
   

Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento – IP&D 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAÇÃO, ACESSIBILIDADE SOCIAL E QUESTÕES DO  
PLANEJAMENTO TERRITORIAL: ANÁLISE DA DINÂMICA SOCIOESPACIAL 

URBANO-RURAL DO PARATEÍ DO MEIO EM JACAREÍ, SP 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE TOLEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José dos Campos, SP 
2015



   

ANDRÉ LUIZ DE TOLEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAÇÃO, ACESSIBILIDADE SOCIAL E QUESTÕES  
DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL:  

ANÁLISE DA DINÂMICA SOCIOESPACIAL URBANO-RURAL  
DO BAIRRO DO PARATEÍ DO MEIO EM JACAREÍ, SP 

 
 
 
 
 
 
Dissertação de Mestrado apresentada à 
Banca Examinadora, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Planejamento Urbano e Regional do 
Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional da 
Universidade do Vale do Paraíba. 

 
 
Orientadora: Profa. Dra. Adriane A 
Moreira de Souza 
 
Co-orientadora: Profa. Dra. Cilene 
Gomes 

 
 
 
 

 
 
 

São José dos Campos, SP 
2015 

 



[4Ei#ÉH0* -

TERMO DE AUTORTZAçÃO DE D|VULGACÃO pA OBRA

Eu, André Luiz de Toledo, auto(a) da obra acima reÍerenciada:

Autorizo a divulgação total ou parcial da obra impressa, digital ou Íixada em
outro tipo de mídia, bem como, a sua reprodução total ou parcial, devendo o
usuário da reprodução atribuir os créditos ao autor da obra, citando a Íonte.

Declaro, para todos os Íins e eÍeitos de direito, que o Trabalho Íoi elaborado
respeitando os princípios da moral e da ética e não violou qualquer direito de
propriedade intelectual sob pena de responder civil, criminal, ética e
proÍissionalmente por meus atos.

São José dos CamDos. 2 de Dezembro de 2015. /, !u,

Ficha cataloqráÍica

1. PlanêjamênÈo Urbaoo ê  c ê d ì  ô r â  l  '  a ì - d â n i . â . : ã o

Toledo, Àndré Luiz de
Circulação, acêssibiÌ idadê social e questões do planejamento

terr i tor iã1 : anál ise da dinámica sociôespacial urbano-rural,  do
bairro Parateí do Meio êm Jacareí, Sp / ÀÌldré Luiz dê Tolêdo;
orientadora, Ãdriane A. Moreira dê Souza,. co-oriêntadora Cilene
Gomes. - São ,. fosé dos Campos, SP, 2015.

1  CD-ROM,  186  p .

Dissertação (MesLrado Ãcadêmico) - Universidadê do Vale do
Paraíba, São José d.os Campos. prograía d.e Pós-eraduação êm
Planejamênto Urbano e Regional.

Inclui referências

Soc ioespac ia l .  3  .  c i r cu lação .  4 .  Àcess ib i l i dade  soc ia l .  5  .
RelaÇão Ulbano-Rura1- I .  Souza, Àdriane Ã. Moreira dê, orient.
I I .  comes, ci lene, co-orient. I I I .  Universidade do va1ê do
Paraíba. Progra.na de Pós-craduaÇão eÍíÌ Planêjêmênto Urbano e
l<ec Íaona  L .  r v -  t rÈ r r rô -

Auto(a) da Obra



ftffiïI.*t*iu.. r" m.
o^r^o^0"r""u, JL ,M ,Jn'Ç





   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A toda população do Parateí do Meio e 
Figueira 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



   

 
 

Machado (2001) 
  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
À minha querida avó Olívia que desde meus primeiros passos estendeu sua mão 
para que eu pudesse iniciar a caminhada por entre estradas rurais da região de 
Monteiro Lobato e aos meus pais que semearam essa conquista. 
 
À Angélica, companheira nessa caminhada que compreendeu minha ausência no 
período e, minha amada filha Dalila que já faz sua trajetória entre suas leituras. 
 
Aos amigos da Univap que me incentivaram a ingressar e prosseguir no programa: 
O grande amigo Luís Gonzaga Silva Filho, Prof. José Oswaldo, Bibliotecária Rúbia 
Gravito, Camila Monteiro Rodrigues, Davidson Ribeiro e Renata Martins Pereira. 
 
Aos irmãos que incentivaram na caminhada: Wiclef Barros, Vicente (Mineiro). 
 
Ao jovem Kelvin Catalano e a Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de 
Jacareí pela preservação da cultura e memória dos imigrantes japoneses em 
Jacareí. 
 
Aos colegas de turma: Daniel (pelo auxílio georreferencial), Ionice (pela parceria), e 
Edmundo e Maiara (pelas leituras de domingo). 
 
Aos especiais professores de minha formação: Abigail de Souza, Claudio Bertolli 
Filho, Maria Paulete, Paula Carnevale Vianna, Pedro Ribeiro, Sandra Costa e o 
professor Ademir Pereira dos Santos que desde os primeiros anos na Faculdade de 
História me incentivou de modo plural na investigação científica colaborando para a 
preservação de memória dos caminhos do Vale do Paraíba. 
 
E especial às orientadoras: Professoras Adriane M. Souza e Cilene Gomes 
verdadeiros anjos que me guiaram na orientação com confiança e paz. 

 



   

RESUMO 
 
 

O estudo do papel do sistema viário e da circulação na organização do território 
tornou-se interessante após a constatação das dificuldades de circulação em área 
rural do município de Jacareí/SP e do consequente isolamento da respectiva 
população, frequentemente obrigada a encontrar caminhos alternativos para a busca 
de satisfação de suas mais básicas necessidades materiais e sociais. A opção 
metodológica da pesquisa orientou para a realização de um estudo de caso que 
consiste em uma triangulação de métodos e técnicas que inter-relaciona as fases 
exploratórias, trabalho de campo e análise documental. Localizado em área rural da 
região noroeste (NO) do município, em área próxima ao eixo de desenvolvimento 
urbano-regional constituído pela Rodovia Presidente Dutra, o Parateí do Meio 
apresenta tal realidade. As primeiras visitas ao local revelaram as dificuldades de 
locomoção vividas pela comunidade local no seu dia a dia. Tal situação motivou a 
elaboração desse projeto com o intuito de compreender as razões históricas e 
sociais dos processos que conduziram ao estabelecimento de condições 
desfavoráveis à circulação e à acessibilidade dos moradores do bairro e demais 
transeuntes. Situações similares a esta podem ser encontradas no município de 
Jacareí, na região que o integra e mesmo em outras localidades rurais do país afora. 
Neste sentido, esta pesquisa tem o objetivo de realizar um estudo de caso 
contextualizando a organização socioespacial da região do Parateí do Meio sob o 
ponto de vista histórico e geográfico; caracterizando a dinâmica de circulação local 
associada às condições de acessibilidade física e social de seus moradores e, à luz 
de uma reflexão sobre o ideal da justiça social, busca colaborar para discussões 
sobre o planejamento territorial a partir do reconhecimento de questões 
fundamentais ligadas ao Plano Diretor, às relações urbano-rurais e à cidadania. A 
acessibilidade dos moradores aos benefícios da vida social é o objeto principal do 
entendimento do lugar periurbano aqui expresso. Partindo da contextualização e 
circunstância da localização da área de estudo no município de Jacareí e região do 
Vale do Paraíba este estudo desdobra-se no intuito de verificar a constituição do 
lugar, mediante a organização das paisagens e dos espaços diferenciados; o 
problema dos cerceamentos à circulação local; e as condições efetivas da 
acessibilidade social englobando dinâmicas relacionais entre diferentes locais. A 
composição da imagem da periurbanidade do lugar leva às considerações finais a 
respeito do conceito de acessibilidade social e de questões do planejamento 
territorial ligadas, sobretudo, à necessidade de um pensamento insurgente das 
transformações sociais e territoriais fundado nos direitos de cidadania. 
 
Palavras-chave: Organização Socioespacial. Circulação. Acessibilidade Social. 
Relação Urbano-Rural. Espaço Periurbano.  



   

ABSTRACT 
 

CIRCULATION, SOCIAL ACCESSIBILITY AND ISSUES 
OF TERRITORIAL PLANNING: 

DYNAMIC ANALYSIS SOCIOSPATIAL 
URBAN-RURAL OF PARATEÍ DO MEIO REGION IN JACAREÍ, SP 

 
The study of the road system and circulation role in organizing the territory became 
interesting after the conclusion of the outstanding difficulties in rural area of the 
municipality of Jacarei / SP and the consequent isolation of their population often 
forced to find alternative ways to search for satisfaction of their basic material and 
social needs. The methodological option-oriented research for carrying out a case 
study consisting of a triangulation of methods and techniques that interrelates the 
exploratory stage, fieldwork and documentary analysis. Located in rural area of 
northwest region (NO) in the city, in close proximity to urban-regional development 
axis formed by the Presidente Dutra Highway, the Parateí do Meio presents this 
reality. The first site visits revealed the locomotion difficulties experienced by the local 
community in their day to day. This situation has motivated the development of this 
project in order to understand the historical and social reasons of the processes that 
led to the establishment of favorable conditions for the circulation and accessibility for 
local residents and other passers-by. Similar situations this can be found in the city of 
Jacarei, in the region that integrates and even in other rural localities across the 
country. In this sense, this research aims to conduct a case study contextualizing the 
socio-spatial organization of Parateí do Meio region from a historical and 
geographical point of view; characterizing the dynamics of local circulation associated 
with conditions of physical and social accessibility of its residents and, in the light of a 
reflection on the ideal of social justice, seeks to collaborate for discussions on 
territorial planning from the recognition of fundamental issues related to the Master 
Plan , the urban-rural relations and citizenship. The accessibility of residents to the 
benefits of social life is the main object of the understanding of the peri-urban place 
stated above. Starting from the context and circumstances of the location of the study 
area in the city of Jacarei and Paraíba Valley region this study unfolds in order to 
verify the formation of the place, through the organization of landscapes and different 
spaces; the issue of the fenced off the local circulation; and the actual conditions of 
social accessibility encompassing relational dynamics between different locations. 
The image composition periurbanidade the place takes the final considerations 
regarding the concept of accessibility and social issues of territorial planning linked 
mainly to the need for an insurgent thought of social and territorial transformations 
founded on the rights of citizenship. 
 
Keywords: Socio-Spatial Organization. Circulation. Social Accessibility.  
Relationship Urban-Rural. Peri-Urban Areas. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em meados dos anos de 1970 iniciei meus percursos por estradas vicinais 

entre o município de São José dos Campos e Monteiro Lobato. O destino era 

sempre a casa da bisavó materna. Meus pais e tios, ainda jovens, eram todos 

guiados pela avó Olívia. O velho Cata Jeca1 era o meio de transporte que os levava 

do bairro de Santana até Monteiro Lobato pela SP-502. De lá, seguiam a pé ou de 

caminhão leiteiro pela Estrada da Serrinha. Hoje, Estrada do Livro. 

Meus primeiros anos de estudo se deram do outro lado da Margem do Rio 

Paraíba, no bairro do Alto da Ponte. Uma espécie de atração pelo Norte do 

município joseense era evidenciada. Já alfabetizado, passava algumas horas 

copiando mapas de livro paradidático de Geografia dos estudos de meu pai no 

supletivo de ensino fundamental. Com aproximados treze anos de idade me deparei 

em uma manhã chuvosa com uma formação de nuvens na direção da Serra da 

Mantiqueira. Estava dentro de um ônibus coletivo rumo à escola. Naquele instante a 

observação da paisagem tornava-se uma prática tão comum como explorar os 

quarteirões de Santana de bicicleta. 

Meus pais nunca tiveram automóveis e assim, a bicicleta tornava-se um 

veículo comum no dia a dia. No início de 1991, com dezesseis anos, iniciei a 

exploração dos caminhos familiares: o bairro dos Souzas em Monteiro Lobato 

marcou minha primeira viagem em duas rodas. A abertura de mercado no país 

trouxe a cultura da bicicleta de montanha. Nesse instante tive a chance de conciliar o 

prazer pelo esporte e a curiosidade em conhecer lugares e registrar caminhos. 

