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RESUMO 
 
As margens da Rodovia dos Tamoios estão passando por um processo de modificação no uso 
e cobertura do solo. Este processo se intensificou a partir de 1990, devido ao investimento 
público e privado, como os projetos de duplicação da Rodovia dos Tamoios, a ampliação do 
Porto de São Sebastião, ampliação dos dutos da Petrobrás. O objetivo dessa dissertação é 
identificar e analisar as transformações ocorridas no uso e cobertura do solo às margens da 
Rodovia dos Tamoios, nos municípios de Paraibuna e Jambeiro, no período de 1991 a 2010. 
No período estudado, a área de estudo passou por um processo de transformação, tendo sido 
alvo de investimentos público e privado. Essas transformações e investimentos estão 
causando impactos socioeconômicos, que se refletem no espaço, tais como o crescimento do 
número de empresas e condomínios fechados às margens da Rodovia. 

 
Palavras-chaves: uso e cobertura do solo, Rodovia Tamoios, investimentos públicos e 

privados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The margins of Tamoios Highway are going through a process of change in use and land 
cover. This process has been intensified since 1990, due to public and private investment, 
such as the projects of doubling Tamoios Highway, the expansion of the Port of São Sebastião, 
expansion of Petrobras pipelines. Considering this, the objective of this dissertation is to 
identify and analyze the changes in the use and land cover over a section of the Tamoios 
Highway margins, in the municipalities of Paraibuna and Jambeiro in the period 1991 and 
2010. During this period, the study area has undergone a process of transformation, having 
been target of public and private investments. These changes and investments are causing 
socio-economic impacts, which are reflected in space, such as the growing number of 
businesses and condominiums on the over the studied section of the highway. 

 

Keywords: use and land cover, Tamoios Highway, public and private investment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A análise do uso do solo é uma etapa importante para o planejamento urbano, 

principalmente em áreas de expansão urbana. O conhecimento da ocupação do solo quanto à 

sua natureza, localização, forma de ocorrência, e mudanças ocorridas em determinados 

períodos são de grande valia para a programação de atividades que visam o desenvolvimento 

econômico e social de uma região (DÉSTRO; CAMPOS, 2006). 

De acordo com Santos (2009), o padrão de urbanização brasileira, iniciado na década 

de 1930, teve como característica uma elevada transformação no espaço. As áreas urbanas 

tipicamente surgiram e se desenvolveram próximas às facilidades logísticas como rodovias, 

estações ferroviárias, portos e aeroportos. 

No Brasil, as rodovias ajudam no processo do desenvolvimento dos centros urbanos. 

Também têm historicamente funcionado como poderosas impulsionadoras de mudanças no 

uso e cobertura do solo. Algumas cidades têm rodovias que trazem maiores fluxos e, 

consequentemente, aumentam a economia e a população.  

De acordo com Gonçalves (2005), as rodovias são fundamentais para que ocorram os 

movimentos dos produtos, mercadorias e pessoas, fato que acontece em diversas intensidades. 

A intensidade está relacionada ao fluxo socioeconômico que ocorre, pois a fluidez é 

fundamental para o crescimento e desenvolvimento de uma área. 

As rodovias, por promoverem com facilidade as transferências e de realizarem com 

eficácia a mobilidade e fluidez, são infraestruturas imprescindíveis para o desenvolvimento e 

crescimento de uma região.  

Nesse contexto, a Rodovia dos Tamoios (SP 099), por exemplo, de aproximadamente 

82 km, que liga o município de São José dos Campos, localizado na Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVALE), ao município litorâneo de Caraguatatuba, está 

promovendo transformações no uso e cobertura do solo. A Região precisa do processo de 

aquisição e transmissão de mercadorias e produtos para aumentar seu fluxo econômico.   

De acordo com Breunig e Mello (2010), a área em estudo representa uma força de 

atração para a formação de novas áreas urbanas ao longo do trajeto, pois as margens da 

Rodovia dos Tamoios, de acordo com seu zoneamento, são áreas de expansão urbana, fato 

que dá importância à análise do uso e cobertura do solo. 

  A Rodovia também é uma área/região fundamental nas atividades de ampliação e 

modernização da infraestrutura da Região Leste do Estado de São Paulo. Tais aspectos estão 
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sendo motivados e estimulados pelos processos de dinamização econômica relacionados com 

a exploração de gás natural, petróleo e pré-sal (BREUNIG; MELLO, 2010).  

 De acordo com Mello; Teixeira e Iwama (2012); 

 
A região vem enfrentando significativos e crescentes desafios relacionados com as 
questões demográficas e ambientais, muitos dos quais relacionados com os 
acelerados processos de crescimento e desenvolvimento econômicos que têm se 
implantado ao longo dos últimos dez anos, especialmente os relacionados com os 
substanciais investimentos que vêm sendo feitos pelos Governos Estadual e Federal 
na infraestrutura necessária para a exploração do petróleo e do gás natural no Polo 
Pré-Sal nos municípios de Caraguatatuba, Jambeiro, Paraibuna, Jacareí, São José 
dos Campos e Taubaté que, juntamente com a modernização e ampliação do Porto 
de São Sebastião e da infraestrutura de transporte viário na região, deverão receber 
cerca de 140 bilhões de reais ao longo da década de 2010 (MELLO, TEIXEIRA; 
IWAMA, 2012, p. 5). 
 
 

1.1 Objetivo Geral 
 

Ao considerar esses aspectos, o principal objetivo desta dissertação é identificar e 

analisar as transformações ocorridas no uso e cobertura do solo às margens da Rodovia dos 

Tamoios, nos municípios de Paraibuna e Jambeiro, no período de 1992 a 2010. O contexto do 

período estudado apresentada um processo de transformação do espaço, que está em curso por 

causa de altos investimentos público e privado.  

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos desta dissertação são: 

• Identificar as modificações ocorridas às margens da Rodovia dos Tamoios no trecho 

dos municípios de Jambeiro e Paraibuna; e 

• Analisar os impactos que poderão ser causados nos municípios de Jambeiro e 

Paraibuna em razão de projetos como ampliação do Porto de São Sebastião, 

duplicação da Rodovia dos Tamoios e Programa de Aceleração do Crescimento.  

 

1.3 Justificativa 

 

A principal justificativa para esta dissertação é o potencial de crescimento econômico e 

populacional dos municípios de Jambeiro e Paraibuna, que está fortemente associado aos 

projetos públicos, como ampliação do porto de São Sebastião, duplicação da rodovia dos 
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Tamoios, e projetos da Petrobras, que ocorrem por influência de novas descobertas de 

petróleo e gás do Pré-Sal. Todo esse potencial se reflete no uso e ocupação do solo. Nesse 

sentido, compreender as mudanças que ocorreram nos últimos quase 20 anos é fundamental 

para prospectar mudanças futuras.  

O período de análise seria de 20 anos. Entretanto, só foi possível termos acesso a 

imagens de satélite, para áreas de estudo, obtidas em 1992. Por isso, a temporalidade dos 

mapeamentos realizados não é de 20 anos exatos. 

  

1.4 Metodologia 

 

O procedimento metodológico deste trabalho está baseado em revisões bibliográficas, 

aquisições de dados e conhecimento da área de estudo, por meio de imagens disponibilizadas 

no Google Earth, conforme demonstra a Figura 1. 

 
Figura 1 - Fluxograma da Metodologia Aplicada 

 
 



17 

 

A revisão de literatura foi realizada a partir de autores que abordam o tema do espaço, 

como Milton Santos, Roberto lobato Correa, e Ana Fani Carlos, entre outros. Posteriormente 

realizou-se uma triagem de autores que escrevem sobre geotecnologias, Sensoriamento 

Remoto e Geoprocessamento, como Gilberto Câmara e Tereza Galotti Florenzo.  

A partir da revisão foram abordados os conceitos referentes ao tema, e como definir as 

classes de uso e cobertura do solo. Em seguida, foram analisadas bibliografias que abordam as 

características da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVALE).        

A análise foi elaborada com base em dissertações, livros e teses, pois há poucas 

referências em relação à história de Jambeiro e Paraibuna. Realizou-se, então, descrição da 

estrutura física da área de estudo. 

Na discussão foi feita a correlação entre os autores, leis de zoneamento e as imagens 

utilizadas no trabalho, pois assim é possível ter uma análise imparcial e objetiva dessa área de 

estudo.  

 

1.4.1 Definição da área de estudo 

 

De acordo com o DNER (BRASIL, 1996, p.11), “a distribuição dos impactos das 

rodovias tem características muito mais amplas do que os impactos dos outros meios de 

transporte”, a qual amplia de forma significativa a área de influência desses impactos. Nesse 

sentido, as “áreas de influência direta” de uma rodovia “[…] envolvem no mínimo a faixa de 

domínio da estrada e as microbacias de drenagem, até 1,5 km ou 2 km de deslocamento do 

eixo. É nesta faixa mais estreita que, em sua maioria, surgem os problemas que causam perdas 

diretas – tanto da rodovia quanto de moradores e proprietários vizinhos, através dos 

assoreamentos, erosões, desapropriações, segregação urbana, etc.” (BRASIL. Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem, 1996, p. 13). 

Considerando esse aspecto, para a definição da área de estudo foi levado em 

consideração às modificações que estão ocorrendo nas margens da Rodovia dos Tamoios, de 

acordo com a Figura 2. A região é alvo de políticas que provocaram transformações nos 

últimos vinte anos e poderá ser modificada ainda mais nos próximos anos. Essa pesquisa 

estabeleceu um “buffer” (mapa de distância) de 1 km a partir das margens da Rodovia, para 

definir um estudo exploratório sobre as mudanças que ocorreram nessa área de influência 

direta. 
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Figura 2 - Croqui representativo da área de estudo, nos municípios de Jambeiro e Paraibuna. 

 
Escala 1/176639 

Fonte: Catálogo de Imagens  (INPE, 2013) 
 

1.4.2 Construção do Banco de Dados 

 

Para compreender as características socioeconômicas da área de Estudo, nesse caso, 

dos municípios de Jambeiro e Paraibuna, foram utilizados dados socioeconômicos obtidos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012), referentes ao Censo de 2010. 

Posteriormente, foram elaboradas tabelas e gráficos no Excel. 

A metodologia empregada para analisar o uso e cobertura do solo das margens da 

Rodovia dos Tamoios consiste na utilização de ferramentas de geoprocessamento, através do 

Spring 4.3.3 (software livre de geoprocessamento desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas 

Espaciais-  INPE) e uso de imagens do satélite Landsat 5 – Thematic Mapper (TM), resolução 

espacial de 30 metros, obtidas em 30 de julho de 1992 e 02 de setembro e 2010, 

disponibilizadas pelo INPE, ou seja, ambas obtidas no período de menor intensidade de chuva 

na Região do Vale.  
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No processo de mapeamento do uso e cobertura do solo, foi utilizado o software 

Spring 4.3.3. Nas imagens de 1992 e 2010 foi realizado um buffer (mapa de distância) de um 

quilômetro das margens da Rodovia dos Tamoios para determinar a área de analise e foram 

criadas classes para definir o uso e cobertura do solo. A Figura 3 mostra uma região de 

Paraibuna que foi recortada para demonstrar a área do buffer. De acordo com a distância da 

rodovia, o uso e a cobertura do solo podem variar. 

 
Figura 3 - Imagem da Área de Estudo em 1992 

 
Escala 1/35399 

Fonte: Imagem de Satélite Landsat (INPE, 2013) 
 

Os fluxos comerciais e de pessoas, a localização e a urbanização também são pontos 

relevantes para se analisar a distância que a rodovia influencia na alteração do uso e cobertura 

do solo. No estudo de caso da Rodovia dos Tamoios, percebe-se que em quase 20 anos, mais 

de 80% do uso e cobertura do solo não se alteraram. Assim, não foi necessário trabalhar com 

uma área mais extensa para realizar essa análise. 

O Levantamento do Uso e da Cobertura da Terra indica a distribuição geográfica da 

tipologia de uso do solo e identifica, com padrões homogêneos, a cobertura terrestre. Em 

razão das imagens utilizadas e da área de um quilômetro de buffer da Rodovia dos Tamoios, 
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as classes de cobertura e usos do solo foram decididas de acordo com o Manual Técnico do 

Uso da Terra (2006):  

• Pastagem: cobertura vegetal, composta por gramíneas como brachiárias, capins, entre 

outros. No mapeamento está representada pela cor amarela; 

• Mata: essa classe abrangem florestas primárias, secundárias e reflorestamento. No 

mapeamento está representada pela cor verde; 

• Área urbana: essa classe compreende como urbana a área pavimentada e com  

edificações. No mapeamento está representada pela cor cinza; 

• Corpos d’água: compreende a área onde se localiza a água da repressa de Paraibuna. 

No mapeamento está representada pela cor azul. 

 

Após o mapeamento do uso e cobertura do solo das margens da Rodovia dos Tamoios, 

foi estabelecida uma relação entre os resultados obtidos e as Leis de Zoneamento dos 

municípios que compõem a área de estudo (Jambeiro e Paraibuna). Nesse processo, foram 

utilizadas as imagens do Google Earth (2012).  

 

1.5 Organização do Trabalho  

 

O estudo está estruturado em seis seções. A primeira traz a introdução, os objetivos, a 

justificativa e a metodologia do trabalho. A segunda seção traz a revisão de literatura, que 

aborda, primeiramente, o espaço geográfico; como se estrutura o espaço; a região como 

subproduto e alvo de políticas públicas; e os principais agentes estruturadores do espaço.   

Na segunda seção, descrevem-se também as geotecnologias e as mudanças espaciais, o 

sensoriamento remoto e o geoprocessamento como ferramenta auxiliar na detecção de 

mudanças no uso e cobertura do solo; as características físicas, econômicas e históricas da 

Região Metropolitana do Vale Paraíba e Litoral Norte (RMVALE), e os novos investimentos 

na Região, como a duplicação da Rodovia dos Tamoios, ampliação do Porto de São Sebastião 

e ampliação dos dutos da Petrobras.  

 Na terceira seção apresentam-se os resultados, demonstrando as modificações do uso e 

cobertura do solo às margens da rodovia, com gráficos, quantificando as modificações.  A 

quarta seção encerra o estudo, com as Conclusões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA          

 

2.1 Espaço Geográfico 

 

O espaço é definido pela relação entre natureza e sociedade, por meio do trabalho do 

homem. O nível da urbanização, o desenho urbano, as manifestações das características do 

uso do solo são resultados dos processos econômicos, políticos e socioculturais (SANTOS, 

2009). 

Assim, as técnicas e o uso do território são resultados das ações humanas sobre a 

natureza. Todos os espaços são atingidos de maneira direta ou indireta, por causa do processo 

produtivo global. 

Com isso, o espaço se torna cada vez mais obras feitas de acordo com os  interesses 

dos agentes estruturadores, que viabilizam novas formas do espaço, com infraestrutura, casas 

e comércio. 

De acordo com Corrêa (2002), o espaço urbano pode ser definido pelo uso que se faz 

do solo em um determinado lugar, caracterizando a cidade, o bairro, a área industrial, a área 

de lazer e a área de provável expansão residencial. Cada uma dessas partes se articula das 

mais variadas formas, transformando esse complexo conjunto de uso do solo em um espaço 

fragmentado.  

O espaço é também um condicionante da sociedade, que se dá pelo papel que as obras 

fixadas pelo homem e as formas espaciais desempenham nas condições e relações de 

produção (CORRÊA, 2002). 

São evidentes que as cidades não são organismos independentes. O espaço não se 

recorta em zonas simples e autônomas comandadas pelo centro urbano, principalmente as 

atividades relacionadas aos serviços de uma cidade, pois dependem do espaço ou de outro 

centro, de acordo com suas necessidades (ROCHEFORT, 1998).  

Para interpretar essas ligações, que ocorrem entre os espaços urbanos, é importante 

analisar e compreender o modo como se articula o uso do solo. Segundo Santos (2009), o 

espaço se constitui do momento histórico em que a construção ou reconstrução do espaço se 

dará com um crescente conteúdo de ciência, de técnicas e de informação. 

O espaço da cidade é também um condicionante da sociedade, que se dá por meio das 

obras do homem. As formas espaciais desempenham as condições e relações de produção 

(CORRÊA, 2002).  
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A ocupação do espaço é feita de modo heterogêneo, e é realizada de modo distinto 

entre si, influenciado pelos interesses dos agentes, podendo favorecer alguma classe social ou 

parte da sociedade. 

De acordo com Carlos (2008, p. 24); 
Se de um lado o espaço é condição tanto da reprodução do capital quanto da 
vida humana, de outro ele é produto e nesse sentido é trabalho materializado, 
ao produzir suas condições de vida, a partir da relação capital-trabalho, a 
sociedade como um todo produz o espaço geográfico e com ele um modo de 
vida, de pensar, de sentir.  

 

Para Rochefort (1998), a organização urbana está associada ao desenvolvimento 

progressivo da concentração econômica, modelando o arcabouço urbano hierarquizado, cuja 

unidade já não é a cidade, mas a rede regional.  

A cidade tem que ser interpretada pela sua rede, não pode ser analisada apenas como 

um espaço autônomo. Um espaço não se desenvolve independente, pois precisa de uma rede e 

infraestrutura. No Brasil, esse espaço é articulado muitas vezes por meio de rodovias, 

ferrovias e aeroportos.  

De acordo com Carlos (2008); Santos (2009) e Corrêa (2002), a formação do espaço 

brasileiro a partir de 1950 está ligada à urbanização. Essa relação entre urbanização e espaço 

assume a cada dia uma importância fundamental, pois é onde acontecem a modificação e 

transformação, em seu todo, numa forma produtiva, pela necessidade do processo produtivo, 

criando processos de seletividade e hierarquia de utilização com a concorrência ativa ou 

passiva entre os diversos agentes. 

Assim, o espaço urbano, segundo Correa (2002), é simultaneamente fragmentado e 

articulado. Cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de 

intensidade muito variável.  

Para Santos (1997), o espaço urbano é um produto social, resultado de ações 

acumuladas através do tempo, e é reflexo da sociedade, tanto de ações que se realizam no 

presente, como também daquelas que se realizaram no passado e que deixaram suas marcas 

impressas nas formas espaciais no presente, especialmente nas cidades capitalistas. 

 

2.2 Estrutura do Espaço 
 

Para compreender a organização da estrutura do espaço é necessário entender o 

desenvolvimento do fluxo que ocorre entre as cidades, pessoas, mercadorias e informações. 

Segundo Santos (1997), as estruturas dos espaços se definem por população, atividades, 
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serviços, produtos, consumo, informação, valores econômicos e características 

socioeconômicas. De acordo com essas características, o espaço se organiza e dinamiza a vida 

social e econômica. 

 As estruturas do espaço necessitam de modernização com o decorrer dos anos, seja 

ampliação dos aeroportos, portos, rodovias e ferrovias, para permitir maior fluidez e 

mobilidade entre os produtos, mercadorias e pessoas. O território tem que se organizar para a 

instalação e construção dessas infraestruturas, com tecnologias que permitam a circulação de 

produção com maior fluidez. 

Para Rochefort (1998), no âmbito regional, considerando ainda o papel das 

infraestruturas como indutoras da localização de aparatos produtivos, há diversidade de 

impactos e transformações, de acordo com o tipo de desenvolvimento que se prenuncia com a 

instalação dessas infraestruturas. O impacto dessa logística poderá trazer crescimento e 

desenvolvimento. 

Os eixos de desenvolvimento decorrem da existência de fluxos entre dois 
polos, tais fluxos não são mantidos simplesmente pela presença de uma via 
principal de transporte, mas devido à complexidade do conjunto de atividades 
que se estabelecem entre os dois polos (PERROUX, 1988 apud 
GONÇALVES, 2005, p.12) 

  

Os espaços desenvolvidos criam entre si ligações e tendem a serem servidos por 

infraestrutura que os tornam atraentes para a instalação de indústrias, formando zonas de 

concentração industrial, estabelecendo uma rede em sua área de influência. 
 

2.3 Agentes Modeladores do Espaço 

 

A cidade não pode ser entendida como uma manifestação natural, pois é produzida 

pela sociedade humana e é ainda o local de luta entre as diferentes classes sociais (GODOI 

MARIA, 2008).  

Para a produção e reprodução do espaço das cidades, a sociedade humana e as suas 

ações se transformam em agentes modeladores do espaço, e são os principais atores a serem 

estudados. Para um planejador urbano é essencial compreender e identificar quem são e quais 

são as suas ações. 

De acordo com Correa (2002), o espaço urbano é produto social, resultado de ações 

acumuladas através do tempo, ocasionadas por agentes que produzem e consomem espaço. 

Para o autor: 
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São agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou processos 
aleatórios atuando sobre espaços abstratos, a ação destes agentes é complexa, 
derivando da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis 
de reprodução das relações de produção. A complexidade da ação dos 
agentes sociais inclui práticas que levam a um constante processo de 
reorganização espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao espaço 
modificando-se (CORRREA, 2002, p.11). 

 

Os agentes modeladores são importantes para a compreensão da forma e produção do 

espaço, considerando que as transformações socioeconômicas ocasionadas pelos agentes são 

fundamentais para análise e interpretação da forma contemporânea do espaço.  

Para Gottdiener (1993), houve modificações importantes feitas pelos agentes, e o 

Estado é um dos principais agentes modeladores da organização da produção administrativa 

com estruturas complexas, burocráticas, de tomadas de decisão, integrando todo o Globo num 

sistema de produção.  

 Correa (2002) classificou os agentes modeladores do espaço em: proprietários dos 

meios de produção, sobretudo as grandes indústrias; proprietários fundiários; promotores 

imobiliários; Estado; e grupos excluídos. 

Os agentes citados por Correa não têm nenhuma hierarquia, mas interesses de um 

agente dominante a outro. A classe mais baixa da sociedade sofre as consequências das ações 

da elite no espaço, como desastres naturais e moradias em lugares de risco. 

Os agentes estruturadores podem exercer funções duplas. Por exemplo, os 

proprietários dos meios de produção ser o Estado, como o caso da Petrobras, na área de 

estudo. Villaça (2006) classifica como classe dominante, qualquer uma das classes apontadas 

por Corrêa (2002).   

Segundo Villaça (2006), a classe dominante é a que produz o espaço urbano e também 

a ideologia, e facilita o seu controle sobre a produção do espaço. Assim, por exemplo, a classe 

dominante, a elite, influencia diretamente o poder legislativo a produzir leis e obras para 

aparentemente melhorar a cidade, porém essas melhorias são primeiramente destinadas à 

burguesia, e procuram esconder o real processo de construção da cidade.   

 Discutir as formas de habitação não é o principal objetivo desta dissertação, porém é 

importante discutir o tema, porque a dinâmica do espaço e os interesses dos agentes 

modeladores do espaço acabam resultando na forma de habitação.  

 O agente modelador do espaço que deve regular e promover o acesso à habitação e à 

infraestrutura a todas as classes sociais é o Estado, que atua de forma parcial, favorecendo as 
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classes mais altas, porque no Brasil quem define a legislação em relação ao uso do solo são os 

governantes, influenciados pela classe mais alta.  

Para Corrêa (2002), o Estado dispõe de instrumentos para modificação e organização 

do espaço urbano, como: regulamentação do uso do solo; impostos fundiários e imobiliários, 

que podem variar a dimensão do uso da terra e localização; investimento público na produção 

do espaço; e organização de mecanismos de crédito destinados à habitação. 

