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RESUMO 

Localizado na região NE do Estado de São Paulo, o Município de 

Bragança Paulista representa um microcosmo de estudo que permite avaliar a 

influência de condicionantes geoambientais no seu processo histórico de ocupação 

da paisagem. Os parâmetros geomorfológicos e geológicos selecionados para este 

estudo são a declividade do terreno, o substrato rochoso, os solos e os minerais dele 

originados. Condicionantes climáticos e históricos também explicam a rápida 

evolução do município dentro do contexto econômico do ciclo do café, no século 

XIX, e sua decadência na terceira década do Século XX. Trabalhos de campo em 

conjunção com uma ampla revisão da literatura científica indicam que o relevo do 

município de Bragança Paulista é bastante diversificado devido à presença de 

paisagens que vão, desde escarpas, montanhas e morros, até planícies fluviais. O 

clima, típico de montanha, proporcionado pelas altas elevações do setor sul da Serra 

da Mantiqueira, confere à região a presença de remanescentes de florestas tropicais 

do tipo Ombrófila Mista (Mata de Araucária), assim como da Floresta Estacional 

Semidecidual, permeada, em alguns pontos, por pequenas manchas de cerrado. 

Este estudo mostra como esses fatores geoambientais condicionaram a expansão 

urbana local. Atualmente, as áreas mais altas são ocupadas pela cultivo de 

eucaliptos, pinus, exploração de brita e pedras ornamentais, enquanto que colinas, 

cujas cotas variam de 600 a 700 metros, são caracterizadas por atividades 

agropastoris. Nas regiões baixas de planícies fluviais, ocorreu, até recentemente, a 

extração de areias e argilas. A faixa urbana, contudo, até o final dos anos 80, 

restringia-se, principalmente, à área central elevada (> 800 m de altitude), 

correspondente ao marco zero da cidade. Com o aumento da população urbana, 

impulsionada pela migração, especialmente de famílias oriundas da região Nordeste 

do Brasil, a especulação imobiliária forçou o crescimento urbano à variadas formas 

de relevo, até então evitadas pelo estilo bragantino de urbanização. Ainda sem uma 

vocação clara e definida, Bragança Paulista no início do Século 21, mostra-se multi-

vocacional, onde atividades agropecuárias misturam-se com a extração de recursos 

naturais, implementação de grandes áreas urbanas recentes e de novos pólos 

industriais. 

Palavras-chave: Condicionantes Geoambientais, Contexto Econômico, Processo 

Histórico, Ocupação da Paisagem, Bragança Paulista, São Paulo. 
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ABSTRACT 

Located in the northeastern section of the State of São Paulo, the city of 

Bragança Paulista represents a microcosm for studying the relationship between the 

presence of geoenvironmental parameters and the historical process of land use and 

occupation. In this study, geomorphological and geological parameters were 

employed such as topography, geological substrate and its soils and mineral 

resources. Climatic as well as historical parameters also explain the rapid evolution 

of the city under the context the coffee economical cycle, at the end of the 19th 

Century as well as its decline after the third decade of the 20th Century. Field work 

combined with revision of the scientific literature available indicates that the 

topography of the city of Bragança Paulista is highly diversified, due to the presence 

of landscapes that encompass steep scarp, sided mountains, hills and lowland fluvial 

plains. The climate is typical of mountainous areas due to the high elevations of the 

southern sector of the Mantiqueira Mountains, which confer the region the presence 

of remnant Araucaria forests, as well as Seasonal Semideciduous Tropical Forest, 

permeated with small cerrado islands. This study shows how these geoenvironmental 

factors controlled the local urban expansion. Nowadays, the high elevation areas are 

occupied by eucalyptus and pinus forests, exploration of crushed and ornamental 

stones, whereas the prevailing hills, varying from 600 to 700 m elevation, are 

characterized by pastures and grazing. The lowland fluvial plain, until recently, 

concentrated activities related to sand and clay exploration. The urban area, 

however, until the 1980s, was restricted to the elevated central area (>800 m), 

corresponding to the historical origins of the city in 1763. With the increase of the 

urban population fostered by migration from thousands of northeastern migrants, 

urban speculation forced a new phase of development, now on various landscape 

types, which until then were avoided by the local urban style. Until today, the city of 

Bragança Paulista shows no clear tendency towards of sector of activities, thus 

showing a blend of activities that vary from agriculture, natural resources exploration, 

urban development, appearance of new industrial centers as well as a tendency to 

exploit its tourism potential. 

Keywords: Geoenvironmental Parameters, Economic Context, Historical Process, 

Land Use and Occupation, Bragança Paulista, São Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a ocupação do território brasileiro, há 500 anos, diversos tipos de 

atividades econômicas vêm sendo aqui desenvolvidas e exploradas, provocando 

transformações no meio ambiente e, conseqüentemente, em sua paisagem. “A 

paisagem se refere às diferenciações espaciais, suas transformações no decorrer do 

tempo, as relações de interdependência entre seus elementos e os sistemas de 

produção operados pelo homem” (PASSOS, 1997).  

A natureza é composta por um conjunto de elementos interdependentes, 

que, permanentemente, trocam matéria e energia entre si. O aumento do número de 

indivíduos em sociedades cada vez mais complexas transformou o homem no maior 

predador do meio ambiente, pois, para continuar sobrevivendo, sofistica cada vez 

mais os mecanismos de extrair da natureza recursos, que podem alterar, de modo 

profundo, a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais. 

Os impactos ambientais causados pela ação antrópica nos meios biótico e 

abiótico e as suas conseqüências nas diferentes paisagens oferecem uma visão 

holística dos processos que interagem no meio ambiente (DREW, 1994). 

Os avanços técnicos e científicos, e o crescente processo de 

industrialização vêm progressivamente interferindo, agredindo e alterando o meio 

ambiente, em benefício dos interesses imediatos da sociedade. O desenvolvimento 

do processo capitalista colocou os interesses da sociedade de um lado e a 

preservação da natureza de outro. 

Devido aos recursos escassos e à poluição, a questão ambiental se 

associa à questão urbana. Mesmo que se invista em descentralização, a 

urbanização é irreversível, haja vista que vive atualmente um número muito maior de 

habitantes aglomerados nas cidades (BECKER et al.,1995). 

Há evidências bastante fortes de um novo fato urbano de caráter 

metropolitano, não mais caracterizado pela existência de territórios conurbados, mas 

pela presença de um conjunto de cidades, cujo desempenho sócio-econômico se faz 

em estreito intercâmbio umas com as outras, mantendo relações de trocas intensas 

e cotidianas. A Constituição Federal de 1988 autorizou os Estados a instituírem, 

mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por aglomerados de municípios limítrofes para integrar a 
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organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum 

(EMPLASA, 2006). 

Assim, a região bragantina, pertencente ao território paulista, é 

considerada uma microrregião. Bragança Paulista está, estrategicamente, localizada 

na região mais desenvolvida do país, próxima aos grandes centros brasileiros. A 

economia do município tem por base o trinômio: agricultura, pecuária e indústria. 

Também é forte no comércio e no setor de serviço. Como sede da região de 

governo, engloba mais quatorze municípios: Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, 

Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, 

Pedra Bela, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Vargem e Tuiuti (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, 2006). 

Os atributos físicos de Bragança Paulista exercem papel fundamental na 

organização do espaço geográfico do município, como também criam mecanismos 

de relações entre as atividades extrativistas, outras atividades industriais, 

agropecuárias, de comercialização e serviços. 

 Neste mundo globalizado e competitivo, o planejamento municipal, o 

desenvolvimento das atividades sócio-econômicas, o monitoramento ambiental e 

outros interesses da comunidade se tornam muito mais eficazes se forem tomadas 

por base estas considerações. 

 

1.2. Objetivos 

 

Diante destas premissas, este trabalho tem como objetivos: 

1. Analisar a influência dos atributos físicos e bióticos da paisagem no processo de 

organização do espaço e da transformação do município de Bragança Paulista, ao 

longo dos tempos; 

2. Analisar as alterações antrópicas, decorrentes dessa ocupação, através da 

observação da paisagem; 

3. Comparar o cenário atual com o passado, estabelecendo as relações causais das 

transformações observadas. 
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1.3. Métodos e Etapas da Pesquisa  

 

Para alcançar os objetivos propostos, foram realizadas as seguintes 

atividades: 

1. Pesquisa bibliográfica geral e específica sobre o assunto em bibliotecas de 

universidades e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista 

(CMEBP); dissertações de mestrado; teses de doutorado; periódicos; 

relatórios técnicos; sites; visitas a órgãos públicos e a empresas privadas; 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP); Secretaria de 

Recursos Hídricos, Saneamento e Obras (SABESP); Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE); Prefeitura Municipal de Bragança Paulista (PMBP); 

Secretaria da Agricultura e de Agronegócios, Secretaria de Desenvolvimento 

Rural, Secretaria de Turismo, Secretaria de Planejamento e Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do município de Bragança Paulista; 

2. Organização dos dados – traçou-se um perfil das principais características 

físicas, bióticas, históricas e dos ciclos econômicos desse município do 

Estado de São Paulo, gerando mapas, gráficos, tabelas e textos; 

3. Trabalhos de campo e visitas técnicas para observação da paisagem, 

confirmação de dados coletados nas etapas e registros fotográficos; 

4. Integração dos dados, correlacionando os atributos físicos da paisagem com 

as tendências e potencialidades sócio-econômicas do município de Bragança 

Paulista. 
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2. O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 

 

2.1. Localização Geográfica 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – Censo – 

2005), o município de Bragança Paulista localiza-se na porção Sudeste do Estado 

de São Paulo, sendo que a sede municipal encontra-se a 22º57’07’’ de Latitude Sul 

e a 46º32’31’’ de Longitude Oeste, a uma altitude de 817 metros. A área de estudo 

localiza-se entre as coordenadas UTM 7.475.000 – 7.450.000 S e 320.000 – 

355.000 W.  

A área total do município é de 513.59 km². Limita-se ao Norte com 

Pinhalzinho e Pedra Bela, ao Sul com Atibaia, a Leste com Piracaia e Vargem e a 

Oeste com Tuiuti, Morungaba, Itatiba e Jarinu (Figura 1). 

Bragança Paulista apresenta excelente localização em relação aos 

principais mercados consumidores, proporcionada pela proximidade com as rodovias 

Fernão Dias (BR 381), que interliga São Paulo a Belo Horizonte – uma das principais 

vias de ligação entre o nordeste e o sudeste do país – e a rodovia Dom Pedro I (SP 

065), que interliga a rodovia Anhanguera (SP 330), na altura de Campinas, à rodovia 

Presidente Dutra (BR 116), na altura de Jacareí (Figura 1). 

Esta mesma facilidade de acesso ocorre também em relação ao transporte 

aéreo, visto que num raio de, aproximadamente, 100 km estão localizados os três 

principais aeroportos do Estado: Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos- 

Governador André Franco Montoro, Aeroporto Internacional de Congonhas/São 

Paulo e Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas. 

O Porto de Santos situa-se a, aproximadamente, 200 km da região, 

principal via de exportação dos produtos do município. 

 

2.2. História da Ocupação 

 

De São Paulo saiu o contingente humano que povoou a Região 

Bragantina. As condições geográficas de São Paulo e adjacências facilitavam a 

penetração no sertão. Por ausência de uma riqueza econômica, o homem não se 

prendia ao solo. O fato da sociedade da época ser marcada pela presença de clãs, 

vivendo em constantes disputas e rivalidades, e interessada em expedições 
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sertanistas, também explica que de São Paulo tivessem saído os homens que 

ocuparam esta região (LEITE, 1974). 

 

 

Figura  1 – Localização e acesso ao Município de Bragança Paulista (BISTRICHI, 
2001) 



      

 

6 

A ocupação das terras dessa região  iniciou-se em 1610, quando se 

fizeram concessões de sesmarias. Em cerca de quarenta anos, de 1610 a 1653, 

quinze sesmarias foram distribuídas nas terras banhadas pelo rio Juqueri (município 

de Mairiporã), rio Atibaia (município do mesmo nome) e rio Jaguari (município de 

Bragança Paulista). Essas concessões não implicaram na posse efetiva, pois foram  

anteriores ao fenômeno de ocupação da terra pelos pioneiros.  

Segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2000), o núcleo populacional que deu origem a Bragança Paulista surgiu quando 

Antonio Pires Pimentel e sua esposa construíram uma capela em louvor a Nossa 

Senhora da Conceição. Por isso, o lugar, fundado, oficialmente, em 15 de dezembro 

de 1763, chamou-se, inicialmente, Conceição do Jaguary. 

Elevado a Distrito da Paz, em 13 de fevereiro de 1765, tornou-se Vila 

Nova Bragança em 17 de outubro de 1797, nome esse ligado à tradição Portuguesa, 

cuja dinastia durante séculos governou Portugal e o Brasil. O desenvolvimento da 

freguesia de Jaguari foi bem mais rápido que o dos outros núcleos, pois, além de ter 

surgido um século depois, pôde contar com outro tipo de população, mais capaz e 

bem diferenciada daquele contingente indígena que ocupara Atibaia. As terras 

virgens foram logo aproveitadas e houve maiores facilidades de comunicação, 

comércio e transporte de gêneros. 

Em 1856, foi elevada à categoria de cidade, com o nome de Bragança, 

emancipando-se de Atibaia. A criação do município se fez pela Lei nº 21, de 24 de 

abril de 1856. Em 30 de novembro de 1944, foi alterada a denominação para 

Bragança Paulista, para diferenciar-se da cidade do Pará com o mesmo nome. 

Na década de 1950, o município de Bragança Paulista abrangia os 

distritos de Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti e Vargem. Os dois primeiros foram 

desmembrados de Bragança Paulista em 1964 e os dois últimos, em 1991. 

 

2.3. Aspectos Sócio-Econômicos – Breve Histórico 

 

Desde a fundação de Bragança Paulista, a economia era de cunho 

agropecuário, lavoura de mantimentos, e criação, principalmente de suínos. Foram 

descobertas terras auríferas em Bragança, porém o ouro não foi encontrado em 

quantidade suficiente que justificasse qualquer investimento (LEITE, 1974). 
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A sociedade era marcada pela presença dos “grandes proprietários rurais”, 

senhores com duas ou três dezenas de escravos, donos de uma fazenda de lavoura 

e criação ou engenho. Dirigiam a política da região. Abaixo deles havia pequenos 

lavradores e tropeiros. Havia também artesãos, um pequeno número de 

estrangeiros, os que viviam na zona urbana, exercendo ofícios ou dedicando-se ao 

comércio e, também, a população escrava, que vivia sem grandes tensões com os 

senhores, com poucas fugas e pouca informação sobre quilombos. 

As tropas levavam a produção de toicinho de Bragança a São Paulo e a 

Santos, para exportação e traziam os gêneros necessários à vida da região. 

Durante o final do século XIX e início do século XX, o café foi a principal 

atividade agrícola desenvolvida no município (SEBRAE, 2000). 

Com a criação da Estrada de Ferro Bragantina, em 1884, Bragança 

Paulista transformou-se em pólo de desenvolvimento regional e a partir daí, saíram 

as famílias que foram formar os outros povoados. A fundação da ferrovia foi 

vinculada à expansão cafeeira e atendeu às áreas produtoras da região. Seu 

traçado original orientou-se pelo atendimento às necessidades de escoamento das 

fazendas, passando próximo às suas sedes. Em função disto, resultou um traçado 

irregular, com muitas curvas e rampas. 

Com o declínio do café, a partir de 1929, com a liberação de mão-de-obra 

e devido ao próprio crescimento populacional, as ferrovias começaram a atender, 

também, ao transporte de passageiros, retificando o traçado original e construindo 

estações.  

Dados do final da década de 30 demonstram que, em 1937/38, Bragança 

era o maior produtor de arroz e feijão do Estado de São Paulo e o município com o 

maior rebanho bovino e de suínos. Estava, também, entre os principais municípios 

na criação de asininos, eqüinos e caprinos. Muitas destas atividades pecuárias 

persistem até hoje, sendo importante fonte de renda da economia municipal 

(MOREIRA et al., 1997). 

A partir de 1950, o café foi superado, em Bragança Paulista, pelo cultivo 

da batata inglesa, seguido, em menor escala, pela produção de cebola e de milho 

(SEBRAE, 2000). O cultivo da batata inglesa tornou-se um ciclo produtivo de, 

aproximadamente, duas décadas e que foi responsável pela fixação da colônia 

japonesa, a qual, posteriormente, se dedicou à produção hortifrutigranjeira e ao 

comércio. 
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Na década de 50, com o advento da indústria automobilística e a 

construção de rodovias, as ferrovias entraram em declínio e, em 1971, sob a égide 

do regime militar, deu-se à unificação das companhias férreas do Estado de São 

Paulo, então agregadas pela formação da Estatal FEPASA – Ferrovia Paulista S/A. 

As principais riquezas naturais foram o granito, brita, rochas ornamentais e 

de revestimento, e as matas, que abasteceram a capital de carvão e lenha durante 

as três primeiras décadas do século XX. 