Ao ingressar na Faculdade de História me envolvi intensamente com a cultura 

regional valeparaibana. Considero um marco o instante que me deparei com o Mapa 

Geral do Município de São José dos Campos de 1986 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

1986). Em atividade com o Professor Ademir Pereira, em práticas de campo, pude 

nesse momento visualizar as estradas vicinais de São José dos Campos em outra 

dimensão. Anotações a lápis no próprio mapa, ou em caderno de campo, eram os 

instrumentos que eu tinha. Cursos de Fotografia de Arquitetura e Fotografia de 

Natureza realizados na Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR) colaboraram 

para aperfeiçoar o olhar atento à natureza e malha viária municipal. 

                                                           
1 Nome dado ao ônibus intermunicipal onde embarcavam passageiros de beiras de estradas rurais. 
2 Rodovia Monteiro Lobato 
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Nessa atmosfera construí o potencial empírico que possibilitou a realização 

de meu Trabalho de Graduação permeado de transcrições de inventários do século 

XIX, elaboração de banco de dados de plantações de café e revisão de literatura dos 

viajantes Spix, Marcius, Emílio Zaluar e Saint Hilaire em suas impressões em 

passagem por São José dos Campos. Os caminhos da região Norte do município 

foram percorridos para localização da área de estudo. Contei com o auxílio de 

fotografias e imagens de satélite cedidas pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) por intermédio do Professor Mário Valério Filho. 

No ano de 2000 tive a oportunidade de co-orientar um ex-aluno do Curso de 

Geografia ao realizar levantamento de trilhas turísticas no Distrito de São Francisco 

Xavier. Na ocasião, pela primeira vez, utilizei um aparelho de GPS (Global 

Positioning System) para registrar o trajeto e pontos de referência. Contava agora 

com ferramenta portátil que possibilitou “desenhar” os trajetos percorridos na região. 

Em 2005 eram completados dez anos atividades exploratórias que haviam 

tomado outro sentido além de saídas de lazer aos fins de semana. A curiosidade 

transformou-se em compromisso. Aspectos históricos, geográficos e culturais eram 

registrados com auxílio do GPS e de uma câmera fotográfica agora, em plataforma 

digital. 

Entre os anos de 2005 a 2010 realizei um trabalho voluntário de mapeamento 

de estradas vicinais em parceria com o projeto Tracksource3. No Estado de Minas 

Gerais percorri o município de Sapucaí Mirim por cerca de três anos e meio 

(APÊNDICE A). Após concluir o levantamento de estradas municipais de Monteiro 

Lobato (APÊNDICE B) em 2008 observei em São José dos Campos que alguns 

caminhos existentes no Mapa Geral do Município de 1986 (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 1986) já não estavam acessíveis, como é o caso da antiga estrada SJC-

428 (Estrada Fazenda Alto das Tábuas - Córrego do Sabão) “descontinuada” entre 

as estradas SJC-338 e SJC-155.  

Nos itinerários percorridos deparei com obstáculos, em geral, impostos pela 

dinâmica urbana e a ocupação do solo no Vale do Paraíba que criaram 

cerceamentos dificultando o direito de ir e vir da população em área rural. 

Ao observar os mapas do Projeto Cidade Viva (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

2003) identifiquei que inúmeras estradas tornaram-se indisponíveis para circulação. 

                                                           
3 O Tracksource é uma associação livre de usuários, que se organizaram voluntariamente, com o 
objetivo de produzir mapas do Brasil para uso em GPS. 
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A ausência de estradas no Mapa do Sistema Viário Municipal revelou que a 

cartografia disponibilizada pelo poder público local não reconhece a existência de 

tais vias, transformando-as em estradas mortas. Incomodado pelo cerceamento à 

circulação e consequente privação do direito de ir e vir reconheço que essas não-

estradas passem a compor novas linhas de investigação no estudo das cidades. 

Após percorrer os limites setentrionais de São José dos Campos no desafio 

pessoal de resgate das antigas estradas municipais indisponíveis à livre circulação 

ingressei no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 

onde fui convidado a investigar o município de Jacareí sob a orientação do Prof. Dr. 

José Oswaldo Soares de Oliveira. Realizei os primeiros percursos na Estrada do Rio 

Comprido, Estrada Velha de Igaratá até que, em sua terceira saída a campo, 

encontrei a Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel. Nesse instante, ao percorrer o bairro 

rural da Figueira, localizado a noroeste do município de Jacareí/SP observei nos 

primeiros quilômetros do novo trajeto, uma oportunidade real para o 

desenvolvimento da pesquisa de Mestrado. 

Mergulho agora no desafio além do registro de distâncias, perfis de altitude, 

de uma visão puramente vista de cima, de uma paisagem estática ou mesmo de 

uma conquista pessoal. Em menor velocidade, atento as pessoas, sua relação com 

a cidade e seus direitos de circulação, interajo como um intermediador entre a 

população e poder público atento aos agentes participantes da trama da Produção 

do Espaço Urbano e a formulação de Políticas Públicas no Planejamento Urbano e 

Regional.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Revolução Industrial trouxe a revolução da mobilidade. Com a instalação das 

ferrovias o mapa do mundo começa a mudar. A velocidade dos transportes aumenta 

e o horizonte mercantil amplia-se consideravelmente. A era da máquina a vapor 

diminui a importância das antigas estradas vicinais. Inicia-se uma verdadeira 

revolução na comunicação terrestre. As ferroviais agilizaram a comunicação e, em 

contrapartida trouxeram impactos às vias tradicionais de circulação usadas por 

veículos de tração animal e pedestres.  

No Brasil, a partir do século XIX e já na primeira década do século XX 

implanta-se o rodoviarismo, que constitui um dos principais fatores do acelerado 

processo de urbanização, a partir dos anos 1950, trazendo consequências 

profundas nas dinâmicas de circulação regional e local e no acesso das populações 

aos bens e serviços necessários à sustentação da vida coletiva e individual. 

No Vale do Rio Paraíba do Sul, a leste do Estado de São Paulo, a urbanização 

tende a se intensificar com o processo de industrialização e, sobretudo, com a 

implantação da Rodovia Presidente Dutra no início dos anos 1950. No início da 

industrialização, a instalação da variante ferroviária do Parateí consolida a 

marginalidade de antigas vias de circulação terrestre da Região, como a da Estrada 

Velha Jacareí- Santa Isabel que tem, a partir de 1952, um trecho interrompido. 

A Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel atravessa a região noroeste do 

município de Jacareí, na qual se encontra o Bairro Figueira, área escolhida para esta 

análise. A escolha do bairro, localizado na Região do Parateí do Meio, ocorreu a 

partir da identificação de problemas relacionados à mobilidade por parte da 

população local, entre os quais a queda de uma ponte no local. O reconhecimento 

desses problemas foi realizado por meio de uma série de visitas exploratórias ao 

local4. 

O problema da acessibilidade constitui, aqui, o foco de uma correlação entre 

dinâmica da circulação local e o alcance extra-local (urbano e regional) do acesso 

efetivo dos moradores ao espaço social e seus benefícios e, pois, objeto de 

                                                           
4 Para as visitas foi utilizada uma bicicleta, por se tratar de um veículo versátil devido às condições 
adversas das vias existentes no local.  
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reflexões sobre as demandas desatendidas e os desacertos do modelo hegemônico 

de desenvolvimento e planejamento. 

Após o autor constatar as dificuldades de circulação em área rural do 

município de Jacareí/SP e o consequente isolamento da população dessa área, tais 

fatos o motivaram a refletir sobre questões do Planejamento Municipal que, em 

geral, não contempla a área rural, deixando a população residente nessas áreas à 

margem das políticas públicas, obrigando-a a encontrar caminhos alternativos e 

soluções próprias.  

Se historicamente, com a Lei de Terras de 1850 (BRASIL, 1850), a 

organização fundiária e os atuais mecanismos especulativos podem juntos ter 

influído ou ainda influir na problemática do cerceamento dos sistemas locais de 

circulação, no caso em foco, não se atribui unicamente a este fator o papel 

determinante para a situação. Podemos caracterizar como uma macroplanificação. 

Grandes obras de engenharia viária são talvez, eles próprios, por sua modernidade 

técnica e significado político-econômico e ideológico, os principais condicionantes 

das obstruções dos sistemas de circulação vicinal. 

Neste sentido, o trabalho visa compreender as relações entre circulação e 

acessibilidade social refletindo sobre questões do planejamento territorial no que 

respeita às relações urbano-rurais, ao Plano Diretor e à questão da cidadania, a 

partir do estudo da Região do Parateí do Meio, localizado no município de Jacareí, 

SP. 

Para tanto a dissertação encontra-se estruturada em quatro seções. A 

primeira dedica-se à Introdução, a segunda à apresentação da Metodologia e do 

material utilizado na análise documental. Na terceira seção referente à análise 

teórica são apontados os elementos conceituais e suas aplicações no objeto de 

pesquisa, considerando seis grandes assuntos: Circulação, Mobilidade, Dinâmicas 

Urbano-Rurais, Periurbanidade/Periurbanização, as Questões do Planejamento 

Territorial e Políticas de Mobilidade e a Questão da Cidadania – Integração 

Territorial.  

Na quarta seção é realizada a caracterização histórica e a configuração 

socioespacial da Região do Parateí do Meio. A quinta seção se constitui na 

apresentação e análise das informações coletadas sobre os movimentos 

socioespaciais urbano-rural da Região do Parateí do Meio. Na sexta seção são 

apresentadas as discussões dos resultados.  
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1.1 Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa tem por objetivo compreender as relações entre 

circulação e acessibilidade social refletindo sobre questões do planejamento 

territorial no que respeita às relações urbano-rurais, ao Plano Diretor e à questão da 

cidadania, a partir do estudo da região do Parateí do Meio, localizado no município 

de Jacareí, SP. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

Situar e caracterizar a organização socioespacial da região do Parateí do 

Meio no contexto geral do desenvolvimento urbano-regional do Vale do Paraíba e no 

limite territorial do município de Jacareí; 

 

Caracterizar a dinâmica da circulação local pela identificação dos fluxos que a 

compõem, suas direções, origens e destinos, sua frequência, seu conteúdo e ritmos; 

 

Identificar as necessidades que sustentam a dinâmica da circulação local para 

o acesso a bens e serviços e à vida de relações socioculturais mais representativas 

das interações entre o mundo urbano e o rural; 

 

Analisar as ações do Plano Diretor e outros instrumentos legais do Município 

de Jacareí direcionados à problemática geral das relações urbano-rurais e do 

desenvolvimento rural propriamente dito e discutir aspectos gerais ligados à questão 

da cidadania; 

 
Produzir uma cartografia da organização espacial da região do Parateí do 

Meio, com base em fontes diferenciadas e em levantamentos in loco, incluindo a 

disposição geral de elementos do meio natural e das vias de circulação (oficiais e 

alternativas), a localização de domicílios e demais edificações e referências diversas 

da paisagem.  
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2  METODOLOGIA 

 

Nesta seção são apresentados a metodologia e os processos técnicos 

desenvolvidos para a elaboração deste trabalho. 

Após a definição da temática da circulação e acessibilidade social, esta 

pesquisa buscou desenvolver uma metodologia que pudesse contribuir para a 

compreensão da realidade dos moradores da Região do Parateí do Meio, localizada 

no município de Jacareí, SP e, desse modo, subsidiar uma discussão crítica a 

respeito de questões sobre o planejamento territorial, às relações urbano-rurais e à 

cidadania. Para isso, a etapa de reconhecimento do local, considerando a obtenção 

de informações sobre os problemas de infraestrutura e o cotidiano dos moradores do 

Bairro, buscou ir além do tipo de descrição histórica-naturalista realizada pelos 

viajantes estrangeiros que circularam pelo Vale do Paraíba durante o período do 

Brasil colonial.   

