (lazer, educação e cultura) 

 Posto de Saúde                                                                                                           (saúde) 

 Delegacia de Policia e Cadeia desativada                                                           (segurança) 

 Trecho da Rua XV de Novembro                                                                           (consumo) 

 Praças Centrais                                                                             (lazer, educação e cultura) 

Figura 85: Resumo das atividades realizadas no núcleo. Fonte: Google Earth. 

O núcleo abrigará o projeto para o lazer no período noturno, necessidade 

apontada pelos jovens da cidade, proporcionará também maior conforto para 

as pessoas efetuarem suas compras durante o dia, o que pode fortalecer o 

comércio existente e gerar novas fontes de trabalho e emprego através 

também de negócios sustentáveis.  

O projeto do núcleo se inicia na “Quadra Composta”, com a transferência 

das salas comerciais do Mercadão para um novo prédio na área onde existia a 

cadeia, possibilitando mais conforto e segurança, pois o atual prédio não está 

em boas condições estruturais e sanitárias. 
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A transferência para local próximo tem a intenção de não provocar mudança 

radicais no cotidiano das pessoas - os donos do comércio, funcionários e 

mesmo os cliente continuarão a frequentar o local. 

A proposta será uma parceria entre Prefeitura, comerciantes do atual 

Mercado Municipal e investidores. Este acordo financeiro e judicial deverá ser 

de viabilizar a demolição do antigo Mercadão e efetivar a construção do novo 

espaço, que poderá receber outros comércios e serviços. 

No local do antigo Mercado Municipal será construído um Terminal Urbano, 

que inicialmente poderá abrigar também a Rodoviária, ou Terminal 

Intermunicipal, até que ela seja construída em local próximo às estradas para 

facilitar o acesso e aumentar o fluxo dos ônibus intermunicipais que passam 

por Capivari (segundo informações não oficiais, a mudança da Rodoviária para 

um local próximo as estradas é um projeto em estudo pela Prefeitura).  

Todo o restante do núcleo se caracteriza por revitalizações, da Praça José 

Zuza, lanchonetes e pátio da antiga “Rodoviária”, que serão chamados de 

Praça de Alimentação, e do trecho da Rua XV de Novembro, com a criação de 

um amplo espaço de circulação e convívio, popularmente chamado de 

“Calçadão”.

Os conceitos utilizados para a arquitetura destes locais foram a releitura do 

que existe atualmente, como forma de manter a identidade do local e seus 

costumes, e as conexões/ligações/pontes existentes na célula e em seu 

núcleo, seguindo o conceito do desenho urbano que se pretende criar através 

do núcleos e dos elementos que serão descritos. 

No Terminal Urbano, em suas fachadas leste, é possível verificar que o 

espaço interno possibilita as conexões entre os elementos de sustentabilidade, 

como a iluminação e ventilação naturais, com os elementos naturais, 

representados pela vegetação existente, e também conecta as pessoas a estes 

elementos e entre si, através de espaços compostos por bancos possibilitando 

a integração e o convívio social. 

No Terminal também existe um bibicletário que funcionará como um 

“guarda volumes” para bicicletas onde as pessoas poderão deixar suas 

bicicletas e pegar um ônibus e na volta retirar a bicicleta. Este espaço dá 

subsídio ao sistema de ciclovias que se pretende implantar no projeto dos 

Elementos Irradiadores. 
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O ponto de táxi existente foi anexado ao projeto do terminal. 

Para o projeto do novo Mercado, chamado de Centro Comercial foi 

realizada uma releitura dos dois mercados populares que se tem registro na 

cidade de Capivari, o antigo Mercado Municipal, com planta em formato de “U” 

que ficava na Praça Rodrigues de Abreu e foi demolido na segunda metade do 

século XX, e com o atual Mercado Municipal, o Mercadão, situado na “Quadra 

Composta”.

A planta em formato de “U” foi bem aceita pelos moradores da época e 

permanecendo marcada na memória de muitos e isto incentivou a releitura 

deste partido arquitetônico. 

A fachada do “Mercadão” de aparência despojada, sem ornamentos, com 

várias portas internas e externas com desenhos variados e seus bancos 

externos, foram também alvos da releitura, utilizada como conceito deste 

projeto. 

Figura 86: Algumas linhas e volumes extraídos da releitura realizada no “Mercadão”. Fonte: 

Levantamentos da autora. 

As portas de metal do “Mercadão” serão utilizadas no Centro comercial, 

assim como os tijolos maciços, que revestirão algumas paredes deste novo 

espaço. 

     
Figuras 87: Diversidade das portas metálicas do Mercado Municipal -  Mercadão. Fonte: 

Levantamentos da autora. 
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Figura 88: Reboco que cedeu em algumas partes do Mercado Municipal, mostra a estrutura em 

tijolo maciço que será reutilizado. Fonte: Levantamentos da autora. 