Outra atividade econômica importante no município foram as olarias, que 

produziam, principalmente, tijolos. As olarias surgiram no município no século 

passado, como atividades auxiliares ligadas ao setor primário. Impulsionadas pelo 

avanço da construção civil, transformaram Bragança Paulista em pólo produtor de 

tijolos, que até hoje abastece a grande São Paulo, Campinas, Jundiaí e Santos 

(MOREIRA et al., 1997). 

No início do século XX, Bragança Paulista, caracterizou-se como centro 

polarizador da região. Desenvolveu importante atividade comercial que extrapolava 

os limites do município, constituindo-se também em centro bancário e concentrando 

os principais serviços médicos (LEITE, 1974). 

O desenvolvimento econômico contou com a iniciativa privada, para 

alguns projetos pioneiros, como a Empresa Elétrica Bragantina, em 1903, a 

Companhia Telefônica, em 1904 e a Fábrica de Lâmpadas, em 1905. 

No início do processo de industrialização do município, por volta de 1912, 

destacaram-se empresas como a Cia. Têxtil Santa Basilissa (tecidos), a Cooperativa 

de Laticínios de Bragança (leite pasteurizado), a Carreteiro S/A (máquinas 

agrícolas), a Indústria Bernardi Ltda. (malas), o Frigorífico Flisi S/A (frigorífico), a 

Leitesol (leite em pó), a Fazenda Campo Redondo Ltda. (aguardente de cana), a 

Ghilardi & Cia. (refrigerante), a Irmãos Acedo (massas alimentícias). Nos anos 70, 

intensificaram-se as atividades industriais, que passariam, então, a alavancar o 

processo de industrialização de Bragança Paulista (SEBRAE, 2000). 

O setor secundário se expandiu na cidade, mas ainda foram conservadas 

as atividades originais dentro de sua estrutura produtiva. A agricultura perde 

importância com a implantação dos distritos industriais, que vão se formando ao 

longo das décadas de setenta, oitenta e noventa. O setor terciário também vem 

adquirindo crescente peso econômico no município, em razão do crescimento do 

comércio. Este vem ocorrendo nos últimos quinze anos, com a instalação de 
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grandes lojas que comercializam eletrodomésticos, tecidos, materiais de construção, 

supermercados, entre outros, e também devido à expansão do setor de serviços, 

incluindo aqueles relacionados com a atividade industrial com metas de expansão 

(MOREIRA et al., 1997). 

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - 

SEADE (2006), o Produto Interno Bruto - PIB per capita do município é de R$ 

8.840,45 (Figura 2). A Figura 3 mostra a evolução do PIB per capita nos últimos 

anos. 

 

Figura 2 – Comparação do PIB per Capita do Estado de São Paulo, da Região de 
Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança Paulista (SEADE, 2003). 
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Figura 3 – Evolução do PIB per Capita do Município de Bragança Paulista (SEADE, 
2003). 
 

Segundo a CMEBP (2005), o PIB da economia bragantina que mais 

cresceu, nos últimos anos, foi o setor de comércio e serviços (Tabela 1 e Figura 4). 
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Tabela 1 – Valor Adicionado (VA) da agropecuária, da indústria, dos serviços, total, 
PIB e PIB per Capita a preços correntes por Município. 

Bragança Paulista anos: 1999, 2000, 2001, 2002 (CMEBP, 2005) 
 

Ano 
VA da 

Agropecuária * 
VA da 

Indústria * 
VA dos 

Serviços * 
VA Total * PIB * 

PIB per 
Capita 

1999 24,75 328,97 427,31 781,02 838,57 6.769 
2000 25,39 344,57 434,83 804,79 885,20 6.989 
2001 41,89 414,27 458,99 915,15 994,25 7.681 
2002 49,47 372,59 495,17 917,22 983,87 7.440 

* Em milhões de Reais 
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Figura 4 – Evolução do PIB por setor econômico de Bragança Paulista, ao longo dos 
anos: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 (CMEBP, 2005). 
 

Segundo o SEADE (2005), a participação da Região de Governo de 

Bragança Paulista nas exportações do Estado de São Paulo é de 0,56% do total, 

enquanto que o município de Bragança Paulista contribui sozinho com 0,14% 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Comparação entre a Região de Governo de Bragança Paulista e o 
Município de Bragança Paulista na Participação nas Exportações do Estado de São 
Paulo (SEADE, 2005) 
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2.4. Dinâmica e Evolução da População 

 

Segundo o SEADE (2006), no período compreendido entre 1980 a 2005, a 

população do município de Bragança Paulista foi incrementada em 67%, passando 

de 83.705 habitantes em 1980 para 139.740 habitantes no ano de 2005. Deve-se 

considerar que, na década de 1990, houve perda de população, devido à 

emancipação dos Distritos de Vargem e Tuiuti (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Evolução da População do Município de Bragança Paulista – 1980/2005 
(SEADE, 2006). 

 
Bragança 
Paulista 

1980 1990 1991 1996 2000 2001 2005 

População 
Urbana 

62.421 88.794 87.996 100.491 110.856 113.999 127.186 

População 
Rural 

21.284 17.038 11.185 12.682 13.910 13.628 12.554 

População 
Total 

83.705 105.832 99.181 113.173 124.766 127.627 139.740 

 

Verifica-se, pela Tabela 2 que, da população total do município, 25,4% 

residiam na zona rural e 74,6% na zona urbana, no ano de 1980, enquanto que no 

ano de 2005, apenas 9% da população residem na zona rural e 91% na zona urbana 

(Figura 6). Observa-se, assim, que, no período 1980 a 2005, a população urbana do 

município foi incrementada em 103,7%, enquanto que a população rural apresentou 

decréscimo de 41%, lembrando que a emancipação de Vargem e de Tuiuti teve 

grande peso na evolução de tais dados. 

 

 

 
Figura 6 – Comparação do grau de Urbanização do Estado de São Paulo, da 
Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança Paulista 
(SEADE, 2006) 
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O maior êxodo rural, no município de Bragança Paulista, ocorreu entre os 

anos de 1980 e 1990, período em que a população rural apresentou decréscimo de 

20%, decaindo de 21.284 habitantes para 17.038. No mesmo período, a população 

urbana foi incrementada em 42%, elevando-se de 62.421 habitantes para 88.794.  

São vários os fatores relacionados a esse êxodo rural, entre eles, a substituição de 

culturas, a construção dos reservatórios do Sistema Cantareira, responsável pela 

inundação de grande parte das terras agricultáveis, a intensificação do processo de 

urbanização e a industrialização. 

 Entre 1990 e 1996, a população rural foi reduzida em 25,5% e a 

população urbana foi incrementada em 13%, lembrando que, nesse período, houve 

a emancipação dos distritos de Tuiuti e Vargem.  

A população rural, que vinha decrescendo até 1996, apresentou entre 

1996 e 2000 um crescimento de 9,7%, elevando-se de 12.682 habitantes para 

13.910, porém continuou decrescendo a partir do ano 2001 em 2% ao ano, caindo 

de 13.628 habitantes para 12.554.  

Entre as décadas de 70 e 80, a taxa de crescimento anual da população 

bragantina foi de 3,2%, no período de 1980/90, de 2,6%, no período de 1990 a 2000,  

de 2,0% ao ano e de 2000 a 2005 foi de 2,29% (Figura 7). 

 

 

Figura 7– Comparação da taxa de crescimento anual da população do Estado de 
São Paulo, da Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança 
Paulista – 2000/2005 (SEADE, 2006) 
 
 

Segundo dados do SEADE (2006), Bragança Paulista apresenta um índice 

de 285,77 habitantes por km², sendo um dos municípios com maior densidade 

demográfica do Estado de São Paulo (Figura 8). 

Um dos fatores responsáveis por essa elevada densidade demográfica 

nas últimas décadas, foi a implantação de diversos Conjuntos Habitacionais, que 

atraiu um contingente muito grande de pessoas de outros municípios e até de outros 
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estados brasileiros. Previa-se, também, que, com a duplicação da Rodovia Fernão 

Dias, no ano 2000, haveria a fixação de residências na região, cujos moradores 

exerceriam suas atividades profissionais na Região Metropolitana de São Paulo – 

RMSP, composta por 39 municípios.  

A situação se tornou ainda mais preocupante com o surgimento de 

loteamentos clandestinos, sem nenhuma infra-estrutura, que lançam seus esgotos 

diretamente na rua, ou nos córregos da cidade. Segundo o SEADE (2000), o nível 

de atendimento quanto ao esgoto sanitário no município é de 84,5% (Figura 9). 

 

 

Figura 8 – Comparação da densidade demográfica do Estado de São Paulo, da 
Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança Paulista – 
2005 (SEADE, 2006). 

 

  

 

Figura 9 – Comparação do nível de atendimento  de esgoto sanitário do Estado de 
São Paulo, da Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança 
Paulista – 2000 (SEADE, 2006). 
 

 

De acordo com o SEADE (2006), o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de Bragança Paulista é de 0,820, índice considerado alto se comparado a 

outros municípios brasileiros, sendo que o índice da educação é de 0,887, o da 

longevidade é de 0,801 e o da renda, de 0,772. A expectativa de vida dos 

bragantinos é de 73,08 anos, a taxa de alfabetização é de 92,21%, a renda per 

capita é de 2,48 salários mínimos e a mortalidade infantil (até 1 ano) é de 14,78 por 
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mil crianças nascidas. Porém, se compararmos o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social – IPRS, que analisa as condições de vida dos habitantes 

dos municípios do Estado de São Paulo, verificamos que Bragança Paulista 

pertence ao grupo 2 – que agrega municípios que, embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons indicadores sociais. Bragança Paulista é o 59º no 

ranking dos municípios paulistas quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal -IDHM, é o 47º na dimensão de riqueza, o 63º na dimensão de 

longevidade e o 56º na dimensão de escolaridade (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Comparação da renda média dos trabalhadores do Estado de São 
Paulo, da Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança 
Paulista – 2003 (MTE, 2003) 
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3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 
 

As principais características ambientais da região de Bragança Paulista 

serão abordadas segundo a ótica dos meios físico e biótico. O meio socioeconômico 

será discutido no Capítulo 4. 

 

3.1. Meio Físico 

 

3.1.1. Contexto Geológico 

 

Do ponto de vista geológico regional, a área estudada situa-se na 

Província Mantiqueira-Setor Central (HASUI; OLIVEIRA, 1984), que se estende ao 

longo da costa atlântica do Brasil, desde o paralelo 20oS, em Vitória, Espírito Santo, 

até o paralelo 26o30´S, em Santa Catarina. Esse setor é constituído por várias 

unidades litológicas e litoestratigráficas, cujas idades vão desde o Arqueano (3.8-2.5 

Ga) até o Recente, com predomínio das rochas pré-cambrianas.  

Conforme pode ser observado na Figura 11, a maior parte do município de 

Bragança Paulista encontra-se inserida na unidade Complexo Granitóide Socorro 

(WERNICK, 1978), de idade neoproterozóica (ca. 700-600 Ma). O embasamento 

cristalino é constituído por rochas metamórficas do Grupo Itapira, do 

Paleoproterozóico (2.5-2.0 Ga) (ARTUR, 2003). De acordo com esse autor, as 

rochas granitóides são muito comuns nessa região e constituem corpos intrusivos de 

diversos tamanhos, desde stocks (< 100 km2) a batólitos (>= 100 km2), portadores 

de composição e textura variadas (Figura 12). Na área estudada ocorrem as 

associações magmáticas Socorro I, Socorro II, Nazaré Paulista e Piracaia (Figura 

12).  

No entanto, na concepção de Bistrichi (2001), o município de Bragança 

Paulista apresenta como embasamento rochas metamórficas do Complexo Piracaia, 

de idade paleo a mesoproterozóica. As rochas graníticas fariam parte da Suíte 

Bragança Paulista (�32). O Complexo Socorro (�31) ocorre de maneira localizada 

no município. Secundariamente, existem depósitos sedimentares terciários (40-30 

Ma), na forma de ocorrências restritas, como por exemplo o de Tanque e os 

verificados na área urbana central do município (Lago do Taboão), e depósitos 

aluvionares recentes, ao longo das drenagens atuais, como por exemplo, dos rios 
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Jaguari e Jacareí (Figura 13). Do ponto de vista estrutural, verifica-se a presença da 

Zona de  Cisalhamento Senador Amaral, bem como de inúmeras falhas de direções 

NE-NW a ela associadas (BISTRICHI, 2001).  

 

Figura 11 – Mapa geológico da área estudada, segundo Artur (2003). 
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Figura 12 – Rochas Granitóides no Município de Bragança Paulista, na forma de 

Batólitos (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
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Figura 13 – Mapa Geológico do Município de Bragança Paulista. Extraído de 

Bistrichi (2001) 
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3.1.2. Contexto Geomorfológico 

 

Segundo Bistrichi (2001), a área de estudo está inserida no Planalto 

Atlântico. Este compartimento geomorfológico apresenta relevo bastante 

movimentado, desenvolvido, principalmente, em rochas metamórficas e ígneas de 

idades arqueana e proterozóica. Observam-se também relevos convexos e 

suavizados, na forma de morrotes e colinas, instalados sobre rochas pré-cambrianas 

e cenozóicas. De acordo com esse autor, a presença dessa variada gama de formas 

de relevo, desde montanhas até colinas, foi condicionada tanto pelo substrato 

rochoso e clima, como pela tectônica pós-paleógena (ca. 30 Ma).   

No Planalto Atlântico, Pires Neto (1996) identificou 19 tipos diferentes de 

relevo de acordo com suas amplitudes, conforme pode ser observado na Tabela 3. 

No município de Bragança Paulista, Bistrichi (2001), com base nesse modelo, 

identificou os seguintes tipos de relevo: Planícies fluviais (Pf); Terraços fluviais (Tf); 

Colinas pequenas (Cp); Colinas e Morrotes (CMT); Morrotes (MT); Morrotes 

dissecados (MTd), Morros dissecados (Md), Morrotes e Morros (MTM); Morros 

angulosos (Ma), Morros e Montanhas (MMH) e Escarpas (E). A distribuição, em 

área, dessas formas de relevo, pode ser observada na Figura 14.  
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Figura 14 – Mapa Geomorfológico do Município de Bragança Paulista. Extraído de 
Bistrichi (2001) 

 
 



      

 

21 

Tabela 3 – Características Morfométricas e Substrato Rochoso dos Principais Tipos 
de Relevo (PIRES NETO, 1996, modificado por BISTRICHI, 2001). 

 
 

Tipo de Relevo Amplitude 
 (m) 

Comprimento 
de Rampa 

(m) 

Declividade  
(%) 

Substrato Rochoso 

Escarpa  
(E) 

120 a 480 300 a 1500 23 a 49 gnaisses, xistos e anfibolitos 

Escarpa dissecada 
(Ed) 

60 a 180 300 a 1800 10 a 26 gnaisses, metassedimentos 
pelíticos 

Morros e  
Montanhas  

(MMH) 

130 a 400 200 a 1400 25 a 56 gnaisses, xistos, granitóides, 
filitos, quartzitos, anfibolitos 

Cristas  
(Cr) 

100 a 300 300 a 1100 23 a 50 gnaisses homogêneos e 
quartzitos 

Morros angulosos 
(Ma) 

80 a 300 300 a 1100 16 a 50 gnaisses homogêneos e 
bandados, xistos e filitos 

Morros dissecados 
(Md) 

70 a 340 200 a 1100 16 a 53 gnaisses, filitos e quartzitos 

Morros paralelos 
(Mp) 

70 a 150 250 a 600 17 a 45 gnaisses 

Morros e Morrotes 
paralelos  
(MMTp) 

60 a 120 100 a 450 11 a 40 xistos, filitos, quartzitos e 
gnaisses 

Morrotes e Morros 
(MTM) 

60 a 200 200 a 900 12 a 34 gnaisses, granitóides, filitos 
e quartzitos 

Morrotes 
dissecados (MTd) 

30 a 140 200 a 800 8 a 40 gnaisses, filitos e xistos 

Morrotes paralelos 
(MTp) 

30 a 120 200 a 700 13 a 40 filitos, xistos e ganisses 

Morrotes de 
cimeira (MTc) 

30 a 120 150 a 800 6 a 40 granitóides, quartzitos e 
ganisses 

Morrotes  
(MT) 

20 a 120 200 a 800 6 a 40 gnaisses, xistos, anfibolitos 
e sedimentos terciários 

Morrotes pequenos 
(MTpq) 

30 a 80 200 a 400 10 a 40 gnaisses finos, xistos e filitos 

Colinas e Morrotes 
(CMT) 

60 a 90  14 a 30 gnaisses, granitóides e 
anfibolitos 

Colinas pequenas 
(Cp) 

25 a 100 150 a 1100 5 a 17 gnaisses 

Colinas médias  
(Cm) 

20 a 90 250 a 1700 4 a 18 gnaisses, granitóides e 
sedimentos terciários 

Terraços Fluviais  
(Tf) 

- - - areias e cascalhos 

Planícies Fluviais 
(Pf) 

- - - siltes, argilas, areias e 
cascalhos 
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3.1.3. Contexto Pedológico 
 

Os solos presentes no município de Bragança Paulista são lateríticos e 

têm sua origem em processos sob a influência de clima tropical e/ou subtropical, 

relativamente quente e com precipitações abundantes, nos quais são fortes a 

lixiviação dos elementos solúveis e a concentração de ferro e alumínio. Os mais 

comuns são os latossolos e os podzólicos, em geral ocorrendo em associações 

(Figura 15). Os primeiros ocupam as porções mais planas e amplas de cimeira, 

enquanto os podzólicos são mais largamente distribuídos, com desenvolvimento 

muito variado, em topos convexos mais aguçados e nas vertentes. Solos pouco 

desenvolvidos também são assinalados, tais como cambissolos e litólitos, presentes 

em formas e feições peculiares do relevo propícias ao seu desenvolvimento, tais 

como vertentes com declividade forte e rupturas de declive. Ocorrem, ainda, solos 

hidromórficos associados a relevos de baixa declividade e mal drenados 

(BISTRICHI, 2001). 
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Figura 15 – Mapa Pedológico do Município de Bragança Paulista. Extraído de IAC (1999) 
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3.1.4. Contexto Climático 

 

Segundo Nimer (1989), a posição geográfica da região Sudeste, nas 

proximidades do trópico, lhe confere forte radiação solar e uma posição de transição 

entre duas grandes regiões dominadas por climas muito diferentes: o Sul, 

controlado, especialmente, pelas massas de ar de origem polar, e o Nordeste, 

controlado climaticamente pelas massas de ar provenientes da Zona de 

Convergência Intertropical e pela poderosa zona de influência dos ventos alísios, por 

sua vez impulsionados pelo Anticiclone Móvel do Atlântico Sul.  