A fim de compreender as razões históricas e sociais dos processos que 

conduziram ao estabelecimento de situações desfavoráveis à circulação aos 

moradores do bairro e demais transeuntes e suas atuais dinâmicas de 

funcionamento e transformação é que o trabalho de pesquisa tornou-se fundamental 

no âmbito das reflexões a respeito das acentuadas desigualdades socioespaciais 

presentes no município de Jacareí.   

A opção metodológica da pesquisa orientou para a realização de um estudo 

de caso que consiste em uma triangulação de métodos e técnicas que inter-

relaciona: 1. Fase exploratória; 2. Trabalho de campo e 3. Análise documental.  

Na Fase exploratória incluiu a exploração em duas vertentes: o trabalho de 

campo não sistemático, não planejado como uma busca inicial de referências 

bibliográficas. O trabalho de campo foi planejado a partir da elaboração do projeto 

submetido ao Comitê de Ética. A análise documental incluiu a consulta a 

documentos como o Plano Diretor do Município de Jacareí (JACAREÍ, 2013a), Plano 

de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2007), Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e Censo 

Demográfico (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010a) 

e o tratamento dos dados coletados a partir da transcrição e tabulação dos mesmos. 
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2.1  Levantamento Bibliográfico 
 

Nesta etapa buscou-se entender o papel do sistema viário e da circulação na 

organização territorial; compreender conceitos como o de acessibilidade social, 

mobilidade, dinâmicas urbano-rurais do território. 

Para tanto, foi realizada diversas consultas ao acervo bibliográfico da Univap, 

incluindo livros, dissertações do Programa de Planejamento Urbano e Regional, 

artigos da Revista Univap, além de artigos científicos do Portal de Periódicos da 

CAPES5 e Scielo6. 

Para estudar o papel da circulação na organização do território apoiou-se nas 

leituras de Muller (1969) e Arroyo (2006), e na dissertação de Moura (2006) que 

analisa o sistema de circulação e de transporte e o espaço urbano na Cidade de São 

José dos Campos. 

Para o conhecimento das questões ligadas ao transporte urbano e aos 

sistemas de transporte rodoviário e ferroviário, a abordagem de Vasconcellos (2001) 

foi relevante. Para o entendimento conceitual de espaço e território, optou-se pela 

leitura de Santos e Elias (1988).  

Do mesmo modo, Mondardo (2009) em seu estudo “Meandros da produção 

do espaço urbano”, contribui para o entendimento de questões relacionadas ao tema 

como mobilidade, acessibilidade social e exclusão social associadas à questão da 

produção do espaço, suas singularidades e o entendimento do processo de 

urbanização brasileira e das relações urbano-rurais. 

 

2.2  Trabalho de Campo 

 

Durante os meses de maio de 2013 a março de 2015, foram realizados 

diversos trabalhos de campo no local a fim de se obter informações sobre as 

características físicas do sistema viário, de se conhecer as atividades dos habitantes 

da área. Para tanto, foram utilizadas diversas técnicas de pesquisa, tais como: 

realização de registros fotográficos; gravação de áudio; pesquisa documental; 

                                                           
5 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
6 Scielo (Scientific Electronic Library Online) é um banco de dados bibliográficos e uma biblioteca 
digital de revistas de acesso aberto. 



   29

anotações em caderno de campo7; observações participantes (OP), conversas 

informais e entrevistas semiestruturadas com moradores (ANEXO A).  

O roteiro do trabalho de campo foi definido após submissão do projeto à 

Plataforma Brasil e aprovação do Comitê de Ética (parecer 756.759/2014) e, 

consequentemente, do aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (ANEXO B e C). Após a aprovação do projeto foram iniciadas as visitas aos 

bairros da Figueira, Jd. Santana e Brotas, localizados no município de Jacareí a fim 

de estabelecer contatos e verificar a disponibilidade dos moradores em conceder as 

entrevistas. Nesses contatos, o autor buscou esclarecer sobre o objetivo da 

pesquisa e sua finalidade, bem como, agendar o dia e horário com os entrevistados. 

 

2.2.1 Entrevistas  

 

A aplicação das entrevistas teve como objetivo descobrir a origem de cada 

morador (nome, idade, naturalidade); sua vida no bairro (tempo de moradia no 

bairro, como é morar ali, a circulação, se vai a outros bairros, serviços de saúde, se 

há segurança); a importância do Rio Parateí na sua vida e suas perspectivas 

(futuro). 

Inicialmente, a amostra de doze domicílios foi definida a partir das primeiras 

visitas a campo, quando o pesquisador observou a existência de 12 domicílios 

localizados às margens de três estradas do Bairro Figueira: Estrada Ophata - JCR 

109 (Estrada Velha Santa Isabel), Estrada Hondo - JCR 111 e Estrada do Mandi, 

apoiando-se, portanto, na possível identificação e contagem de domicílios, obtidas 

com os primeiros percursos e observações da área (figura 1). 

 
  

                                                           
7 O caderno de campo, mantido pela ordem cronológica das “expedições” e do deslocamento 
espacial, aproxima-se do relato de viagem que MAGNANI (1997) aponta nos Diários Índios de Darcy 
Ribeiro. Os registros do caderno de campo incluíram impressões pessoais íntimas – conforme o estilo 
desenvolvido do antropólogo Malinowski (1967) - como estado de ânimo, preocupações no decorrer 
do dia no campo, informações não possíveis de serem registradas pelo gravador de áudio ou pela 
câmera digital do local da entrevista, seja no curso das estradas rurais, seja no interior da residência 
do entrevistado. 
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Figura 1 - Travessia do Rio Parateí com utilização de pinguela. 

 
Fonte: Autor. 

 

Essa estimativa amostral parecia interessante, mas, considerando a 

solicitação do Comitê, entendemos não ter sido suficiente para a Pesquisa em 

questão. Por isso, recorremos a outros aspectos de ordem quantitativa e qualitativa, 

para reafirmar o método adotado de amostragem simples.  

Resolveu-se então, estimar a população do bairro, a partir dos dados de 

sinopse por setores censitários do IBGE para 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010b). Identificados os quatro setores que se 

sobrepõem ao universo de estudo, delimitado, aproximadamente, pela área do 

círculo (maior) em vermelho (figura 2), chegamos à distribuição dos domicílios 

particulares permanentes correspondentes à região Noroeste do município de 

Jacareí (SP), em tais setores, conforme mostra a Tabela 1. 

Ressalta-se que para a realização das entrevistas teve-se o cuidado de 

explicar aos entrevistados ou moradores que a pesquisa não se propunha a trazer 

soluções aos problemas locais de circulação e de acessibilidade social. 
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Figura 2 - Setores censitários e a área de estudo, região do Parateí do Meio. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a). 

 
 

Tabela 1 - Setores Censitários e Domicílios Particulares Permanentes. 
Setores Censitários Número de Domicílios 

Particulares Permanentes 
 (%) 

Setor 1 19 3,82 
Setor 2 237 47,69 
Setor 3 153 30,78 
Setor 4 88 17,71 
Total  497 100 

 

Fonte: IBGE (2010a). 

 

Considerando o total de 497 domicílios da região noroeste do município de 

Jacareí, contabilizamos uma média de 124,25 domicílios por setor. Neste caso, 

nossa amostra inicial seria equivalente a 12, 42% dessa média.  

Em seguida, em vista da impossibilidade de chegarmos a uma maior precisão 

do número de domicílios do universo de estudo, pensamos que, a rigor, a área mais 

interessante para a realização de entrevistas seria a área ao redor da ponte da 

Figueira, pois esta coincidiria com o lugar de vida dos habitantes mais afetados 

pelos problemas da circulação local, em razão dos cerceamentos já identificados.  

Dessa forma, a área para entrevistas refere-se a uma pequena parcela dos 

256 domicílios dos setores 1 e 2, adjacentes à ponte, que está localizada na figura 5 

pelo círculo menor em vermelho.  
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Na medida em que mais uma vez não teríamos como precisar o número de 

domicílios da área, pensamos em nos basear pela média dos domicílios dos dois 

setores (1 e 2) apenas, igual a 128 domicílios, para constatar, então, que nossa 

amostra inicial de 12 domicílios corresponderia a 9,37% desta média. 

Além disso, esgotadas as possibilidades de fundamentação em critérios de 

ordem quantitativa, consideramos outros fatos observados nas primeiras visitas a 

campo:  

 No setor 2, percebeu-se durante percursos de mais longo alcance que a maior 

densidade de ocupação encontra-se ao redor do bairro 22 de Abril (figura 2); 

 No setor 1, nas adjacências da ponte, observam-se áreas de pastagens com 

reduzida presença de domicílios (figura 3).   

 
Figura 3 - Estrada da Figueira margeada por área de pastagem. 

 
Fonte: Autor. 

Levando-se em conta estes aspectos, mas, guiando-se pelo critério dos 

habitantes dos domicílios situados na área mais afetada pelos obstáculos à 

circulação – possível de verificação pelas observações e relatos de transeuntes na 

área – concluímos que, os doze entrevistados compunham uma amostra relevante 

para nossos objetivos. São os mais diretamente envolvidos com os problemas 

cotidianos de circulação e a necessidade de busca de caminhos alternativos e que, 
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justamente por isso, e por hipótese, tal amostra possa representar o universo inteiro 

de domicílios da área em estudo.   

Conforme foram sendo coletados os depoimentos, iniciaram-se levantamento 

e organização as informações relativas ao objeto de investigação. Retornos ao 

campo aconteceram para esclarecimento de dúvidas ou coleta de novas 

informações sobre acontecimentos e circunstâncias relevantes, pouco exploradas 

nas entrevistas. 

Na fase seguinte de análise documental iniciou-se a organização e 

sumarização dos dados em busca de respostas ao problema proposto para 

investigação.  

  

2.3  Produção de Material Cartográfico  

 

Nos percursos realizados com o uso GPS (Global Positioning System) foram 

registrados os pontos (waypoints) e os trajetos (tracklogs) das estradas ao redor da 

Região do Parateí do Meio a fim de construir uma base complementar de ideias, 

fatos e informações sobre a realidade local.  

O instrumental do geoprocessamento, contido no software de 

Geoprocessamento ArcGis foi adotado para a produção de uma cartografia da 

organização espacial da Região do Parateí do Meio, que se baseou tanto em 

levantamentos in loco – incluindo a disposição geral de elementos do meio natural e 

das vias de circulação oficiais e alternativas, a localização de domicílios e demais 

edificações e referências da paisagem –, como em fontes documentais cartográficas.  

 

2.4  Metodologia de Análise 

 
A pesquisa caracterizada com um estudo de caso está conduzida sob um 

enfoque etnográfico. Para Gil (2009, p.91) a “análise e interpretação de dados nos 

estudos de caso é uma atividade complexa”. Continuando, o autor esclarece que 

“nos estudos de caso, assim como na maioria das pesquisas qualitativas, a análise e 

interpretação é um processo que de certa forma se dá simultaneamente à sua 

coleta”(GIL, 2009, p.91). 

Firestone (1987 apud GIL 2009, p.92) aponta que “nas pesquisas qualitativas, 

a confiança do leitor tende a ser maior quando o relato promove uma descrição 
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suficientemente detalhada para mostrar que os dados ’fazem sentido‘ e confere 

espaço para que o leitor de alguma forma participe do processo de interpretação”. 

A opção metodológica que combina a visão “de fora e de longe” com uma 

visão “de perto e de dentro” segundo Magnani (2002, p.92) tornou-se prioritária, 

porque plena de significado, no sentido de contribuir para a formulação dos 

desígnios espaciais socializantes e de engendramento de uma nova cultura 

humanística. 

De forma complementar ao conhecimento fundado em informações 

secundárias sobre o lugar, os moradores ou frequentadores do Parateí do Meio 

tornaram-se o centro de observações e interlocuções do pesquisador – a evidência 

de formas de apropriação dos indivíduos tornando-se habitantes do lugar, por sua 

atribuição de valores ou significados ao lugar e pelas ações que o transformam. 
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3 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Há elementos que caracterizam a Revolução Industrial como marco da crise 

contemporânea. Vivemos uma crise sócio-urbano-ambiental que podemos 

caracterizar como histórica. Um período que exigiu a concentração de terras para o 

aumento da produtividade. Na Europa as leis de cercamento8 com o intuito de 

privatizar as terras comunitárias demonstraram que a produção em larga escala 

continental deveria substituir a artesanal. 

Observa-se que se há mudança na divisão social do trabalho, há mudança no 

território. A terra não compreende mais em valor de uso, mas em valor de troca. Tal 

mudança é importante para a expansão das forças produtivas, pois, a Revolução 

Industrial se tornaria viável através de um novo modelo de ocupação agora expresso 

pelos bairros operários que concentravam a massa trabalhadora em áreas urbanas.  

No Brasil a crise histórica estabelecida intencionalmente provem de um pacto 

entre as elites internacionais e nacionais que contribuiu para a precária reprodução 

da força de trabalho nas aglomerações urbanas brasileiras e, consequentemente, 

para o processo de urbanização acelerado com drásticas consequências, dentre as 

quais, a formação de espaços segregados. 

Neste cenário, faz-se necessário compreender o processo contemporâneo de 

uso e ocupação do solo a fim de que Planejamento Urbano e Regional possa 

contribuir para o ordenamento territorial de forma equânime. Faz-se necessário 

ainda, um desencantamento do que se tem como conceito de produção social do 

espaço a fim de alcançar a compreensão do urbano e rural nas suas mais 

complexas relações e características. Tem-se aqui o convite para a desconstrução 

de crenças, conceitos dando subsídios para pensar o futuro, compreendendo o 

contemporâneo por meio de processos históricos. 

O contexto histórico e a periurbanidade territorial, considerando a área de 

estudo, serão referidos pela situação do sistema viário regional e dos nexos gerais 

de sua transformação. 

                                                           
8 No caso da Inglaterra, essa alteração iniciou-se ainda no século XVI, quando as Leis de 
Cercamentos (Enclosure Acts) foram sendo editadas por sucessivos monarcas ingleses, mas que 
ganharam maior fôlego a partir de meados do século XVIII. Essa alteração consistiu em uma 
crescente ação de privatização de terras que eram de uso comum dos camponeses, através do 
cercamento desses locais realizado por poderosos senhores locais. A paisagem rural inglesa que era 
caracterizada pelo openfield (o campo aberto, sem vedação) passou a ter sua exploração nos 
campos fechados. 
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O conteúdo empírico desta pesquisa caracterizado pelos apontamentos 

históricos e geográficos, somado à construção do conhecimento alicerçado em base 

teórica-metodológica, buscou compreender a efetividade do cumprimento do Art. 3º 

da Constituição Federal de 1988, o qual entre outro, prevê a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional, a 

erradicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e 

regionais e, a promoção do bem de todos sem quaisquer outras formas de 

discriminação.   

Para essa discussão, verificou-se a necessidade de se prosseguir com a 

investigação da circulação, sua dinâmica e suas relações de mobilidade e 

acessibilidade com base na análise de instrumentos regulatórios voltados à 

organização dos espaços das cidades brasileiras. Entre os instrumentos essenciais 

para o estabelecimento da cidadania no País, ressaltam-se a promulgação em 2001 

do Estatuto da Cidade que estabeleceu diretrizes gerais da política urbana; em 

2012, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, um instrumento de política voltado 

ao desenvolvimento urbano com ênfase na integração de modos de transporte e na 

mobilidade no território do município e, também, em janeiro de 2015, do Estatuto da 

Metrópole, estabelecendo diretrizes gerais para o planejamento de regiões 

metropolitanas.  

Para caracterizar a circulação e, consequentemente, o sistema viário 

enquanto elemento organizador do território fez-se necessário entender a dinâmica 

da circulação urbano-rural, sua relação com as condições reais de mobilidade e 

acessibilidade a bens e serviços dos moradores de áreas rurais, e também, no que 

concerne a sua relação com a questão da cidadania dentro do modo de produção 

capitalista. Consonante a essa questão fez-se ainda necessário compreender a 

circulação num contexto mais amplo que envolve as questões do planejamento 

territorial e o processo de periurbanização, e analisar as diferentes formas de 

apropriação socioespacial e seus reflexos na configuração territorial que resulta no 

isolamento de populações de bairros rurais a exemplo do que ocorre com a 

população do Bairro do Parateí do Meio. 
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3.1  Marcos Regulatórios do Planejamento Urbano no Brasil 
 

Como ponto de partida para compreender a organização e produção do 

espaço urbano vale revisitar os marcos regulatórios que colaboraram para o atual 

desenho da cidade configurada advindo do processo histórico da urbanização 

brasileira que pôs fim ao Pindorama9 ou, a uma configuração espontânea 

estabelecida até então pelos antigos habitantes do território. 

A terra é o elemento central para entender as lutas estabelecidas na 

organização do território. A Revolução Industrial veio exigir maior concentração de 

terras para o aumento da produtividade. Na Europa surgem então as leis de 

cercamento com o objetivo de privatizar as terras comunitárias. No Brasil a 

macroplanificação estabelecida com a Lei de Terras de 1850 (BRASIL, 1850) 

privatiza o acesso a terra. O Artigo 1º disposto na Lei fez saber que: “Ficam 

prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de 

compra” (BRASIL, 1850). 

Desse modo é vetado o direito e a liberdade a terra, diferentemente da 

política adotada nos Estados Unidos da América (EUA) que regulamentou a doação 

de propriedades à população com a intenção de fomentar o estado nacional por 

meio do Homestead Act10 

No Brasil, nos anos de 1950 a urbanização é intensificada com o processo de 

industrialização. Em 30 de novembro de 1964 após os primeiros meses do Regime 

Militar foi implementado o Estatuto da Terra11 por meio da Lei n. 4.504, cujo Art 1º 

esclarecia que: “esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens 

imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política 

Agrícola” (BRASIL, 1964). 

Em seus Princípios e Definições o Estatuto da Terra aponta no Art. 2º 

(BRASIL,1964, p.1) que: “é assegurada a todos a oportunidade de acesso à 

propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta 

Lei”. E ainda conforme o § 2º, é dever do Poder Público: 

 

                                                           
9 Pindorama (em língua tupi pindó-rama ou pindó-retama, "terra/lugar/região das palmeiras") é uma 
designação para o local mítico dos povos tupi-guaranis, que seria uma terra livre dos males. 
10 Conforme Lei da Propriedade Rural, a Homestead Act, foi uma lei dos Estados Unidos da América 
criada pelo presidente Abraham Lincoln no dia 20 de maio de 1862 (PINTO, 2015). 
11 Conforme Lei Nº 4.504 de 30 de Novembro de 1964. 
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a) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à 
propriedade da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde 
habita, ou, quando as circunstâncias regionais, o aconselhem em zonas 
previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentação desta Lei 
(BRASIL,1964, p.1). 

 

Vale lembrar que, diferentemente do Brasil, todos os países europeus que 

adotaram o desenvolvimento capitalista, promoveram a Reforma Agrária.  

Após o período antidemocrático, em 1988 é promulgada a nova Constituição. 

Em seu segundo capítulo (BRASIL, 1988, p.32) são traçadas as diretrizes para a 

Política Urbana: 

 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder 
público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. 

 
Com a virada do milênio tem-se a promulgação do Estatuto da Cidade12. 

Neste (BRASIL, 2001, p.11) torna-se norma e competência aos municípios:  

 
I – legislar sobre assuntos de interesse local;  
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 
 O Plano Diretor torna-se a nova ferramenta reguladora para o 

desenvolvimento e expansão urbana. No Estatuto consta que: 

 
§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 
§ 2º O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo 
(BRASIL, 2001).  

 
Consta no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), para que haja o 

desenvolvimento efetivo é fundamental que o instrumento em si seja voltado para o 

todo e para todos. 

A necessidade de revisão periódica do Plano Diretor é esclarecida pelo 

Estatuto, no qual § 3º (BRASIL, 2001, p.33) estabelece que “a lei que instituir o plano 

diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos”. 

A participação popular na elaboração dos Planos Diretores é um direito 

garantido pelo Estatuto conforme § 4o (BRASIL, 2001, p.33): 

 
No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: I 
– a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

                                                           
12 Conforme lei nº. 10.257, de julho de 2001. 
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população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade; II – a publicidade quanto aos documentos e informações 
produzidos; III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e 
informações produzidos.  

 
O convite à participação em audiências públicas para o debate é a chave para 

que a população pense e contribua para o planejamento das cidades, caso contrário, 

a mesma assistirá passivamente a constituição de uma política que segue em via de 

mão única, que desconsidera os direitos coletivos. 

Em janeiro de 2015 foi instituído o Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2015) 

pressupondo uma mudança de ordem, no estabelecimento de critérios para a 

criação de Regiões Metropolitanas no País. Em suas disposições preliminares 

observa-se que: 

 
Art. 1o Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes 
gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de 
interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas 
instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento 
urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e 
critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança 
interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos 
XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no art. 182 da 
Constituição Federal (BRASIL, 2015). 

 
Diante do modelo de desenvolvimento do País capitaneado pelo estado de 

São Paulo acredita-se que o Estatuto da Metrópole possa criar critérios para a 

organização do território colaborando com um real plano de desenvolvimento urbano 

integrado para minimizar problemas relacionados à mobilidade e à acessibilidade 

social.  

O objetivo de revisitar os marcos regulatórios do Planejamento Urbano teve 

como lógica compreender de forma cronológica a Política Pública estabelecida no 

País sob a órbita da propriedade privada.  Com este objetivo, verificou-se que ao 

longo do processo de urbanização brasileira as políticas de uso e ocupação do solo 

caminharam contra o ideal de reforma agrária, do direito à posse da terra, do direito 

ao cultivo e do próprio direito de circular por ela.  

 

3.2 Circulação 

.  

A partir da constatação das dificuldades à livre circulação da população 

habitante da Região do Parateí do Meio, área analisada nesta pesquisa, tornou-se 

objetivo central entender a dinâmica da circulação, suas relações com as condições 
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reais de mobilidade e acessibilidade dos moradores de áreas rurais e ainda 

compreender a circulação num contexto mais amplo que envolve as questões do 

planejamento territorial, as diferentes formas de apropriação socioespacial e seus 

reflexos na configuração e manutenção do isolamento de bairros rurais. 

 O primeiro autor convidado para a discussão do conceito de circulação e suas 

ligações com os fatores de mobilidade foi Vasconcellos13 (2012). Ao discutir o uso do 

sistema de circulação o autor observa que: “a necessidade de circular está ligada ao 

desejo de realização das atividades sociais, culturais, políticas e econômicas 

consideradas necessárias à sociedade” (VASCONCELLOS, 2012, p.35). 

  Entre as publicações do Poder Público o Guia PlanMob14 (BRASIL, 2007) 

consistiu-se numa importante fonte de análise. Neste (BRASIL, 2007, p.44) a 

circulação urbana é definida como:  

 
[...] o exercício da mobilidade mediante o próprio esforço pessoal (a pé ou 
de bicicleta) ou através de meios motorizados de posse ou uso pessoal, ou 
providos por terceiros, através de serviços oferecidos. Em todas as 
situações, a sua manifestação efetiva se dá na infraestrutura urbana. 

 
É possível observar um esforço unilateral na tentativa de circular pela cidade: 

de um lado o cidadão desorientado busca novos caminhos; de outro o poder público 

atenta-se aos desafios da mobilidade urbana para uma única parcela que 

geralmente é dotada de mais de um veículo motorizado de uso pessoal. Vale 

ressaltar ainda que “a circulação tem regras que, em sua maioria, são estabelecidas 

pelo poder público e afetam as pessoas de maneira diversa, dependendo do papel 

que desempenham em um determinado momento” (BRASIL, 2007, p.44). 

O Plano de Mobilidade aponta que: 

 
A gestão da circulação é mediada pelo poder público em diversos níveis: 
algumas ações são de competência única e exclusiva das administrações 
municipais, dado o seu interesse exclusivamente local, outras são 
padronizadas para todo o território nacional ou até adotadas 
internacionalmente(BRASIL, 2012, p.44). 

 

                                                           
13 Engenheiro Civil e Sociólogo, Doutor em Políticas Públicas pela USP. 
14 O Guia PlanMob é uma contribuição do Ministério das Cidades para estimular e orientar os 
municípios no processo de elaboração dos Planos Diretores de Transporte e da Mobilidade, 
obrigatórios para as cidades com mais de 500 mil habitantes, fundamental para aquelas com mais de 
100 mil habitantes e importantíssimo para todos os municípios brasileiros. Foi editado em 2007 no 
percurso da segunda gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. 
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O papel do Estado no sentido de orientar mudanças que beneficiem o 

conjunto social é mencionado no Plano de Mobilidade. Sendo assim  é esclarecido 

que: 

Ao estabelecer essas normas, o Estado atua em nome do interesse coletivo, 
principalmente em defesa da segurança das pessoas, mas também para 
reduzir impactos negativos de vizinhança, preservar o meio ambiente ou 
buscar uma maior equidade no uso e na apropriação da cidade (BRASIL, 
2012, p.44). 

 
O atlas da exclusão social no Brasil (ATLAS, 2014) aponta que a primeira 

década do século XXI trouxe consigo o retorno do crescimento econômico 

combinado com a redução da pobreza e desigualdade social, após o abandono das 

políticas de corte neoliberal. Formas antigas e modernas de manifestação da 

exclusão social ainda persistem. Entre os avanços sociais positivos podemos citar: a 

criação do Estatuto da Cidade, a criação da Política Nacional de Mobilidade Urbana 

e o Programa Bicicleta Brasil. 

A leitura do Plano de Mobilidade Urbana permitiu constatar a importância das 

questões relacionadas à circulação e à mobilidade sejam tratadas, em conjunto, 

pelas três escalas de governo: municipal, estadual e federal, pois, ao contrário do 

que observa, a gestão neoliberal do Estado de São Paulo caminha na contramão da 

política nacional de inclusão social e, consequentemente, distante de um pacto 

federativo tendo em vista que o modelo de desenvolvimento de São Paulo não é o 

mesmo das demais regiões do País. 

Neste contexto, pergunta-se: Qual é a cidade que queremos ver? Como 

pensar na circulação de pessoas sem uma política de mobilidade urbana que não se 

limite ao atendimento das pessoas com restrições de mobilidade? A circulação está 

diretamente ligada aos fatores de mobilidade e acessibilidade, os quais serão 

discutidos, também, nesta seção. 

 
3.3 Mobilidade 

 

Dada à leitura da circulação aprofundamos no conceito da mobilidade 

ampliando a abrangência do tema para observar os limites e perspectivas à 

conquista da acessibilidade física e social da população. 

Diante do marco regulatório do Estatuto da Cidade observamos que este 

determina que todas as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes elaborem 

um plano de transportes e trânsito. A Secretaria de Mobilidade por sua vez além de 



   42

rebatizá-lo como Plano Diretor de Mobilidade (PlanMob) revela uma reformulação 

em seu próprio conteúdo. O PlanMob propõe uma reformulação do conceito: 

 
A mobilidade urbana é um atributo das cidades, relativo ao deslocamento de 
pessoas e bens no espaço urbano, utilizando para isto veículos, vias e toda 
a infraestrutura urbana. Este é um conceito bem mais abrangente do que a 
forma antiga de tratar os elementos que atuam na circulação de forma 
fragmentada ou estanque e de administrar a circulação de veículos e não de 
pessoas(BRASIL, 2012, p.15). 

 
Neste contexto, Vasconcellos (2012, p.9) observa que é fundamental 

perceber a cidade como forma de produção coletiva: 

 
A interação entre as diferentes forças e interesses dos indivíduos e das 
organizações privadas e públicas forma uma complexa rede na qual estão 
em foco não só o indivíduo, mas todo o sistema político e econômico, o 
Estado, o capital, a indústria e o comércio, os sistemas de transporte e 
trânsito, os processos migratórios e o valor da terra. 

 
As cidades são o resultado de uma relação complexa entre agentes e 

processos. Vasconcellos (2012) analisa as cidades pela forma de ocupação do 

território e a organização do sistema de mobilidade. Segundo o próprio autor em 

países mais desenvolvidos o uso do solo misto permite que a população more mais 

perto do trabalho, escola e serviços. Ao contrário, em países em desenvolvimento as 

distâncias entre trabalho, escola e serviços são maiores. 

A soma das forças e interesses dos diferentes agentes contribui para a 

complexa produção do espaço urbano. Esse quadro é observado no município de 

Jacareí quando nos deparamos com moradores que buscam a região Noroeste em 

virtude do alto custo da moradia na região central do município. Somam-se a 

distância e as más condições de manutenção das estradas.  

Pensar em mobilidade requer rever o próprio conceito de cidade, 

acrescentando a sua dimensão física, concreta e palpável a compreensão do que 

ela informa. 

O Caderno para Elaboração do PlanMob (BRASIL, 2007, p.44) aponta ainda 

que “a mobilidade é um fator essencial para todas as atividades urbanas, decisões 

afetas a ela podem trazer grandes benefícios ou prejuízo para os indivíduos, para as 

atividades econômicas ou para regiões inteiras da cidade”. 

Mondardo (2009, p.62) também salienta que “para que o espaço urbano seja 

produzido é necessário a mobilidade: mobilidade de pessoas, mobilidade de objetos, 

de ações, de representações, de ideias, de mercadorias dentre outros”. 
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Segundo Lévy (2001 apud MONDARDO, 2009, p.62) mobilidade urbana é a: 

“relação social ligada à mudança de lugar, isto é, como o conjunto de modalidades 

pelas quais os membros de uma sociedade tratam a possibilidade de eles próprios 

ou outros ocuparem sucessivamente vários lugares”. 

Observa-se aqui observar a mobilidade como uma variável para discutir a 

cidade em que vivemos, além de atentar para quem ela é produzida, a direção do 

desenvolvimento quando há e, mensurar os limites e perspectivas do planejamento 

urbano. Moura (2006, p.8) a respeito da mobilidade salienta que: 

 
Para que haja condições de mobilidade, é necessário haver a acessibilidade 
e esta envolve variáveis, como a questão da infraestrutura, sistema de 
transportes, qualidade/quantidade satisfatória do serviço oferecido, meios 
materiais para usufruí-lo (renda), etc. 

 
A falta de mobilidade evidenciada na região noroeste de Jacareí constitui um 

problema onde suas correlações relacionam-se com outros aspectos da organização 

sócioespacial local e regional.  

A exemplo do fundamentado por Moura (2006) observa-se o que na região de 

estudo o fenômeno se apresenta na mesma forma: a falta de renda obriga muitos 

migrantes a buscarem a área rural de Jacareí pelo baixo valor do aluguel ou mesmo 

na troca de trabalho por moradia.   

Segundo Santos (1988, p.56), a menor renda motiva a migração definitiva em 

direção aos maiores centros onde “quem pode, como já mencionamos, vai consumir 

e volta ao lugar de origem. Quem não pode locomover-se periodicamente, vai e fica.” 

Podemos observar a nova hierarquia urbana mencionada por Santos (1988, 

p.56) onde “naturalmente, os que fazem essas viagens de consumação são os que 

dispõem de mobilidade. Essa mobilidade no território é, aliás, negada aos que 

dispõem de menos renda”. 

Gregori (2013, p.239) ressalta a importante relação dos transportes coletivos 

urbanos e a mobilidade: 

 
Destaque-se que a mobilidade aqui utilizada abrange tanto a mobilidade 
física medida, entre outros índices, pelo número de viagens/dia, bem como 
a chamada mobilidade social, que permite que o cidadão caminhe de uma 
classe social para outra no que diz respeito à renda, ao maior nível 
educacional, ao acesso a bens e serviços culturais e de saúde, bem como 
ao consumo em geral. Ou seja, naquilo que numa sociedade de classes 
como a nossa se chama simplificadamente de melhorar de vida ou de 
qualidade de vida. 
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Com a crescente motorização individual imposta nas cidades pela lógica do 

consumo a circulação puramente para fins de lazer não é suficiente para desafogar 

o anunciado colapso da mobilidade urbana. Esse quadro é observado no 

apontamento de Gregori (2013, p.241) que esclarece “a mobilidade é fundamental 

para a dinâmica de história de vida, tanto a social como a física. Assim, para garantir 

a mobilidade para todos, é indispensável o transporte coletivo abundante e barato”. 

O autor afirma que os transportes são uma questão política e não uma questão 

puramente técnica como, frequentemente são entendidos seus problemas e 

eventuais soluções. 

Questões relacionadas à mobilidade são constantemente discutidas por 

diversos autores. Segundo Mondardo (2009) na visão de Vasconcelos (2001) a 

questão da mobilidade envolve a observação de variáveis condicionantes das 

pessoas e grupos sociais no exercício ou tentativa de vencer a imobilidade 

sedimentada na fragmentação da cidade. O autor aponta (MONDARDO, 2009, p.65) 

que:  

A mobilidade e a acessibilidade são uma relação complexa que permite 
analisar as diferenciações no uso e na produção do espaço urbano. Desse 
modo, a acessibilidade é entendida como a mobilidade para a realização 
das necessidades para a reprodução, ou seja, não é simplesmente 
movimentar-se, mas chegar aos destinos desejados. Nesse sentido, 
considera-se que há uma conexão entre a oferta do sistema de circulação e 
a estrutura urbana, e ela refere-se ao modo como o indivíduo pode usar o 
espaço da cidade.  

 
Continuando Mondardo (2009, p.8) esclarece que: 

 
Os fatores principais que interferem na mobilidade das pessoas são a 
renda, o gênero, a idade, a ocupação e o nível educacional. Esses fatores 
socioeconômicos diferenciam e condicionam as condições de cada pessoa 
ou grupo social de movimentar-se pelo espaço urbano. Por exemplo, 
segundo o autor, a mobilidade, em sua maioria, diminui para as pessoas de 
renda baixa, para as mulheres, para as crianças, para os idosos e para os 
que exercem funções menos qualificadas no mercado de trabalho. 

 
Vasconcellos (2001) permite alinhavar variáveis de base para essa discussão. 

A cidade, o sistema de circulação e as políticas de transporte participam da 

construção de uma teoria capaz de explicar a dinâmica de circulação da região 

Noroeste do município de Jacareí. 

Em entrevista cedida no ano de 2013 à Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP), Vasconcellos (2013) aponta que: 

 
O colapso da mobilidade urbana é evidente, penaliza as pessoas e dificulta 
seu direito de ir e vir. O transporte público sempre foi negligenciado, mas o 
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recente crescimento da frota de carros e motos só fez piorar esta situação. 
 
Sobre a mobilidade em zonas rurais, o PlanMob (BRASIL, 2007, p.62) 

esclarece que: 

 
O Brasil é um país essencialmente urbano, com mais de 80% da população 
vivendo em áreas urbanas, sendo que, nos municípios com mais de 100 mil 
habitantes, esta participação ultrapassa os 90%. Porém, apenas nas 
maiores cidades, são mais de três milhões de pessoas que residem em 
áreas rurais e que demandam trabalho, educação, saúde, transporte e 
demais serviços disponíveis no perímetro urbano. 

 
Ainda que haja predominância de residentes em áreas urbanizadas vale 

ressaltar a importância da circulação em estradas rurais e vicinais conforme o 

afirmado pelo PlanMob (BRASIL, 2007, p.62) no qual consta que: 

 
Na maior parte dos municípios, as únicas vias de acesso às zonas 
agrícolas, utilizadas tanto para o transporte das pessoas como para o 
escoamento da produção, algumas atravessando áreas de mananciais, 
reservas florestais e outros tipos de regiões de preservação ambiental. 

 
Desta forma, verifica-se a importância do direcionamento de investimentos 

voltados à mobilidade à população de um modo geral. O PlanMob (BRASIL, 2007, 

p.62) sugere ainda que: 

 
É importante que os municípios tenham um planejamento de curto, médio e 
longo prazo para a mobilidade na zona rural, detectando os problemas mais 
graves com antecedência e buscando soluções para os seus problemas. No 
que se refere à infraestrutura viária e de transportes, o planejamento da 
mobilidade deve prever diretrizes para o desenvolvimento sustentável, 
proteção ambiental, e ampliação do atendimento à população residente. 

