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Valor Histórico
 No inicio do  século XVI quando o casal de portugueses, João Paes e Suzana Rodrigues, 

ergueram uma capela em devoção a Santo Amaro. Em 1829, 129 alemães são levados 
para Freguesia de Santo Amaro ocuparam as margens do rio Guarapiranga.

 Em 1920 chega ao Brasil Luiz Romero Sanson com o sonho de ser city Planner que logo 
percebeu a importância de uma área entre dois lagos: Guarapiranga e Billings. O nome 
foi baseado em uma região da Suíça “Interlaken”... Iniciou-se então o planejamento de 
Interlagos, uma cidade totalmente planejada prevendo-se a utilização da represa como 
grande atrativo de lazer.

 O arquiteto francês Alfred Agache, fundador do urbanismo moderno, se encontrava no 
Brasil a convite do governo do Rio de Janeiro para elaborar um projeto  de 
modernização da Capital. Agache foi convidado a realizar o projeto da cidade satélite 
de Interlagos nos moldes das “Cidades Jardins” inglesas. Agache propôs um desenho 
com ocupação à meia encosta, aproveitando o leve declive do terreno em direção à 
represa do Guarapiranga com quase 30% de sua área destinada à praças e áreas verdes. 
Interlagos é precursora, no Brasil, do desenho urbano em moldes científicos, de acordo 
com os preceitos da então Escola Francesa de Urbanismo.





 A Cidade Satélite de Interlagos
 Sinopse extraída do livro “Interlagos:memória & história”,organizado pela SBI.

 O desenho da Cidade Satélite de Interlagos foi concebido no bôjo do ideário reformista 
dos assentamentos urbanos do fim do século XIX e início do século XX, que buscava uma 
saída para os conglomerados urbanos caóticos e insalubres, conseqüência dos desatinos 
da revolução industrial. Surgia naquele momento o conceito de “Cidade Jardim”, uma 
tentativa de conciliar os valores de uma vida em ambiente saudável, no campo e os 
desafios do desenvolvimento industrial, então em marcha.

 A idéia da criação de Interlagos surgiu num período de profundas modificações 
econômicas e sociais que ocorria no país e acentuadamente em São Paulo. Era o início da 
expansão demográfica e do tecido urbano; da maior demanda energética para suprir as 
necessidades das primeiras indústrias e do transporte coletivo. Era acima de tudo a 
vivência da instauração de um novo modelo de gestão das cidades baseado no princípio 
do planejamento. 

 Localizado em área de proteção de mananciais, Interlagos, originalmente concebido para 
assumir o papel de um núcleo como pólo econômico voltado para o lazer, foi implantado 
de forma orgânica observando e respeitando a topografia do terreno. Seu traçado à meia 
encosta voltado para a vertente da represa de Guarapiranga se entrelaça com a massa 
arbórea densa e variada.





 A manutenção desse "status" é conseqüência da 
consciência cidadã dos moradores, que 
organizados em entidades locais atuam 
voluntariamente nas demandas da comunidade, 
nas obras de amparo social e na conservação do 
meio ambiente. Esses trabalhos se desenvolvem 
em parceria com a administração pública numa 
sólida visão de responsabilidade social.



 Origens Urbanísticas
Na segunda metade do século XlX, a superpopulação crescente e os serviços cada 

vez mais deficientes tornaram insuportável a vida nos centros urbanos. Este fato se 
juntou com o movimento romântico para converter a vida no campo em ideal 
altamente desejado. Algumas idéias se materializaram quando as estradas de ferro 
garantiram um serviço rápido e adequado na conexão entre os centros urbanos e 
seus arredores.

Os subúrbios prometiam um entorno agradável e tranqüilo e de imediato 
mostraram um esquema característico de uso do solo.

No lugar da quadrícula característica do arruamento, que estimulam o tráfego 
rápido, concebeu-se um tecido curvilíneo e de formas livres

Baseadas no conceito da utilização do transporte de massas, rápidas e eficientes, 
proporcionadas pelas ferrovias, então em franca expansão, as “Cidades Jardins” 
por definição da época”são: "uma cidade desenhada para uma vida e uma 
indústria saudáveis; de uma dimensão que torna possível a plenitude de uma vida 
social". Ela estaria permanentemente cercada por um cinturão verde, de 
propriedade pública.

















 Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 
 ..........................................................................................................................................................
 Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de 

Preservação Permanente. 
 .....................................
 II -nascente ou olho d`água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água 

subterrânea
 .................................................................
 XIII -área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 
 a) definição legal pelo poder público; 
 Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
 I -em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de: 
 a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura;
 b) ...............................................................................................................................................................................II -ao 

redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 
 cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica

contribuinte;

 III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;

























ALTERNATIVA PARA A PROPOSTA SMA
A SER ENCAMINHADA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS


