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RESUMO --- O planejamento ambiental é atualmente um dos principais instrumentos de gestão de 
áreas urbanas usados para evitar conflitos entre os usos antrópicos e a conservação/preservação de 
áreas naturais, especialmente, aquelas associadas a mananciais. A implantação de corredores verdes 
pode ser uma alternativa para conciliar a conservação da vegetação ciliar e dos recursos hídricos, 
com o uso pela população do entorno para lazer. Portanto, o objetivo do trabalho é propor a 
delimitação de corredor verde em um trecho do médio curso do rio Corumbataí, abrangendo os 
Bairros Jardim Bom Sucesso, Jardim Novo Wenzel, Jardim Maria Cristina, Jardim Nova Rio Claro, 
no município de Rio Claro (SP). A finalidade desse corredor verde é a evitar não apenas os efeitos 
danosos causados pelas cheias do rio Corumbataí, mas também para propiciar à população uma área 
de lazer. Para tanto, foram realizadas análises geomorfológicas por meio de fotointerpretação, com 
demarcação das áreas com ocorrências de processos de inundação e de erosão. Em seguida foram 
estabelecidos os locais propícios para o uso humano, com atividades de lazer, e outros destinados a 
preservação, para garantir a integridade do rio Corumbataí. Finalmente, foi delimitado o corredor 
verde com a indicação das áreas de uso e preservação. 
 
ABSTRACT --- Environmental planning is currently one of the main management tools used in 
urban areas to avoid conflicts between uses anthropogenic and conservation/preservation of natural 
areas, especially those associated with springs. The establishment of green corridors can be an 
alternative to reconcile the conservation of riparian vegetation and water resources, with the use by 
the surrounding population for leisure. Therefore, the objective of this study is to propose the 
delineation of a greenway in the middle section of the Corumbataí river covering the Jardim Bom 
Sucesso, Jardim Novo Wenzel, Jardim Maria Cristina, Jardim Nova Rio Claro, in Rio Claro (SP ). 
The purpose of this greenway is not only to avoid the harmful effects caused by the floods of the 
Corumbataí river, but also to provide the public a recreation area. To this end, geomorphological 
analysis was performed by interpretation aerophotos, with demarcation of areas with occurrences of 
flooding and erosion processes. Then the potential sites have been established for human use, with 
leisure activities, and others for preservation, to ensure the integrity of Corumbataí river. Finally, 
the greenway was defined indicating the use and preservation areas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Um conceito relativamente novo sobre o planejamento de áreas lineares vem sendo estudado e 

aplicado na última década, que é o conceito de corredores verdes, que tem como metas não só a 

preservação, como também a conservação, associando nessas áreas, formas de uso principalmente 

ligadas à recreação. 

Segundo Ahern (1995), o termo corredores verdes é utilizado para áreas lineares que são 

planejadas, desenvolvidas e manejadas para múltiplos propósitos tais como, ecológicos, 

recreacionais, culturais, estéticos e outros condizentes com o conceito de uso sustentável do solo. 

Ahern (op. cit.), esclarece ainda, que os corredores verdes podem ser definidos a partir de cinco 

princípios: 

1- A configuração espacial é essencialmente linear, sendo que esse princípio é o que diferencia 

essas áreas de outros elementos da paisagem; 

2- A capacidade de união de elementos da paisagem é outra característica importante dos 

corredores verdes, pois eles atuam de forma sinérgica num sistema;  

3- Os corredores verdes são multifuncionais, associando usos espaciais e funcionais de forma 

compatível. Esta característica exige que no momento de planejamento dessas áreas, se 

tenham bem claros os objetivos a serem alcançados, refletindo as necessidades ecológicas, 

culturais, sociais e estéticas; 

4- O conceito de corredores verdes está baseado naquele de desenvolvimento sustentável; 

5- Os corredores verdes representam uma estratégia espacial com base em vantagens de 

sistemas lineares integrados, assim eles devem ser considerados como complementos da 

paisagem, onde devem haver esforços para manter outras áreas não lineares, cuja 

composição não seria beneficiada pelos usos múltiplos. 

O conceito de corredores verdes já vem sendo discutido e aplicado há algumas décadas, 

porém o primeiro livro sobre o assunto, Greenways for America, foi publicado em 1990 por Charles 

Little (Little, 1990). Em 1993, foram lançados os livros Ecology of Greenways (Smith & Hellmund, 

1993) e Greenways: A Guide to Planning, Design and Development (Flink & Searns, 1993). 

Somente em 1995, foi realizada uma publicação de caráter internacional sobre o assunto, na 

Landscape and Urban Planning, através de uma edição especial sobre Greenways (corredores 

verdes) (Fabos, 1995). 

Os corredores verdes podem ser classificados conforme seus atributos em cinco categorias 

gerais (Little, 1990 apud Bischoff, 1995): 

• corredores verdes urbanos ao longo de rios e lagos; 

• corredores verdes recreacionais; 
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• corredores naturais ecologicamente significantes; 

• rotas cênicas ou históricas; 

• sistema abrangente ou rede de corredores verdes. 

Segundo Saraiva et al. (1995), os corredores verdes em rios são os maiores elementos da 

paisagem, com muita importância ecológica, cênica e recreacional, sendo que eles estabelecem uma 

trama espacial e funcional entre os rios e suas bacias de drenagem, baseadas no seu padrão, 

geomorfologia, biologia e uso humano.  

Essas áreas tem funções típicas reconhecidas como a proteção de recursos hídricos, 

incrementação do hábitat ripário e sua biodiversidade, redução de danos associados à enchentes, 

diminuição da poluição, redução da erosão nas margens e sedimentação no leito do rio, recreação e 

educação ambiental (Platt, 1991 apud Bischoff, 1995). 

Segundo Luymes & Tamminga (1995), os corredores verdes em rios de áreas urbanas, 

possuem uma capacidade única de combinar benefícios ecológicos (como proteção da mata ciliar e 

áreas alagáveis, proteção contra erosão e assoreamento do rio, manutenção de hábitats e diversidade 

genética, e melhora da qualidade do ar) e sociais (pela inclusão de áreas de lazer, colaborando com 

a educação ambiental e estimulando rotas para transportes alternativos, como andar à pé e de 

bicicleta) em áreas metropolitanas, além de auxiliarem a conexão de áreas em expansão dessas 

metrópoles. 

Através da abordagem realizada por Noss (1983) sobre manejo da diversidade alpha, beta e 

gamma, Baschak & Brown (1995) propuseram o que seria uma estrutura espacial ótima para o 

desenvolvimento de uma rede ecológica. Este modelo também pode ser utilizado para este estudo, 

como é apresentada na Tabela 1. 

Dentro do sistema físico, são matérias importantes para o planejamento de bacias de 

drenagem, a geologia e a geomorfologia, pois a paisagem está constantemente em mudança, devido 

principalmente à ação da água. Um planejamento que não leva em consideração os aspectos 

geológicos e geomorfológicos locais pode incorrer em erros tanto por omissão, como por 

autorização de ocupação indevidas (DUNNE & LEOPOLD, 1978; HOWARD & REMSON, 1978). 

No contexto do planejamento, o ambiente pode ser geologicamente considerado de duas 

formas básicas, como recurso ou como risco (por ex., um rio pode ser um recurso quando há 

necessidade de captação de água, mas pode representar um risco quando há possibilidade de 

enchentes). Sendo o maior desafio nesta questão, a conservação dos recursos com respeito aos 

riscos geológicos, neste contexto cabe ao planejador saber ver um fato como um recurso e quando 

ele se tornará um risco (Howard & Remson, 1978). 
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Também a vegetação é um importante componente na bacia de drenagem e nas zonas ripárias, 

sendo que qualquer mudança em sua composição, leva a alterações na hidrologia, geomorfologia 

fluvial, drenagem e manejo da bacia (Gurnell, Simmons & Edwards, 1995). 

 

Tabela 1. Estrutura espacial ótima para o desenvolvimento de uma rede ecológica (Modificado 

de Baschak & Brown, 1995). 