O município de Bragança Paulista, devido à sua topografia e conexão com 

o setor oeste da Serra da Mantiqueira, está inserido em uma zona climática mais fria 

e relativamente úmida. Esta região está na área geográfica caracterizada por duas 

isolinhas importantes, a de 30 dias e a de 60 dias secos por ano, que delimitam as 

antigas áreas de ocorrência das Florestas Ombrófila Densa e a Estacional 

Semidecidual.  

A precipitação média anual da região estudada varia entre 1.500 a 1.300 

mm por ano, e, como a maioria das localidades da região Sudeste, a precipitação se 

concentra principalmente nos meses de outubro a março (NIMER, 1989; CIIAGRO -   

CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS, 2006).  

Segundo os dados meteorológicos fornecidos pelo IAC (Instituto 

Agronômico de Campinas), na cidade de Bragança Paulista, a precipitação total, 

entre os anos de 2001 e 2006 foram, respectivamente, de 1.390,5 mm, 1.227,6 mm, 

1.184 mm, 1.584,9 mm, 1.433,2 e 777,3 mm. O baixo valor encontrado para o ano 

de 2006 deve-se ao fato que este reflete somente os dados obtidos entre os dias 1º 

de janeiro a 15 de setembro. A distribuição da precipitação diária em Bragança 

Paulista está representada na Figura 16.  
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Figura 16 - Distribuição da precipitação diária (mm) em Bragança Paulista no 
período de 25/03/2000 a 15/09/2006 (CIIAGRO/IAC, 2006). 

 
Com relação à temperatura, a região bragantina possui inverno frio e seco, 

com temperaturas mínimas que podem atingir valores negativos, em dias 

excepcionalmente frios. Nos últimos cinco anos, a temperatura mínima variou entre 

0ºC, no dia 17/07/2000 e 34,7ºC, no dia 26/09/2004 e o número de dias com 

temperatura inferior a 10º C variou bastante (Figuras 17 e 18). O alto número de dias 

frios em 2000 pode ser atribuído ao fenômeno La Niña, enquanto que em 2002, o 

município de Bragança Paulista sofreu com forte aquecimento devido ao fenômeno  

El Niño (INPE, 2006).  
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Figura 17 - Número de dias com temperatura inferior a 10ºC em Bragança Paulista 
(CIIAGRO/IAC, 2006). 



      

 

26 
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Figura 18 - Distribuição das temperaturas máximas e mínimas em Bragança 

Paulista durante o perído de 25/03/2000 a 15/09/2006 (CIIAGRO/IAC, 2006). 

 

A Figura 19 mostra a comparação da precipitação anual acumulada e a 

distribuição média das temperaturas máximas e mínimas no município de Bragança 

Paulista, entre os anos de 2001 a 2006. A baixa precipitação apresentada em 2006, 

é devido ao fato que os dados incluem o período de 1º de janeiro a 15 de setembro. 

Da mesma forma, a média das temperaturas para o ano de 2006, foram computadas 

somente nesse mesmo período (CIIAGRO/IAC, 2006). 
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Figura 19 – Comparação da precipitação anual acumulada (mm) e da distribuição 
média das temperaturas máximas e mínimas no Município de Bragança Paulista 
entre os anos de 2001 e 2006 (CIIAGRO/IAC, 2006). 

 

3.1.5. Contexto Hídrico Superficial 

 

A região é rica em riachos, córregos e nascentes, formando 11 

microbacias: ao Norte, as microbacias das Araras e do Morro do Agudo; a Oeste, as 
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do Campo Novo, Barreiro, e Biriçá; ao Sul, as da Bocaina e Boa Vista; a Leste, as do 

Menin, Água Comprida e Sete Pontes; e no centro do município, a microbacia do 

Lavapés (Figura 20).  

De acordo com a Sabesp (1999), os maiores cursos d’água são 

representados pelos rios Jaguari e Jacareí que, no final da década de 70, foram 

represados e hoje compõem o Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento 

de cerca de 60% da Região Metropolitana de São Paulo. O reservatório, também 

conhecido como Represa da Sabesp, com 50 km² de área inundada, 2,5 bilhões de 

metros cúbicos de água, abrange os municípios de Bragança Paulista, Vargem, 

Piracaia e Joanópolis.  

O Cantareira é um dos maiores sistemas produtores de água do mundo. 

Seus represamentos estão situados em diferentes níveis e são interligados de tal 

maneira que, desde o Jaguari e o Jacareí, as águas passam, por gravidade, pelas 

represas dos rios Cachoeira, Atibainha e Juqueri, e chegam à Estação Elevatória de 

Santa Inês, onde todo o volume produzido é bombeado para a represa de Águas 

Claras, construída no alto da Serra da Cantareira. Desta represa as águas passam, 

por gravidade, para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guaraú, que produz 33 

mil litros de água potável por segundo (Figura 21). 
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As barragens dos rios Jaguari e Jacareí dão origem à maior e mais 

distante represa do Sistema Cantareira. Localizada a uma altitude de 844 metros 

acima do nível do mar, ela contribui para a vazão do sistema, com 22 mil litros de 

água por segundo (SABESP, 1999). 

 

Figura 21 – Esquema do perfil hidráulico do Sistema Cantareira (SABESP, 1999). 
 

A partir das cabeceiras da bacia hidrográfica do rio Jaguari, localizadas no 

sul de Minas Gerais, as águas são transferidas, tanto para a estação de tratamento 

Guaraú, como para a bacia do rio Piracicaba. Portanto, a proteção dos mananciais 

do Sistema Cantareira diz respeito, diretamente, à vida de duas importantes regiões 

paulistas: Campinas e Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Deve-se lembrar 

também que, na RMSP vivem mais de 17 milhões de pessoas. 

O município também é recortado por diversos ribeirões, dentre eles o 

Lavapés, Toró e Anhumas.  

Bragança Paulista possui também alguns lagos artificiais como: o Lago do 

Taboão, apontado como o cartão postal do município, com pista de cooper, campo 

de futebol, quadra de vôlei, pista de skate, ciclovia e playground; o Lago do Orfeu, 

no Jardim Europa, com pista de cooper, playground e um bosque; o Lago dos 

Padres, situado no início da Avenida Norte-Sul, conserva uma área verde e fazia 

parte da Fazenda dos Padres Agostinianos e o Lago do Tanque do Moinho, 

localizado na região Centro-Norte do município. 

Bragança Paulista possui uma queda d’água que faz parte da Usina Dr. 

Tosta, construída no início do século passado, para fornecer energia elétrica à 
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indústria de tecidos Santa Basilissa.  Localiza-se a 12 km do centro da cidade, pela 

rodovia Benevenuto Moretto, que liga Bragança a Amparo (SONSIN, 2003). 

 

3.2. Meio Biótico - Vegetação 

 

3.2.1. A Cobertura Vegetal Primitiva do Município de Bragança Paulista 

 

As alterações da cobertura vegetal no município de Bragança Paulista 

devem ser entendidas dentro do contexto histórico do Estado de São Paulo, que, por 

sua vez, tem sua origem intimamente ligada à história do processo gradual de 

devastação da Mata Atlântica, com a chegada dos primeiros colonizadores 

portugueses, e a partir da criação da Vila de São Vicente, por Martim Afonso de 

Souza, em 1532.  O objetivo inicial de tal empreendimento era a exploração do pau-

brasil (Caesalpinia echinata), para a extração de uma tintura cor-de-brasa, muito 

apreciada na Europa Medieval. Vinte anos após o surgimento dessa vila, é instalada 

no Planalto de Piratininga, a Vila de São Paulo. De lá partiram várias expedições 

para o interior do estado e do país e teve início a devastação das matas.  

Apesar da existência de vários relatos históricos sobre os primeiros anos 

da ocupação, pouco se sabe sobre a vegetação pretérita do Estado de São Paulo e, 

principalmente, do município de Bragança Paulista. A área de abrangência dos 

diferentes tipos de vegetação na região Sudeste, foi reconstituída a partir de dados 

indiretos como: parâmetros geológicos, geomorfológicos, geológicos e climáticos 

atuais fornecidos pelo Radambrasil (1983). Os tipos de vegetação primária, que 

outrora cobriram a região Sudeste, com destaque especial ao município de 

Bragança Paulista, serão discutidos nos próximos itens deste trabalho.  

A Figura 22 mostra a imagem de satélite (EMBRAPA, 2006), de parte da 

área estudada. As áreas em verde claro, representam pastagens e solos expostos, 

enquanto que os tons mais escuros de verde, indicam a presença de cultivo de 

eucalipto, pinheiros, assim como fragmentos de mata nativa. Os tons de azul 

representam a Represa dos rios Jaguari e Jacareí.  
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Figura 22 – Imagem de satélite da Represa Jaguari-Jacareí e da vegetação ao seu 
entorno (EMBRAPA, 2006). 
  

Embora a legislação florestal afirme que o entorno das áreas de recursos 

hídricos sejam de preservação permanente, a região que circunda a Represa do 

Jaguari-Jacareí enfrenta sérios problemas ambientais, tais como: o aumento da 

ocupação urbana estimulada pelo turismo, o aumento da implantação de indústrias 

extrativistas, assim como os efeitos secundários da duplicação da Rodovia Fernão 

Dias. 

O município de Bragança Paulista, segundo o Radambrasil (op. cit.), 

insere-se dentro do antigo domínio da Floresta Ombrófila Densa (floresta tropical 

pluvial, ou Mata Atlântica sensu lato), e da Floresta Estacional Semidecídua.  

No Estado de São Paulo, a Floresta Ombrófila Densa ocupa a área 

tropical mais úmida, onde o período seco varia de 0 a 60 dias por ano, enquanto que 

a Floresta Estacional Semidecídua, ocupa a área onde a estação seca é maior que 

60 dias. Segundo o Radambrasil (op. cit.), o parâmetro meteorológico de 60 dias de 
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seca (Figura 23) delimita esses dois tipos de vegetação, sendo que a área da 

Floresta Semidecidual é caracterizada por um clima de duas estações: uma chuvosa 

de verão, e outra seca de inverno (NIMER, 1989). 

A Figura 24 mostra que o município de Bragança Paulista, assinalado com 

a sigla BP, encontra-se, portanto, dentro de uma faixa transicional, em termos de 

dias secos, o que explica o grande mosaico de tipos de vegetação encontrado na 

sua região. 

   

 

Figura 23 - Mapa das isolinhas dos dias secos na Região Sudeste (modificado de 
RADAMBRASIL, 1983).  

 

Esse número de dias de seca estabelece outro parâmetro climático, ou 

seja, a precipitação média anual tem sido usada na delimitação da área de 

ocorrência desses dois tipos de floresta. Enquanto que a Floresta Ombrófila Densa 

está restrita a regiões cuja precipitação média anual é maior que 1.500 mm, a 

Floresta Semidecídua, ocorre em áreas com precipitação menor que esse valor 

(NIMER, 1989).  

Na Figura 24, a sigla BP, indica a localização central da cidade de 

Bragança Paulista, e mostra que a parte sul do seu município era coberta por 

Floresta Ombrófila Densa, enquanto que no setor norte, predominava a Floresta 

Estacional Semidecidual (Figura 25) e a oeste, a  Floresta de Araucária 

(RADAMBRASIL, 1983). 
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Figura 24 - Mapa da distribuição das florestas Ombrófila Densa e Aberta em parte 
da região Sudeste (modificado de RADAMBRASIL, 1983). 
 

 

 

 

Figura 25 - Mapa da distribuição da Floresta Estacional em parte da região Sudeste 
(modificado de RADAMBRASIL, 1983).  
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O livro de Martins; Laurito (1943), sobre a história de Bragança Paulista, é 

um dos poucos documentos que auxiliam na identificação da vegetação pretérita do 

município. Nele, os autores citam a viagem dos naturalistas alemães Von Spix e Von 

Martius, que visitaram a Capitania de São Paulo em 1817, partindo da vila de 

Atibaia, quando penetraram em território bragantino: 

“O morro do Lopo, quase por toda parte coberto de bosques espessos, 

deve ter pelo menos três mil pés de altura e domina a serra. Antigamente aqui houve 

muitos lobos (Lupus mexicanus), mas parece que esses animais existem agora mais 

em Minas Geraes, onde também os encontramos pela primeira vez. O caminho vai 

sempre coleando pela montanha, cujos vales ficam tanto mais estreitos quanto mais 

se sobe. Fora de algumas miseráveis casas e ranchos habitados por mamelucos e 

outros mestiços, não se encontra nenhum indício de homem nesta região solitária. 

As araucárias que crescem nos declives da montanha se harmonizam com o caráter 

sombrio da paisagem. Seus altos troncos retilíneos só se esgalham a grande altura 

em ramos regularmente postos e espessamente cobertos de acúleos chatos...Estas 

árvores majestosas, estão sempre separadas umas das outras, tocam-se somente 

pelas altas frondes. Simulam grandes colunatas de teto plano, que são habitadas 

por bandos de papagaios (Psitacus aestivus). A araucária é a única espécie da 

família natural das árvores de estróbilo que encontramos durante toda a viagem...” 

Desse trecho do relato de Von Martius e Von Spix, pode-se concluir que 

adicionalmente a outros tipos de vegetação primária, a região da Serra do Lopo, no 

entorno da atual represa, pertencia ao domínio da Floresta Ombrófila Mista, ou 

Floresta de Araucária (Figura 26). A ocorrência de araucárias, nesta e em outras 

regiões montanhosas da região bragantina, sugere, então, a existência de uma 

grande área florestal, onde ocorria o contato entre a Floresta Ombrófila Densa, a 

Floresta Semidecidual e a Floresta de Araucária. Esta última, restrita às áreas com 

elevação, em torno de 900 a 1.000 metros (Figura 27).  
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Figura 26 -  Vista de remanescentes da Floresta Ombrófila Mista, estrada Bragança 
Paulista-Joanópolis (SP), em elevações superiores a 1000 m (foto cedida por P.E. 
Oliveira, 2006). 
 

 

 

Figura 27 - Localização do Município de Bragança Paulista em relação à distribuição 
da Floresta Ombrófila Mista, na Região Sudeste (modificado de 
RADAMBRASIL,1983). 
 

3.2.2. Savanas do Município de Bragança Paulista 

  

Embora o Radambrasil não evidencie savanas no município de Bragança 

Paulista (Figura 28), a presença desse tipo de vegetação na região dada, é sugerida 

pela leitura de jornais bragantinos do final do século, como por exemplo, a coleção 

do jornal Cidade de Bragança, fundado em 1895. Nomes de regiões como “Campo 
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Novo” e “Campo da Penha”, possivelmente indicam a presença de pequenas ilhas 

de cerrado, inseridas dentro do contexto florestal da região. Até os dias atuais, 

algumas pequenas ilhas de cerrados, com poucas espécies típicas dessa formação, 

ainda podem ser encontradas no município de Bragança Paulista, tais como as ilhas 

de cerrado do município de Atibaia e do próprio Campo da Penha, na zona norte da 

cidade (Figura 29). 

 

 

Figura 28 - Mapa da distribuição de Savana na Região Sudeste (modificado de  
RADAMBRASIL,1983). 
 