Os bancos espalhados ao redor do antigo mercado foram adotados no novo 

mercado por ter sua identidade visual comprovada com grande aceitação 

através da frequente utilização destes elementos pelas pessoas de diversas 

idades e classes sociais. 

As árvores próximas ao Mercadão foram mantidas no projeto do Terminal . 

Figura 89: bancos e árvores do Mercado Municipal -  Mercadão. Fonte: Levantamentos da 

autora. 

A praça em frente à biblioteca e ao museu, juntamente com a área da 

cadeia desativada, Centro Comercial, serão integradas permitindo livre acesso 

e várias possibilidades de fluxo ao local, beneficiando o comércio e serviços do 

local. 



83

Figura 90: Projeto –Implantação da Quadra Composta. Fonte: Desenhos da autora. (Vide 

projeto completo nas pranchas). 

No trecho indicado na figura abaixo, a Rua XV de Novembro receberá a 

extensão das calçadas e supressão de trechos da rua, o que é popularmente 

chamado de Calçadão. Este espaço proporcionará segurança às pessoas que 

transitam em grande quantidade pelo local e será segmentado para não 

impedir o tráfego de veículos nas ruas transversais. 
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Figura :91 “Calçadão” e sentido das ruas transversais. Fonte: Croqui da autora. 

No Calçadão será também utilizado o conceito de conexões/ligações/pontes 

existentes na célula e em seu núcleo.  

O partido arquitetônico utilizado é um elemento em fita, com aparência 

segmentada, que induzirá a idéia de ligação e continuidade e será a 

conexão/ligação/ponte entre as Praças Centrais e a “Quadra Composta”, 

relação expressa também através das extremidades suspensas. 

Figura 92: Conceito do calçadão. Fonte: Croqui da autora. 

  Praças Centrais  

Quadra Composta  

Calçadão  

“Calçadão”
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Figura 93: Projeto – perspectiva da maquete eletrônica do Calçadão. Fonte: Desenhos da 

autora. (Vide projeto completo nas pranchas). 

A proposta deste “calçadão” poderá ser um grande incentivo à diversidade 

das edificações existentes. Com a criação deste novo espaço e também de 

uma legislação municipal mais criteriosa que poderá conter, entre outros 

recursos, recuos obrigatórios para novas construções e reformas e com isso 

espera-se que as construções se tornem mais saudáveis. 

Espaços de convívio são previstos neste projeto e poderão ser multiplicados 

ao longo do tempo com a sugestão, através do desenho do calçadão, da 

abertura dos comércios para este espaço amplo e agradável. 

Estas novas edificações poderão ser mais flexíveis, comportando múltiplas 

funções, tornando o ambiente mais atrativo e convidativo.  

A regulamentação das dimensões das placas de propagandas comerciais 

através de leis Municipais, diminuirá a poluição visual existente. 
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Figura 94: Propaganda sobre a fachada do antigo Teatro. Fonte: Levantamentos da autora. 

Pisos permeáveis ajudarão a diminuir a velocidade das águas pluviais, 

diminuindo as enxurradas e atenuando o transbordamento do Rio Capivari, 

localizado em cota mais baixa.  

A vegetação será utilizada para tornar o ambiente mais agradável e deverá 

ser incentivada sua utilização em toda a cidade, através dos Elementos 

Irradiadores. 

A coleta seletiva e reciclagem dos materiais será incentivada com a criação 

de mobiliários específicos (vide Elementos Propagadores), para o 

armazenamento do material e também para atuar na conscientização das 

pessoas.

No núcleo, as idéias sustentáveis e saudáveis serão implantadas e poderão 

ser vivenciadas por todos. Os Elementos Irradiadores e os Elementos 

Propagadores espalharão essa qualidade de vida ao longo do tempo ao 

restante da cidade. Os Elementos Verdes complementam este projeto “célula” 

através da preservação da natureza que proporcionarão. Todos os elementos 

serão descritos na sequência. 
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4.2 Elementos irradiadores. 
As rotas de caminhada e corrida urbana, assim como de uso de bicicletas, 

são incentivadas em determinados locais, gerando eixos, que iremos tratá-los 

neste projeto como “Elementos Irradiadores”.

Os principais acessos aos bairros mais afastados da malha urbana, serão 

realizados pelos Elementos Irradiadores, que deverão também atender aos 

requisitos de acessibilidade, arborização e sustentabilidade (Elementos 

Propagadores) além das particularidades de cada local. 

Figura 95: Localização dos Elementos Irradiadores no município. Fonte: Desenhos da autora) 

Figura 96: Distribuição e localização dos Elementos Irradiadores na cidade. Fonte: Desenhos 

da autora. 