Escala Área Objetivos Abordagem 

Regional Rio Claro e região Diversidade regional 

• preservação de grandes áreas de 
ecossistemas naturais numa escala 
regional 

Manejo da 

paisagem 

Local Vale do rio Corumbataí em 

Rio Claro 

• mosaico de parques 

• mosaico de comunidades 
de plantas 

Diversidade local  

(entre hábitats) 

• manutenção de estágios 
sucessionais variados 

Planejamento 

da paisagem 

Lugar 

específico 

Parques adjacentes ao rio 

 

Comunidades de plantas  

Diversidade específica (dentro do 

hábitat) 

• aumento da complexidade 
estrutural 

Delineamento 

da paisagem 

 

Wade (1995), em seu trabalho sobre as comunidades vegetais associadas a rios, considera as 

zonas de beira de rio e  suas planícies de inundação como elementos importantes para a estabilidade 

dos canais dos rios e sua transição com o ambiente seco;  sendo a comunidade ripária uma extensão 

do ecótone do rio, propiciando a existência de vários hábitats como florestas ripárias  e como um 

sistema de proteção à qualidade da água. 

Segundo Boon (1992), as atividades antrópicas que mais afetam sistemas fluviais em relação à 

bacia de drenagem são: o desmatamento, a urbanização e o desenvolvimento agrícola; e em relação 

ao próprio rio: a remoção da vegetação ciliar, as obras para regularização de fluxo (como barragens 

e canais) e  as dragagens e minerações. 

Uma definição do que é uma moderna forma de manejo de rios é dada por Harper et al. 

(1995), onde o ambiente natural do rio deve ser mantido e quando possível incrementado, através de 

indicações de como manter, incrementar ou restaurar, com efetividade ecológica e de custos. 

Os custos de implantação de obras de contenção de enchente, e riscos associados à ocupação 

de áreas próximas aos leitos de rios, não são na maioria da vezes, custos justificáveis. Essas áreas 
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teriam melhor uso se aproveitadas como espaços abertos, propiciando maior efetividade ambiental, 

como conservadora dos recursos hídricos, e humana, como locais para práticas de esportes ou 

parques, diminuindo os riscos de catástrofes e aumentando áreas de lazer para a população (Howard 

& Remson, 1978).  

Uma abordagem sobre a conservação da paisagem, numa escala regional, deve dar 

importância à corredores que fazem a ligação entre ambientes isolados. Planejadores de parques 

podem conectar partes representativas de um hábitat em um dado parque, e desta forma minimizar 

os efeitos de isolamento permitindo ainda o desenvolvimento de áreas consideráveis. Corredores em 

rios, podem funcionar como verdadeiras avenidas para organismos terrestres e aquáticos, 

principalmente se tiverem uma amplitude que permita a existência de hábitats para animais de 

maior porte (Noss, 1983). 

Um exemplo prático dessas áreas pode ser observado na cidade de Curitiba- PR, pela 

observação de áreas como os Parques do Passaúna, Tingui, Barigui, Tangá, São Lourenço e 

Regional do Iguaçu.  

São áreas lineares, cuja implantação é baseada em uma política ambiental adotada por 

Curitiba desde 1971, que acompanham os rios preservando seu leito maior, sendo que as várzeas e 

encostas sujeitas à inundação, erosão ou deslizamentos são cadastradas e protegidas por lei 

específica -a Lei 7.833/91- que “estabelece a faixa de drenagem de todos os rios, córregos e arroios, 

nascentes ou qualquer depressão natural de terrenos que, no futuro, será responsável pela captação e 

transporte de água". Além das faixas de drenagem, a lei cria setores especiais de fundo de vale, 

como as áreas de várzeas, banhados e matas de interesse de preservação (Curitiba, 1998a). 

Em minuta de lei ainda não sancionada o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba) define parques lineares como: “áreas de propriedade pública ou privada, ao 

longo de corpos d’ água, em toda a sua extensão ou não, que visam garantir a qualidade ambiental 

dos fundos de vale, podendo conter outras Unidades de Conservação dentro de sua área de 

abrangência” (Curitiba, 1999). 