Os grupos excluídos acabam produzindo seu próprio espaço (CORRÊA, 2002), que 

pode ser independente, não tendo relação com outras áreas ou com o Estado, porém se o 

espaço produzido pelo grupo excluído for de interesse de outros agentes, normalmente ocorre 

a sua remoção. 

 De acordo com Villaça (2006), o capitalismo reforçou a propriedade privada da terra e 

a transformou em mercadoria, por isso tem um preço elevado, favorecendo parte da sociedade.  

O modo de estrutura de construção de cidades está se alterando, os agentes vêm 

assumindo um papel diferente, os centros das cidades estão cada vez mais inchados, com a 

classe social mais alta locomovendo-se para as regiões periféricas.  

De acordo com Godoi Maria (2008), com a escassez das terras centrais, a periferia das 

cidades vem assumindo um novo padrão de ocupação, voltado para a classe social de alta 

renda, que mesmo longe dos centros continua com o mesmo padrão de vida.  

Para Forlin (2011), os condomínios se tornaram uma solução padrão para os casos de 

falta de infraestrutura e serviço, pois fazem parte de empreendimentos privados, e têm 

facilidade de acesso aos serviços urbanos favorecidos por instituições que ajudam a conseguir 

seus objetivos, aumentando o padrão de vida e a segregação socioespacial. 

A localização é um fator importante na valorização da terra urbana, que define, pela 

divisão social da moradia, os lugares e motivos pelos quais determinadas faixas sociais 

escolhem ou não habitar o espaço.  

Segundo Villaça (2006), a ampla possibilidade de deslocamento é vital para o homem 

e é, inclusive, um índice revelador de riqueza e desenvolvimento. A realização da reprodução 

das relações de dominação e de consumo tem fortes razões para acreditar que as exigências de 

acumulação do capital determinam a organização do espaço regional e intraurbano. 
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3 GEOTECNOLOGIAS E MUDANÇAS ESPACIAIS 

 

3.1 Sensoriamento Remoto 

 

O conhecimento sobre o uso da terra ganha visibilidade e necessidade de ser realizado 

para ajudar e auxiliar em estudos sobre questões ambientais, sociais e econômicas (MANUAL 

DO USO DO SOLO, 2006). Assim, o sensoriamento remoto e o geoprocessamento têm sido 

importantes para auxiliar vários estudos, políticas e planejamentos.  

De acordo com Florenzano (2011), o sensoriamento remoto pode ser entendido como 

o conjunto de atividades que tratam da obtenção de informação relativa aos recursos naturais 

da Terra ou seu meio ambiente, por meio de sensores instalados a bordo de plataformas em 

altitude, tais como balões, foguetes, aviões e satélites. Os sensores coletam a radiação 

eletromagnética emitida ou refletida por um alvo, convertendo-a em um sinal que 

posteriormente é processado em terra para geração de imagens. 

O sensoriamento remoto, segundo Câmara (2001), é a capacidade de geração de dados 

adquiridos por sistemas orbitais com sensores, oferecendo diversas possibilidades de extração 

de informações e análises temporais. 

Segundo o Manual do Uso do Solo (2006), o sensoriamento remoto é o conjunto 

complexo de técnicas que utilizam sensores na captação e no registro da energia refletida ou 

emitida pela superfície da Terra, com o objetivo de obter informações, imagens e/ou sinais 

elétricos para o estudo do ambiente terrestre. 

Para o sensoriamento remoto identificar os diferentes tipos de relevo, cobertura, e uso 

do solo são utilizados sensores que percebem a diferença pelas características físicas e 

composições químicas. A variedade de materiais na superfície da terra emite, reflete ou 

absorve a radiação eletromagnética em diferentes formas. 

 
3.2 Geoprocessamento 

 

O geoprocessamento apresenta um enorme potencial. Os principais objetivos do 

geoprocessamento abrangem a utilização de técnicas e extração de informações de imagens 

digitais, orbitais ou aerotransportadas, para estudos urbanísticos, como planejamento de 

infraestrutura, classificação de uso e cobertura do solo, inferências de contagem e densidade 

populacional, análise de adequabilidade de sítio, e avaliação de riscos ambientais, entre outros, 

conforme o Manual do Uso do Solo (2006). 
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Segundo Câmara (2001), geoprocessamento nada mais é que o uso automatizado de 

informação que, de alguma forma, está vinculada a um determinado lugar no espaço, seja por 

meio de um simples endereço ou por coordenadas.  

Para Almeida (2010), geoprocessamento é um conjunto de tecnologias de coleta, 

tratamento, manipulação, e apresentação de informação espacial voltada para um objetivo 

específico.  

A utilização desses sistemas produz informações que permitem auxiliar em decisões e 

no planejamento urbano. Os sistemas se aplicam quando ocorre manipulação de dados ou 

informações vinculadas a um determinado lugar no espaço, e que seus elementos possam ser 

representados em um mapa.  

Muitas vezes, o volume de informações inviabiliza não apenas a qualidade da 

informação, mas, também a união de vários fatores importantes para uma decisão acertada. 

Para Florenzano (2011), as informações utilizadas no geoprocessamento são 

submetidas ao processamento computacional. Cada tipo de informação é associado a um valor 

numa escala de medida ou referência, o que insere a representação dos fenômenos geográficos 

na lógica dos sistemas de informação. 

De acordo com o Manual do Uso do Solo (2006), várias são as ciências que se 

beneficiam dos resultados do geoprocessamento, transpondo limites científicos disciplinares 

com trabalhos de localização dos fenômenos e equacionamento e esclarecimento das 

condições espaciais. 

O Geoprocessamento é uma tecnologia transdisciplinar, que por meio do 

processamento de dados geográficos integra várias disciplinas, equipamentos, programas, 

processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para coleta, tratamento, análise e 

apresentação de informações associadas a mapas digitais georreferenciados. 

O avanço da tecnologia espacial colocou o momento da disponibilidade de produtos de 

satélites imaginadores da Terra como marcos de uma nova era dos estudos de uso da terra, e 

ao mesmo tempo em que lhe dá uma nova metodologia de pesquisa, revela a concepção 

teórica que orienta a apreensão espacial e temporal do uso da terra no seu conjunto, para a 

gestão da apropriação do espaço geográfico global ou local. 

A concepção teórica do uso e cobertura do solo coloca como questão a apropriação de 

técnicas como sensoriamento remoto e geoprocessamento, para que auxiliem na organização, 

vigilância e estudos sobre espaços do território brasileiro.  

Para Santos (2009), o uso do território está relacionado à produção e ao uso de 

informação. Há uma necessidade de compreender as qualidades da informação e reconhecer 
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os seus produtores e possuidores do uso do solo. Novamente as técnicas de sensoriamento 

remoto e geoprocessamento poderão ser utilizadas para auxiliarem, com abrangência global 

ou local, verticalizada ou horizontal. 

De acordo com Florenzano (2011), é o conhecimento técnico e a ação sobre o 

sensoriamento remoto, isto é, a política mediante o uso da informação, ora voltada para a 

busca de maior lucro, ora para a defesa dos recursos naturais. São os produtores e possuidores, 

como empresas, Estado, e sociedade, que vão decidir o seu uso. 
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4 REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE E AS 

TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS 
 

4.1 A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

O rápido processo de urbanização que se apresentou no Brasil realizou transformações 

na sociedade brasileira, modificando o modo de vida. Essas modificações podem ser 

compreendias em nível nacional ou regional, como no caso da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte – RMVPLN. 

O histórico de políticas públicas regionais na RMVPLN teve início na década de 1970, 

com os primeiros esforços de planejamento integrado com o Consórcio de Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP), que buscava solucionar problemas comuns entre 

as cidades (MAVALE, 1992).  

O desenvolvimento regional foi decorrente da associação dos municípios que, em 

1970, começaram a reunir-se para discutir a ideia de criar um organismo que associasse os 

municípios com objetivos comuns e promovesse o desenvolvimento regional (MAVALE, 

1992). 

De acordo com Vieira (2009), os principais objetivos do CODIVAP era estabelecer 

diretrizes de planejamento específico para a Região, e a principal preocupação era o processo 

de conurbação das duas maiores regiões metropolitanas do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro.  

O Vale do Paraíba seria incluído no planejamento, dada a necessidade de um 

planejamento intermunicipal, em função de problemas comuns e do aumento da urbanização. 

O estudo foi uma contribuição importante na elaboração de um documento da caracterização e 

avaliação dos conhecimentos dessa Região.  

Posterior ao CODIVAP houve o plano do Macro-Eixo Paulista, em 1978, que era parte 

do Plano Regional do Macro Eixo Paulista, desenvolvido pela Secretaria de Economia e 

Planejamento do Estado de São Paulo. As diretrizes eram definidas pela Política Nacional de 

Desenvolvimento, o PND II (VIEIRA, 2009). 

O Macro Eixo Paulista tinha como objetivo promover um desenvolvimento mais 

equilibrado, integrando o Vale do Paraíba e o Litoral Norte em face da política de 

desenvolvimento urbano e regional, voltada à descentralização da área metropolitana de São 

Paulo (MAVALE, 1992). 

De acordo com o Vieira (2009), o Plano Regional do Macro Eixo Paulista tinha quatro 

objetivos específicos: a) proteção de mananciais; b) condicionantes sociais; c) caracterização 
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setorial/espacial do crescimento do setor secundário; e d) transformações e a escala de 

produções das atividades agrárias.   

Após o Macro-Eixo Paulista, em 1978 houve o Projeto MAVALE, elaborado para 

melhor distribuição do uso da terra regional, conduzindo a um desenvolvimento mais 

equilibrado e harmônico, de modo que as populações não comprometessem a utilização de 

recursos naturais para as gerações futuras. 

Em 2011, voltou à pauta dos políticos mais uma tentativa de política regional: a 

proposta de criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Em 2012, 

essa Região foi, finalmente,criada pela Lei Complementar Estadual No. 1166, de 9 de janeiro 

de 2012. É uma das quatro regiões metropolitanas do estado de São Paulo, formada pela união 

de 39 municípios agrupados em cinco sub-regiões. Compreende os mesmos municípios da 

Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista.   

Para a criação de uma região metropolitana, o instrumento jurídico que permite o 

planejamento e a gestão de um grupo de cidades com integração territorial, econômica e 

demográfica, alguns requisitos são necessários para que as cidades tenham características 

semelhantes. 

Segundo o EMPLASA (2011), as principais características da Região são: 

continuidade da mancha urbana (conurbação); presença de equipamentos de porte regional 

(hospitais de alta e de média complexidade; ensino superior público; centros de distribuição; 

shoppings centers); tipologia do PIB municipal; valor total do PIB; tamanho e taxa de 

crescimento da população urbana; e fluxos pendulares recebidos. 

De acordo com o EMPLASA (2011), um dos principais objetivos da criação da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte é diminuir as disparidades entre os 

municípios. Essas disparidades são em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), às 

características socioeconômicas da população, e ao aumento da arrecadação dos municípios. 

Criar novas instâncias e fortalecer estruturas governamentais não garante o sucesso da 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É necessário garantir a distribuição 

de recursos entre as cidades e maior acessibilidade entre elas.  Com relação à burocracia, falta 

maior flexibilidade, mais agilidade em todos os processos legislativos e judiciários, já que 

existem leis que não são cumpridas. 
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4.2 Descrição da RMVALE 

 

O Vale do Paraíba paulista, desde 9 de janeiro de 2012 é parte da Região 

Metropolitana do Vale do Paraiba e Litoral Norte. Está localizado no eixo entre cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, agregando as terras ao longo da calha do Rio Paraíba do Sul e 

também as encostas das Serras da Mantiqueira e do Mar, conforme a Figura 4.  