Foi realizado um levantamento fotográfico das vias onde se pretende 

implantar os Elementos Irradiadores, como estudo inicial para a implantação de 

ciclovias e arborização ideais. 
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 Avenida Brigadeiro Faria Lima 

Figuras 97: Levantamento fotográfico da Avenida Brigadeiro Faria Lima e localização no mapa da 

cidade. Fonte: Levantamentos da autora. 

RIO  CAPIVARI 

ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

VISTA DA CIDADE 

PRAÇAS CENTRAIS 

A Avenida Brigadeiro Faria Lima possui áreas 

totalmente inseridas na cidade e também áreas 

mais livres e verdes compostas por chácaras.

Esta avenida é umas das ligações entre 

Capivari e a cidade vizinha de Rafard.



89

Avenida José Annicchino 

Figuras 98: Levantamento fotográfico da Avenida Jose Annicchino e localização no mapa da 

cidade. Fonte: Levantamentos da autora..

PRAÇA 

GINÁSIO DE ESPORTES 

RIO CAPIVARI 
RIO CAPIVARI 
(Atrás das árvores) 

A Avenida José Annicchino é uma via de grande 

fluxo de pessoas, e um acesso para a cidade de 

Rafard, sendo também uma das áreas mais 

carentes e populosas de Capivari.
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Avenida Pio XII 

Figuras 99: Levantamento fotográfico da Avenida Pio XII e localização no mapa da cidade. Fonte: 

Levantamentos da autora. 

Av. RODRIGUES ALVES 

CICLISTAS 

PARQUE ECOLÓGICO 
(Murilo Ferreira Carniceli) 

A Avenida Pio XII abriga vários usos, comercial, 

residencial, industrial e lazer (abriga o Parque 

Ecológico). Faz também a ligação com a cidade de 

Rafard.
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Avenida Rodrigues Alves 

Figuras 100: Levantamento fotográfico da Avenida Rodrigues Alves e localização no mapa da 

cidade. Fonte: Levantamentos da autora. 

.

CAMINHOS DO SOL 
(Passa por aqui) 

SANTA TERESA D’ÁVILA
(Novo bairro CDHU - 323 CASAS) 

A Avenida Rodrigues Alves, que em alguns 

pontos possui somente um sentido, faz ligação com 

a Estrada Arlindo Batagin que liga Capivari ao 

Município de Mombuca.
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Avenida Itália 

Figuras 101: Levantamento fotográfico da Avenida Itália  e localização no mapa da cidade. Fonte: 

Levantamentos da autora. 

PAISAGEM 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
TARSILA DO AMARAL 

AV. RODRIGUES ALVES 

A Avenida Itália liga Capivari ao Município de 

Piracicaba, sendo a avenida mais larga da cidade, 

com arborização mais intensa e que futuramente 

terá a Praça Tarsila do Amaral.
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Josefina Giovani Rossi (e Avenida Franklina de Almeida Barros) 

Figura 101: 

Figuras 102: Levantamento fotográfico da Avenida Josefina Giovani Rossi e localização no mapa 

da cidade. Fonte: Levantamentos da autora. 

“CAMPINHO” DE FUTEBOL DO JUVENTOS 
(a direita) 

CÓRREGO CHIQUINHO 
QUADROS 

PAISAGEM 

A Avenida Josefina Giovani Rossi, mescla 

residências e chácaras. Um grande fluxo de 

pessoas, moradores de bairros isolados acessam o 

restante da cidade através desta via.
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Avenida Ênio Pires de Camargo 

Figuras 103: Levantamento fotográfico da Avenida Ênio Pires de Camargo e localização no mapa 

da cidade. Fonte: Levantamentos da autora. 

RIO CAPIVARI 

FALTA DE INFRAESTRUTURA 

A Avenida Ênio Pires de Camargo possui 

grandes áreas vazias e novos bairros sem 

infraestrutura.

Também é uma via muito utilizada pelos 

moradores dos bairros isolados da região para 

acessar outros locais da cidade.
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Avenida Faustina Francchi Annicchino (e Rua Bento Dias) 

Figuras 104: Levantamento fotográfico da Avenida Brigadeiro Faria Lima e localização no mapa da 

cidade. Fonte: Levantamentos da autora. 

RIO CAPIVARI 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
(HOSPITAL) 

CEMITÉRIO 

A Avenida Faustina Francchi Annicchino é o 

acesso de Capivari às cidades de Salto, Itu, 

Campinas, Sorocaba, Monte mor, Hortolândia 

entre outras Apesar de ser bem íngreme é muito 

utilizada por ciclistas. Abriga o Hospital Santa 

Casa de misericórdiae o Cemitério Municipal.
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As vias apresentadas possuem trechos com topografia acentuada, porém 

são muito utilizadas por ciclistas porque são importantes ligações dentro de 

Capivari e também entre Capivari e os municípios vizinhos.  