Atualmente, existem em Curitiba, 21 milhões de metros quadrados de área de parques 

distribuídas em 26 unidades. O parque São Lourenço foi criado em 1971, com o objetivo de se 

preservar o vale do rio Belém, na região norte da cidade. No vale do rio Barigui, estão os parques 

Barigui, Tingui e Tangá, ocupando uma faixa de 10 km de extensão. Há um projeto para que se 

desenvolvam um dos maiores parques lineares do país ocupando uma extensão de 42 km, que vão 

desde sua nascente até sua foz no rio Iguaçu. Neste rio, existe o maior parque de Curitiba, o parque 

Regional do Iguaçu, com uma área de 8,3 milhões de metros quadrados (Curitiba, 1998b).  

A forma de planejamento que a cidade de Curitiba adota está embasada na verificação de que 

essas áreas utilizadas desta forma evitam os danos relativos às enchentes, à ocupação indevida de 
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áreas, à deposição de lixo e contribuem para a preservação dos recursos hídricos. Outro fator 

importante é o custo dessas obras, pois enquanto um quilômetro de canal de concreto para 

escoamento custa de R$1,7 a R$50 milhões, a obra inteira de um parque custa cerca de R$4 milhões 

(Curitiba, 1998b).  

Desta forma este trabalho se justifica pela necessidade da adoção de novas formas de 

planejamento, sendo que, os corredores verdes apresentam características necessárias à conservação 

e preservação dos recursos naturais (como proteção da mata ciliar e áreas alagáveis, proteção contra 

erosão e assoreamento do rio, manutenção de hábitats e diversidade genética), promovendo a 

educação ambiental e disponibilizando áreas de lazer para a população. 

Portanto, o objetivo do presente artigo é propor a delimitação um trecho relativo ao médio 

curso do rio Corumbataí, mais especificamente nos Bairros Jardim Bom Sucesso, Jardim Novo 

Wenzel, Jardim Maria Cristina, Jardim Nova Rio Claro do Município de Rio Claro – SP, para a 

implantação de um corredor verde de modo a evitar não apenas os efeitos danosos causados pelas 

cheias do rio Corumbataí, mas também para propiciar à população uma área de lazer. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 
A bacia do rio Corumbataí é integrante da bacia do rio Piracicaba, situados na antiga Primeira 

Zona Hidrográfica do Estado de São Paulo (Cetesb, 1990) e atual Quarto Grupo de UGRHIs 

(Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos), UGRHI 5- Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(Cetesb, 1998).  

Esta bacia abrange uma área de 171.050 ha, situada na região central do Estado de São Paulo, 

sendo a extensão do seu leito de 120 km, com nascente no alto da Serra de Santana, a cerca de 800 

m de altitude e desaguando no Rio Piracicaba a 470 m. No alto curso é encachoeirado e flui em 

vales estreitos e profundos. No médio curso tem baixo gradiente (2 m/km) e encontra-se encaixado 

em vales abertos, com ocorrência de setores sinuosos e meandrantes. Seus principais afluentes são o 

rio Passa Cinco pela margem direita e o Ribeirão Claro pela margem esquerda (Zaine & Perinotto, 

1996).  

O clima da região, segundo a classificação de Köeppen, é Cwa, significando “C” que a média 

do mês mais frio varia entre 3 e 18oC, “w” que há seca no inverno e “a” que o mês mais quente 

apresenta temperatura média superior a 22oC (Troppmair, 1992). 

De acordo com Penteado (1966), a cidade de Rio Claro está situada numa zona de transição 

climática, que corresponde à parte central da Depressão Periférica. Neste setor a principal massa 

atuante é a tropical Atlântica seguida pela Tropical Continental e Equatorial Continental e os 
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sistemas subtropicais controlados pela Massa Polar, sendo que essas massas atuam em articulação 

com a Frente Polar Atlântica. Para a autora (op. cit.) este posicionamento da cidade na Depressão 

Periférica é causador de grandes variações de temperatura e pluviosidade no decorrer dos anos. 

A região apresenta mais características de região tropical, sendo que os contrastes não são 

decorrentes de estações e sim de agrupamentos delas, como outono-inverno, que é o período mais 

frio e seco, e primavera-verão, que é o período mais quente e chuvoso (Penteado,1966). 

A bacia do rio Corumbataí está localizada no setor paulista nordeste da Bacia Sedimentar do 

Paraná, sendo representado por rochas sedimentares das eras Paleozóica, relativas aos Grupo Passa 

Dois (Formação Corumbataí e Irati), Grupo Tubarão (Formação Tatuí e Grupo Itararé); Mesozóica, 

representadas pelos Grupos Bauru e São Bento (Formação Serra Geral e intrusivas básicas 

associadas, Formação Botucatu e Formação Pirambóia) e Cenozóica (Formação Rio Claro e 

depósitos recentes) (Petri & Fulfaro, 1971). 

Na cidade de Rio Claro e seus arredores são encontrados três tipos de relevo classificados pelo 

IPT (1981), como relevos de degradação, em planaltos dessecados sendo do tipo de relevo colinoso, 

onde predominam baixas declividades (até 15%) e amplitudes locais inferiores a 100 metros; ou 

relevo de morrotes, onde predominam declividades médias a altas (acima de 15%) e amplitudes 

locais inferiores a 100 metros. 

Penteado-Orellana (1981) ressalta algumas características do sítio urbano de Rio Claro, onde 

“colinas tabuliformes de vertentes suavemente convexas e patamares de fraca inclinação, dispostos 

entre 550 e 650 metros, constituem o quadro principal do relevo da área, dando ao conjunto o 

mesmo aspecto de monotonia de horizontes que caracteriza toda a Depressão Periférica”. A autora 

(op. cit) faz caracterizações conforme altimetria propondo as seguintes divisões: 

-600-630 metros- “interflúvio tabuliforme, capeado por sedimentos arenosos, do rio 

Corumbataí e Ribeirão Claro e pelas bordas do interflúvio Corumbataí - Cabeça ou dos pequenos 

divisores dos afluentes do Ribeirão Claro pela margem esquerda”. 

-580-590 metros- “colinas suavemente convexas, circunscritas aos bordos dos interflúvios 

principais”. 

-555-570 e 540-550 metros- “desdobramento das colinas de altimetria superior em patamares 

escalonados que terminam sob a várzea dos rios principais”. Ainda na altimetria de 555-570 metros 

podem ser encontradas “rupturas de declive nítidas com desníveis de 10 a 15 metros e inclinações 

mais fortes que marcam a passagem deste nível tanto para as colinas superiores como para os 

patamares inferiores. 

Os solos encontrados na Bacia do Corumbataí, por ordem de ocorrência são: Podzólico 

vermelho-amarelo, Latossolo vermelho-amarelo, Litólico, Latossolo roxo, Areias quartzosas, 
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Podzólico vermelho-escuro, Latossolo vermelho-escuro, Terra roxa estruturada, Plintossolo, 

Hidromórfico, Cambissolo, Brunizem e Aluvial (Köffler,1993). 

A região em estudo é caracterizada pela vegetação classificada como Floresta Estacional 

Semidecidual Submontana. Sua ocorrência vai desde o sul da Bahia até São Paulo, englobando 

ainda Minas Gerais, norte e sudoeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. É muito frequente nos 

planaltos centrais capeados pelos Arenitos Botucatu, Bauru, Caiuá dos períodos geológicos 

Jurássico e Cretáceo (IBGE, 1992).É comum a ocorrência dos gêneros: Cedrela, Parapiptdenia e 

Cariniana, sendo encontrados nos planaltos areníticos, Hymenaea, Copaifera, Peltophorum, 

Astronium, Tabebuia e Aspidosperma (IBGE,1992). 

Na região são encontrados vários tipos de Áreas Protegidas: Estação Ecológica de Itirapina, 

Estação Experimental de Itirapina, Área Natural Tombada (Horto Florestal e Museu Edmundo 

Navarro de Andrade), Estância Climática de Analândia, várias áreas de Patrimônios Naturais, Área 

de Proteção Ambiental (APA Piracicaba - Área I e APA Corumbataí - Perímetro Corumbataí) e 

Áreas de Preservação Permanente (Zaine & Perinotto, 1996). 

Atualmente sete bairros encontram-se margeando o rio Corumbataí no Município de Rio 

Claro, que são os Bairros Jardim Bom Sucesso, Jardim Novo Wenzel, Jardim Maria Cristina, 

Jardim Nova Rio Claro, Jardim Nova Residencial das Palmeiras, Jardim Esmeralda e Jardim Sigal 

(sendo que este último não foi implantado) (Rio Claro, 1984b). (Figura 01) 
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Figura 01 - Localização da área de estudo. 
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3. MÉTODO E ETAPAS DE TRABALHO 

 

Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas, uma de produção das informações 

geomorfológicas e outra de delimitação do corredor verde na área estudada. 

 

1a Etapa - PRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES GEOMORFOLÓGICAS 

As informações geomorfológicas foram geradas por fotointerpretação de pares esteroscópicos 

de fotografias aéreas foi efetuada por meio das fotografias aéreas (FX. 03 nos.  07, 08, 09, 10, 11 e 

12 e FX. 04 nos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19), na escala de 1:5.000, vinculadas ao 

aerolevantamento efetuado em 1995 pela BASE S. A., para a Prefeitura de Rio Claro (BASE S. A , 

1995). A legenda utilizada na fotointerpretação baseou-se naquela proposta por Tricart (1965) e 

pelo Projeto RadamBrasil (Brasil, 1980). 

Os resultados da fotointerpretação foram transferidos para o mapa altimétrico denominado 

Perímetro urbano – 1982- de acordo com lei nº 1.804 de 21/10/82. Rio Claro: Prefeitura 

Municipal,1984. Mapa p&b. Escala 1:10.000 (Rio Claro, 1984). A compatibilização das escalas das 

fotos e base topográfica foi realizada através da utilização do Aero-Sketchmaster. 

Assim foi elaborado um mapa contendo os resultados da análise geomorfológica, na escala 

1:10.000. 

 

2a Etapa - DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE CORREDOR VERDE 

A delimitação da área de corredor verde foi realizada através de análise do mapa contendo as 

informações geradas à respeito da geomorfologia da área de estudo, em que foram englobados os 

resultados relevantes ao corredor verde que são todas as áreas passíveis de inundação e áreas 

sujeitas a processos erosivos. 

Por fim foram anexadas áreas que poderiam servir para a prática de atividades de lazer e as 

áreas já utilizadas para essas atividades. 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da fotointerpretação, foi elaborada a Carta Geomorfológica da área, na qual foram 

registrados os fatos geomorfológicos. Alguns dos principais fatos registrados foram:  

Terraço fluvial (acumulação de terraço fluvial): “depósitos aluviais que se encontram nas 

encostas de um vale”. São superfícies horizontais ou levemente inclinadas, formadas por deposição 
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sedimentar ou modelação pela erosão fluvial, são mais frequentes ao longo de rios, borda de lagos e 

podem ser encontrados em litorais (Guerra, 1975) (Figura 02). 

Várzea (acumulação de planície fluvial): “terrenos baixos e mais ou menos planos que se 

encontram junto às margens dos rios”, correspondem ao leito maior dos rios (Guerra, 1975) (Figura 

02). 

Diques marginais: pequena acumulação de material aluvial, constituído de material grosseiro 

trazido pela enchente do rio, aparece em rios com pouca declividade (Guerra, 1975) (Figura 29). 

 

              
Figura 02 – Exemplo da localização de terraços e diques marginais em relação ao rio. (Modificado 

de Guerra,1975). 

Depósito de estravazamento de dique: quando um dique fluvial se rompe espalhando os 

sedimentos a ele vinculados ao longo da várzea. 

Leque aluvial: também chamado de cone de dejeção, é o depósito de material detrítico no 

final do canal de escoamento de uma torrente, ou seja, um curso d’água periódico causado por 

enxurradas (Guerra, 1975) (Figura 03). 

 

Figura 03 – Formação e deposição de um leque aluvial (Modificado de Guerra,1975). 

Leito normal ou 

Canal fluvial 
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Terraços 
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Leque aluvial ou 

Cone de dejeção 
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Rampas coluvionares e terraços que coalecem: vertentes onde há o transporte de material 

detrítico pouco grosseiro, principalmente pela ação da gravidade, depositando-os em seu sopé ou 

em lugares próximos dos declives acima (Figura 04). 