 

 

Figura 29 – Ilha de Cerrado no Campo da Penha, zona Norte do Município de 
Bragança Paulista (foto cedida por R. C. Sanches, 2006) 
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3.2.3. Composição Florística das Florestas Ombrófila, Ombrófila Mista e Estacional 

Semidecidual 

 

Através de viagens de campo pelo município de Bragança Paulista, pode-

se perceber que as áreas florestadas eram, provavelmente, caracterizadas por alta 

diversidade. Dessas observações, pode-se afirmar que a altura média da floresta 

girava em torno de 30 m, onde se encontravam táxons arbóreos como Vochysia 

tucanorum (pau-de-tucano), Parkia sp (faveira), Alchornea triplinervia, Johanesia 

princeps (boleira), Cariniana estrellensis (jequitibá), Galesia integriufolia (pau-

d´alho), Cedrella fissilis (cedro brasileiro),  vários membros das famílias Myrtaceae, 

Melastomataceae, além de fetos arborescentes pertencentes aos gêneros Cyathea, 

Alsophila e Dicksonia (xaxim). 

 Nas áreas elevadas, a floresta denominada Ombrófilia Montana, pelo 

IBGE, tem o porte das árvores  menor que 25 m e sua composição florística  

dominada, provavelmente, por táxons como Clethra brasiliensis, vários tipos de 

canela dos gêneros Ocotea e Nectandra, e vários elementos associados à Floresta 

Ombrófila Mista, tais como, Myrsine, Ilex, Drymis, Weinamannia, Roupala e Miconia, 

assim como várias bromeliáceas dos gêneros Vriesia, Aechmea, Nidularium e o 

conhecido bambuzinho de altitude, Chusquea mimosa, da família Poaceae (ex. 

Gramineae). Uma bromélia que se destaca nas áreas de grande elevação na região  

é a Alcantarea imperialis (ex. Vriesia imperiais), que muitas vezes cresce em troncos 

de árvores. Essa espécie tem sofrido com a exploração comercial, uma vez que 

atinge grande valor comercial em floriculturas.  

Segundo o Projeto Radambrasil, no Planalto de Lindóia, ao contrário do 

que ocorre no Planalto de Campos do Jordão, a Floresta Ombrófila Mista Alto 

Montana (acima de 1.200 m) é desprovida de Podocarpus lambertii (pinheirinho 

branco), que também não é encontrado nas Florestas Alto Montanas do município 

de Bragança Paulista.  

 Os mapas de distribuição da Floresta Ombrófila Mista e das áreas de 

transição entre essa fisionomia e a Floresta Ombrófila (Radambrasil, 1983), sugerem 

que a vegetação do município de Bragança Paulista, é, na verdade, um grande 

mosaico de Floresta Ombrófila Densa, Ombrófila Mista Montana e Alto Montana. 

Esta situação é claramente vista na Figura 30, que mostra as áreas de “tensão 

ecológica” (sensu RADAMBRASIL, 1983).   
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O conceito de tensão ecológica é controverso, uma vez que implica algum 

tipo negativo de interação entre os táxons vegetais. Esse conceito mostra-se 

errôneo, pois não leva em consideração os conhecimentos clássicos da Ecologia 

Vegetal, pois, ao longo de faixas de gradiente ambiental, onde várias distribuições 

geográficas se sobrepõem, a distribuição normal de táxons pertence a formações 

vegetais distintas. Contudo, o mapa da Figura 30, tem o mérito de explicar uma das 

mais notáveis características da vegetação do município de Bragança Paulista, isto 

é, seu caráter de mosaico, onde várias espécies vegetais, pertencentes a distintos 

tipos de vegetação, co-ocorrem numa área relativamente pequena.  

  

 

Figura 30 - Mapa da área de encontro de diferentes tipos de vegetação, chamada 
de Tensão Ecológica, na Região Sudeste (modificado de RADAMBRASIL,1983).  
 

3.2.4. Campos Rupestres de Altitude 

 

Uma das características marcantes das regiões Alto Montanas do 

município de Bragança Paulista, é a presença de significativas áreas de campos de 

altitude, onde ocorrem o predomínio de plantas adaptadas às grandes elevações 

como Hypeastrum, Bromelia antiacantha, arbustos da família Ericaceae, várias 

orquídeas, bromélias e outros táxons.  
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3.2.5. Impacto Antrópico na Vegetação do Município de Bragança Paulista 

A devastação dos diferentes ecossistemas na região estudada teve início 

no final do século 19, com o ciclo econômico do café e a expansão do cultivo a partir 

do Vale do Rio Paraíba do Sul. O município de Bragança Paulista foi palco de 

grande desenvolvimento, sustentado pelas vendas ao exterior dessa matéria prima. 

Com a chegada da ferrovia em 1872 , ligada à rede da antiga São Paulo Railway 

(Araújo, 1998), a expansão cafeeira, com a conseqüente derrubada das matas, 

atingiu seu pico. Depois do declínio do ciclo do café, impulsionado pela queda da 

bolsa de valores de Nova York, em 1929 (KUGELMAS, 1981), as áreas de cultivo 

foram substituídas por pastagens.  

Algumas áreas, através do processo de sucessão vegetal, transformaram-

se em capoeiras e, eventualmente, em matas secundárias com menor 

biodiversidade. Outras foram destinadas a outros tipos de cultura como a batata, 

especialmente na década de 60. A grande maioria das áreas de cultivo do café, 

contudo, foi reflorestada com espécies exóticas dos gêneros Pinus e Eucalyptus e 

por gramíneas africanas para a constituição de extensas pastagens.  

A Figura 31 mostra a vista do cume da Serra do Lopo, localizado no 

município de Vargem. À direita, áreas de cultivo de eucalipto e parte da vegetação 

montana secundária. Ao fundo, a represa dos rios Jaguari e Jacareí, pastos 

antrópicos e fragmentos florestais nativos e exóticos.  

 
Figura 31 – Vista do cume da Serra do Lopo (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
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4.  SOCIOECONOMIA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 
 

A socioeconomia do município de Bragança Paulista está baseada em três 

principais setores: primário (agricultura e pecuária), secundário (indústria) e terciário 

(comércio, serviço e turismo).   

 

4.1. Setor Primário - Agropecuária 

 

Segundo a SAA/SP - Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 

de São Paulo (2006), o município possui 50.000 ha. de área total, sendo 12.075,4 ha 

de área urbana e 37.924,6 ha de área rural. 

O quadro fundiário revela participação superior da pequena propriedade 

rural, pois 92.23% dos estabelecimentos agrícolas têm área inferior a 100 ha e 

destes, 84.8% das propriedades têm área inferior a 50 ha (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Estrutura Fundiária do Município de Bragança Paulista (SAA/SP, 2006). 
 

Extrato Nº de UPAs % Área (ha) % 
0   -    1    ha 34 2.97 22.7 0.06 
1   -    2    ha 74 6.47 112.1 0.3 
2   -    5    ha 299 26.14 1053.0 2.78 
5   -  10    ha 226 19.76 1707.5 4.5 
10   -  20    ha 182 15.91 2625.5 6.92 
20   -  50    ha 155 13.55 4836.4 12.75 
50   - 100   ha 85 7.43 6279.0 16.56 
100  - 200   ha 49 4.28 6897.4 18.19 
200  - 500   ha 33 2.88 9721.3 25.63 
500  -1000  ha 7 0.61 4668.8 12.31 

Total 1.144 100.0 37.924.6 100.0 
 

O Município de Bragança Paulista possui 1.144 Unidades de Produção 

Agropecuária – UPAs ocupando uma área de 37.924,6 ha, sendo 2.453,3 ha com 

culturas perenes, 3.979,6 ha  com cultura temporária, 19.228,9 ha com pastagens, 

6.240,4 ha com reflorestamento, 3.447,2 ha com vegetação natural, 1.728,5 ha com 

área complementar e 846,7 ha com área em descanso (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Ocupação do Solo nas UPAs de Bragança Paulista (SAA/SP, 2006). 
 

Descrição do Uso Área (ha) % 
Cultura Perene 2.453,3 6.4 

Cultura Temporária 3.979,6 10,5 
Pastagem 19.228,9 51 

Reflorestamento 6.240,4 16,4 
Vegetação Natural 3.447,2 9 
Área Complementar 1.728,5 4,5 
Área em Descanso 846,7 2,2 

  

 

Como culturas perenes destacam-se: o café, a laranja e a tangerina; entre 

as temporárias: o milho, o feijão, o morango, a cana-de-açúcar, a floricultura e a 

batata inglesa; entre as pastagens: a braquiária, a grama e o capim-napier (ou capim 

elefante); e entre as florestais: o eucalipto e o pinus (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Exploração Vegetal no Município de Bragança Paulista (SAA/SP, 2006). 
 

Grupo Culturas Área Total (ha) 
C Braquiária 15.923,9 
F Eucalipto 6.093,8 
T Milho 3.414,3 
P Café 1.272,3 
C Gramas 647,3 
C Capim-napier 642 
C Outras gramíneas 486 
C Capim-gordura 318,8 
P Laranja 284,5 
P Tangerina 185,2 
T Feijão 161 
T Morango 123 
T Cana-de-açúcar 118,2 
F Pinus 91,9 
T Floricultura para corte 63,3 
T Batata-inglesa 60,1 
F Outras Florestais 54,7 
C Sorgo-forrageiro 50,1 

Grupos: (C) Pastagens – (F) Florestais – (P) Perene – (T) Temporária 
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A produção de legumes também cresceu muito nos últimos anos, 

principalmente com produtores que embalam sua produção em bandejas e as 

entregam para redes de supermercados ou processam e comercializam na forma de 

congelados. 

Em relação às hortaliças folhosas, existe grande incremento do cultivo 

através da hidroponia. No momento, essas atividades são desenvolvidas, em sua 

maioria, em propriedades de agrônomos ou técnicos agrícolas, enquanto outros 

produtores estão necessitando de capacitação e treinamento (SEBRAE, 2000). 

Outra opção promissora é a produção de flores. Bragança Paulista possui 

81,7 ha de área cultivada, incluindo flores para corte e flores para vaso, distribuídas 

em 37 UPAs, empregando tanto mão-de-obra familiar, como permanente e 

temporária. A floricultura brasileira vem conquistando o mercado externo, com um 

aumento de 30% no valor da exportação de seus produtos em 2003, tendo o Estado 

de São Paulo contribuído com 75% do valor da exportação. Esse desempenho do 

setor está correlacionado com a criação do programa de incentivo às exportações do 

governo brasileiro, a FloraBrasilis, com várias ações específicas realizadas dentro do 

país desde 2001. E Bragança Paulista faz parte das novas fronteiras das áreas de 

floricultura do Estado de São Paulo. (FRANCISCO; KIYUNA, 2004) 

Segundo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Bragança 

Paulista (2006), 90% das propriedades possuem equipamentos com mais de 10 

anos de uso, sendo que o nível de treinamento dos operadores é muito baixo. Os 

níveis tecnológicos usados na produção agrícola deixam a desejar devido à situação 

econômica dos produtores, impossibilitados de comprar máquinas para tais fins 

(Tabela 7). 

Quanto à eletrificação rural, 80% das propriedades possuem energia 

elétrica para fins de produção, com 919 ligações ativas na zona rural, abastecidas 

pela concessionária Empresa Elétrica Bragantina.  

Com relação à infra-estrutura de comercialização, armazenamento e 

industrialização dos produtos da agropecuária, o comércio local absorve boa parte 

da produção e o excedente é comercializado fora do município. Cinqüenta por cento 

da madeira é absorvida pelo município em olarias, carvoarias, cercas, etc. A grande 

maioria das flores vai para o CEASA de São Paulo. O café vai para Serra Negra e 

Socorro. Toda a produção de milho é absorvida pelo município e a batata vai para 

São Paulo. 
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Tabela 7 – Infra-Estrutura da Produção Agropecuária de Bragança Paulista 
(SAA/SP, 2006). 
 

Máquinas, Equipamentos e Benfeitorias Quantidade Nº de UPAs 
Estufas/plasticultura 159.191 m² 35 
Silos para grãos 61.064 t 15 
Armazéns para grãos ensacados 50.521 sacas 43 
Tratores de pneus 573 396 
Semeadeiras/plantadeiras plantio direto 451 18 
Arados comuns 286 248 
Conjuntos de irrigação 132 99 
Ensiladeiras 62 52 
Colhedeiras acopladas 28 27 
Secadores de grãos 17 11 
Máquinas de benefício 12 9 
Carregadeiras de cana 3 2 

 

O transporte dos produtos é feito, exclusivamente, através do Sistema 

Rodoviário, por caminhões e utilitários. 

As atividades desenvolvidas, tanto pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais,  como por Associações de Produtores, são pequenas, em virtude da falta de 

união dos pequenos produtores em torno de interesses comuns, inexistência de 

lideranças atuantes e pouco uso de tecnologias agropecuárias (Tabela 8). 

Em relação ao uso de tecnologia, 39% dos agricultores fazem adubação 

orgânica, 30% fazem adubação mineral, 35% usam semente melhorada, 28% 

utilizam-se de técnicas para conservação do solo e somente 3% usam computador 

para o desenvolvimento das atividades  agropecuárias. 
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Tabela 8 – Indicadores de Tecnologia Agrícola em Bragança Paulista (SAA/SP, 
2006). 
 

Indicadores Nº de UPAs % 
Cooperado 86 7.52 
Associado 58 5.07 
Sindicalizado 164 14.34 
Assistência Técnica Oficial 155 13.55 
Assistência Técnica Privada 153 13.37 
Crédito Rural 49 4.28 
Escrituração Agrícola 197 17.22 
Energia Elétrica para Agricultura 919 80.33 
Computador na Agropecuária 35 3.06 
Conservação do Solo 329 28.76 
Semente Melhorada 409 35.75 
Plasticultura 29 2.53 
Tem Parceiros/Arrendatários 116 10.14 
Faz Adubação Mineral 351 30.68 
Faz Adubação Orgânica 448 39.16 
Faz Adubação Verde 69 6.03 
Utiliza Mudas Oficializadas 136 11.89 
Hidroponia 4 0.35 
Extração Mineral 11 0.96 
Transformação Artesanal 1 0.09 
 

4.1.1. Exploração Animal 

 

Segundo dados da SAA/SP (2006), na produção animal, tem destaque, no 

município, a pecuária, com o rebanho bovino atingindo 60.246 cabeças, sendo 

10.860 de corte, 38.943 de leite e 10.443 mista, distribuídas em 763 UPAs. A 

avicultura de corte é bastante desenvolvida, com 3.528.258 cabeças de galinhas, 

26.233 galinhas poedeiras e 1.102 aves ornamentais/decorativas exóticas. A 

suinocultura com 42.319 cabeças é uma atividade que se destaca, sendo Bragança 

Paulista utilizada para formação de preços (Tabela 9). 

Deve ser ressaltado que 41% dos proprietários residem na própria UPA, 

participam muito pouco de cooperativas e associações e apenas 4% utilizam o 

crédito rural (SEBRAE, 2000). 
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Tabela 9 – Exploração Animal no Município de Bragança Paulista (SAA/SP, 2006) 
 

Exploração Animal Quantidade Unidade Nº de UPAs 
Avicultura de corte 3.528.258 Cabeças/ano 75 
Ranicultura 100.000 Girinos/ano 1 
Piscicultura 77.884 M³ tanques 22 
Suinocultura 42.319 Cabeças 96 
Bovinocultura leiteira 38.943 Cabeças 108 
Avicultura para ovos 26.233 Cabeças 167 
Bovinocultura de corte 10.860 Cabeças 132 
Bovinocultura mista 10.443 Cabeças 523 
Codornicultura 6.000 Cabeças 2 
Eqüinocultura 2.703 Cabeças 502 
Avicultura ornamental/exótica 1.102 Cabeças 35 
Ovinocultura 950 Cabeças 30 
Cunicultura 220 Cabeças 5 
Apicultura 167 Colméias 9 
Caprinocultura 144 Cabeças 13 
Asininos e muares 64 Cabeças 27 
Minhocultura 55 Canteiros 6 
Javalis (criadouro) 30 Cabeças 1 
Bufalinocultura 23 Cabeças 2 
Jacarés (criadouro) 21 Cabeças 1 
Avestruzes e ema (criadouro) 10 Cabeças  1 

 

Bragança Paulista apresenta um potencial agropecuário muito grande, 

mas os problemas surgem da resistência dos produtores do município ao 

associativismo, a inexistência de programas de capacitação, a falta de infra-estrutura 

pecuária, de benfeitorias, de máquinas e equipamentos modernos e a elevação dos 

custos da terra, desde a duplicação da Rodovia Fernão Dias (Tabela 10). 

Quanto ao uso de tecnologia pecuária, 1,4% dos pecuaristas utilizam 

inseminação artificial, 1,5% confinamento de bovinos, 18% pastejo intensivo, 54% 

vermifugação e 53% mineralização do rebanho (Tabela 11). 
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Tabela 10 – Infra-Estrutura da Produção Pecuária de Bragança Paulista (SAA/SP, 
2006). 
 

Máquinas, Equipamentos e Benfeitorias Quantidade Nº de UPAs 
Desintegrador, picador, triturador 411 377 
Estábulo 186 175 
Barracão para granja/avicultura 162 74 
Misturador de ração 74 71 
Ordenhadeira mecânica 35 24 
Resfriador de leite, tanque expansão 23 21 
Balança para bovinos 11 11 
Conjunto de fenação 10 10 
Câmara fria 8 5 

 

 

Tabela 11 – Indicadores de Tecnologia Pecuária em Bragança Paulista (SAA/SP, 
2006). 
 

Indicadores Nº de UPAs % 
Vermifugação do rebanho 629 54.98 
Mineralização do rebanho 611 53.41 
Pastejo intensivo 209 18.27 
Semi-confinamento de bovinos 141 12.33 
Confinamento de bovinos 18 1.57 
Inseminação artificial 17 1.49 
Pesque-pague 5 0.44 
Hotel Fazenda / Pousada / SPA 3 0.26 
Esporte e lazer 2 0.17 
Turismo rural / Ecoturismo 2 0.17 
 

 

4.1.2. Perfil da Produção Agropecuária de Bragança Paulista 

 

Segundo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Bragança 

Paulista (2006), verificam-se no município os seguintes aspectos: 

 

• Positivo 

- proximidade de grandes centros; 

- grande disponibilidade de água superficial; 
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• Negativo 

 

- mão-de-obra escassa, não qualificada e com alto custo (Tabela 12 e Figuras 29 e 

30); 

- topografia acidentada; 

- tecnologia de baixo nível; 

- falta de organização; 

- uso incorreto de defensivos agrícolas; 

- baixa fertilidade; 

- especulação imobiliária; 

- saúde deficiente; 

- educação na zona rural somente até a 4ª série do ensino fundamental; 

- crédito rural burocratizado; 

- inexistência de planejamento; 

- administração  deficiente (custos); 

- descapitalização, levando o produtor ao encerramento das atividades; 

- produção e comércio clandestino de produtos de origem animal. 

 

 

Tabela 12 – Força de Trabalho nas UPAs de Bragança Paulista (SAA/SP, 2006). 
 
 

Descrição Quantidade Nº de UPAs 
Mão-de-obra temporária 16.769 174 
Trabalhadores permanentes 2.211 653 
Familiares trabalhando no imóvel 1.489 756 

 

 

Verificam-se nas figuras 32 e 33, que o setor agropecuário participa com 

somente 5.25% dos empregos no município de Bragança Paulista, com um 

rendimento médio de R$ 852,71 por trabalhador (MTE, 2003). 
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Figura 32 – Comparação dos empregos ocupados na agropecuária no Estado de 
São Paulo, Região de Governo de Bragança Paulista e no Município de Bragança 
Paulista - 20031 (MTE, 2003). 
 

 

 

Figura 33 – Comparação do rendimento médio nos empregos da agropecuária do 
Estado de São Paulo, Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de 
Bragança Paulista (MTE, 2003). 

 

 

Dessa forma, conclui-se que as atividades produtivas do município têm 

mudado, substancialmente, nas últimas três décadas. Até os anos 60, a cidade era 

marcada pela produção de produtos agropecuários, principalmente o café, a batata e 

a pecuária leiteira. Hoje o setor agropecuário contribui com apenas 4.9% no total do 

Valor Adicionado no Município (Figura 34).  

 

 

 

                                                 
1
 A RAIS, como qualquer outro registro administrativo, apesar de ser uma declaração compulsória, está sujeita a 

erros e omissões, uma vez que nem todos os estabelecimentos respondem à pesquisa ou fornecem informações 

completas e fidedignas. 
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Figura 34 – Comparação da participação da agropecuária no total do valor 
adicionado no Estado de São Paulo, na Região de Governo de Bragança Paulista e 
no Município de Bragança Paulista (SEADE, 2006). 

 
 

Segundo a CMEBP (2005), destacam-se na produção agrícola do 

município os seguintes produtos: 

Eucalipto – cultura em ascensão, principalmente nas divisas com Pinhalzinho, 

Pedra Bela, Vargem, Piracaia, Morungaba e, também, na Micro-bacia da Bocaina 

(em direção a Atibaia). 

Pastagem com braquiária – em ascensão, explicável em função da diminuição da 

pecuária leiteira e crescimento da pecuária de corte e uma tendência de 

semiconfinamento, destacando-se aí a importância do controle das doenças infecto-

contagiosas, condição essencial para a comercialização de produtos de qualidade. 

Pastagem natural – 10.000 ha. 

Milho – 3.400 ha, em especial na divisa com Itatiba, utilizando-se de técnica 

avançada de plantio direto, com grandes silos para armazenamento do produto. 

Hortaliças e flores (com ênfase para crucíferas, tomate, pepino, vagem e 

abobrinha) – 250 ha, em ascensão, destacando-se como tendência, o cultivo, em 

especial, nas Micro-bacias do Biriçá, Campo Novo e Boa Vista. 

Floricultura de corte e vasos (crisântemos e rosas) – aproximadamente 50 ha 

cultivados na região citada acima. 

Moranguinho – em ascensão no município, com mais de 50 ha cultivados. 

Fruticultura – aproximadamente 700 ha no total, destacando-se laranjas e 

tangerinas com 400 ha. Só a Fazenda Beltrão possui 300 ha de laranja. 

Café – diminuindo no município. Destaca-se a Fazenda Boa Esperança com 300 ha 

e alta tecnologia, localizada na Micro-bacia da Bocaina. 
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No setor pecuário, destacam-se no município as seguintes criações: 

Suinocultura – atividade em ascensão, com aproximadamente 50.000 cabeças, 

sendo Bragança Paulista, utilizada como ponto de referência para a formação de 

preços. 

Eqüinocultura – aproximadamente 3.200 cabeças. Já foi tendência no município, 

mas está estabilizada e alguns estabelecimentos estão fechando. 

Pecuária de leite – aproximadamente 40.000 cabeças, com produção de 4.380.000 

litros de leite (A, B, C)/mês, com destaque para a Fazenda Alvorada (8.000 litros/dia 

de leite “A”). Excetuando-se esta propriedade, de modo geral, a produção de leite 

está diminuindo no município. 

Bovinocultura de corte – aproximadamente 14.000 cabeças, atividade com bom 

desenvolvimento. 

 

4.1.3. Propostas para o Desenvolvimento Agropecuário do Município de Bragança 

Paulista  

 

Segundo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Bragança 

Paulista (2006), existe um convênio celebrado com o Governo do Estado de São 

Paulo, por intermédio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, e o Município de 

Bragança Paulista, para promover um desenvolvimento social sólido, e garantir 

meios seguros de comercialização de suas produções agropecuárias, através da 

integração dos Serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Orientação do 

Abastecimento e das demais ações voltadas ao desenvolvimento da agropecuária 

no município, que tem como objetivos gerais e propostas: 

 

a) Reflorestamento e exploração racional e criteriosa de matas nativas e 

exóticas 

O incentivo ao reflorestamento é de grande importância, pois propicia uma 

alternativa aos produtores que possuem em suas propriedades áreas de topografia 

acidentada e margens de córregos, rios, lagos e nascentes desprotegidas, além de 

contribuir para a preservação do meio ambiente. 
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b) Culturas Perenes 

Fruticultura 

A proximidade dos grandes centros e as condições climáticas do município 

são favoráveis à fruticultura, além de absorver bastante mão-de-obra e poder ser 

integrada a outras atividades da propriedade. 

Cafeicultura 

Para melhorar a rentabilidade da cafeicultura no município é necessário 

melhorar o nível tecnológico do cultivo do produto, divulgar e explorar na mídia os 

tipos e a qualidade do café local e criar uma marca regional. 

 

c) Cultivo protegido – Floricultura e Horticultura 

O uso do plástico na agricultura faz com que pequenas propriedades 

tenham um progresso na área rural, sobretudo na produção de flores e hortaliças. A 

técnica de cultivo em ambiente protegido faz com que a oferta e o preço dos 

alimentos fiquem estáveis e mais baratos, devido à produção regular durante o ano, 

ao aumento da produtividade e da qualidade dos produtos. Através da orientação de 

técnico habilitado, de técnicas corretas de plantio, adubação, irrigação e controle de 

pragas e doenças, a produção de hortaliças torna-se uma atividade viável e 

geradora de empregos para a região. Ao mesmo tempo, é possível expandir o centro 

de abastecimento local e conseguir parcerias com programas oficiais. 

 

d) Piscicultura e Ranicultura 

O município de Bragança Paulista caracteriza-se por ser uma região de 

relevo acidentado, sem grandes áreas para a prática da agricultura extensiva, 

porém,  apresenta uma grande rede de drenagem, ideal para a criação de peixes e 

rãs, em larga escala, que pode representar uma importante fonte geradora de 

empregos e renda. A criação de peixes pode ser consorciada com outras criações, 

como suínos e aves, e também interligada a outras atividades como pesque-pague, 

lanchonetes, pousadas e turismo rural. 

A piscicultura contribui para a manutenção do equilíbrio ambiental, pois os 

peixes só sobrevivem em águas de boa qualidade, já que os tanques funcionam 

como caixas receptoras de sedimentos sólidos e ajudam a controlar as enchentes, 

permitindo aos córregos a jusante darem vazão às águas das chuvas. 
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Para se obter sucesso na piscicultura, é necessário que se faça um estudo 

sobre as possibilidades de mercado disponível na região, espécies indicadas na 

alimentação, construção de viveiros e açudes, e certificar-se de que não exista 

nenhum impedimento legal junto aos órgãos ambientais (DEPRN – Departamento 

Estadual de Recursos Naturais, DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica e 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis). 

 

e) Apicultura 

A criação de abelhas é uma atividade que exige, relativamente, pouco 

capital e mão-de-obra. São inúmeras as vantagens que as abelhas trazem para a 

propriedade rural. Além dos lucros com a comercialização do mel, da cera, da 

própolis, da geléia real e do pólen, o trabalho de polinização das abelhas aumenta 

em até 80% a produção de várias culturas frutíferas e floríferas.  

Como a região bragantina é muito rica em espécies vegetais que 

produzem flores o ano todo, a apicultura torna-se uma alternativa de renda para os 

produtores. 

 

f) Bovinocultura de Corte 

Atividade com bom desenvolvimento no município, tanto em número de 

propriedades, como na qualidade dos bovinos, com raças de destaque como: 

Simentel, Nelore, Santa Gertrudes, Canchim, Mestiço, entre outros. 

O mercado comprador dá preferência e remunera melhor, animais 

precoces e de boa qualidade. 

 

g) Bovinocultura Leiteira 

A atividade está em declínio no município, trazendo desemprego no setor. 

As principais causas são: alto custo de produção, baixa remuneração e amadorismo 

por grande parte dos produtores. 

Há necessidade de modernizar a pecuária leiteira com participação efetiva 

dos produtores, de um melhor preparo de mão-de-obra, de investir na qualidade da 

alimentação do rebanho e de melhorar a política de preços. 
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h) Suinocultura  

Com alto tecnicismo, uso de melhoramento genético, característica de 

atividade familiar e de ciclo completo (dos reprodutores e matrizes até o suíno 

terminado) dentro das propriedades, Bragança Paulista tem uma suinocultura que 

serve de referência ao resto do Estado, além de ser produto procurado “para a 

mesa”,  pela alta qualidade da carne produzida. 

Há necessidade de um  trabalho conjunto entre produtores e a Prefeitura 

Municipal para a instalação de uma incubadora, de um abatedouro regional e de 

uma fábrica de embutidos e outros derivados. Essas ações  poderão trazer um 

enorme benefício para a região bragantina. 

 

i) Avicultura 

Esta atividade é tipicamente integrada a grandes grupos, onde os 

produtores rurais recebem todo o material necessário e assistência técnica (pintos 

de um dia, ração, medicamentos, assistência veterinária) e fornecem mão-de-obra e  

galpões para a criação. A remuneração é instável de acordo com o mercado vigente. 

Para  a habilitação dos plantéis para exportação, é necessário promover 

facilidades de financiamento para a construção de galpões e compra de 

equipamentos novos e modernos; formar mão-de-obra especializada, além da 

participação em programas estaduais de controle de doenças. 

 

j) Pequenos Animais 

Bragança Paulista tem, na caprinocultura e na ovinocultura, fonte de renda 

extra aos produtores, com o fornecimento de leite de cabra pasteurizado, queijos 

finos, além da carne muito apreciada, com grande procura, mas pouca produção. É 

necessário incentivar a criação de programas próprios e, através do SIM (Serviço de 

Inspeção Municipal), permitir a comercialização destes produtos. 

 

l) Programas de Vacinação, Controle e Erradicação de Doenças de Interesse 

Socioeconômico 

Certas características de Bragança Paulista, como topografia acidentada, 

diversos tipos de animais e existência de transmissores, permitem o aparecimento 

de doenças graves como: raiva, tuberculose, brucelose, aftosa e outras. 
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Tornam-se necessárias ações de execução de acordo com as normas do 

Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre os programas nacionais destacam-se: 

controle da raiva dos herbívoros, erradicação da febre aftosa, da peste suína 

clássica, da doença de Newcastle, da influenza aviária (gripe do frango), da 

brucelose, da tuberculose e da anemia infecciosa eqüina. É necessário o controle de 

trânsito de animais, produtos e sub-produtos, o que trará ganho de produtividade e 

segurança alimentar. 

 

m) Formação Profissional 

Com a globalização da economia, todos os setores buscam a 

produtividade para serem mais competitivos. Diante disto, devem ser incentivados 

programas de capacitação de mão-de-obra e de segurança do trabalhador rural. 

Considerando que a segurança e a saúde são fundamentais no processo 

de produção, torna-se necessário promover ações que visem ao esclarecimento e à 

conscientização dos produtores sobre a sua própria segurança, a de sua família e a 

de seus funcionários, principalmente no trato e manuseio de defensivos e outras 

atividades agrícolas perigosas ao meio rural. 

 

n) Saneamento Básico 

O saneamento básico é fundamental no processo de saúde da população 

rural e essencial para a preservação do meio ambiente. A Prefeitura Municipal, 

SABESP, DEPRN, CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) 

e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), deverão promover campanhas 

para maior esclarecimento das técnicas recomendadas. 

 

o) Infra- estrutura 

- Estradas Rurais- A manutenção e a conservação das estradas rurais é 

imprescindível para o escoamento da produção. Para tanto, é necessária a 

orientação técnica de um engenheiro, que se preocupe com a retirada das águas 

pluviais, fazendo, por exemplo, bacias de contenção para diminuir o custo de 

manutenção. O cascalhamento é um complemento que deve ser feito para deixar a 

estrada firme e transitável em qualquer tempo. A matéria-prima seria a da própria 

região. 
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- Patrulha Agrícola Mecanizada Municipal- É necessário otimizar os trabalhos da 

patrulha para atendimento prioritário aos micros e pequenos produtores rurais. 

- Meios de Comunicação- Em quase todos os bairros rurais de Bragança Paulista 

já existem os cabos de fibra ótica, que proporcionam uma melhoria no sistema de 

telefonia rural, porém é necessário aumentar a quantidade de telefones públicos 

nesses bairros. 

- Energia Elétrica- É preciso melhorar a qualidade da energia elétrica devido à 

informatização das propriedades e dar continuidade ao programa Luz no Campo, do 

Governo Estadual,  para locais que ainda não contam com energia elétrica. 

 

p) Microbacias Hidrográficas 

As microbacias do Morro do Agudo, Biriçá, Campo Novo e Boa Vista, são 

as mais agricultáveis do município de Bragança Paulista e são priorizadas pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Dentre as medidas para a 

preservação destas microbacias estão: 

- terraceamento, curva de nível e o plantio em nível - uma vez que os terrenos 

são colinas, estas medidas são necessárias para manter o solo na sua origem, 

evitando a erosão, não permitindo o seu carreamento para córregos, rios, causando 

assoreamento e enchentes. 

- plantio direto – em terrenos tratoráveis, o plantio direto em culturas anuais auxilia 

o processo de conservação do solo e dos mananciais. 

- incentivo a pastagens, culturas permanentes e reflorestamento de essências 

nativas – em terrenos não-tratoráveis é necessária a implantação de atividades que 

vão minimizar o trabalho do solo. 

- manejo do lixo – tem aumentado muito o volume de lixo não degradável no meio 

rural de Bragança Paulista. As embalagens plásticas permanecem muitos anos na 

natureza, poluem os córregos e rios de forma cumulativa, causando diversos 

problemas como a proliferação de mosquitos e doenças. É necessário adotar 

medidas conjuntas entre a Prefeitura Municipal e os produtores rurais a fim de 

proteger as águas contra a poluição física. 

- poluição química –  com a intensificação do uso de defensivos agrícolas, verifica-

se um grande risco de contaminação do meio ambiente, da população em geral e, 

principalmente, dos agricultores envolvidos no processo de aplicação desses 

produtos. Para solucionar o problema, sugere-se uma melhor capacitação dos 
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produtores rurais, novas alternativas menos agressivas, agricultura orgânica, 

programas de monitoramento e Campanhas sobre Educação Ambiental. 

 

q) Abastecimento  

Em função de mudanças de comportamento no sistema de abastecimento 

hortifrutícola, deve-se buscar vendas regionalizadas, com uma maior aproximação 

entre os elos que compõem a cadeia produtiva. 

Há necessidade, cada vez maior, de conscientização quanto à qualidade 

dos produtos, mudanças de embalagens, melhoria na padronização/classificação, 

frescor, mínimo de manuseio e preocupação com a exposição desses produtos nos 

pontos de venda. 

 

r) Cooperativismo e Associativismo 

A organização de grupos de produtores e moradores em cooperativas e 

associações estimula a discussão de melhores caminhos, soluções, novas 

tecnologias, e fortalece o grupo na obtenção de resultados mais satisfatórios.  

 

 4.2. Setor Secundário 

 

A partir da década de 70, o Estado de São Paulo passou por um processo 

de interiorização do desenvolvimento. Bragança Paulista foi um dos municípios que 

se beneficiou com esse fenômeno, pois o setor secundário passou a se expandir na 

cidade, com a instalação de diversas indústrias. Essas empresas foram 

incentivadas, entre outras coisas, pela doação de terrenos e constituíram o primeiro 

Distrito Industrial (na Penha). Depois deste, vieram outros cinco distritos industriais, 

com uma área total de, aproximadamente, 1.200.000 m². Esta área está ocupada, 

em cerca de 70%,  por empresas de atividades variadas (CMEBP, 2005). 

No início da década de 80, as atividades industriais perderam peso 

relativo, provavelmente ligado a fatores conjunturais, relacionados com a recessão 

ocorrida na economia brasileira. A indústria é o setor da economia que sente de 

maneira mais intensa as medidas recessivas implementadas pela política econômica 

do governo federal (MOREIRA et al., 1997) 

Nos anos seguintes, atendendo à necessidade de uma política de 

incentivo à instalação de novas indústrias e criação de novos empregos, promoveu-
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se uma Política de Desenvolvimento Industrial baseada na diversificação das 

atividades produtivas. 

A aparente estagnação da indústria de Bragança Paulista, que 

praticamente manteve o mesmo número de postos de trabalho do setor entre 1986 e 

1996, revela, no entanto, fortes oscilações entre os diferentes segmentos, com perda 

constante de posição das indústrias de segmentos tradicionais no município, como a 

Indústria Têxtil, de Material de Transporte, de Madeira e Mobiliários, de Minerais 

Não-Metálicos e de Calçados, enquanto as Indústrias de Eletrônica e Comunicação, 

da Construção Civil e Metalúrgica apresentaram elevados índices de crescimento. 

Outras indústrias que passaram a exercer importância para economia de Bragança 

Paulista foram a Indústria Mecânica, a de Alimentos e Bebidas e a Indústria Química  

(SEBRAE, 2000). 

Segundo dados da CMEBP (2005), o município possui 860 indústrias de 

transformação, 208 indústrias da construção civil, 38 indústrias extrativas minerais, 

15 indústrias de utilidade pública, dentre outras (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Estabelecimentos Industriais e Empregos Formais no Município de 
Bragança Paulista (CMEBP, 2005). 

 
Indústria Nº de Estabelecimentos Nº de Empregos Formais 

Transformação 860 8.434 
Construção Civil 208 298 
Extrativa Mineral 38 94 
Utilidade Pública 15 495 
Total 1.121 9.321 

 

 

Nota-se que o maior setor de atividade é a indústria de transformação, 

correspondendo a 77% do total. Dentro deste setor, as indústrias que mais se 

destacam são, em primeiro lugar, as de transformação de minerais não-metálicos 

(quase sempre olarias); em segundo lugar, as de vestuário, calçados e artefatos e 

tecidos, seguidos por metalurgia, produtos alimentares, mecânica, mobiliária e 

outros (CMEBP, 2005). 

Segundo dados do SEADE (2003), o setor industrial participa com 47,93% 

no total do Valor Adicionado do município de Bragança Paulista, o que corresponde 

a quase a metade da economia do município (Figura 35). 



      

 

58 

 

Figura 35 – Comparação da participação da indústria no total do valor adicionado do 
Estado de São Paulo, da Região de Governo de Bragança Paulista e do Município 
de Bragança Paulista (SEADE, 2003). 

 

 

Segundo o MTE (2003), a estrutura do mercado de trabalho de Bragança 

Paulista revela que parcela importante das ocupações se encontra na indústria, 

representando um perfil ocupacional típico de regiões industrializadas (Figura 36), 

com um salário médio de R$ 968,26 (Figura 37). 

 

 

Figura 36 – Comparação dos empregos ocupados na indústria do Estado de São 
Paulo, da Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança 
Paulista (MTE, 2003). 

 

 

 

Figura 37 – Comparação do rendimento médio nos empregos dndústria do Estado 
de São Paulo, da Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de  
Bragança Paulista  (MTE, 2003). 
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A perda de peso percentual do emprego industrial, na década de 90, deve 

ser explicada pelo processo de reestruturação industrial, que vem ocorrendo na 

economia brasileira a partir do final dos anos 80 e que parece também ter ocorrido 

nas indústrias do município de Bragança Paulista. Essas estatísticas devem estar 

captando o efeito da terceirização de certas atividades industriais, que transfere para 

fora das instalações industriais atividades como, transporte, alimentação, bem como   

as relacionadas às tarefas administrativas e de conserto de equipamentos industriais 

(MOREIRA et al., 1997). 

 

4.2.1. Perfil do Setor Industrial do Município de Bragança Paulista 

 

A cidade esforça-se para atrair indústrias sem acenar com isenções de 

impostos, sem oferecer terreno gratuito e outras vantagens que costumam 

desequilibrar o jogo da competitividade regional, a fim de não cometer os mesmos 

erros do passado. Na década de 80, o Poder Público doou 100 mil m² à Fábrica de 

Móveis Ambiente e a empresa utilizou menos de 10% da área, lucrando com parte 

do restante como estacionamento, uma vez que se localiza ao lado do Posto de 

Monta, que acolhe a Festa do Peão e outros eventos que atraem grande fluxo de 

pessoas. Em contrapartida, a FESB (Fundação de Ensino Superior de Bragança 

Paulista), instalada ao lado, só não se expande por falta de espaço. E como a 

doação foi legalizada, não há nada que se possa fazer. 

Bragança Paulista possui um parque industrial muito diversificado, como 

por exemplo as multinacionais: Tyco Eletronics, indústria eletrônica de capital norte-

americano; OSG Ferramentas de Precisão, de capital japonês; Arcor, fabricante de 

balas e chocolates, de capital argentino;  Sagemuller, produtora de rações, também 

argentina, e Sakata, produtora de sementes de hortaliças, de capital japonês. Entre 

as nacionais que se destacam no município estão: Luper Farmacêutica; 

Planalquímica, especializada em produtos veterinários; Tiph, fabricante de 

autopeças; TMP, de beneficiamento de granito; Santher, Fábrica de Papel Santa 

Therezinha; Coplastil, fabricante de embalagens plásticas; Capricórnio, indústria de 

jeans; Metalúrgica Baptistucci, indústria de autopeças e Marco Pólo Têxtil, que 

produz confecções para algumas grifes mais famosas do país, entre outras. 

Outros fatores que atraem indústrias para Bragança Paulista são: 

- localização geográfica favorável à logística de distribuição de produtos; 
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- fatores meteorológicos como, temperatura amena, ausência de secas prolongadas 

e de poluição atmosférica, ideal para empresas que precisam de ambientes 

climatizados, como as que lidam com componentes eletrônicos; 

- setor educacional de formação e qualificação profissional como o SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial), algumas escolas técnicas e duas instituições 

de ensino superior, com cursos de graduação e pós-graduação; 

- infra-estrutura energética e de abastecimento de água. 

 

 Indústria Extrativa Mineral 

 

Os recursos minerais presentes na área de estudo referem-se, 

essencialmente, aos não-metálicos. As ocorrências de minerais metálicos 

restringem-se a algumas raras e esparsas concentrações de sulfetos sem quaisquer 

atrativos econômicos (ARTUR, 2003).  

Assim, dentre os recursos minerais disponíveis destacam-se as rochas 

granitóides, na forma de brita e rochas ornamentais, as areias e as argilas. As 

rochas pegmatíticas (rochas ígneas hipoabissais de textura grossa), exploradas em 

tempos anteriores, encontram-se exauridas (ARTUR, 2003) 

 

Rochas ornamentais 

 

O município de Bragança Paulista, juntamente com Pedra Bela, Atibaia, 

Piracaia, Vargem, Joanópolis e Extrema, representa um dos principais pólos 

produtores e de beneficiamento de rochas ornamentais do Estado de São Paulo 

(ARTUR, 2003; IPT, 2004).  

Na região estudada, até recentemente, eram exploradas e beneficiadas as 

seguintes associações magmáticas com suas respectivas denominações comerciais: 

• Azul Fantástico: Associação Magmática Socorro I, explorado pela mineradora 

Mineração Braminas (Figura 38);  

• Azul Florido: Associação Magmática Socorro I, explorado pela mineradora 

Mineração Braminas; 

• Vermelho Bragança: Associação Magmática Socorro II, explorado pela 

mineradora Mineração Braminas (Figura 39); 
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• Preto Bragança: Associação Magmática Piracaia, explorado pela mineradora 

Mineração Da Paz; 

• Preto Piracaia: Associação Magmática Piracaia, explorado pela mineradora 

Maciel, em Piracaia; porém beneficiado (corte e polimento) no município de 

Bragança Paulista; 

• Rosa Salmão: Associação Magmática Socorro I, explorado pela mineradora 

Mineração Da Paz. 

 

  

Figura 38 – Granito Azul Fantástico – Associação Magmática Socorro I (foto cedida 
por P.E. Oliveira, 2006). 
 

 

Figura 39 – Granito Vermelho Bragança – Associação Magmática Socorro II (foto 
cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
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Atualmente, a exploração das variedades  Preto Bragança e Rosa Salmão 

encontram-se desativadas. De modo geral, as lavras ocorrem em maciços rochosos 

e matacões, sempre favorecidas pela presença de solos pouco desenvolvidos. Nos 

dias de hoje, a produção mensal no município, gira em torno de 80 a 100 m3 por 

mês.  

Do ponto de vista econômico, este pólo produtor é beneficiado pela sua 

proximidade com os grandes centros consumidores de rochas ornamentais da região 

Sudeste do Brasil, bem como pela boa qualidade da malha rodoviária, que facilita o 

escoamento desses produtos para outros estados. De acordo o IPT (2004), as 

exportações são para a Europa e, mais recentemente, para o Oriente Médio.  

As principais atividades no processo de beneficiamento das rochas 

ornamentais são: 

- Transporte dos blocos, para o pátio da serraria (Figura 40); 

- Elaboração da carga para os teares (Figura 41); 

- Laminação do tear (Figura 42);  

- Retirada da carga e empilhamento (Figura 43); 

- Polimento (Figura 44); 

- Retirada da umidade (Figura 45); 

- Resinagem (Figura 46); 

- Embalagem (Figura 47). 

 

 

Figura 40 – Blocos de granito empilhados no pátio da Mineradora Braminas, no 
Município de Bragança Paulista (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
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Figura 41 – Bloco de granito no tear (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
 

 

Figura 42 – Serragem do granito (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
 

 

Figura 43 – Retirada das placas de granito por meio de ventosas e empilhamento 
(foto cedida por P.E. Oliveira, foto 2006). 
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0  

Figura 44 – Polimento das placas de granito (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
 

 

Figura 45 - Estufa para tirar a umidade (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
 

 

Figura 46 – Resinagem das placas de granito (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
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Figura 47 – Embalagem das placas de granito (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 

Britas 

As ocorrências graníticas localizadas em áreas com relevos 

movimentados e solos rasos são altamente favoráveis para a produção de britas, 

destinadas ao seguimento da construção civil, quer na forma de agregado para 

fabricação de concreto, quer para a pavimentação asfáltica. Atualmente, existem 

quatro minas localizadas no município de Bragança Paulista, próximas à Rodovia 

Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte (Figura 48) (ATUR, 2003). A 

produção de brita no município é de cerca de 45.000 toneladas mensais.  

 

Figura 48 – Pedreira Jaguari, localizada ao lado da Rodovia Fernão Dias, próximo 
ao Município de Vargem (foto cedida por P.E. Oliveira, 2006). 
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A Pedreira Jaguari produz brita 1 (21 mm), brita, tipo “rachão” (6 a 8 

polegadas), bem como vende o pó de pedra, proveniente da moagem das rochas 

(Figuras 49, 50 e 51). 

 

   

 

 

 

 

Areias 

Figura 49 –  “Rachão”        Figura 50 – Pó-de-pedra      Figura 51 – Brita 
(fotos cedidas por P.E. Oliveira, 2006) 
 

Areias 

Até o início de 2006, as areias no município de Bragança Paulista, eram 

provenientes de portos clandestinos, localizados ao longo do rio Jaguari. Nesse ano, 

a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo fechou os últimos portos. Não houve 

atividade mitigadora e as cavas permanecem com o lençol freático exposto e grande 

degradação ambiental. 

Argilas 

Várias jazidas de argila ocorrem nas proximidades do limite do município 

de Vargem, ao longo de todo o ribeirão Anhumas. Elas se encontram associadas a 

depósitos de várzeas e a pequenas planícies aluvionares recentes. A espessura 

desses depósitos atinge até 3 metros. Os sedimentos argilosos exibem coloração 

cinza escura e vermelha e elevada plasticidade. O solo de alteração de alguns 

granitos do tipo róseo, fornece argila de boa qualidade para a fabricação de tijolos, 

sendo misturado com argila aluvionar, por conter pequena porcentagem  de areia.  

De acordo com Artur (2003), um fato que chama a atenção é a 

precariedade na lavra dessa matéria prima, em sua maior parte totalmente manual. 

Também o beneficiamento e a queima da argila são bastante rudimentares. Esta é 

uma atividade de caráter social, sendo que as olarias constituem fonte de renda para 

a população local de baixa renda.  
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Na área, todo o minério explorado é empregado na produção de cerâmica 

vermelha (tijolos), destinada à construção civil e comercializada na própria região.  

 
4.2.3. Propostas para a Expansão Industrial do Município de Bragança Paulista 
 

Segundo a CMEBP (2005), Bragança Paulista não dispõe de áreas 

públicas extensas para acolher grandes fábricas. Desapropriar terras particulares 

representa custo incompatível com o equilíbrio apregoado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A solução encontrada pelo Poder Público foi a parceria 

com a iniciativa privada. Uma área particular de três milhões de m² foi colocada à 

disposição de novas plantas industriais com toda infra-estrutura necessária. Além 

deste distrito industrial privado, Bragança Paulista dispõe de áreas privadas avulsas 

e lotes públicos, remanescentes dos distritos mais antigos. 

Outros projetos concebidos são: 

- criação de incubadora de empresas que seria assistida pelo SEBRAE; 

- implantação de um centro tecnológico composto de faculdade de tecnologia e 

instituto de pesquisas científicas, em parceria com a iniciativa privada e instituições 

como CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) e SECTDE (Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico); 

- implantação de provedor de Internet exclusivo para empresas. 

Estudos técnicos e levantamentos feitos determinaram que as áreas 

industriais de Bragança Paulista devem ser localizadas na zona norte e nordeste da 

área urbana e jamais localizadas junto a cabeceiras de mananciais, nem na região 

sul do município, totalmente residencial, garantindo a proteção e preservação do 

meio ambiente e a qualidade de vida do município (MOREIRA et al., 1997) 

Existem atividades extrativas de rochas ornamentais, brita, areia e argila, 

que embora não sejam ligadas à cadeia dos agronegócios, são de relativa 

importância na composição da renda de alguns empresários rurais. Porém, é preciso 

traçar um plano que proporcione alternativas sustentáveis para essas atividades, 

que embora necessárias, podem trazer prejuízos ao meio ambiente. 

Com a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, há a 

necessidade do desenvolvimento de atividades capazes de atender essa demanda. 

A agroindústria vem ao encontro dessa expectativa, principalmente na linha de 
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produtos prontos, semiprontos, congelados, supercongelados, minimamente 

processados e desidratados. 

 

4.3. Setor Terciário - Comércio, Serviços e Turismo 

 

Segundo dados da CMEBP (2005), o setor de serviços foi o que mais 

cresceu no município de Bragança Paulista a partir de 1986, passando a assumir a 

liderança no que diz respeito aos postos de emprego formal com 46% de 

participação (Tabela 14), com rendimento médio de R$ 953,62 (Figura 52). Os 

serviços que apresentaram maior crescimento foram: Serviços de Alojamento 

(Hotelaria), Alimentação (Restaurantes) e Bebidas, com 704 unidades; Atividades 

Imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas, com 520 unidades; Saúde e 

Serviços Sociais, com 145 unidades; Serviços de Transporte, Armazenagem e 

Comunicações, com 143 unidades e Atividades de Ensino, com 77 unidades. Como 

fator negativo há a estagnação do emprego nas Instituições Financeiras, vinculado à 

informatização do segmento. 

Os serviços ligados à Administração Pública apresentam um peso muito 

grande como empregador de mão-de-obra, porém sofrem muitas oscilações, 

podendo desmobilizar postos de trabalho, principalmente nos momentos de crise. O 

ideal é planejar a racionalização dos Serviços Públicos, com desmobilização de 

postos de trabalhos improdutivos. 

 

 

Tabela 14 – Estabelecimentos  e Emprego Formal do Setor Terciário em Bragança 
Paulista (CMEBP, 2005). 

 
 

Setor Nº de Estabelecimentos Nº de Empregos 
Comércio 3.579 6.117 
Serviços 2.449 7.488 
Administração Pública 9 2.581 
Total 6.037 16.186 
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Figura 52 – Comparação do rendimento médio nos empregos ocupados nos 
serviços no Estado de São Paulo, na Região de Governo de Bragança Paulista e no 
Município de Bragança Paulista (SEADE, 2006). 
 

 

Segundo dados do SEADE (2003), a participação dos serviços no total do 

valor adicionado na economia do município foi de 47,07%, quase empatando com o 

setor industrial que foi de 47,93% (Figura 53). 

 

 

 

Figura 53 – Comparação da participação dos serviços no total do valor adicionado 
no Estado de São Paulo, na Região de Governo de Bragança Paulista e no 
Município de Bragança Paulista (SEADE, 2006) 
 
 
 

Segundo dados do IBGE (2003), o comércio é um setor muito importante 

para o município de Bragança Paulista, principalmente o varejista, que só vem 

crescendo nos últimos anos, enquanto que o comércio atacadista se mantém 

estagnado. O município conta com 3.579 unidades de comércio de reparação de 

veículos automotores, roupas e acessórios, calçados, utensílios e eletrodomésticos, 

móveis e outros. 

Segundo o MTE (2003), o rendimento médio nos empregos ocupados no 

comércio de Bragança Paulista é de R$ 580,78 (Figura 54). 
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Figura 54 – Comparação do rendimento médio nos empregos ocupados no 
comércio no Estado de São Paulo, na Região de Governo de Bragança Paulista e no 
Município de Bragança Paulista (MTE, 2003). 

 

A cidade conta com áreas bem demarcadas de comércio: Rua Coronel 

João Leme (Rua do Comércio) e Rua Coronel Teófilo Leme (Rua do Mercado), onde 

se concentram o comércio varejista de roupas, calçados, eletrodomésticos, móveis e 

produtos alimentícios; Avenida José Gomes da Rocha Leal e Avenida dos 

Imigrantes, onde se concentram concessionárias de autos, supermercados, lojas de 

material de construção e postos de gasolina e a Avenida Antonio Pires Pimentel, 

onde somam-se as características dos dois focos anteriores. Estas ruas se localizam 

no centro e conferem à cidade alguns problemas de congestionamento de tráfego, 

devido ao sistema viário e à falta de estacionamento. Quanto à Prestação de 

Serviços é, da mesma forma, a de concentração no centro da cidade. Falta no 

município, infra-estrutura adequada no atendimento aos turistas (MOREIRA, et al, 

1997). 

Bragança Paulista está definitivamente incorporada à área de lazer da 

população urbana da Grande São Paulo. Observa-se grande crescimento no ramo 

da indústria do turismo e lazer de fim-de-semana: hotelaria, chácaras, loteamentos e 

residências temporárias. Isto implica numa forte especulação imobiliária na zona 

periférica e rural e a médio e longo prazo, na transformação do perfil das 

propriedades ora dedicadas à produção agropecuária. 

Localizada em meio às montanhas e matas, a represa Jaguari-Jacareí é 

procurada por turistas que apreciam esportes náuticos e pesca. Além das casas 

construídas às suas margens, por pessoas que buscam descanso e vida junto à 

natureza, também está bem estruturada com hotéis, pousadas e marinas, que 

acolhem turistas de todo o país. 

Existem alguns proprietários, no município de Bragança Paulista, que já 

descobriram o turismo rural como alternativa de renda. Entre as modalidades estão 
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os pesqueiros, as pensões para cavalos, acampamentos, aluguel de chalés, 

passeios a cavalo, e outras, porém essas ações ainda são tímidas e falta apoio de 

um plano de desenvolvimento com a participação da Prefeitura Municipal, Secretaria 

do Turismo, Sindicato Rural, Conselho de Desenvolvimento Rural, SEBRAE, 

EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo), entre outros. 

Predomina em Bragança Paulista a implantação de clubes hípicos para  

cavalos de esporte, fato que exige mão-de-obra especializada, além de programas 

de saúde eqüina, onde um dos principais problemas detectados é a anemia 

infecciosa. 

O Turismo Rural promove enduros, exposições, hipismo, clubes de laço, 

cavalgadas e outros. 
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5. CONDICIONANTES GEOAMBIENTAIS VERSUS SOCIOECONOMIA DO 

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA 

 

Neste capítulo, pretende-se cotejar as características geoambientais do 

município de Bragança Paulista com suas principais atividades socioeconômicas, no 

sentido de estabelecer uma possível correlação. Para tanto, esta análise será 

desenvolvida enfocando cada uma das microbacias identificadas no município. 

 

5.1. Microbacia das Araras 

 

Esta microbacia localiza-se ao Norte do município de Bragança Paulista e 

apresenta as seguintes características geoambientais, como podem ser observadas 

nas figuras 13, 14 e 15. 

• Geologia- ocorre a predominância de granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32). Localmente, identifica-se granitos do Complexo Socorro 

(�31), gnaisses e migmatitos do Complexo Piracaia (PIg/m), e 

depósitos aluvionares recentes  (Qa); 

• Geomorfologia- verifica-se ao Norte, na divisa com o município de 

Pinhalzinho, uma pequena porção de relevo de Escarpa (E). 

Observam-se, ainda, nessa microbacia, Morros e Montanhas (MMH), 

Morros e Morrotes (MTM), Morrotes dissecados (MTd), Colinas 

pequenas (Cp), Terraços fluviais (Tf) e Planícies fluviais (Pf); 

• Pedologia-  predominância de Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA17) 

nas porções menos íngrimes e solos dos tipos Podzólicos Vermelho-

Amarelos (PVA44) nas áreas de maior declividade. Verificam-se, ainda, 

solos hidromórficos ao longo das drenagens do rio Jaguari, ribeirão das 

Pombas, ribeirão das Araras, córrego do Delfim Franco e Teófilo Leme. 

 

Quanto as atividades socioeconômicas, ocorre o predomínio do setor 

primário, como pode ser observado no Mapa das Atividades Socioeconômicas do 

Município de Bragança Paulista (ANEXO I) e descritas a seguir: 
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• Extrativismo Vegetal- há o predomínio de manejo de eucalipto nas 

áreas de forte declividade. Ocorrem, ainda, em algumas áreas, a 

plantação de capim napier, destinado a alimentação de rebanhos da 

região (Figura 55); 

• Agricultura- observa-se a policultura, principalmente milho e feijão nas 

porções colinosas; 

• Pecuária- ocorre, também, nas colinas, a bovinocultura; 

• Turismo- observam-se muitos pesqueiros nessa microbacia, com boa 

infra-estrutura para atendimento aos praticantes desta atividade (Figura 

56); 

• Extrativismo Mineral- destacam-se, ao longo do rio Jaguari, muitas 

cavas de antigas minas de exploração de areia, atividade esta, que foi 

proibida no município de Bragança Paulista, a partir de 2006 (Figuras 

57 e 58). 

 

Figura 55 – Plantação de capim napier. Localização – vide ANEXO I (foto R.C. 

Sanches, nov de 2006). 

 

Figura 56 – Pesqueiro. Localização – vide ANEXO I (foto R.C. Sanches, nov de 

2006). 
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Figura 57 – Draga de uma antiga exploração de areia, às margens do Rio Jaguari 

 

 

Figura 58 – Silo de areia abandonado às margens do Rio Jaguari 

 

5.2. Microbacia do Morro do Agudo 

 

Conforme pode ser observado nos mapas geológico, geomorfológico e 

pedológico do município de Bragança Paulista (Figuras 13, 14 e 15), destacam-se as 

seguintes características do meio físico: 

• Geologia- verifica-se predominância de granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32). Subordinadamente, depósitos aluvionares recentes (Qa). 

• Geomorfologia- predominam os relevos dos tipos Morrotes dissecados 

(MTd) e, em menor proporção, Morros e Montanhas (MMH), Morros 

dissecados (Md), Colinas pequenas (Cp) e Planícies fluviais (Pf); 
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• Pedologia- ocorrem, em maior porcentagem, os solos Podzólicos 

Vermelho-Amarelos (PVA44), associados às áreas topograficamente 

elevadas. Nas porções menos íngrimes, têm-se os Latossolos 

Vermelho-Amarelos (LVA17). 

Na análise do Mapa de Atividades Socioeconômicas do Município 

(ANEXO I), nessa microbacia predominam as atividades do setor primário, assim 

distribuídos: 

• Extrativismo Vegetal- caracterizado pelo manejo de eucaliptos nas 

áreas mais acidentadas. Essa atividade é a que mais predomina nessa 

microbacia (Figura 59); 

• Pecuária- observam-se criações de bovinos e eqüinos nas áreas 

colinosas; 

• Agricultura- existência de plantações de milho, visando a alimentação 

dos rebanhos. 

 

 

Figura 59 – Manejo de eucalipto. Localização – vide ANEXO I (foto da autora, nov. 

de 2006) 

 

5.3. Microbacia do Menin 

 

Conforme pode ser observado nas Figuras 13, 14 e 15, as características 

do meio físico, resumem-se em: 
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• Geologia- verifica-se a predominância de granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32) e depósitos aluvionares recentes (Qa), estes últimos ao 

longo das drenagens do rio Jaguari e córrego do Agudo; 

• Geomorfologia- observa-se o predomínio de Colinas pequenas (Cp). 

Ocorrem, ainda, Morros dissecados (Md), Morrotes dissecados (MTd) e 

Planícies fluviais (Pf); 

• Pedologia- à Oeste desta microbacia, nas áreas  colinosas, ocorrem os 

Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA17) e à Leste, os solos Pdzólicos 

Vermelho-Amarelos (PVA44). Ao longo das drenagens, têm-se solos 

Hidromórficos e, nas porções de forte declividade, verificam-se os 

Cambissolos. 

Quanto as atividades sócio-econômicas (ANEXO I), observa-se 

essencialmente o Extrativismo Vegetal, com manejo de eucalipto, bem como 

algumas carvoarias (Figura 60). 

 

 

Figura 60 – Manejo de eucalipto da Companhia Melhoramentos. Localização – vide 

ANEXO I (foto da autora, nov. de 2006). 

 

5.4. Microbacia da Água Comprida 

 

De acordo com as Figuras 13, 14 e 15, destacam-se as seguintes 

características do meio físico: 

• Geologia- Verifica-se predominância de granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32). À Noroeste desta microbacia ocorrem granitos do 
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Complexo Socorro (�31). Ao Sul, encontram-se gnaisses do Complexo 

Piracaia (PIg). Na parte central e ao longo dos Rios Jaguari e Jacareí 

ocorrem depósitos aluvionares recentes (Qa) e à Sudoeste, observam-

se depósitos flúvio-lacustres, tidos como do Terciário;  

• Geomorfologia- predominam os relevos de Morrotes (MT), e em menor 

proporção, Morros dissecados (Md) e Planícies fluviais (Pf); 

• Pedologia- à Oeste desta microbacia, nas porções mais acidentadas, 

ocorrem solos Podzólicos Vermelho-Amarelos (PVA44) e à leste, os 

Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA45). Ao longo das principais 

drenagens, ocorrem solos Hidromórficos, assim como Cambissolos nas 

porções topograficamente elevadas. 

Na análise do mapa de Atividades Socioeconômicas (ANEXO I), 

observam-se as seguintes atividades: 

• Extrativismo Vegetal- caracterizado pelo manejo de eucaliptos e pinus 

nas áreas mais acidentadas (Figura 61); 

• Cafeicultura, pecuária bovina, eqüina e avicultura- nas porções 

menos elevadas; 

• Extrativismo Mineral- ocorre a exploração de brita à Sudeste do Morro 

do Guaripocaba; 

• Olarias- ao Norte, próximo ao Rio Jacareí. 

 

 

Figura 61 – Lenheiro de eucalipto. Localização – vide ANEXO I (foto, R.C. Sanches, 

dez. de 2006) 
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5.5. Microbacia das Sete Pontes 

 

A microbacia das Sete Pontes localiza-se à Sudeste do município de 

Bragança Paulista e apresenta como característica principal, as áreas inundadas 

pela represa dos rios Jaguari e Jacareí, que compõem o Sistema Cantareira, 

responsável pelo abastecimento de cerca de 60 % da Região Metropolitana de São 

Paulo. 

Suas características geoambientais podem ser assim resumidas e 

observadas nas Figuras 13, 14 e 15: 

• Geologia- verifica-se predominância de granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32) e, secundariamente, gnaisses do Complexo Piracaia 

(PIg). Ao longo da Represa Jaguari-Jacareí, observa-se a presença de 

depósitos aluvionares recentes (Qa); 

• Geomorfologia- ocorrem em igual proporção: Morros dissecados (Md), 

Morrotes dissecados (MTd), Morrotes (MT), Colinas e Morrotes (CMT) 

e ao longo da represa, encontram-se Planícies fluviais (Pf); 

• Pedologia- ocorre a predominância de Latossolos Vermelho-Amarelos 

(LVA45). Observam-se, também, solos Hidromórficos ao longo das 

drenagens e Cambissolos nas porções topograficamente mais 

elevadas. 

Na análise do Mapa de Atividades Socioeconômicas do município 

(ANEXO I) nessa microbacia predominam as atividades do setor terciário (turismo), 

ao longo da Represa Jaguari-Jacareí. Verificam-se condomínios de alto padrão, 

chácaras destinadas ao lazer e clubes náuticos (Figuras 62 e 63). 

 

 

Figura 62 – Represa Jaguari-Jacareí. Localização – vide ANEXO I (jul. de 2006) 
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Figura 63 – Atividades náuticas na Represa Jaguari-Jacareí. Localização – vide 

ANEXO I (jul. de 2006) 

 

Ocorrem, ainda, as seguintes atividades socioeconômicas: 

• Extrativismo Mineral- verificam-se a exploração de rochas 

ornamentais, na porção de Morros dissecados (Md), associados a 

solos rasos pouco desenvolvidos. Ocorrem, ainda, exploração de 

argila, na porção de Colinas e Morrotes (CMT), na divisa com a 

microbacia da Boa Vista (Figura 64); 

 

 

Figura 64 – Extração de argila para fabricação de tijolos e cerâmicas. Localização – 

vide ANEXO I (foto R.C. Sanches, dez. de 2006). 

 

• Olarias- observam-se olarias, em porções de depósitos aluvionares 

recentes (Qa); 
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• Extrativismo Vegetal- caracterizado pelo manejo de eucalipto, nas 

áreas mais acidentadas, ao Sul desta microbacia. Verificam-se, ainda, 

carvoarias e fábrica de cerâmica. 

Chama-se a atenção para a associação e proximidade de algumas destas 

atividades socioeconômicas, como por exemplo: a utilização do eucalipto para 

fabricação de carvão; a argila para a fabricação de cerâmicas e tijolos; bem como, o 

eucalipto para queimar tanto lajotas, quanto tijolos. 

 

5.6. Microbacia da Boa Vista 

 

Conforme pode ser observado nas Figuras 13, 14 e 15, destacam-se 

nessa microbacia, as seguintes características do meio físico: 

• Geologia- verifica-se a predominância de granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32). Subordinadamente, ocorrem gnaisses e migmatitos do 

Complexo Piracaia (PIg e PIm); 

• Geomorfologia- predominam os relevos de Morros dissecados (Md). 

Secundariamente, têm-se Colinas e Morrotes (CMT) e Morrotes (MT); 

• Pedologia- ocorrem solos dos tipos Podzólicos Vermelho-Amarelos 

(PVA44), associados às áreas topograficamente elevadas. Nas 

porções de média declividade, ocorrem os Latossolos Vermelho-

Amarelos (LVA17). Nas áreas menos íngrimes, verifica-se a presença 

de solos dos tipos Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA45). 

Na análise do Mapa de Atividades Socioeconômicas (ANEXO I) têm-se, 

predomínio das atividades do setor primário, assim distribuídas: 

• Agricultura- milho, café, pêssego, morango e hortaliças. Essas 

atividades predominam nessa microbacia (Figura 65); 

• Extrativismo Vegetal- caracterizado pelo manejo de eucalipto nas 

áreas mais acidentadas e floricultura, em áreas de colinas; 

• Pecuária- bovina e avicultura (Figura 66). 

Ocorrem, ainda, as seguintes atividades socioeconômicas: 

• Olarias- observam-se olarias próximas ao ribeirão Ponte Rita, em 

porções de depósitos aluvionares recentes (Qa) (Figura 67). 
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Ao Norte desta microbacia localiza-se a Fábrica de Ração 

SARGEMILLER, ligada à produção agropecuária. 

 

Figura 65 – Policultura. Localização – vide ANEXO I (nov. de 2006) 

 

 

Figura 66 – Bovinocultura. Localização – vide ANEXO I (dez. 2006) 

 

 

Figura 67 – Olaria. Localização – vide ANEXO I (dez. de 2006) 
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5.7. Microbacia do Lavapés 

 

A microbacia do Lavapés situa-se na parte central da área de estudo e 

abrange, principalmente, a área urbana do município de Bragança Paulista. 