Essa disposição geográfica, mais o traçado da Rodovia Presidente Dutra, 

proporcionaram níveis diferenciados de evolução da economia. Os municípios localizados 

mais próximos da rodovia conheceram um intenso surto de industrialização e de urbanização 

a partir das décadas de 1960 e 1970, a exemplo de São José dos Campos.  

Por sua vez, os municípios localizados nas encostas das Serras do Mar e da 

Mantiqueira, permaneceram vinculados ao setor primário da economia, tais como, Jambeiro e 

Paraibuna, registrando constante êxodo rural e empobrecimento de sua população (VIEIRA, 

2009).  

O desenvolvimento e o crescimento econômico da RMVALE estão intimamente 

ligados a fases econômicas específicas. O maior exemplo é a fase do café, que modificou a 

estrutura social e deu prestígio e poder político à Região. 

Entre os anos de 1900 a 1950, as cidades mantiveram os seus níveis populacionais e 

econômicos. No período posterior a 1950, apenas as cidades próximas à Rodovia Presidente 

Dutra tiveram um maior aumento demográfico, industrial e econômico. A Rodovia se 

caracterizou como um ponto de interligação capaz de diferenciar funções urbanas (ANTICO; 

LEAL, 1993).  

Algumas cidades têm uma localização privilegiada na articulação dos principais 

centros metropolitanos do País, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, constituindo-se em 

um espaço estratégico para a expansão do setor industrial, além de influenciar, 

significativamente, a aceleração do processo de urbanização dos municípios situados nesse 

eixo (VIEIRA, 2009).  

Os demais municípios, localizados fora desse eixo, entraram em um processo de 

estagnação, consequentemente a Região passou a constituir-se um dos eixos da 

desconcentração industrial da Região Metropolitana de São Paulo. A crise econômica que 

aconteceu no Brasil nos anos de 1980 e 1990 afetou de maneira incisiva a Região, refletindo-

se no aumento do número de desempregados e na deterioração das condições de vida da 

população (VIEIRA, 2009). 
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Figura 4 - Localização do Vale do Paraíba do Sul 

 
Fonte: Adaptado de Godoi Maria  (2011). 
 

 
4.3 As características física da RMVALE 

 
A paisagem natural se organiza em grandes maciços demarcadores que são a Serra do 

Mar e da Mantiqueira. Limita-se ao norte e ao sul pelos morros referidos respectivamente, 

enquanto para leste atravessa pequena transição ao longo do Paraíba. 
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Cortada pelo Rio Paraíba do Sul, a Região é balizada pelas Serras do Mar e da 

Mantiqueira. O rio Paraíba, em território paulista, avança calmo e sinuoso entre os aclives das 

serras cobertos de densas florestas tropicais. As cidades que surgem desse Paraíba se 

assentaram nos terraços e colinas para o crescimento urbano. 

De acordo com Gonçalves (2005), a Região tem municípios com climas diversos, por 

causa da Serra da Mantiqueira ou da Serra do Mar, com variações agradáveis e apropriadas. 

Seu relevo permitiu o estabelecimento, na sua calha, de indústrias de tecnologia de base, 

gerando um crescimento populacional e urbano no seu extremo oeste, consagrando uma 

parcela de toda a Região como polo industrial. 

Quanto ao relevo, mesmo não sendo objetivo do presente estudo o aprofundamento em 

detalhes da geomorfologia da Região, entende-se que é importante para uma compreensão das 

bases físicas e suas relações com o processo de assentamentos dos núcleos urbanos. 

De acordo com Muller (1969); Gonçalves (2005) e EMPLASA (2011), os municípios 

da RMVALE podem ser divididos em três regiões: 

 

1ª Médio Vale do Paraíba: região topográfica favorável onde corre o Rio Paraíba do 

Sul e se concentram as sedes com maior taxa de urbanização e industrialização, e a maior 

parte da produção agrícola da Região, e por onde passa o principal eixo de circulação de 

pessoas, produtos e informações.  

Os municípios que compõem essa Região são: Jacareí, São José dos Campos, 

Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecia, Potim, Guaratinguetá, Lorena, 

Canas, Cachoeira Paulista, Silveiras, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz.  

Essa porção caracteriza-se como o setor que teve o seu território original mais 

processado, tanto pela produção cafeeira, que causou um desgaste intenso do solo, como pela 

urbanização e industrialização. 

2ª Serra da Mantiqueira: é um relevo acidentado, que está presente nas regiões de 

Monteiro Lobato, Campos do Jordão, Piquete e Tremembé. A ocupação nessa porção norte da 

Região aparece de forma diversificada e descontínua, talvez por apresentar um relevo com 

poucas áreas planas. 

3ª Serra do Mar: o relevo é composto pelos planaltos da Serra da Bocaina, do 

Paraitinga e Paulistano, que correspondem à área que margeia o Vale do Paraíba, com relevo 

acidentado, altos espigões recortados por morro e colinas, cuja situação conduz a uma 

ocupação de menor densidade e baixa urbanização. Municípios dessa área: Cunha, Natividade 
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da Serra, Paraibuna, São Luiz do Paraitinga, Jambeiro, Santa Branca, Redenção da Serra, 

Lagoinha, Areias, Arapeí, São José do Barreiro e Bananal.  

 

4.4 O Município de Paraibuna  

  

O município de Paraibuna está localizado no Estado de São Paulo, na RMVALE, na 

Serra do Mar, na região fisiográfica do Alto Paraíba, limítrofe com os municípios de Jambeiro 

(norte), Redenção da Serra (nordeste), Natividade da Serra (leste), Caraguatatuba (sul), 

Salesópolisa (sudoeste) e Santa Branca (oeste), conforme a Figura 6. 

O Município possui uma área de 809,794 Km². A altitude média de Paraibuna, na 

região central, varia entre os 685m. Apenas a SP-99, Rodovia dos Tamoios, faz a ligação de 

Paraibuna com outros municípios do Vale do Paraíba do Sul (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013).  

O processo de ocupação histórica de Paraibuna esteve ligado ao setor primário da 

economia, à atividade agrícola. A maioria das cidades próximas, que se localizam no Alto 

Paraíba, também teve seu processo histórico no mesmo setor da economia. 

Paraibuna é um município que se localiza à margem da Rodovia dos Tamoios, que 

conecta o Município ao Litoral Norte e ao Vale Médio do Paraíba. Müller (1969) afirma que 

as vias transversais de circulação no Vale do Paraíba que fazem a ligação Norte-Sul entre os 

municípios poderiam propiciar a urbanização principal desses municípios, fora do caminho de 

circulação do Vale Médio do Paraíba, como foi o caso de Paraibuna.  

Esses caminhos de ligação, do interior para o litoral, foram estabelecidos parcialmente 

em trilhas já utilizadas pelos indígenas, e seguiam velhos roteiros dos Tamoios. Dessas 

ligações resultaria o aparecimento de municípios como Cunha, São Luis do Paraitinga e 

Paraibuna (MÜLLER, 1969). 

Existem indícios de que a fundação de Paraibuna data no século XVII, quando um 

grupo de sertanistas, vindos de Taubaté, parou no ponto de confluência dos rios Paraitinga e 

Paraibuna para descansar, e como agradecimento pela boa viagem comprometeu-se a 

construir um povoamento no local. Nesse dia, 13 de junho de 1666 se celebrava a festa de 

Santo Antônio de Lisboa, e em sua homenagem o povoado foi nomeado Santo Antônio da 

Barra de Paraibuna, como registra Machado de Oliveira (MÜLLER, 1969). 

Em 1812, Paraibuna foi promovida ao status de Freguesia e, em 1832, o povoado 

passou à categoria de Vila. Nesse período, a cultura do café já se instalava na região do Alto 
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Paraíba, e a vila Paraibuna viveu esse desenvolvimento com a expansão da cidade e a 

construção de fazendas.  

No auge da produção de café, Paraibuna chegou a registrar 34 fazendas produtoras da 

rubiácea e 87 outras fazendas de policulturas (CASTRO, 2010). A prosperidade econômica da 

produção cafeeira começou a declinar graças a uma conjunção de fatores, entre eles, a Lei do 

Ventre Livre, a proibição do comércio de escravos, o esgotamento das terras do Vale do 

Paraíba e a precariedade das vias de transportes (CASTRO, 2010). 

De acordo com Muller (1969), o ciclo do café esgotou-se totalmente na Região por 

volta de 1920. Segundo Castro (2010), outro fato marcante foi a implantação do porto de São 

Sebastião (1920), que acabou por justificar a construção da estrada, ainda que precária, 

ligando São José dos Campos ao Litoral Norte, passando por Paraibuna.  

A construção das barragens de Paraibuna e Paraitinga, em 1960, acarretou uma nova 

fase. Houve uma mudança na dinâmica do município, pois grande parte das áreas de várzea, 

propícias para diversos cultivos, foram alagadas (Castro, 2010). Uma das consequências foi o 

êxodo do campo em busca de trabalho na construção civil, nesse caso específico na própria 

obra da represa. 

 A Figura 5 apresenta duas imagens de Paraibuna (A e B). A primeira está em preto e 

branco, obtida nos anos 1960, e mostra que a Rodovia dos Tamoios tinha sua trajetória por 

dentro da cidade, onde hoje é a Avenida São José, como demonstra na Figura 2 (B). 

 
Figura 5 - Trajetória da Rodovia dos Tamoios em Paraibuna 

 
(A) 1960                                                       (B) 2010 

Fonte: Google Earth (2012) e Prefeitura de Paraibuna (2013) 
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4.4 O Município de Jambeiro 

 

O município de Jambeiro está localizado no Estado de São Paulo, na RMVALE, 

região fisiográfica do Alto Paraíba, limítrofe com as cidades de São José dos Campos e 

Jacareí (oeste), Caçapava (norte/ Leste), Santa Branca e Paraibuna (sul) e Redenção da Serra 

(Leste), conforme a Figura 6.  

O Município possui uma área de 183,758 Km². Está na 3º região administrativa do 

Vale do Paraíba do Sul Paulista, sede da região de São José dos Campos. A altitude de 

Jambeiro na região serrana é, de aproximadamente, 980 metros, enquanto na região central 

atinge 780 metros.  

São apenas duas rodovias que fazem a ligação de Jambeiro com outras cidades: SP 

103, Rodovia João do Amaral Gurgel, que recebe esse nome a partir de Caçapava, pois em 

Jambeiro é Julio de Paula Moraes, ligando Jambeiro à Caçapava, e SP 103, Rodovia Professor 

Julio de Paula Moraes, ligando Jambeiro à Rodovia dos Tamoios, SP 99 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

Existem algumas versões, não organizadas documentalmente, sobre a história de 

Jambeiro, porém na prefeitura do município, e em outros artigos e trabalhos, essas versões 

não apresentam coerência sobre os fatos.  

A sequência de legislação que eleva o município de freguesia a vila é a seguinte: a 

história da independência do município começou com a Lei Provincial nº52, de 10 de abril de 

1872, quando a povoação do município de Nossa Senhora do Capivary de Caçapava foi 

elevada à categoria de freguesia, separando se de Caçapava. Quatro anos depois foi elevada a 

categoria de Vila, em 1877, também modificando o nome para Jambeiro (MEDANÃ, 2006; 

MULLER, 1969). 

Para Ricci (2008), a expansão do café no Vale do Paraíba fez com que Jambeiro 

crescesse consideravelmente, havendo, então, uma fase interna de crescimento econômico e 

demográfico, levando à formação de um núcleo urbano. A partir de 1890, teve início a 

decadência do café em Jambeiro e no Vale do Paraíba. 

Após o período de decadência econômica dos anos de 1890 a 1930, a economia do 

município de Jambeiro passou a basear-se na pecuária leiteira e de corte e na plantação de 

milho e feijão. No período de 1930 a 1990 Jambeiro acabou tendo um êxodo de pessoas que 

migraram para diversas regiões (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2013). 
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De acordo com Medaña (2006), a partir de 1980 a cidade começou a crescer em 

virtude do acesso pela Rodovia dos Tamoios e a proximidades das cidades do Vale do Paraíba, 

como São José dos Campos (32 km) e Jacareí (45 km). Aumentou o interesse de indústrias em 

se instalarem no município, e em razão dessa procura, foram construídos polos industriais.  

A análise dos processos históricos de Jambeiro aponta diferentes características que 

promoveram e ainda promovem mudanças no município. O crescimento industrial que está 

ocorrendo contrasta com a imagem de uma cidade pacata e tranquila.  

As características naturais do município estão sendo impactadas pelo intenso processo 

de urbanização e investimentos específicos do Estado na Região, principalmente, em relação à 

duplicação da Rodovia dos Tamoios e ampliação dos gasodutos. Essas alterações estão 

atraindo indústrias, principalmente o novo traçado da rodovia.  

 
Figura 6 - Figura de Jambeiro e Paraibuna 

 
Fonte: Adaptado de Godoi Maria  (2011). 
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5 INVESTIMENTOS PÚBLICOS QUE OCORRERAM NA REGIÃO E SEUS 
REFLEXOS NOS MUNICÍPIOS DE PARAIBUNA E JAMBEIRO 
 

5.1 Histórico da Rodovia dos Tamoios 

 

A principal rodovia de acesso ao litoral norte do Estado de São Paulo é a Rodovia dos 

Tamoios (SP-99). A denominação foi dada pela Lei nº 1796, de 18/10/78, e constitui referência 

histórica ao nome de uma tribo indígena que habitava o litoral norte paulista e o litoral 

fluminense (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2013).  

A Rodovia dos Tamoios liga os municípios de São José dos Campos ao município de 

Caraguatatuba, passando pelos municípios de Jacareí, Jambeiro e Paraibuna, conforme a Figura 7. 

É a principal via de acesso às cidades de Jambeiro e de Paraibuna.  

 
Figura 7 - Localização da Rodovia dos Tamoios 

 
Fonte: Google Mapas (2013) 

 

A Rodovia dos Tamoios teve sua primeira pavimentação no ano de 1957, porém existiram 

várias outras alterações. Em 1967, o município de Caraguatatuba foi vítima de uma catástrofe 
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natural, em função de um evento extremo relacionado a um temporal, que destruiu o trecho 

em serra da Rodovia, tendo sido necessária a sua reconstrução.  

Em 1970, o DER (Departamento de Estrada de Rodagem) executou significativos 

melhoramentos no traçado, entre São José dos Campos e Paraibuna. Com a inundação 

provocada pelo enchimento da Barragem de Paraibuna, causada pelo rio Paraitinga, e 

consequente prejuízo ao trecho de Paraibuna até o alto da serra, a reconstrução da rodovia 

ficou ao cargo da Companhia Energética de São Paulo (CESP), sob a coordenação do DER-

SP. A principal alteração da rodovia começou a ocorrer em 2012: a sua duplicação 

(DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2013). 

A duplicação da Rodovia dos Tamoios começou em maio de 2012, e a previsão é que 

a obra seja concluída em dezembro de 2013. O trecho de planalto a ser duplicado corresponde 

a quase 50 km, divididos em duas partes: o primeiro trecho abrange do quilômetro 11,5 ao 

35,8, e o segundo do quilômetro 35,8 até o 60,5. (FIGURA 8).  

O trecho de serra, que se localiza nos municípios de Paraibuna, São Sebastião e 

Caraguatatuba, também sofrerá alteração. Segundo a Dersa, o custo da obra da futura pista do 

trecho de serra foi estimado em R$ 2,1 bilhões, e a obra será custeada pelos cofres do Governo do 

Estado de São Paulo, em parceria com a iniciativa privada.  

A nova pista, que terá 21 km de extensão e um traçado totalmente diferente da atual, 

contará com cinco túneis que, juntos, somam 13 km de extensão. Será a maior passagem 

subterrânea de veículos do País, localizada no meio da Serra do Mar, entre os municípios de 

Paraibuna e Caraguatatuba (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).  

A duplicação não trará apenas benefícios para os municípios. Os prejuízos ambientais 

causados pela duplicação da Rodovia são imensuráveis, principalmente no trecho de serra, onde 

será necessário desmatar e fazer recortes na serra, em meio à Mata Atlântica. 

Segundo a prefeitura de São Sebastião, há questões graves em relação à duplicação da 

Rodovia dos Tamoios no trecho da serra. Além do desmatamento, serão destruídas nascentes de 

rios e cachoeiras, pois o novo trecho envolve locais de preservação da Mata Atlântica. Além 

dos problemas ambientais existe outra questão, que é a remoção de 5 mil pessoas que estão 

residindo no trajeto da Rodovia dos Tamoios.  

 

 

 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba.html�
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Figura 8 - Trajeto de duplicação da Rodovia dos Tamoios 

 
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (2013) 

 

Com a duplicação, a tendência é que ocorra ocupação ao longo das margens da 

Rodovia dos Tamoios.  

 

5.2 Projetos de infraestruturas pública e privada na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba Paulista e Litoral Norte 

 

Os projetos implantados às margens da Rodovia dos Tamoios, como a duplicação da 

Rodovia e ampliação dos gasodutos, criam a expectativa de geração de emprego e 

crescimento econômico.  

De acordo com Mello Texeira e Iwama (2012), a maior parte dos empregos diretos é 

gerada nas fases iniciais, período relacionado às obras civis. Esses empreendimentos 

normalmente são grandes geradores de desemprego ao término de obras. 

Os principais projetos que irão impactar diretamente a área de estudo são: a duplicação 

da Rodovia dos Tamoios; ampliação do Porto de São Sebastião; e os projetos da Indústria do 

Petróleo e Gás, com a ampliação dos gasodutos. 

Segundo Mello, Texeira e Iwama (2012) serão gerados um grande número de 

empregos para esses projetos. No Porto, na fase de obras, a demanda por mão de obra direta 

deverá ser de cerca de 900 trabalhadores, com diferentes níveis de qualificação. São 

estimados ainda outros 1.800 empregos indiretos. A projeção é de que a operação do Porto, 

em sua plena capacidade, gere cerca de 2.460 postos de trabalho diretos e outros 2.100 
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indiretos. Em relação à Indústria do Petróleo e Gás, estima-se a geração ou a manutenção de 

8.950 empregos diretos.  

A maior parte dessas intervenções e investimentos está fortemente relacionada à 

implementação das instalações para exploração de gás natural e petróleo, especialmente nos 

municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, para processar e distribuir a produção do Pré-

Sal. 

 

5.2.1 Ampliação do Porto de São Sebastião 

 

O Porto de São Sebastião localiza-se no município de São Sebastião, no litoral Norte 

do Estado de São Paulo, com área de aproximadamente 400.000 m² e 3.047,40 m de 

perímetro. 

Em 1934, o governo concedeu a autorização para construir, aparelhar e explorar o 

Porto de São Sebastião por um período de 60 anos. Em 1955 foi aberto a movimentos de 

barcos e transporte de mercadorias, mas somente em 1963 é que entrou em operação 

(PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO, 2013). 

O canal de São Sebastião é considerado uma das melhores regiões portuárias do Brasil, 

com um intenso movimento comercial. O Porto começou ter uma intensa movimentação de 

carga a partir de 1970, em razão do aumento de produtos a serem transportados, como 

petróleo. 

A área do Porto organizado, ou seja, a área produtiva do Porto de São Sebastião, é 

limitada, ao norte, pela desembocadura do rio Juqueriquere, na sua margem esquerda, e ao sul 

pela ponta do Toque-Toque, compreendendo ainda o trecho ao longo da costa da Ilha de São 

Sebastião, entre a Ponta das Canas ao norte, e a Ponta da Sela ao sul, conforme a Figura 9. 
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Figura 9 - Localização do Porto de São Sebastião 

 
Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (2009). 

 

De acordo com Plano de Desenvolvimento e Zoneamento da cidade de São Sebastião 

(2009), o Porto precisou de uma ampliação para atender empresas e mercado consumidor, 

pois a partir da descoberta do Pré-Sal aumentou a necessidade de transporte de mercadoria no 

Porto (FIGURA 10).  

Segundo o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento da cidade de São Sebastião 

(2009), para aferir a necessidade da expansão do Porto, o projeto foi realizado a partir de 

estudo de mercado com base em três enfoques: a) identificar novas cargas; b) verificar a área 

de abrangência do Porto; e c) projetar a movimentação das cargas atuais e novas ao longo do 

tempo. As cargas identificadas para o Porto de São Sebastião são: Etanol; Contêiner; 

Veículos; Açúcar; Fertilizantes e atividades de apoio offshore. 
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Figura 10 - Projeto de ampliação do Porto de São Sebastião 

 
Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (2009). 

 

O Porto tem o terminal privativo de uso da Petrobras, nomeado de Terminal Marítimo 

Almirante Barroso (TEBAR). Esse terminal também será ampliado para atender a demanda 

dessa empresa (figura 11). 

O terminal é especializado na movimentação de carga de líquidos, petróleo e 

derivados. Com a ampliação, o Porto contará com um píer com quatro berços de atracação 

numa extensão de 905 metros, com profundidades variando entre 14 e 26 metros. Para 

armazenamento serão utilizados 43 tanques com capacidade de 2,1 milhões de toneladas 

(PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO, 2009). 
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Figura 11 - Projeto de ampliação e ligação do Porto de São Sebastião com a Petrobras 

 
Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (2009). 

 

 

5.2.2 Duplicação da Rodovia dos Tamoios 

  

 A duplicação da Rodovia dos Tamoios terá seu trajeto modificado principalmente no 

trecho de Serra (figura 12). A Rodovia terá duas saídas: uma na cidade de Caraguatatuba e 

outra no município de São Sebastião (figura 13).  

 
Figura 12 - Duplicação da Rodovia Tamoios no Trecho de Serra 

 
Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (2009). 
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A Rodovia dos Tamoios tem sido considerada um dos gargalos na logística de 

transportes do Estado de São Paulo. Por ser o principal acesso ao litoral norte, ligando São 

José dos Campos a Caraguatatuba, essa rodovia recebe grande fluxo de veículos durante o 

período de alta temporada turística, nas férias de verão e feriados prolongados, acarretando 

problemas de congestionamento intenso.  

Com a ampliação do porto de São Sebastião, será inevitável o aumento do fluxo de 

caminhões. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está trabalhando no projeto de 

duplicação da SP- 099 e as obras serão subdivididas em duas etapas: trecho Planalto 

aproximadamente 60 km, e Trecho da Serra (figura 13), com aproximadamente 14 km, que se 

encontra em fase final de análise das alternativas de trajeto para duplicação (PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO, 2009). 

Para o município de São Sebastião, o novo trecho da Rodovia dos Tamoios será muito 

importante, pois trará maior acesso à cidade. Esse novo trecho terá 37 km, com túneis que 

recortarão a Serra do Mar (figura 13). A área onde será feita a Rodovia dos Tamoios também 

trará um problema ambiental, pois essa região é reserva da Mata Atlântica e não poderia ser 

desmatada. 

 
 Figura 13 - Acesso da duplicação da Rodovia dos Tamoios ao município de São Sebastião 

 
Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (2009). 

 

5.2.3 Sistema de Dutos de São Sebastião 

 
Segundo Mello, Texeira e Iwama (2012) existem projetos para aumentar os gasodutos. 

A intenção é de dotar o País de uma rede integrada de gasodutos. Nesse contexto, o Gasoduto 

Caraguatatuba– Taubaté (GASTAU) se destaca como um dos primeiros projetos sobre 

gasodutos na área de estudo.  
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O projeto de criação de redes integradas de dutos teve, na primeira a fase, o GASTAU: 

gasodutos que transportam gás natural do litoral norte ao Vale do Paraíba do Sul. Esse é um 

projeto que também causa impacto ao meio ambiente. 

Na primeira parte do projeto de ampliação dos dutos estava previsto apenas um duto 

para o GASTAU. A segunda parte do projeto, que começou a se desenvolver em outubro de 

2013, prevê mais dois dutos, que irão transportar derivados do gás natural e petróleo. 

(PARAIBUNA. PREFEITURA MUNICIPAL, 2013). 

De acordo com Serodio et al. (2010), o GASTAU, no trecho do Vale do Paraíba, cruza 

40 estradas e 30 cursos d´água em menos de 40 km, exigindo transpor rodovias, represas, e 

cinco rios de grande porte, entre eles o Paraíba do Sul, com a extensão total de 98 km. 

Os primeiros dutos interligam a unidade de Tratamento de Gás em Caraguatatuba, 

litoral norte de São Paulo, à REVAP e à Estação de Taubaté. Posterior à construção desses 

dutos, o projeto é interligar os gasodutos existentes aos dutos de Campinas- Rio, o GASCAR, 

e Rio- São Paulo, o GASPAL.  

Com uma capacidade de transporte de 20 milhões de metros cúbicos, o GASTAU 

viabiliza a adição à matriz energética brasileira do gás natural produzido no Campo de 

Mexilhão e reduz a dependência do gás importado da Bolívia (SERODIO et al., 2010).  

Está prevista a conexão da malha de dutos com o Porto de São Sebastião, onde haverá 

a construção de área de tancagem para armazenamento de 300.000 t de álcool, que será 

operada pela Petrobras. Nessa concepção, o Porto assumirá importante papel na logística 

nacional de exportação desse produto (PLANO DE DESENVOLVIMENTO E 

ZONEAMENTO, 2009). 

Existe uma previsão de criação de projetos para aumentar a interligação de criação de 

dutos, não apenas de gás natural e derivados de petróleo, mas também para álcool, semelhante 

ao sistema de dutos.  

O projeto de sistema de Escoamento Dutoviário de Álcool e Derivados (SEDA) prevê 

a criação de uma rede integrada de dutos para facilitar e incrementar o escoamento de etanol 

para os mercados externo e interno. O corredor terá 682 km de extensão, de Uberaba (MG) a 

São Sebastião (SP), passando pela REPLAN e REVAP (figura 14).  
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Figura 14 - Sistema dutoviário de São Sebastião 

 
Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (2009) 
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6 FORMAS DE OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO NA ÁREA DE ESTUDO 
 

 Nesta subseção é abordada a legislação sobre o uso e ocupação do solo dos municípios 

de Paraibuna e Jambeiro. Essa análise é importante para verificar se as obas propostas para a 

Região e que atingirão os municípios têm sido prevista em suas legislações. 

 Segundo as prefeituras de Paraibuna e Jambeiro, os Planos Diretores dos municípios 

foram elaborados pela Fundação da UNESP – FUNDUNESP, e financiados pela Petrobrás.  

Havia um acordo entre as prefeituras e a Petrobras, que pagaria para alguma 

Instituição fazer os Planos Diretores das respectivas cidades, pois esse financiamento seria 

parte do pagamento da Petrobras para às prefeituras, por causa dos gasodutos do GASTAU. 

 

6.1 Os Planos Diretores dos Municípios 

 

6.1.1 Plano Diretor de Jambeiro 

 

No projeto do Plano Diretor de Jambeiro, ainda não aprovado, estão previstas, pelo 

zoneamento, áreas de expansão industrial e habitacional, às margens da Rodovia dos Tamoios 

e da Rodovia Professor Júlio de Paula (SP 103). 

A Rodovia Professor Júlio de Paula liga a Rodovia dos Tamoios ao Centro da cidade 

de Jambeiro. Atualmente, às margens dessa Rodovia, existe o bairro Tapanhão, que também 

se localiza à margem da Rodovia dos Tamoios (figura 15). No local houve crescimento 

industrial e habitacional, e no plano Diretor consta como Zona de Urbanização em 

Desenvolvimento. 
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Figura 15 - Bairro do Tapanhão 

 
                                              Fonte: Google Earth (2013) 

 

Em Jambeiro há três distritos industriais:  

• O primeiro distrito é conhecido como polo industrial, onde se localizam, de acordo 

com a Prefeitura, 11 indústrias. A mais importante é a Delphi.  

• No segundo distrito industrial há duas indústrias de caldeiraria, que fornecem produtos 

para a Petrobras.  

• O terceiro distrito industrial tem três caldeirarias, e também fornece produtos para a 

Petrobras. 

No Município, entre a Rodovia dos Tamoios e a Rodovia Julio de Paula, o número de 

condomínios fechados está aumentando. Há quatro condomínios fechados legalizados no 

município de Jambeiro, entre as rodovias. No total existem seis condomínios fechados, além 

de alguns em processo de legalização. A maioria desses condomínios legalizados e não 

legalizados está próxima a essa área. 

O Plano Diretor, em elaboração, prevê aumento de trabalhadores nas indústrias em 

Jambeiro. Em consequência desse aumento será construída uma escola técnica, para que os 

jamberenses, população residente em Jambeiro, consigam ter acesso aos novos empregos que 

serão gerados pelas indústrias. 

De acordo com a Prefeitura de Jambeiro (2013), atualmente cerca de 50% de 

trabalhadores das indústrias de Jambeiro são imigrantes. Um dos motivos para esse alto 
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número de imigrantes é a falta de qualificação da população de Jambeiro. O fácil acesso a São 

José dos Campos faz esse número ser preocupante, podendo aumentar.  

Entretanto, ressalta-se que não menção no Plano Diretor das alternativas para amenizar 

os possíveis impactos causados pelas obras em andamento, nem tampouco comenta-se os 

impactos possíveis. 

 

6.1.2 Plano Diretor de Paraibuna 

 

O projeto do Plano Diretor de Paraibuna, ainda não aprovado, deixa de abordar 

questões importantes, como o zoneamento. Em seu Plano Diretor, 120 das 140 páginas 

descrevem o uso e tratamento da água, esgoto e lixo. A importância desses aspectos é grande, 

porém não são os únicos que constituem problemas. Há a questão da vulnerabilidade 

ambiental ou a do zoneamento, entre outros assuntos. 

 O Plano Diretor do município de Paraibuna apresenta algumas semelhanças, 

comparado com o de Jambeiro, prevendo o crescimento industrial e urbano à margem da 

Rodovia dos Tamoios em seu macrozoneamento.  

Existe uma diferença entre o centro urbano de Paraibuna com o de Jambeiro. O de 

Paraibuna se localiza à margem da Rodovia, enquanto o centro de Jambeiro se localiza a 8 km 

da rodovia, portanto o centro de Paraibuna será mais afetado com a duplicação da Rodovia se 

comparado com o de Jambeiro, entretanto, não há menção a esse crescimento impacto pela 

duplicação da Rodovia.  

Parte da área afetada de Paraibuna tem problemas de apropriação ilegal de terrenos. 

De acordo com a Prefeitura (PARAIBUNA, 2013), existe o problema de legalização dos 

terrenos, por causa da grande extensão do Município, que enfrenta dificuldades para 

conseguir regularizar todas as moradias e residências.  

 

6.2 As Leis de Zoneamento de Paraibuna e Jambeiro 

 

6.2.1 A Lei de Zoneamento de Paraibuna 

 

Paraibuna é o segundo maior município em área do Vale do Paraíba. Apesar dessa 

dimensão territorial, de acordo com o Plano Diretor de Paraibuna, ainda não aprovado, existe 

uma Lei de Zoneamento do projeto do Plano Diretor apenas para a região central da cidade 

(figura 17). A referida Lei também encontra-se em finalização. 
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 De acordo com a Figura 17, o mapa de zoneamento de Paraibuna está delimitando 

parte do território para crescimento urbano, residencial e industrial. Esse crescimento está 

previsto próximo à margem da Rodovia dos Tamoios, porém acontece apenas em uma das 

margens da Rodovia em razão existência da represa de Paraibuna, que impede esse 

crescimento urbano do outro lado da margem. 

A área mais próxima ao centro de Paraibuna está classificada como área de interesse 

socioambiental, ZISA, com 14 hectares. De acordo com a Lei de Zoneamento, essa classe é 

definida como Zona de Interesse Socioambiental. Em função dessa classificação, o 

crescimento urbano da região central não é permitido, o qual é deslocado para as margens da 

Rodovia.  

A área definida como ZDE 1 A e B, no macrozoneamento de Paraibuna, delimita a 

área que foi estabelecida como para crescimento de interesse econômico, ou seja, essa classe 

(ZDE – Zona de Desenvolvimento Econômico) é a área onde a prefeitura está construindo o 

seu polo industrial (figura 16), 

 
Figura 16 - Local onde está sendo construído o polo industrial de Paraibuna 

 
 

A área designada para a construção do polo industrial tem 141,55 hectares. Segundo a 

prefeitura de Paraibuna (2013), é de desejo do poder legislativo e de suas Secretarias de 

Planejamento e de Obras que as empresas que se instalarem no polo industrial sejam de 

pequeno e médio porte, pois assim darão emprego à população de Paraibuna. Pretende-se 

evitar que aconteça o mesmo fato que tem ocorrido em Jambeiro, em que grande parte dos 

trabalhadores das empresas do polo industrial residem em outras cidades (JAMBEIRO. 

PREFEITURA MUNICIPAL, 2013).   
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Figura 17 - Macrozoneamento de Paraibuna 

 

 
Fonte: Plano Diretor de Paraibuna (2013). 

 

O ZCE (Zona de contenção a Expansão) 1, 2 e 3 refere-se a uma área onde não pode 

ocorrer a expansão urbana, pois é a região que delimita a área urbana da área rural. O local 

apresenta problemas jurídicos em relação à regularização fundiária urbana. Segundo a 

prefeitura de Paraibuna (2013), a maioria do seu território está em processo de legalização das 

casas e lotes. 
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Grande parte do território delimitado no mapa de zoneamento de Paraibuna é mata, o 

qual ocupa 24.080 hectares. Assim, predomina no município, o setor econômico primário 

(agropecuária), que é importante, pois de acordo com o Gráfico 1, do total de vínculos 

empregatícios, 13% estão ligados à agricultura (PARAIBUNA, Prefeitura Municipal. 2012).  

A maior porcentagem da população de Paraibuna trabalha no setor de serviços e 60% 

dos vínculos empregatícios referem-se a vendedores de produtos retirados da zona rural, como 

artesanato, leite, doces, queijos, entre outros. Esses produtos fazem aumentar a porcentagem 

de trabalhadores no setor de serviço (PARAIBUNA, Prefeitura Municipal, 2012). 

Segundo o Gráfico 1, no município de Paraibuna 15% dos trabalhadores estão 

vinculados com a indústria, porém esse número deve aumentar com a construção do polo 

industrial. 

 
Gráfico 1 - Porcentagem de vínculos empregatícios em Paraibuna 

 
Fonte: SEADE apud Plano Diretor (2013). 
 

 A Tabela 1 demonstra que houve um crescimento significativo no período estudado, 

no número de estabelecimentos no município de Paraibuna. O setor de serviço teve um 

crescimento importante, passando de 33 estabelecimentos para 100, um crescimento de quase 

300. O comércio teve um aumento também significativo, passando de 31 para 87 

estabelecimentos, representando um aumento de mais de 150%. O setor de serviços e o 

comércio atendem as demandas de consumo do município (tabela 1). 
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O número de indústrias no Município apresentou um aumento entre 1991 e 2010, 

passando de 14 para 22, representando um aumento de quase 80% (tabela 1). O aumento foi 

menor se comparado ao setor de serviços e comércio. 