                     
Figura 04 – Disposição de rampas coluvionares. 

 

Vertente (retilínea, côncava e convexa): “planos de declives variados que divergem das cristas 

ou dos interflúvios, enquadrando o vale”. Nas planícies elas se encontram mais afastadas do rio 

enquanto nas regiões montanhosas são próximas do leito do rio (Guerra, 1975) (Figura 05). 

 

Figura 05 – Formas de vertentes (Modificado de Guerra, 1975). 

Meandros abandonados: antigo leito de rio que foi abandonado pelo curso d'água, através da 

ação conjunta da erosão fluvial (que abre novos caminhos) e acumulação fluvial de sedimentos (que 

fecha antigos caminhos) (Figura 06).  

Rampas coluvionares 
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Topo do interflúvio 
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Figura 06 - Rio com meandros abandonados. 

 

Rebordo erosivo: limite topográfico de onde começa a haver perda de sedimentos (Figura 07).  

 
Figura 07 - Rebordo erosivo. 

 

Sulco erosivo: são “pequenas incisões feitas na superfície do solo quando a água de 

escoamento superficial passa a se concentrar e a fazer pequenos regos” (Guerra, 1975). 

Terracetes: pequenos patamares originados pela contínua passagem de gado. 

Observou-se na área de estudo a existência de locais sujeitos à inundação, que correspondem à 

áreas de acumulação de terraço fluvial (terraço) e acumulação de planície e terraço fluviais (várzea 

e terraço). 

Também há um loteamento nesta área de várzea e terraço, o que ocasiona diversos problemas 

para a população local, provenientes do acúmulo de água durante o ano todo em lagoas sem 

circulação (como a proliferação de insetos) e aqueles gerados pelas fortes infiltrações nas 

residências (como doenças pulmonares).  

A situação se torna crítica na época das chuvas, quando as casas ficam quase ilhadas, pois, as 

ruas e os aterros existentes represam as águas que só são eliminadas no final da estação, pela 

evaporação e infiltração. Atualmente, os moradores da região, com o apoio da Defesa Civil, tentam 

junto à Prefeitura Municipal a desapropriação dessas áreas. 

Pela análise dos resultados obtidos, verifica-se que o melhor aproveitamento da área seria 

dado pela criação de um corredor verde. O corredor verde neste bairro, teve a sua área delimitada 
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através da inclusão das áreas de terraço, várzea e terraço, nascentes e áreas de interesse para a 

prática de atividades de lazer (Figura 08). 

Um aspecto importante dos corredores verdes é o apoio da população local tornando-se aliada 

ao projeto, assim a área passa a ser aprovada, ganhando-se assim uma força de trabalho de benefício 

mútuo. A população ajuda a conservar a área, recebendo em troca um ambiente mais sadio e opções 

de lazer. 

Quando se propõe a criação de um corredor verde em um local de periferia de cidade, 

composta por bairros de diferentes características socio-econômicas, deve-se pensar não apenas nos 

benefícios ecológicos que certamente serão alcançados, mas também nos riscos sociais que 

envolvem a questão. 

O risco pode ocorrer quando a área do corredor verde se torna um lugar isolado e perigoso. 

Solecki e Welch (1995) estudaram parques urbanos situados entre bairros de diferentes 

características socioeconômicas, constatando que alguns parques funcionam como barreiras, 

aumentando a inimizade e contrastes entre bairros, desta forma essas áreas tornam-se locais de 

muito pouco uso, abandonados e vistos pela população como perigosos. 

Segundo Cranz (1978), a estrutura de um parque é função da forma como este é utilizado pela 

população e, reciprocamente, a forma como a população usa um parque é função do que este 

oferece para o uso humano.  

Luymes e Tamminga (1995) propuseram cinco princípios como forma de garantir a segurança 

pública em corredores verdes de áreas urbanas, que são: visibilidade sobre as outras pessoas, 

visibilidade pelas outras pessoas, poder de escolha e controle, legibilidade do ambiente e 

privacidade sem isolamento. 

Desta maneira, deve-se ressaltar que a estrutura física do corredor verde e das áreas de uso 

público intensivo são determinantes na forma como a população dos bairros do entorno e da cidade 

irão se relacionar com esta área. 