 
Pensar em transporte e mobilidade requer repensar o território municipal 

considerando seus limites e a própria complexidade das relações que ocorrem entre 

o meio urbano e o meio rural.  

 

3.4 Dinâmicas Urbano-Rurais  

 

Conforme já apontado por Toledo, Souza e Gomes (2014), os problemas da 

circulação em meio rural interferem diretamente nas condições de acessibilidade 

social dos habitantes dessas áreas. Em municípios onde a expansão da urbanização 

se dá de forma especulativa, dispersa e fragmentada, e sem o perímetro urbano 

instituído por lei, como em Jacareí, tais problemas facilmente passam 

despercebidos. 
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Em face de difícil tarefa de definição do urbano no mundo contemporâneo 

Monte-Mór (2006, p.10) descreve que “Ao contrário, cada vez mais as fronteiras 

entre o espaço urbano e o rural são difusas e de difícil identificação”. Continuando 

Mór afirma que: 

 
[...] cada vez mais as fronteiras entre espaço urbano e rural são difusas e de 
difícil identificação. Legalmente, no Brasil, as cidades são definidas pelos 
perímetros urbanos das sedes municipais, e os territórios e populações 
considerados urbanizados incluem os perímetros das vilas, sedes dos 
distritos municipais. 

 
Miranda (2002, p.22) ao discutir em sua tese as diferenciações entre o urbano 

e o rural aponta que: 

 
A forte vinculação entre os processos de industrialização e terciarização da 
economia e a urbanização característica das décadas de 1960 e 1970 
experimentou alterações importantes a partir de meados da década de 
1980. Desde então, a vinculação entre rural e agricultura, e entre cidade e 
indústria, já não é tão nítida.  

 
Diante da complexidade de se definir áreas rurais e urbanas, Miranda 

esclarece que em alguns países instituições responsáveis pela apropriação e 

divulgação de dados censitários tem criado novas classificações espaciais a fim de 

divulgar de modo mais preciso as informações e suas respectivas áreas. A esse 

respeito Miranda (2012, p.18) esclarece: 

 
Várias instituições responsáveis tanto pelas estatísticas como pelas políticas 
territoriais de diversos países têm procurado contornar alguns destes 
problemas através da criação de categorias intermediárias como "peri-
urbano, semi-rural, campo urbanizado, novo rural". 

 
A exemplo disso Miranda (2002, p.18) cita o instituto francês, Institut National 

de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), o qual criou a categoria 

periurbano para designar comunidades rurais localizadas em volta de cidades. Tal 

categoria é definida como: 

 
O rural é restrito a comunidades com menos de 2.000 habitantes em áreas 
contíguas e sem qualquer indústria relevante. Nessa perspectiva as áreas 
peri-urbanas podem crescer não apenas pelo deslocamento dos rurais para 
essas áreas mas também pelo deslocamento dos urbanos que preferem 
morar longe do centro. E as áreas rurais, pela própria definição, só podem ir 
perdendo população e emprego, porque para ser classificado como rural 
não pode haver indústria. 

 
No Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) definiu 

algumas categorias espaciais para o trabalho e divulgação de dados censitários. 

Para esse fim o IBGE (1996) define “como situação urbana consideram-se as áreas 
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correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às 

áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses 

limites”. 

Referente ao perímetro urbano, em seu estudo, Miranda (2002, p.18) afirma 

ser a Lei do Plano Diretor, o instrumento utilizado para estabelecer “diretrizes gerais 

de uso e ocupação do solo de todo o território do município”. Com relação ao 

perímetro urbano, a autora diz: 

 
Sabemos que, na prática, primeiro, ainda existem muitos municípios no país 
que não possuem Lei de Perímetro Urbano, e segundo, que as definições 
contidas nos Planos Diretores quanto à legislação de uso e ocupação do 
solo se restringem à zona urbana. 

 
A investigação dos termos “urbanidade” e “urbanização” levou Tassara (2007, 

p.3) à compreensão do momento urbano contemporâneo tendo como referencial a 

história da urbanização europeia. Em seu estudo a autora identificou a existência de 

duas expressões que indicam realidades distintas: urbanidade e periurbanidade.  

Para Tassara (2007, p.4):  

 
Periurbanos seriam os tipos de modelos (dos quais os seres humanos 
seriam substrato) que giram, que gravitam em torno de uma representação 
hegemônica da urbanidade ou que dela se distinguem, emergindo das 
diferenças culturais. 

 
Nessa discussão torna-se fundamental entender a relação entre o valor de 

uso da terra e ocupação dessas áreas. Referente à questão da moradia, percebe-se 

que as áreas periurbanas em geral são procuradas para fixação de moradia por 

populações de rendas mais baixas, ao mesmo tempo em que tais áreas são 

escolhidas por aqueles que tendo renda elevada, e vivendo em grandes centros 

urbanos, adotam as zonas periurbanas para fins de lazer escolhendo-as para o 

estabelecimento de segunda residência. Silva (1997) aponta essa tendência 

relacionando-a ao crescimento das cidades: 
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Demanda da população rural não agrícola de altas rendas por áreas de 
lazer e/ou segunda residência (casas de campo e de veraneio, chácaras de 
recreio, bem como pelos serviços a elas relacionados (caseiros, jardineiros, 
empregados domésticos, etc.); demanda da população urbana de baixa 
renda por terrenos para autoconstrução de suas moradias em áreas rurais 
situadas nas cercanias das cidades mas que já possuem infra-estrutura 
mínima de transporte e serviços públicos, como água e luz elétrica; 
demanda por terras não agrícolas por parte de indústrias e empresas 
prestadoras de serviços que buscam o meio rural como alternativa favorável 
de locação para fugir das externalidades negativas dos grandes centros 
urbanos (condições de tráfego, poluição, etc.). 

 
Para Moura Filho (2010), o território deixa de ser referencial estático quando 

fundado na velha dicotomia campo e cidade. O território municipal organiza-se 

essencialmente pelas dinâmicas urbano-rurais que, por isso, não podem ser tratadas 

de forma dissociada. Essa complementaridade entre mundo urbano e rural é 

fundamental para a integração social e a extensão dos direitos a todos os cidadãos, 

independentemente do local onde vivem. 

A reflexão sobre dinâmicas urbano-rurais e questões do planejamento 

territorial ligadas, sobretudo, aos principais instrumentos regulatórios de 

intervenções no âmbito municipal (Plano Diretor e o Estatuto da Cidade) é edificada 

a partir da obra de Mouro Filho (2010, p.4) que aponta a influência que a zona 

urbana exerce na zona rural.  

 

É na interpretação da natureza daqueles requisitos a serem preenchidos 
que reside a efetivação da mudança de paradigma - ou, no mínimo, 
desmistificação da dicotomia urbano/rural - na elaboração de políticas 
públicas para o desenvolvimento do espaço como um todo, passando-se a 
uma abordagem muito mais territorial do que setorial, no sentido da 
dinamicidade do primeiro aspecto, ou seja, não é por estar no campo que o 
homem é menos cidadão, sujeito, pois, de direitos fundamentais típicos dos 
aglomerados urbanos.  

 

O estudo de Moura Filho (2010) convida-nos a refletir sobre a influência do 

urbano na região noroeste de Jacareí e abre a discussão a respeito do Estatuto da 

Cidade. Sendo assim, o território municipal organiza-se essencialmente pelas 

dinâmicas urbano-rurais que, por isso, não podem ser tratadas de forma dissociada. 

Essa complementaridade entre mundo urbano e rural é fundamental para a 

integração social e a extensão dos direitos a todos os cidadãos, independentemente 

do local onde vivem. 

No caso do município de Jacareí, se o perímetro urbano é definido por 

vontades político-administrativas, e tem a função de controlar a expansão urbana 

pela pressão dos interesses imobiliários anti-sociais, sua ausência pode favorecer a 
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apropriação e desenvolvimento de atividades econômicas indevidos à área rural. Tal 

problemática é citada no Plano Diretor de Ordenamento Territorial da Prefeitura 

Municipal de Jacareí (JACAREÍ, 2002, p.5) o qual esclarece: 

 
O território de Jacareí é muito vasto e não há definição de um perímetro 
urbano que controle o seu crescimento. Esta ausência facilita a pressão 
imobiliária tanto em áreas de vocação agropastoril como de interesse 
ambiental; 

 
Representativa a essa questão é a instalação de condomínios de segunda 

residência tal como o Pedra Branca, entre os eixos das Rodovias Presidente Dutra e 

Rodovia Dom Pedro I, bem como, em áreas adjacentes a represa de Igaratá, 

confirmando o retratado no Macrozoneamento Municipal (Anexo L) no qual os dados 

revelam a intenção de continuidade desse quadro. 

 

3.5 Dinâmicas de Uso e Ocupação do Solo e Acessibilidade Física e Social na 

Área de Estudo 

 
 

As visitas e primeiros relatos obtidos com as entrevistas concedidas pelos 

moradores e transeuntes sobre as relações entre o ordenamento territorial e o 

sistema de circulação de Jacareí, a fim de melhor contextualizar e compreender a 

situação socioespacial da Região do Parateí do Meio.     

Nesse sentido, para realizar uma leitura do atual sistema viário municipal de 

Jacareí buscou-se, primeiramente, a descrição de Ab’Saber (1969, p.6) a respeito 

das limitações físicas locais. Segundo o autor “entre as vertentes dos morros 

mamelonizados e o Paraíba, a jusante de Jacareí, apertam-se diversas vias de 

circulação (estrada de rodagem, estrada de ferro), em uma faixa de menos de 150 

metros de largura”. 

Titarelli (1975, p.9) também caracterizou em sua tese a individualidade 

geográfica do Vale do Parateí dizendo que: 

 
Sua posição distante dos municípios de Arujá, Santa Isabel, Guararema, 
Moji das Cruzes e Jacareí, havia sido “compensada” entre os anos de 1940 
e 1950 com a instalação da Via Dutra e a Variante Ferroviária da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, respectivamente, duas grandes artérias que ligam 
dois grandes centros do País, Rio de Janeiro e São Paulo.  

 

O Vale do Parateí, sob o ponto de vista da circulação, constitui um verdadeiro 

corredor de passagem. Seu rio, o Parateí, considerado secundário em suas 
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modestas dimensões, sofre há mais de três décadas com constantes problemas de 

enchentes, tais como o arrastar de pontes e o cerceamento da Estrada Velha Santa 

Isabel-Jacareí, que liga bairros rurais dessas cidades. Por essa estrada já passaram 

tropas de bois. Nos dias de hoje, além da população rural local, circulam cavaleiros 

em romaria rumo à cidade de Aparecida, ciclistas a passeio e outros transeuntes. 

Em estudo (MULLER, 1969) demonstrou que o processo de industrialização 

no Vale do Paraíba não se processou com igual intensidade nas várias cidades da 

região. Essas cidades não foram afetadas igualmente pelas várias etapas do 

desenvolvimento industrial, seja pelo desenvolvimento não homogêneo ou por não 

apresentarem as mesmas características de composição industrial. A autora 

esclarece que as cidades localizadas fora do eixo principal de circulação ficam em 

situação de inferioridade, comparável à do Vale Superior: assim, na área cortada 

pela antiga estrada Rio-São Paulo, no extremo oriental da região, os centros 

urbanos são pouco industrializados. Dentro das áreas marginais, em relação ao eixo 

principal de circulação do Vale Médio, observa-se que Santa Isabel não apresentou 

nada além de um modesto desenvolvimento industrial. 

Já o estudo realizado em 1971 pelo Consórcio de Desenvolvimento do Vale 

do Paraíba (CODIVAP) buscou reunir os conhecimentos e os dados da já observada 

ocupação do solo e do transporte como base para avaliar as polarizações. Neste, 

Santa Isabel, Arujá e Guararema compunham a Quarta Sub-Região e foram isoladas 

por serem consideradas componentes da Grande São Paulo. No estudo 

(CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO PARAÍBA, 

SERRA DA MANTIQUEIRA E LITORAL NORTE, 1972, p.133) consta que “a 

influência polarizadora da Grande São Paulo vai certamente, e de forma bastante 

direta, até Guaratinguetá e determina muito do desenvolvimento até São José dos 

Campos”. 

No levantamento, baseado no número de viagens diárias de transporte 

público realizadas com a capital, Santa Isabel é apontada como região polarizada 

por São Paulo, porém, igualmente por Jacareí além de bastante vinculada a Arujá. O 

relatório ainda previa que a iminência da construção do oleoduto São Sebastião-

Paulínia e o término da Estrada Campinas-Jacareí (Rodovia Dom Pedro I) 

aumentaria a ocupação do solo apontando assim a intensificação de novos vetores 

sobre o antigo espaço. Mesmo após a ligação do Vale do Paraíba com a região de 
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Campinas, com a inauguração do primeiro trecho da Rodovia Dom Pedro I, na 

década de 1970, Santa Isabel continuou isolada. 

Considerando o modelo de desenvolvimento desigual implementado no País, 

orientado por uma perspectiva exclusivamente econômica e ambientalmente não 

sustentável, Ronca e Vitale (2004, p.135) esclarece que “não é raro constatar que 

cidades ou localidades distantes dos eixos de circulação mais importantes 

permanecem, ainda hoje, na ótica socioeconômica, em situação mais 

desfavorecida”.   

Em busca do direito à cidadania somos convidados a rever o bem-estar da 

humanidade observado por Harvey (2013, p.1) ao refletir sobre o espantoso ritmo de 

urbanização nos últimos 100 anos. A lógica hegemônica capitalista definiu modelos 

dominantes de legalidade e de ação do Estado onde a própria vida urbana virou 

mercadoria. Como resultado o autor aponta que: 

 
O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso aos 
recursos urbanos: é um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. 
Além disso, é um direito coletivo, e não individual, já que essa 
transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar 
os processos de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as nossas 
cidades, e a nós mesmos, é, a meu ver, um dos nossos direitos humanos 
mais preciosos e ao mesmo tempo mais negligenciados. 

 
O Direito aos equipamentos básicos e ao lazer tornou-se um produto, 

substituindo seu valor de uso pelo valor de mercado. Lefebvre (2008, p.12) aponta 

que “a própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 

irreversível da direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na 

direção dos produtos”.  

O valor da terra passa ter valor de mercado, perdendo ao valor de uso, o 

direito ao conjunto do que se chama de urbano - direito à urbanidade. O que se 

forma é um urbanismo que se mostra contra o sentido da urbanidade. Através dessa 

ótica investiga-se o direito à circulação que é parte do direito à cidade, e no caso do 

estudo, as dificuldades de transposição do Rio Parateí impostas pela nova 

organização do território. Toledo e Moreira (2014, p.5) observam que “o que se 

forma é um urbanismo que se mostra contra o sentido da urbanidade”. 

A região de estudo - áreas de atividade rural dos municípios de Santa Isabel e 

Jacareí - vem passando nas últimas três décadas por um processo de 

marginalização da cadeia produtiva implantada pelas indústrias situadas nas 

margens da rodovia Presidente Dutra.  
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Essas áreas de antiga produção rural tem sido relegadas pelas 

administrações municipais, fato que se expressa a falta de manutenção das estradas 

vicinais a exemplo da queda de pontes nos bairros Figueira em Jacareí, Parateí em 

Santa Isabel, devido a fatores de ordem naturais cujas quedas aconteceram 

respectivamente, em 1986 e 2010. Desde então, não houve nenhuma ação por parte 

do poder público no sentido de restaurar as ligações do bairro Parateí do Meio, em 

Jacareí, com os municípios de Guararema e Santa Isabel, restringindo as 

possibilidades de acesso através de vias secundárias, como é o caso da Estrada 

Velha Jacareí-Santa Isabel também a Estrada Brotas próximo ao município de 

Igaratá. 

Face à problemática da Região do Parateí do Meio e o processo que a 

conduziu a atual situação somos levados à reflexão e ao resgate do ideal voltado 

para a sociedade da justiça social. Quiçá a cidade possa representar o espaço do 

cidadão. 
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4  CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-GEOGRÁFICA E CONFIGURAÇÃO 
SÓCIO-ESPACIAL URBANO RURAL DO PARATEÍ DO MEIO EM JACAREÍ 

 

Para entender a dinâmica de circulação da região do Parateí do Meio, é preciso 

considerar, sob o ponto de vista histórico e geográfico, as relações entre o sistema 

viário que constitui a base física da circulação terrestre e a organização territorial de 

Jacareí no contexto urbano-regional do Vale do Rio Paraíba, a fim de contextualizá-

la e de compreender a atual situação socioespacial que a define. Para isso, uma 

caracterização histórica e geográfica pode ser elaborada para ressaltar as 

problemáticas de ordem hidrográfica, geomorfológica, humana e ambiental ligadas, 

direta ou indiretamente, ao problema da circulação. 

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que o potencial de acessibilidade 

física dado pelo sistema dos caminhos históricos condiciona os processos de 

povoamento, urbanização e desenvolvimento regional e local. 

A seção traz, em síntese, a formação do sistema viário como elemento 

responsável pela organização territorial e a constituição da rede urbana no Vale do 

Paraíba; ressalta a singularidade geográfica da área de estudo alicerçado por 

geógrafos que investigaram o corredor de passagem do Vale do Paraíba paulista e, 

em particular o Vale do Parateí; traz apontamentos do sistema viário regional como 

elemento primordial para entender a acessibilidade dos moradores do Parateí do 

Meio e, ainda, refere-se ao estabelecimento de núcleos de colonos japoneses na 

segunda metade do século XX, que colaboraram para uma nova organização da 

paisagem na Região Noroeste de Jacareí.  

 

4.1  Caracterização Histórica 

 

Reis Filho (1997, p.19) descreve que “o mais antigo dos caminhos para as 

Minas ligava São Paulo à Freguesia da Escada, às margens do rio Paraíba, de onde 

partiam as canoas, até chegar à região de Lorena e Cachoeira, onde começavam as 

trilhas que davam acesso às Minas”, (figura 4).  
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Figura 4 - Jacareí na rota do mais antigo dos caminhos. 

 
Fonte: Reis Filho (1997, p.18) 15. 

 

Novos caminhos foram surgindo pouco a pouco ligando propriedades rurais a 

diferentes localidades, e com a descoberta do ouro em Minas Gerais, uma rede de 

pequenas vias de transporte de mercadorias já havia sido formada a partir de São 

Paulo. 

A circulação por Jacareí constituía um desafio, desde a antiga vila de Nossa 

Senhora da Conceição do Paraíba. Para Hollanda e Maia (1975, p.18) uma das 

razões para justificar a criação da localidade seria o tráfego dificultoso na região 

montanhosa com “Moji”, que recebeu o nome de “sete pecados mortais”.  

Partindo do estudo das vias de penetração da capital em direção ao Vale do 

Paraíba é possível situar referências gerais sobre as atuais vias de circulação entre 

Santa Isabel e Jacareí, abarcando, sobretudo, o eixo de circulação compreendido 

pela Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí, na região do Parateí do Meio.  

No estudo da formação dos múltiplos territórios em Guarulhos – que faz 

fronteira a Nordeste com Santa Isabel – Santos (2006, p.52) observa que a situação 

espacial: 

                                                           
15 Recorte de Mapa da Capitania de São Paulo e seu sertão, Século XVIII. Delineado por Francisco 
Tosi Columbina - Mostra as estradas para transporte por muares do século XVIII – Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro. 
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Propiciou ao município tornar-se um território cortado por caminhos e 
estradas (vicinais e de penetração) que constituíram não só paradas, 
pousos e entrepostos para aqueles que chegavam e saiam de São Paulo, 
atingindo pontos distantes como o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso (Cuiabá), mas também aquelas que faziam 
diferentes localidades internas ao seu território e entre aquelas que faziam 
fronteiras com suas divisas.  

 

Respaldado pela historiografia sobre Guarulhos e São Paulo, aliada às 

fotografias e plantas mais antigas dos municípios, Santos (2006) destaca também, a 

existência de duas estradas internas: “Estrada da Conceição” e a “Estrada Geral”. 

Essas estradas foram importantes por sua extensão, quantidade de ramais e o 

próprio estabelecimento de vias de acesso e transporte de cargas e tropas, sendo 

evidentes até os dias atuais. Em particular a Estrada Geral, partia da sede do 

município de Guarulhos passando pelo atual Bairro do Bonsucesso, continuando até 

Arujá a caminho do Rio de Janeiro. Esse trajeto aberto aproximadamente em 1600 

viria a servir mais tarde às minas de ouro localizadas no sertão das Gerais, 

propiciando o surgimento de ramais e a sequência de caminhos que passavam 

pelos atuais municípios de Arujá e Santa Isabel prosseguindo até o Rio de Janeiro. 

Essas estradas e caminhos possuíam por sua vez pontos de parada e 

passagem, constituíam e fortaleciam núcleos de entrepostos e povoações 

responsáveis por formarem alguns dos bairros do atual município de Guarulhos e 

outras localidades fora deste, como Nazaré Paulista, Santa Isabel, Mairiporã e 

Itaquaquecetuba. 

A historiografia tradicional de Guarulhos destaca características decorrentes 

da localização demonstrando que Guarulhos servia ao desenvolvimento de São 

Paulo. Romão e Noronha (1980, apud SANTOS, 2006, p.9) ressaltam que a vida de 

Guarulhos “sempre esteve presa, visceralmente à da capital como centro irradiador 

das primeiras estradas que demandavam o sertão bruto (...)”. No entanto, através de 

uma série de documentos fotográficos Santos (2006, p.54) observa que vários 

espaços de Guarulhos constituíram-se “por meio de rede de sociabilidades locais, 

internas a esse município e as suas proximidades, que não derivavam diretamente 

de uma situação de dependência em relação a São Paulo”. O autor localizou na 

documentação pública municipal – Código de Posturas Municipais de 1911 - várias 

citações e uma contínua atenção de verbas para a manutenção desses percursos, 

em particular os que ligavam Guarulhos diretamente ao centro de São Paulo, a 

Bonsucesso, aos municípios vizinhos e até áreas mais distantes como o Rio de 



   56

Janeiro, fato que senão incluía as terras de Santa Isabel pelo menos davam indícios 

de interesse São Paulo de Piratininga na manutenção daquelas trilhas. 

Aziz Ab’Sáber (1951, p.1) identificou que em torno da metrópole paulista 

existiam determinadas áreas tipicamente rurais que viviam “mais ou menos à 

margem” com fracas relações com a capital do Estado, situada a NE da cidade de 

São Paulo em terras que formam o divisor das bacias do Tietê e do Paraíba do Sul. 

A descrição das paisagens rurais deste geógrafo mostra que grande parte do 

município de Santa Isabel, apesar de pertencer à bacia hidrográfica do médio vale 

superior do Paraíba, com solos em geral superiores ao da região de São Paulo e de 

fraco rendimento econômico, apresentava alguns problemas básicos nesse grupo de 

zona cristalina, entre eles, o “prolongamento natural dos subúrbios orientais da 

capital, restou na mais completa estagnação e segregação até fins do primeiro 

quartel” (AB´SABER, 1951) do século XX. Santa Isabel não viu passar por suas 

terras os trilhos da “Central do Brasil”, a rodovia São Paulo-Rio, e nem a linha de 

transmissão da “Light and Power” e do Telégrafo Nacional. 

Após a rápida passagem da produção cafeeira em seu território no século 

XIX, ficou apenas a cultura itinerante de plantações caboclas, com modesta 

produção de cereais e aguardente que escoavam até São Paulo em lotes de tropas 

que atingiam a capital em três dias. 

Durante a expansão e auge do café no Vale médio e superior do Paraíba, 

outra eclosão da vida urbana regional leva ao surgimento de novas aglomerações 

em razão dos fluxos de pessoas vindas de Minas e do litoral, das ferrovias, redes de 

saneamento e equipamentos públicos. Mas com a decadência do café, a região 

perde sua posição econômica na província e até as primeiras décadas do século XX, 

a urbanização diminui seu ritmo e o meio rural se despovoa e empobrece, havendo 

substituição de lavouras por pastagens.  