Com o final da duplicação da Rodovia dos Tamoios há uma expectativa de aumento 

no número de estabelecimentos no município. O Plano Diretor, e o zoneamento da cidade, 

prevê um crescimento econômico e reserva de área para o crescimento desses 

estabelecimentos industriais e comerciais.  
 

Tabela 1 – Número de Estabelecimentos – Comércio, Serviços e Indústria em Paraibuna. 

Estabelecimentos  1991  2000  2005  2006  2007  2008  2009  
Comércio  31  58  74  82  84  92  87  
Serviços  33  87  91  102  89  95  100  
Indústria  14  11  18  24  23  24  22  

Fonte: SEADE apud Plano Diretor (2013). 
  

6.2.2 A Lei de Zoneamento de Jambeiro 

 

Em Jambeiro, o Plano Diretor não aborda os aspectos socioeconômicos, não apresenta 

nenhuma tabela ou gráfico, enquanto o Plano Diretor de Paraibuna apresenta esses dados. O 

Plano Diretor de Jambeiro aborda o macrozoneamento, prevendo um crescimento urbano com 

aumento populacional e industrial.  

No macrozoneamento de Jambeiro está previsto que as margens da Rodovia dos 

Tamoios e da Julio de Paula Morais serão áreas de desenvolvimento econômico. O 

surgimento e incremento dessas áreas poderão motivar um crescimento urbano da cidade. Por 

ter privilegiado as áreas mais próximas da Rodovia dos Tamoios e da Rodovia Julia de Paula 

Morais (figura 18), esse macrozoneamento esqueceu a região central do município. 

O centro de Jambeiro, nesse zoneamento, é classificado como urbanização consolidada, 

não havendo área de expansão urbana. Ao norte do centro da cidade-sede do Município ocorre 

o inverso: a área MABIU 1, “macroárea de baixo impacto urbano”, onde não se prevê a 

construção de projetos de infraestrutura ou de melhorias pois, de acordo com a classificação, 

são áreas que não estão sob a influência do crescimento urbano. Isso pressupõe que o local 

continuará estagnado, sem investimentos, como estoque de terras, de acordo com essa Lei.  
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Figura 18 - Macrozoneamento de Jambeiro 

 
Fonte: Plano Diretor de Jambeiro (2013) 

 

Embora ambos os Planos Diretores de Jambeiro com Paraibuna tenham sido feitos 

pela FUNDUNESP, percebe-se algumas diferenças. O Plano de Paraibuna prevê um 



56 

 

crescimento na região central, com indústrias e implantação de projetos habitacionais, onde 

existe um núcleo urbano. O Plano de Jambeiro prevê um aumento da ocupação 

socioeconômica, às margens da Rodovia dos Tamoios e da Júlio de Paula, deixando a região 

central, que se localiza a 8 km da rodovia dos Tamoios, como área urbana consolidada, sem 

expectativa de aumento urbano, sem se pensar em possíveis danos ambientais que possam vir 

ocorrer, na área urbana, em função da predominância, no perímetro urbano, de encostas 

íngremes e ocupação de margens de córregos. 

 

6.3 Modificação do uso e cobertura do solo às margens da rodovia dos Tamoios 

 
Considerando todos os aspectos mencionados, que podem interferir no processo de 

crescimento dos municípios de Paraibuna e Jambeiro, essa pesquisa teve como objetivo 

mapear as alterações que ocorreram entre 1992 e 2010 às margens da Rodovia dos Tamoios. 

Um dos aspectos desse mapeamento é estabelecer um parâmetro de comparação com o quadro 

futuro, que se apresenta aos municípios, em função das obras públicas de infraestrutura em 

andamento na RMVPLN.  

Como explicado na metodologia, optou-se por mapear uma margem de 1 km de 

distância da Rodovia, à direita e à esquerda. Utilizando-se o software de geoprocessamento 

livre SPRING desenvolvido pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi criado 

um buffer (mapa de distância) de 1 km das duas margens da Rodovia dos Tamoios nos 

municípios de Jambeiro e Paraibuna. Para realizar esse mapeamento, foram utilizadas 

imagens Landsat 5 – TM, obtidas em 30 de julho de 1992 e 02 de setembro de 2010. 

A área mapeada, somando os dois municípios, totaliza 103,32 km². Para o município 

de Paraibuna uma área de aproximadamente 80,4 km² foi mapeada, correspondendo a 77,8% 

da área total, e Jambeiro de, aproximadamente, 23,0 km². As alterações verificadas ao longo 

dessa quase duas décadas ocorreram em ambos os municípios, de forma significativa. 

 

6.3.1 Mudanças no Uso e Cobertura do Solo no Trecho de Jambeiro 

 

Buscando compreender as mudanças no uso e cobertura da terra, no trecho da Rodovia 

Tamoios, no município de Jambeiro, foram utilizadas duas imagens LANDSAT 5, TM 

(Thematic Mapper), conforme informações já disponibilizadas. A Figura 19 apresenta as duas 

imagens: uma com o mapeamento (A), e outra sem o mapeamento (B). No buffer apresentado 
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na Figura 19, a área de estudo não apresenta área urbana ou corpo d’água, apenas pastagem e 

mata.   
Figura 19 - Imagem da tela do Spring 4.3.3, do trecho da rodovia no município de Jambeiro, em 1992. 

(A)          (B) 

 

 
  

O principal objetivo desta dissertação é a análise da cobertura e uso do solo nos anos 

de 1992 e 2010 dos municípios de Jambeiro e Paraibuna. A Figura 20 mostra duas imagens de 

Jambeiro, uma em 1992 e outra em 2010. Nesse período, no trecho da rodovia em Jambeiro, 

houve uma modificação do uso e cobertura do solo em 31% da área.  

Na imagem de 1992, não existia nenhuma área urbana às margens da Rodovia dos 

Tamoios. No ano de 2010, há uma área urbana de 0,92 km², representando, aproximadamente, 

14% das modificações ocorridas, e um aumento de 100% da referida classe, em 18 anos. 

No local classificado como urbano, na imagem de 2010, encontram-se um polo 

industrial, dois condomínios fechados, parte do bairro do Tapanhão. Atualmente, encontra-se, 

ainda, nessa área, o canteiro de obras da empresa que realiza a duplicação da Rodovia dos 

Tamoios.  

Nas áreas com pastagem também houve um aumento, passando de 14,04 km² em 1992 

para 16,32 km² em 2010: um aumento de 16%. Nas áreas ocupadas por mata houve uma 

diminuição, passando de 8,97 km², em 1992, para 5,34 km², em 2010, com uma diminuição 

de 39%, como demonstra o gráfico 2 e a figura 20.  

Na comparação entre as duas imagens, percebe-se que algumas áreas que possuíam 

mata em 1992, apresentaram pastagem e urbano em 2010.  
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Figura 20 - Imagem de Jambeiro, com o mapeamento de uso e cobertura do solo sobreposto, nos anos de 
1992, à esquerda, e 2010, à direita. 

1992      2010 

 

 
 
 

Gráfico 2 - Medidas de classe do uso e cobertura do solo de Jambeiro 

 
Fonte: Banco de dados do mapeamento, elaborado no Spring 4.3.3  

 

6.3.2 Mudanças no Uso e Cobertura do Solo no Trecho de Paraibuna 
  

A Figura 23 mostra como foi realizada a classificação do mapeamento do uso e 

cobertura do solo no trecho da Rodovia Tamoios, no município de Paraibuna. A imagem A 
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mostra a área em estudo sem classificação do uso do solo, enquanto na imagem B essa área 

apresenta mapeamento de uso e cobertura do solo.  

 Enquanto no trecho relativo ao município de Jambeiro, em 1992, não havia a 

ocorrência de área urbana e corpos d’água, na imagem de Paraibuna há a presença das quatro 

classes de uso e cobertura do solo: corpo d’água, mata, pastagem e urbano (figura 21).  

 
Figura 21 - Imagem da tela do Spring 4.3.3, relativo ao trecho da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, em 
2010 

(A)  

 
(B) 

 

 
 

Em Paraibuna, comparando a imagem de 1992 com a de 2010, houve uma 

modificação do uso e cobertura do solo em, aproximadamente, 15% da área (FIGURA 22). O 

corpo d’água passou, em 1992, de 5,73 km², para, em 2010, 6,9 km² representando um 

aumento, aproximadamente, 22% (GRÁFICO 3). 
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Gráfico 3 - Medidas de classe do uso e cobertura do solo de Paraibuna 

 
Fonte: Banco de dados do mapeamento, elaborado no Spring 4.3.3 

 

 Nas áreas classificadas como mata houve uma diminuição no período estudado. Em 

1992, ocupava 34,24 km², passando para 29,62 km², com uma diminuição de 

aproximadamente 14%. As áreas de matas foram substituídas, de acordo com a imagem, por 

pastagem e ocupação urbana. Nas áreas de pastagem houve aumento de aproximadamente 6%, 

passando de 37,3 km² para 39,5 km².  

 Houve um aumento da ocupação urbana, a qual passou de 2,4 km², em 1992, para 3,4 

km², em 2010. Esse crescimento urbano foi pequeno se comparado à área de estudo, 

representando aproximadamente 10% do total em 2010. Entretanto, entre 1992 e 2010, houve 

um aumento de 45% da área urbana, às margens da Rodovia.  
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Figura 22 - Imagem satélite do trecho da Rodovia Tamoios, do município de Paraibuna em 1992- 2010 

 
 

 

6.3.3 Mudanças no Uso e Cobertura do Solo na Área de Estudo 

 

A modificação que ocorreu na cobertura e uso do solo no trecho da Rodovia dos 

Tamoios, que engloba os municípios de Paraibuna e Jambeiro, atingiu, aproximadamente, 

16% da área de estudo, ou seja, em torno de 16,5 km² (gráfico 4). Apesar de não ter sido 

muito significativa, ressalta-se que o crescimento da ocupação urbana às margens da Rodovia, 

antes de sua duplicação, permite perceber que a tendência é que ocorra maior alteração do uso 

e cobertura do solo nos anos seguintes. 

O corpo d’água teve um aumento, em princípio, sem justificativa aparente pois essa 

classe refere-se às represas existentes na área há mais de três décadas (figura 23). Entretanto, 

essa alteração pode ter sido ocasionada pela diferença de pluviosidade existente entre as datas 

de obtenção das imagens: a imagem obtida em 30 de julho de 1992 refere-se ao período de 

estiagem, ou seja, não houve situação de pluviosidade na área de estudo semanas antes da 

obtenção da imagem, como pode ser verificado nas informações disponíveis na REDEMET 
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(2013); entretanto, antes do dia 02 de setembro 2010,houve precipitação, o que causou um 

aumento da umidade do solo, causando um aumento, aparente, na área ocupada pelos corpos 

d’água.  

 
Gráfico 4 - Medidas de classe do uso e cobertura do solo da Área de Estudo (km²) 

 
 

Figura 23 – Imagem obtida no Google Earth, referente ao ano de 2012, ressaltando os corpos 
d’água mapeados 

 
 

Represa 
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A classe de uso e cobertura do solo que apresentou maior perda foi “mata”, passando 

de 43 km², em 1992, para 35 km², em 2010, uma perda de aproximadamente de, 

aproximadamente, 19%. Essa perda ocorreu em áreas que, em 2010, estavam ocupadas com 

áreas urbanas e pastagem. Nas áreas com pastagem houve um aumento, no período estudado, 

de 8,8%.  

A “área urbana” foi a classe que apresentou maior crescimento relativo, passando de 

2,4 km², em 1992, para 4,4 km², em 2010: um crescimento aproximado de 85%. 

 

6.4 Características das Mudanças Ocorridas com a Classe “Área Urbana”: O Crescimento 

de Condomínios e Loteamentos 

  

 Um dos fatos que chamou a atenção durante a elaboração dessa pesquisa foi o 

crescimento de condomínios fechados. No ano de 2000, existia apenas um condomínio 

fechado, legalizado, considerando os dois municípios, nominado “Renato Bartoni”. Esse 

condomínio localiza-se às margens da Rodovia dos Tamoios, dentro do município de 

Paraibuna, e foi construído na década de 1980. Após 2000, a quantidade de condomínios 

cresceu de um para sete, um aumento de 600%, sendo que esses dados referem-se aos 

legalizados nas prefeituras. 

Outro fato que se destaca são os inúmeros condomínios ilegais que surgiram, de 

acordo com as prefeituras de Jambeiro (2013) e Paraibuna (2013). O grande problema não são 

os condomínios às margens da Rodovia dos Tamoios, mas os situados nas áreas periféricas, 

onde a fiscalização é menor. 

Um dos Condomínios que surgiram nesse período foi o “Recanto Santa Bárbara”, 

localizado no município de Jambeiro (figura 24). Comparando as imagens do Google Earth, 

entre 2008 e 2012, houve um aumento significativo no número de construções no local. 

A Figura 25 mostra um condomínio fechado, do município de Jambeiro (círculo 

amarelo), próximo ao polo industrial e às margens da Rodovia dos Tamoios em que houve um 

aumento de casas. Comparada a primeira imagem, de 2008, com a segunda, de 2012, é 

perceptível o crescimento no número de residências. 
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Figura 24 - Imagens do Google Earth do Condomínio Recando Santa Bárbara: (a) em 2008; (b) em 2012; 
e (c) uma fotografia obtida em campo do local 

 
(a)                                                                                       (b) 

 
(c) 

Fonte: Google Earth (figuras A-B) (2013); Acervo do autor (figura C). 

 

 Nos próximos anos, as prefeituras de Jambeiro e Paraibuna (2013) preveem o aumento 

de condomínios fechados, mas os Planos Diretores (PARAIBUNA, 2012; JAMBEIRO, 2013) 

não indicam o crescimento, principalmente pelo fato de não abordarem tal assunto. Esse fato 

deveria estar em pauta, pelo seu crescimento, influência na economia, na população, 

habitação e planejamento urbano.   
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 Todos os sete condomínios fechados legalizados existentes nesses Municípios estão às 

margens da Rodovia dos Tamoios, por isso a importância de estudar o crescimento de 

condomínios fechados na área de estudo. 

 
Figura 25 - Condomínio Fechado em Jambeiro 

Imagem de 2008 

 
Imagem de 2012 

 
Fonte: Google Earth (2013) 
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6.5 Análise dos Impactos que Poderão ser Causados na Área de Estudo em Função dos 

Empreendimentos em Curso 

 

Na última década, projetos governamentais alteraram, e irão modificar, o uso e 

cobertura do solo, assim como a economia, dos municípios de Jambeiro e Paraibuna. Os 

projetos irão impactar de forma diferente os Municípios, obviamente, em função de suas 

características.  

De acordo com Mello, Texeira e Iwama (2012), a projeção é de que a operação do 

Porto de São Sebastião, em sua plena capacidade, gere cerca de 2.460 postos de trabalho 

diretos e outros 2.100 indiretos. O projeto da ampliação do gasoduto poderá trazer aumento de 

emprego e renda para os municípios. Em relação à Indústria do Petróleo e Gás, estima-se a 

geração ou a manutenção de 8.950 empregos diretos.  

A instalação dos gasodutos terá uma ligação mais direta com os municípios. A maior 

parte dessas intervenções e investimentos está fortemente relacionada com a implementação 

das instalações para exploração de gás natural e petróleo, especialmente em Caraguatatuba e 

São Sebastião, para processar e distribuir a produção do Pré-Sal.  

Os municípios deverão aproveitar a oportunidade de crescimento e desenvolvimento. 

De acordo com Mello, Texeira e Iwama (2012), os empreendimentos que respondem às 

demandas petrolíferas e portuárias no Litoral Paulista adquirem potencial mais do que 

estruturante e configuram-se como transformadores da Região. No total, espera-se que os 

investimentos em toda a Região Metropolitana do Vale do Paraíba superem os 440 bilhões de 

reais, até 2015. 

A partir da década de 1980, o Brasil apresentou uma nova tendência na migração, uma 

redistribuição espacial e maior importância à dinâmica demográfica. O grande fator para essa 

mudança na migração foi o processo de urbanização e as configurações urbanas ocorridas no 

Brasil nesse período.  

O processo de desconcentração industrial nas metrópoles brasileiras contribuiu para 

mudança no padrão de urbanização, pois a partir da década de 1980 consolidou a migração 

crescente nas cidades pequenas e médias, deixando as regiões metropolitanas e dando maior 

importância à redistribuição socioespacial (BAENINGER; RODRIGUES, 2010). 

Uma das consequências da melhoria econômica e industrial é a migração. O município 

de Jambeiro, após ter instalado um polo industrial na década de 1990, teve um aumento 

significativo em sua população. 
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No município de Jambeiro, partir da década de 1990, houve um aumento populacional 

em razão da criação do polo industrial (tabela 2), que se localiza às margens da Rodovia dos 

Tamoios. Como no Município não há escolas técnicas e/ou profissionalizantes para suprir a 

necessidade de mão de obra especializada, necessária ao polo industrial, a população precisa 

ir para outra cidade para se especializar, ou melhorar seu grau de escolaridade, e ter acesso 

aos empregos.  

 
Tabela 2 - Taxa de migração de Jambeiro  

Município 
Taxas anuais de crescimento 

populacional (%) 
Taxas anuais de migração 

(por mil habitantes) 
1991/2000 2000/2010 1991/2000 2000/2010 

Jambeiro 2,19 2,96 12,11 21,48 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2012) 

  
 

Segundo Baeninger e Rodrigues (2010), na nova etapa de desenvolvimento econômico, 

as dinâmicas estão abertas a absorverem os migrantes qualificados e repelirem os migrantes 

com menor grau de estudo e capacidade: as principais áreas urbanas brasileiras romperam o 

paradigma de migração com efeitos negativos. No caso de Jambeiro, a própria população foi 

repelida por não ter a qualificação necessária.   

De acordo com Vieira (2009), um dos principais fatores que impulsionam a 

economia é a atividade industrial, a instalação de empresas multinacionais, que 

provocam crescimento econômico inclusive nas atividades terceirizadas de serviços e 

comércio. No período estudado, houve aumento industrial nos municípios de Jambeiro e 

Paraibuna, consequentemente houve também um aumento populacional.  

O município de Jambeiro, em 1991, tinha 3.279 habitantes, e, em 2010, passou a 

ter 5.336, um aumento de, aproximadamente, 63%. A tendência é aumentar em razão dos 

investimentos previstos para o Município (tabela 3), sendo que o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2013) apresenta uma população estimada, para 2013, de 5.868 

habitantes, um aumento de quase 10%.  

A população de Paraibuna passou de 14.867 para 17.385 habitantes, um aumento 

de quase 17%. Para a cidade sede, está previsto um aumento populacional considerando 

a influência direta que a duplicação da Rodovia terá sobre o perímetro urbano. 
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Tabela 3 - População de Jambeiro e Paraibuna 

Municípios 
População 

1991 2000 2010 
Jambeiro 3279 3985 5336 
Paraibuna 14867 16988 17385 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (2012) 

 

 

 O aumento populacional que está ocorrendo nas cidades de Jambeiro e Paraibuna 

pode ser observado de várias formas. Esse crescimento populacional causa modificação no 

número e no modo de habitação, e uma consequência é o aumento de condomínios fechados 

(figura 26). 
Figura 26 - Fachada de condomínio fechado em Jambeiro (2013) 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Os vínculos empregatícios, apresentados na Tabela 4, demonstram um aumento 

significativo em Jambeiro e Paraibuna. Para Jambeiro, com uma população total 5.336 

habitantes, em 2010, o número de vínculos empregatícios passou de 1.153 para 2.828, 

representando um aumento de mais de 145%, em oito anos. Para Paraibuna, com uma 

população de 17.385 habitantes, o aumento foi menor: de 2665 para 2779, significando menos 

de 4,5%, para o mesmo período.  

Em relação às atividades econômicas esses vínculos, o setor de comércio e de indústria 

lideram o crescimento das taxas de variação, como demonstra a tabela 4. Em relação à 
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indústria, para o município de Jambeiro, essa variação foi de 241,6% de aumento; para o 

município de Paraibuna foi de 67,8%. Em relação à taxa de variação para o comércio, o 

município de Jambeiro apresentou um crescimento de mais de 1500% decorrente da 

construção dos polos industriais, que ocorreu na última década. Para o município de 

Paraibuna, foi de 89%. Em função da construção do polo industrial nesse município, esse 

número poderá aumentar. 

 
Tabela 4 -  Total de Vínculos Empregatícios em 200 e 2008 

Município Atividade 
Econômica 

Ano 
Variação % 

2000 2008 

Jambeiro 

Agropecuária 95 174 83,2 
Indústria 488 1667 241,6 

Construção Civil 213 111 -47,9 
Comércio 17 278 1535,3 
Serviços 340 598 75,9 

Total 1153 2828 145,3 

Paraibuna 

Agropecuária 331 366 10,6 
Indústria 255 428 67,8 

Construção Civil 6 5 -16,7 
Comércio 181 342 89,0 
Serviços 1892 1638 -13,4 

Total 2665 2779 4,3 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2012) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os municípios de Paraibuna e Jambeiro nos últimos anos estão passando por 

alterações. Essas modificações acontecem em razão de vários fatores. Os projetos públicos e 

privados, como a duplicação da Rodovia dos Tamoios, ampliação do Porto de São Sebastião e 

ampliação dos dutos da Petrobras representam potenciais ao incremento dessas modificações 

sócio-espaciais. 

Esses projetos trarão oportunidades para os municípios crescerem, e talvez se 

desenvolverem, com o aumento da arrecadação e investimentos em infraestrutura. Esses 

benefícios, porém, podem não impactar a vida da população de Jambeiro e Paraibuna.  

Jambeiro abriu as portas e recebeu pessoas de outras cidades, pois precisava de mão de 

obra qualificada para trabalhar nas indústrias instaladas no Município. Não foi oferecida 

qualificação à população local, para que pudesse concorrer aos cargos disponibilizados pelas 

empresas.  

Um reflexo desse crescimento populacional verificado em Jambeiro é o crescimento 

de loteamentos às margens da Rodovia dos Tamoios, enquanto o antigo núcleo urbano 

permanece estático.  

Há uma grande especulação imobiliária, no município de Jambeiro, por parte das 

indústrias, em relação às margens da Rodovia Julio de Paula, no sentido Rodovia dos 

Tamoios ao centro da cidade, dada a perspectiva de melhoria de acessibilidade, com a 

duplicação da Rodovia dos Tamoios e ampliação e recapeamento da pista do trecho da 

Rodovia Julio de Paula. Em função essa distância, Jambeiro poderá desenvolver um novo 

centro, pois as margens da Rodovia dos Tamoios estão recebendo infraestrutura, como 

subestações de água e luz, para atender a demanda desse aumento urbano, e essa 

infraestrutura não tem ligação com o centro urbano.  

Em relação ao município de Paraibuna, que apresenta um menor índice de crescimento 

populacional, comparando-se com Jambeiro, como a área urbana da sede do município 

encontra-se às margens da Rodovia dos Tamoios, há a expectativa de um crescimento urbano 

significativo. 

Nesse sentido, sugere-se que outros estudos, prospectivos, sejam realizados, para 

compreender, com mais detalhe os impactos que essas obras de infraestrutura acarretarão na 

Região estudada. Estudos dessa natureza podem auxiliar ao Poder Público estabelecer 

políticas públicas que visem um crescimento econômico, com qualidade de vida. 
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