Dentro da estrutura física relacionada à segurança, podem ser ressaltadas a iluminação, sinais 

e mapas de localização, manejo da vegetação, opção de caminhos, policiamento pela população 

local e delimitação de áreas e atividades (Luymes; Tamminga, 1995). 

Outros fatores, além da estrutura física do corredor verde, que promovem o seu sucesso são: o 

delineamento claro dos objetivos da área e procedimentos para alcançá-los; e o envolvimento da 

população no projeto, execução e manejo da área (Luymes; Tamminga, 1995). 

Pela junção e análise dos resultados obtidos na etapa de investigação, concluiu-se, na etapa de 

planejamento, que o melhor aproveitamento da área de estudo seria dado pela criação de um 

corredor verde, conforme delimitado na Figura 08, com locais determinados para o uso público 

intensivo. 
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Nas áreas de uso público intensivo, sugere-se a instalação de infra-estrutura destinada à 

recreação, como parquinhos, lanchonetes e pequenas trilhas, para receber a população visitante, não 

só dos bairros vizinhos, mas da cidade de Rio Claro como um todo.  

Sugere-se também a instalação de infra-estrutura para o exercício de atividades comunitárias, 

com enfoque na população dos bairros que margeiam o rio Corumbataí, como salas e pequenos 

galpões, que poderiam ser utilizados como salas de aula para cursos complementares, oficinas e 

salões de festa. 

A partir do momento em que a população local torna-se aliada ao projeto, a área do corredor 

verde como um todo passa a ser aprovada, ganhando-se assim uma força de trabalho de benefício 

mútuo. A população ajuda a conservar a área, recebendo em troca um ambiente mais sadio e opções 

de lazer. 

Para as áreas restantes do corredor verde, propõe-se um amplo projeto de recuperação da mata 

ciliar, com o plantio de vegetação arbórea e a instalação de trilhas monitoradas. 

O projeto de recuperação da vegetação poderia contar com a ajuda da população em vários 

momentos, desde a produção de mudas até o plantio e monitoria, pela implantação de programas de 

educação ambiental. 

As trilhas monitoradas garantiriam à população o acesso às partes mais preservadas, porém, 

sem colocar em risco tanto as propriedades rurais vizinhas como a própria natureza. 

Assim sendo, os recursos naturais por sua vez, estariam sendo recuperados e posteriormente 

implementados, garantindo principalmente a conservação dos recursos hídricos. 
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Figura 8 – Mapa com a proposta de corredor verde no rio Corumbataí, município de Rio Claro (SP). 
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5- CONCLUSÃO 

 

A análise geomorfológica permitiu constatar que existem várias edificações em locais onde há 

restrições legais para a ocupação humana, como áreas de nascentes, terraços e várzeas fluviais, 

sendo que este tipo de ocupação tem sido fonte de problemas para a população local. 

O método mostrou-se útil ao processo de planejamento, pois, revelou pontualmente áreas com 

problemas e áreas sensíveis, que devem ter seu uso monitorado. 

O conhecimento das necessidades e anseios da população mais diretamente influenciada pelo 

projeto é de fundamental importância, uma vez que a aprovação desta população pode ser 

determinante no sucesso do planejamento proposto para a área estudada. Desta forma deve-se 

ressaltar a importância da união entre moradores e poder público no momento do planejamento, 

implantação e posterior manutenção do projeto. 

A proposta de planejamento para a área acontece em função da necessidade da criação de um 

corredor verde para o rio Corumbataí, com núcleos de uso intensivo para a população. O objetivo 

deste tipo de planejamento é a união entre o uso e a conservação, quando possível, e preservação, 

quando necessário.  

A elaboração de um mapa cujo conteúdo engloba a análise geomorfológica, a estrutura 

urbana, a rede hidrográfica, os limites propostos para o corredor verde e áreas de uso público 

intensivo mostrou-se eficiente, pois, tornou sua leitura clara e de fácil identificação em campo. 

Este corredor verde e áreas de uso intensivo devem ser planejados observando-se tanto a 

funcionalidade ecológica, como a social, promovendo a conservação ambiental, educação e 

segurança da população. 
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