Suas características geoambientais podem ser assim resumidas: 

• Geologia (Figura 13)- predominam granitos pertencentes à Suíte 

Bragança Paulista (�32). Verificam-se sedimentos quaternários ao 

longo das drenagens dos rios Jaguari e do ribeirão Lavapés. 

Localmente, ocorrem sedimentos terciários e rochas graníticas do 

Complexo Socorro (�31); 

• Geomorfologia (Figura 14)- ocorrem principalmente, relevos dos tipos 

Colinas pequenas (Cp). Em menor proporção, verificam-se Morros 

dissecados (Md), Morrotes dissecados (MTd), Morrotes (MT) e 

Planícies fluviais (Pf); 

• Pedologia (Figura 15)- há um predomínio bastante significativo dos 

Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA17). Secundariamente, nas partes 

mais acidentadas, nos limites dessa microbacia, têm-se Podzólicos 

Vermelho-Amarelos (PVA44). Ao longo das principais drenagens, 

ocorrem solos Hidromórficos, assim como Cambissolos nas porções de 

declividade forte. 

No que se refere às atividades socioeconômicas, chama-se a atenção 

para o fato da zona urbana do município de Bragança Paulista situar-se nessa 

microbacia, em áreas de relevo colinoso, com ocupações tanto a Norte, nas áreas 

baixas da planície fluvial do rio Jaguari, como a Sul, em direção às áreas de 

morrotes. Nas áreas planas, concentram-se os distritos industriais e os conjuntos 

habitacionais; nas áreas centrais e altas, têm-se o setor terciário (comércio e 

serviços); nas partes mais ao Sul do município, verificam-se condomínios de alto 

padrão e turismo urbano (Figuras 68, 69, 70, 71, 72 e 73). 

Adicionalmente, ocorrem, ainda, as seguintes atividades econômicas: 

• Extrativismo Vegetal- verificam-se nos relevos de Morros dissecados 

(Md) e Morrotes dissecados (MTd), manejo de eucaliptos, e em menor 

quantidade, de pinus; 
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• Agricultura- encontra-se cafeicultura nos relevos de Morros dissecados 

(Md) e Morrotes dissecados (MTd) e milho nas Colinas pequenas (Cp); 

• Pecuária- criam-se bovinos e suínos nos Morrotes (MT) (Figura 74); 

• Extrativismo Mineral- ocorrem nas formas de brita e rochas 

ornamentais, nos relevos de Morros dissecados (Md), associados a 

solos rasos pouco desenvolvidos (Figura 75). As extrações de areia 

concentram-se ao longo das planícies fluviais do rio Jaguari. 

 

 

Figura 68 – Feira de artesanato ao lado do Lago do Taboão – Zona Sul de 

Bragança Paulista 

 

 

Figura 69 – Pista de skate às margens do Lago do Taboão – Zona Sul de Bragança 

Paulista 
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Figura 70 – Playground às margens do Lago do Taboão – Zona Sul de Bragança 

Paulista 

 

 

Figura 71 – Lago do Taboão – Principal ponto turístico do município  

 

Figura 72 – Biblioteca Pública e Câmara dos Vereadores – Centro de Bragança 

Paulista 
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Figura 73 – Distrito Industrial I, Bairro da Penha.  

 

 

Figura 74 – Suinocultura. Localização – vide ANEXO I (foto da autora, nov. de 

2006). 

 

 

Figura 75 - Pedreira Jaguari - extração de brita. Localização – vide ANEXO I (foto 

cedida por P.E. Oliveira, jul de 2006). 
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5.8. Microbacia da Bocaina 

 

Essa microbacia localiza-se ao Sul do município de Bragança Paulista e 

apresenta as seguintes características físicas, como podem ser observadas nas 

figuras 13, 14 e 15. 

• Geologia- observa-se o predomínio de granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32). Ao longo das drenagens do ribeirão das Pedras e do 

córrego da Bocaina, ocorrem sedimentos quaternários (Qa). À Leste 

dessa microbacia, verificam-se Milonitos (Ordoviciano – Cambriano). 

Localmente, ocorrem migmatitos (PIm) do Complexo Piracaia e 

depósitos terciários flúvio-lacustre (Tt); 

• Geomorfologia- observa-se a predominância de Morrotes (MT). 

Secundariamente, verificam-se Morros e Montanhas (MMH) e Morros 

dissecados (Md); 

• Pedologia- Ocorrem solos dos tipos Podzólicos Vermelho-Amarelos 

(PVA44), nas áreas montanhosas, enquanto os solos dos tipos 

Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA17), concentram-se nas áreas de 

Morrotes (MT). Observa-se ainda, a presença de solos Hidromórficos 

ao longo das drenagens e solos rasos dos tipos Cambissolos, nas 

porções topograficamente com fortes declividades. 

 

Quanto as atividades socioeconômicas, nessa microbacia prevalece o 

setor primário, como pode ser observado no Mapa de Atividades Socioeconômicas 

do Município de Bragança Paulista (ANEXO I), assim resumidas: 

• Agricultura- cafeicultura, como principal atividade,além de hortaliças, 

milho e morango (Figura 76); 

• Extrativismo Vegetal- sementes de hortaliças (desenvolvidas pela 

Empresa SAKATA), secundariamente, eucalipto e floricultura (Figura 

77). 
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Figura 76 – Cafeicultura. Localização – vide ANEXO I (foto R.C. Sanches, dez de 

2006) 

 

 

Figura 77 – Horticultura e produção de sementes de hortaliças (Empresa SAKATA). 

Localização – vide ANEXO I (foto R.C. Sanches, nov. de 2006) 

 

5.9. Microbacia do Biriçá 

 

A microbacia do Biriçá, localiza-se à Sudoeste do município de Bragança 

Paulista e apresenta as seguintes características geoambientais, como podem ser 

vistas nas Figuras 13, 14 e 15. 

• Geologia- predominam os granitos da Suíte Bragança Paulista (�32). 

Localmente, ocorrem gnaisses do Complexo Piracaia (PIg) e depósitos 

sedimentares do Quaternário (Qa); 
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• Geomorfologia- verificam-se os relevos de Morros e Montanhas 

(MMH), Morros dissecados (Md), Morrotes dissecados (MTd), Morrotes 

(MT), Colinas pequenas (Cp), Terraços fluviais (Tf) e Planícies fluviais 

(Pf); 

• Pedologia- predominam os solos dos tipos Podzólicos Vermelho-

Amarelos (PVA44), nas porções de maior declividade, e à Oeste, nas 

áreas menos íngrimes, verificam-se os solos dos tipos Latossolos 

Vermelho-Amarelos (LVA17). Ocorrem, ainda, solos Hidromórficos ao 

longo das drenagens do rio Atibaia, ribeirão do Mato Dentro, ribeirão do 

Paiol Velho e córrego Nossa Senhora Aparecida. Observa-se também, 

nas porções de Morros e Montanhas (MMH), solos rasos do tipo 

Cambissolos. 

No que se refere as atividades socioeconômicas, prevalece as do setor 

primário e, localmente, as do setor terciário, como descritas abaixo (ANEXO I): 

• Agricultura- hortaliças, legumes e morango nos relevos colinosos 

(Figura 78); 

• Extrativismo Vegetal- observam-se eucaliptos nas regiões de relevo de 

forte declividade e floricultura nas porções de Morrotes (MT); 

• Turismo- Verificam-se pesqueiros, centros hípicos e de equitação, 

condomínios de alto padrão, à Oeste, próximo a Fazenda Baronesa 

(Figura 79). 

  

 

Figura 78 – Plantação de vagem. Localização – vide ANEXO I (foto R. C. Sanches, 
dez. de 2006) 
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Figura 79 – Centro hípico, escola de equitação e venda de puro sangue lusitano 

(Coudelaria Baratelo). Localização – vide ANEXO I (foto da autora, dez. de 2006) 

 

5.10. Microbacia do Barreiro 

 

Conforme pode ser observado nas Figuras 13, 14 e 15, destacam-se 

nessa microbacia as seguintes características físicas: 

• Geologia- observa-se a predominância de gnaisses do Complexo 

Piracaia (PIg), e em menor proporção, granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32). Encontram-se, ainda, depósitos aluvionares recentes 

(Qa); 

• Geomorfologia- presença de Colinas pequenas (Cp), Morrotes (Mt), ao 

Norte dessa microbacia, e Morros e Montanhas (MMH), em menor 

proporção. Ocorrem, ainda, Planícies fluviais (Pf); 

• Pedologia- presença de solos dos tipos Podzólicos Vermelho-Amarelos 

(PVA44) nas regiões topograficamente mais elevadas e Latossolos 

Vermelho-Amarelos (LVA17), nas porções colinosas. Observam-se, 

ainda, solos Hidromórficos ao longo das drenagens do ribeirão da 

Fazenda Velha e Cambissolos, nas áreas de Morros e Montanhas 

(MMH). 

Nessa microbacia, nota-se o predomínio das atividades do Setor Primário, 

conforme podem ser observadas na ANEXO I e descritas a seguir: 
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• Agricultura- verifica-se o cultivo de milho na maior parte dessa 

microbacia, com a instalação de grandes silos da Empresa 

SASAHARA (Figuras 80 e 81); 

• Extrativismo Vegetal- manejo de eucalipto nos relevos de Morros e 

Montanhas (MMH); 

• Pecuária- criação de bovinos em relevos colinosos (Cp) e avicultura em 

relevos de Morrotes (MT). 

 

 

Figura 80 – Plantação de milho. Localização – vide ANEXO I (foto R.C. Sanches, 

dez. de 2006) 

 

 

Figura 81 – Silo de milho (Empresa SASAHARA). Localização – vide ANEXO I (foto 

R.C. Sanches, dez de 2006) 
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5.11. Microbacia do Campo Novo 

 

Essa microbacia localiza-se à Oeste do município de Bragança Paulista e 

suas características físicas podem ser resumidas abaixo (Figuras 13, 14 e 15): 

• Geologia- nota-se em maior proporção granitos da Suíte Bragança 

Paulista (�32). Subordinadamente, verificam-se gnaisses (PIg) e 

quartzitos (PIq) do Complexo Piracaia. Ao longo das drenagens 

ocorrem depósitos aluvionares do Quaternário (Qa); 

• Geomorfologia- observa-se o predomínio de Colinas pequenas (Cp) e, 

em menor proporção, Morrotes dissecados (MTd). Localmente, 

encontram-se Morros e Montanhas (MMH) e Planícies fluviais (Pf); 

• Pedologia- verificam-se solos dos tipos Latossolos Vermelho-Amarelos 

(LVA17) nos relevos colinosos, enquanto que nas áreas de maior 

declividade, encontram-se os solos dos tipos Podzólicos Vermelho-

Amarelos (PVA44). Ocorrem, ainda, solos Hidromórficos ao longo das 

drenagens do rio Jaguari e do ribeirão do Campo Novo. 

No que se refere as atividades socioeconômicas, percebe-se que nessa 

microbacia predomina o Setor Primário, conforme o Mapa das Atividades 

Socioeconômicas do Município de Bragança Paulista (ANEXO I), resumidas abaixo: 

• Agricultura- verifica-se a citricultura como atividade predominante, 

seguida de café, milho, feijão, hortaliças e morango (Figura 82); 

• Pecuária- ocorre o predomínio de bovinos, seguido de eqüinos, suínos, 

avicultura e minhocultura; 

• Extrativismo Vegetal- ocorre manejo de eucalipto nos terrenos mais 

íngrimes e de floricultura nos terrenos de menor declividade; 

• Extrativismo Mineral- observam-se diversas cavas abandonadas de 

exploração de areia, ao longo do rio Jaguari; 

• Turismo- existência de diversos pesqueiros ao longo das drenagens. 



      

 

92 

 

Figura 82 – Citricultura. Localização – vide ANEXO I (foto da autora, nov. de 2006) 

 

A Tabela 15 sintetiza as informações abordadas no decorrer desse 

capítulo. As siglas que compõem essa tabela são as mesmas referenciadas em cada  

mapa temático. 
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Tabela 15 – Síntese dos Condicionantes Geoambientais Versus Socioeconomia do 
Município de Bragança Paulista 

 
Microbacia Substrato 

Rochoso 
Formas de 

Relevo 
Pedologia Setor da 

Economia 
Principais 
Atividades 

Desenvolvidas 
Araras �32, �31, 

Plg/m, Qa 
 

E, MMH, 
MTM, MTd, 
Cp, Tf, Pf 

LVA17 
PVA44 

P, S, T EVe, EVcn 
Am, Af 
Pb 
Tp 
EMa 

Morro do 
Agudo 

�32, Qa MTd, MMH, 
Md, Cp, Pf 

PVA44 
LVA17 
 

P Eve 
Pb, Pe 
Am 

Menin �32, Qa 
 

Cp, Md, 
MTd, Pf 

LVA17 
PVA44 

P EVe 

Água 
Comprida 

�32, �31, 
PIg, Qa, Tt 

MT, Md, Pf PVA44 
LVA45 

P, S EVe, EVp 
Ac 
Pb, Pe, Pa 
EMb, O 

Sete Pontes �32, PIg, Qa 
 

Md, MTd, 
MT, CMT, Pf 

LVA45 P, S, T EMro, EMar, O 
Eve 
Tan 

Boa Vista �32, PIg, 
PIm 
 

Md, CMT, 
MT 

PVA44 
LVA17 
PVA45 

P, S Am, Ac, Ap, 
Amo, Ah 
EVe, EVf 
Pb, Pa 

Lavapés �32, �31, 
Qa, Tt 
 
 

Cp, Md, 
MTd, MT, Pf 

LVA17 
PVA44 

P, S, T Eve, EVp 
Ac, Am 
Pb, Ps 
EMb, EMro, 
EMa 
DI-I, DI-II,  
DI-III, DI-IV 
Cv, S, Tu 

Bocaina �32, Qa, 
PIm, Tt, 
milonitos 

MT, MMH, 
Md 

PVA44 
LVA17 

P Ac, Ah, Am, 
Amo 
EVsh, Eve, EVf 

Biriçá �32, PIg, Qa 
 

MMH, Md, 
MTd, MT, 
Cp, Tf, Pf 

PVA44 
LVA17 

P, T Ah, Amo 
EVe, EVf 
Tp, Te 

Barreiro PIg, �32, Qa 
 

Cp, MT, 
MMH, Pf 

PVA44 
LVA17 

P Am 
EVe 
Pb, Pa 

Campo Novo �32, PIg, 
PIq, Qa 
 

Cp, MTd, 
MMH, Pf 

LVA17 
PVA44 

P, S, T Al, Ac, Am, Af, 
Ah, Amo 
Pb, Pe, Ps, Pa, 
Pm 
Eve, EVf 
Ema 
Tp 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Dentre as várias atividades socioeconômicas verificadas no município de 

Bragança Paulista, percebe-se, claramente, a influência dos condicionantes 

geoambientais no uso e ocupação atual do município. A análise da paisagem 

permite destacar a declividade das terras e a perda de fertilidade do solo, que em 

muitas encostas encontra-se lixiviado e acidificado. Esses fatores contribuíram para 

o processo de substituição das grandes lavouras tradicionais, como café e batata, 

pelo extrativismo vegetal. Essa tendência representa parte significante da produção 

e uma ampla área ocupada nas porções de forte declividade, pelo manejo de 

eucalipto, que vem sendo cada vez mais utilizado como fonte de energia, 

principalmente na forma de carvão vegetal.  

O perfil do município vem passando por mudanças radicais, 

transformando-se de região predominantemente agrícola, em região que vem 

consolidando suas funções urbanas e diversificando as atividades industriais, sendo 

incorporada, igualmente, pela indústria do turismo como área de lazer da população 

da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. Nesses casos, prevaleceu a 

ocupação em terrenos colinosos e planícies. 

A evolução dos setores produtivos de Bragança Paulista permite ressaltar 

que tem havido uma retração nas atividades agrícolas e pecuárias do município, 

principalmente na criação de gado de corte e leiteiro, uma vez que aproximadamente 

50 km² de áreas férteis foram inundadas, no final da década de 70, para formar a 

Represa Jaguari-Jacareí, que compõe o Sistema Cantareira, responsável pelo 

abastecimento de cerca de 60% da Região Metropolitana de São Paulo. Assim 

mesmo, verifica-se que boa parte dessas atividades primárias são desenvolvidas em 

várias microbacias, independente das características geoambientais. 

O município de Bragança Paulista caracteriza-se pela abundância de 

rochas magmáticas, representadas por granitóides diversos, rochas metamórficas e 

sedimentares. As atividades extrativas, nas formas de rochas ornamentais, brita e 

matéria-prima para construção civil, encontram-se em fase de adequação às 

exigências da legislação ambiental. As rochas ornamentais e brita são exploradas 

nas áreas de relevo acidentado, com solos pouco evoluídos; as areias e argilas são 

retiradas das planícies fluviais. 
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Já o comércio bragantino ampliou-se muito com a instalação de grandes 

redes comerciais, que estão vindo disputar mercado fora da Região Metropolitana de 

São Paulo. O setor de serviços também se expandiu muito nas últimas décadas, 

principalmente os ligados à rede universitária e médica. 
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