O grande fluxo destas vias, seja de veículos ou de bicicletas, justifica a 

criação de ciclovias para dar segurança aos usuários, mesmo apresentando 

alguns pontos com inclinações que dificultam a locomoção 

Através do Elementos Irradiadores, vários equipamentos de lazer e 

educação poderão ter seus usos ampliados, desde que sejam realizados 

projetos paralelos de incentivo ao uso. 

Estas vias chamadas de “Elementos Irradiadores” poderão futuramente 

receber outras utilizações, como acontece na cidade de Sorocaba –SP com o 

projeto “Via Viva” realizado na Avenida Itavuvu, Zona Norte da cidade.

O Projeto “Via Viva” acontece aos domingos pela manhã em um trecho de 

dois quilômetros da Avenida Itavuvu, que é fechada para os veículos e liberada 

para os pedestres. 

As pessoas caminham livremente pelas vias da avenida, andam de 

bicicleta, patins, passeiam com carrinhos de bebês ou levam seus cachorros e 

a segurança de todo o local é realizada através de policiais em bicicletas.  

Existem quiosques para pequenos consertos em bicicletas e divulgação de 

campanhas de conscientização. Há também banheiros e tinas de água para 

hidratação. 

Pessoas de todas as idades se encontram e convivem no local durante toda 

a manhã, onde praticam atividades físicas e sociais. 

“O Via Viva é uma continuidade das ações planejadas no Pedala Sorocaba, 

programa criado em 2007 pela Prefeitura de Sorocaba para estimular o uso da 

bicicleta como meio alternativo de transporte e lazer”.22

Para a realização deste novo programa a Prefeitura buscou referências de 

ações bem sucedidos em outros países, como a “Via RecreAtiva”, de 

Guadalajara, e “Muévete em Bici”, da Cidade do México (México), as 

“Ciclovias” em Bogotá (Colômbia), os “Ciclopaseos”em Quito (Equador), dentre 

outras.  

22 Via Viva - (Disponível em http://www.vivacidade.com.br/acesso em Agosto/2011) 
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Infraestrutura do Projeto “Via Viva” em Sorocaba.

   
Ciclovia existente e diversidade de usos. 

    
Figuras 105: Projeto “Via viva” em Sorocaba – SP. Fonte: Levantamentos da autora, data: 

17/07/2011. 

4.3 Elementos propagadores. 

Os mobiliários urbanos são chamados neste trabalho de “Elementos 

Propagadores” sendo compostos por “lixeiras conscientes” por estimularem a 

coleta seletiva, pontos de ônibus sustentáveis, acessíveis e saudáveis e 

modelos de outdoors sustentáveis que não provoquem poluição visual (vide 

anexos). 
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Os Elementos Propagadores serão utilizados em todos os espaços 

possíveis, inicialmente no núcleo, depois nos Elementos Irradiadores (eixos) e 

gradativamente em outros locais da cidade. 

4.4 Elementos verdes 
O Elementos Verdes serão como corredores de natureza, que deverão unir 

as áreas de mata remanescentes na zona rural, às áreas de preservação do 

Rio Capivari e dos córregos.  

Fazem parte dos “Elementos Verdes” os Mirantes, que deverão ser 

instalados nos “Elementos Irradiadores” quando estes atravessam rios e 

córregos (vide anexos).  

Com os Mirantes a população poderá ficar mais próxima ao Rio Capivari, 

proximidade que não existe atualmente, e poderão ajudar na preservação e 

despoluição do rio. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Consequências de um projeto 
Este projeto poderá fortalecer a economia da cidade através das melhorias 

propostas para a maior área de comércio, como a criação de novas opções de 

lazer que fará com que mais pessoas visitem o local em vários períodos, e 

também com as sugestões e incentivos à investimentos na região, como a 

locação de salas ou instalação de novas empresas para as salas do Centro 

Comercial. 

O “Núcleo”, os “Elementos de Irradiadores”, os Elementos de Propagação” 

e os “Elementos Verdes” farão de Capivari um Município mais saudável e isto 

poderá atrair para a cidade novos moradores que trabalham e moram em 

grandes cidades da região, mas que preferem locais mais calmos, seguros e 

com qualidade de vida para morarem. Os impostos arrecadados com estes 

novos moradores e um planejamento urbanístico adequado, através de 

instrumentos urbanísticos, que atualmente não são utilizados, poderão também 

gerar novos recursos para o município. 

Utilizando em seu desenvolvimento a sustentabilidade, de forma 

progressiva a partir deste projeto, e também educação ambiental, Capivari será 
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capaz de crescer de forma permanente e segura, garantindo a preservação dos 

bens naturais para o futuro das próximas gerações. 
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