Com a construção da rodovia São Paulo-Igaratá em 1925 houve uma 

influência na vida da região com o advento de novos elementos como o caminhão, a 

jardineira e o automóvel, que trouxeram a redução das distâncias e intensificação 

das comunicações com a capital. Nesse momento, uma série de modificações 

estruturais atinge todos os setores da vida rural e urbana regional. Essa rodovia, de 

certa forma, supriria o isolamento de Santa Isabel em relação com a já citada ligação 

São Paulo-Rio em 1928. 
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No início da segunda metade do século XX, a abertura de novas vias veio 

novamente impactar a região reforçando as transformações mencionadas. Em 1951, 

ano da inauguração da Via Dutra, Ab’Sáber (1951, p.3) dava como certa a 

transformação da área rural de Arujá, antiga possessão de Santa Isabel, situada na 

zona suburbana de São Paulo. No ano seguinte, em 1952, entra em serviço a 

Variante Ferroviária do Parateí. A instalação das duas vias de comunicação “das 

mais importantes do sudeste do país” trouxe como consequência, o início de 

atividades de companhias de terras e loteamentos na região com a compra e venda 

de glebas e lotes. 

As observações de Ab’Saber (1951) contribuem para compreender o quadro 

de isolamento ainda hoje presente na região do Parateí do Meio, ainda que tal 

situação apresente elementos sugestivos de periurbanidade, assunto também 

abordado nessa seção. 

Müller (1969) demonstrou que o processo de industrialização no Vale do 

Paraíba não se processou com igual intensidade nas várias cidades da região. 

Essas cidades não foram afetadas igualmente pelas várias etapas do 

desenvolvimento industrial, seja pelo desenvolvimento não homogêneo ou por não 

apresentarem as mesmas características de composição industrial. A autora aponta 

que “as cidades localizadas fora do eixo principal de circulação” ficam em situação 

de inferioridade, comparável à do Vale Superior: assim, na área cortada pela antiga 

estrada Rio-São Paulo, no extremo oriental da região, os centros urbanos são pouco 

industrializados. Dentro das áreas marginais, em relação ao eixo principal de 

circulação do Vale Médio, observa-se que Santa Isabel não apresentou nada além 

de um modesto desenvolvimento industrial. 

Iniciada a industrialização e dado o crescimento e concentração dos centros 

urbanos no vale médio, a linearidade da organização do espaço regional tende a ser 

reforçada pela configuração em paralelo do rio com a ferrovia Central do Brasil e a 

antiga rodovia que unia São Paulo ao Rio de Janeiro e, ainda mais, a partir dos anos 

50, com a Rodovia Presidente Dutra. Impulsionada pela ideologia da modernização 

nacional e do planejamento estatal, essa urbanização ao redor do eixo Dutra 

acentua-se cada vez até os anos 70, com o aumento demográfico e o 

redimensionamento funcional e morfológico dos centros urbanos aí localizados, 

afetando negativamente o desenvolvimento das cidades mais distantes deste eixo 

principal. 
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Entende-se que a hierarquização dos centros urbanos pelo sistema de 

circulação regional e a força de regionalização que os sistemas de engenharia 

tendem a desencadear Silva Neto (2003), sobretudo em tempos de globalização, 

quando a integração territorial adquire outro significado com a incorporação de 

novas tecnologias nas dinâmicas econômicas e sociais. Analisado por Silva Neto 

(2002) trata-se do espraiamento do “fenômeno técnico-econômico”, a leste da 

metrópole paulista, criando territórios do novo mercado ao longo da Dutra e nas 

imediações da Rodovia Carvalho Pinto e o consequente acirramento das 

desigualdades frente aos centros urbanos ou localidades que não reúnem as 

condições desejáveis para a reprodução do espaço capitalista. 

Essa tendência ao mantenimento de espaços marginais também se verifica 

hoje de forma diferenciada ou em menor grau, junto à via litorânea e estradas 

transversais mais importantes da região, que se implantaram sobre antigos 

caminhos ou em suas proximidades: as rodovias Dom Pedro, Tamoios e Floriano 

Rodrigues Pinheiro, que estabeleceram melhor acesso, já nos anos 80, 

respectivamente, à região de Campinas, ao litoral norte paulista e à região da Serra 

da Mantiqueira. 

 

4.2  Caracterização Geográfica da Área de Estudo 

 
Para ressaltar a singularidade geográfica da área de estudo, referências serão 

feitas às descrições de pesquisadores Saber, Petrone, Muller, que estudaram o 

corredor de passagem do Vale do Paraíba paulista e, em particular, o Vale do 

Parateí, que se define geograficamente como um divisor da Bacia Hidrográfica de 

Taubaté e a Bacia de São Paulo. 

Na busca de compreender o significado histórico do atual sistema viário 

municipal encontramos em Ab’Saber (1958, p.88) o relato de que “ferrovias, rodovias 

e agrupamentos de cidades ficaram tradicionalmente confinados à margem direita do 

rio, seguindo a faixa mais larga e contínua das colinas tabulares suavizadas”. Nessa 

margem, ficava a maior largura e relevo para as colinas sedimentares desde Jacareí 

até Aparecida, e de Guaratinguetá até Cachoeira Paulista. 

Pasquale Petrone (1967) ao retratar as Regiões e Paisagens do Estado de São 

Paulo observou que o Vale do Paraíba apresenta-se como um corredor de 

circulação formado pela calha fluvial do Rio Paraíba. 
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Petrone aponta que esse corredor de circulação (1967, p.54) propiciou: 

 
A definição de um rosário de cidades dispostas a distâncias regulares umas 
das outras e todas próximas do rio (Jacareí, São José dos Campos, 
Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, 
Cachoeira, Queluz). 

 
Ao retratar o fato urbano no Vale do Paraíba e seus problemas gerais e 

específicos, Müller (1969, p.348) aponta que “era de se esperar, não por força de 

determinismo geográfico, mas exatamente, face às suas maiores possibilidades, que 

o vale médio, o grande "corredor" da circulação, se tornasse o eixo básico de toda a 

vida regional”. 

A individualidade regional da bacia hidrográfica do Parateí apontada em 

estudos do Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) incentivou a 

busca de recuperação de informações complementares para o entendimento do 

problema de circulação no Vale do Parateí. 

Nesse contexto de estudos, destaca-se a tese de doutoramento de Titarelli 

(1975). A partir da década de 1920, diz o autor, iniciou o processo de 

desflorestamento da região e com a Segunda Guerra Mundial, o mesmo se 

intensifica em virtude principalmente da indústria de carvão vegetal. Após essa etapa 

a pecuária extensiva colaborou para a substituição da floresta e da cultura cabocla 

itinerante. 

O mesmo autor menciona ainda que a posição marginal do Vale do Parateí aos 

municípios de Arujá, Santa Isabel, Guararema, Mogi das Cruzes e Jacareí, foi 

compensada nas décadas de 1940-1950 com a instalação da Rodovia Presidente 

Dutra e a Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), “reforçando também no ponto 

de vista da circulação, as suas características de um verdadeiro corredor e zona de 

passagem” (TITARELLI, 1975, p.9). 

A proximidade com a Grande São Paulo e a ocupação de quase duzentos anos 

da região foram responsáveis pelas alterações da paisagem do Vale do Parateí, 

incluindo os municípios de Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Jacareí. Para o autor a 

intervenção do homem alterou o quadro natural ''desmatando vertentes, explorando 

pedreiras, olarias e portos de areia, escavando e irrigando setores de várzeas, 

canalizando cursos d'água'' (TITARELLI, 1975, p.9). 
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Destacou (TITARELLI, 1975, p.11) também o caráter de individualização do 

Vale do Parateí. Primeiro em função da presença maciça e alinhada de terrenos 

cristalinos da margem esquerda e também:  

 
A falta de proporção entre o porte do rio “de dimensões modestas, e a 
importância tectônica e sedimentar da área por ele drenada, que representa 
verdadeiramente a continuação do vale médio do Paraíba na direção da 
Bacia de São Paulo. 

 
Relacionado à bacia hidrográfica, cita mais uma originalidade da região 

(TITARELLI, 1975, p.9): 

 
Estar entre as duas principais bacias de compartimento de planalto do 
território paulista, englobando a extremidade sudoeste da Bacia de Taubaté, 
oferecendo uma variada gama de problemas e feições a serem focalizados, 
principalmente os referentes à possível ligação das bacias. 

 
Diante dos problemas relacionados pelo autor é importante mencionar 

(TITARELLI, 1975, p.10) que o Vale do Parateí estava: 

 
Dividido entre tantos municípios e disposto marginalmente a todos eles, tem 
sérios problemas relativos à sua ocupação, problemas que envolvem 
soluções de conjunto de planejamento global, só mais recentemente 
encetados pelo Serviço do Vale do Paraíba, que tenta coordenar os 
esforços nesta área de jurisdição tão fragmentária. 

 
Considerando ainda as informações sobre a natureza geomorfológica do Vale 

do Paratei encontradas em Coltrinari, Nakashima e Queiroz Neto (1984), vale 

mencionar o estimulo a alguma futura investigação sobre a hipótese de que o “cair 

de pontes” pelas enchentes ocorridas nessas últimas três décadas possa, em 

alguma medida, se relacionar à singularidade da região conforme caracterização a 

seguir.  

A reflexão vem alertar o próprio poder público quanto à circunspeção 

necessária diante de quaisquer iniciativas que venham a ocorrer, ao executar obras 

de ligação.  

Conforme a figura 5 estudos anteriores relacionados à falha geológica do 

Parateí demonstram que o recorte se dá aproximadamente na área definida para 

investigação: Região Noroeste de Jacareí.  
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Figura 5 - Folha topográfica de Santa Isabel. 

 
Fonte: Coltrinari, Nakashima e Queiroz Neto (1984, p.7). 

 

Com as características geológicas apontadas por Coltrinari, Nakashima e 

Queiroz Neto (1984, p.18) observou-se que: 

 
Na base de depósitos, a estrutura maciça associada aos troncos, parece 
relacionar-se a contribuições laterais em períodos de fortes enchentes. As 
estratificações cruzadas e os nódulos de argila do pacote superior estariam 
indicando depósitos de corrente em canais fluviais meandrantes da planície 
aluvial, com zonas laterais de fluxo de baixa energia. Nessas áreas teria 
ocorrido, sedimentação de materiais finos e de detritos orgânicos de menor 
dimensão. 

 
A ruptura no eixo da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel com a queda de ponte 

em meados dos anos 80 se deu entre os cortes A-B- Sociedade do Parateí e Corte 

C-D – Fazenda José Ferreira Borges (figura 7) em razão de fortes chuvas. 

Observando os cortes na figura 6 pode-se evidenciar uma estrutura geológica 

formada por superfícies do Pré-Cambriano e Quaternário que, por hipótese, colabora 

para aumentar a vulnerabilidade na edificação de pontes na região. Tem-se uma 

área de material de deposição e não de material consolidado. Este último permitiria 

uma melhor fundação de sapatas de pontes edificadas. 
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Figura 6 - Corte da folha topográfica de Santa Isabel. 

 
Fonte: Coltrinari, Nakashima e Queiroz Neto (1984, p.7). 

 

Pode-se enumerar assim uma soma de fatores responsáveis pelas rupturas no 

eixo de transposição do rio Parateí entre as cidades de Jacareí, Santa Isabel e Mogi 

das Cruzes ao longo das últimas três décadas. 

Em face desta ampla caracterização da região de estudo em seu contexto 

regional e local, nas próximas seções, os problemas de acessibilidade física e social 

que batem à porta da população, bem como a responsabilidade do poder 

pastapúblico local quanto ao mesmo, serão objeto de nova leitura e discussão. 

 

4.3 Configuração Sócio-Espacial da Região do Parateí do Meio 
 

O sistema viário regional é o elemento primordial para entender a 

acessibilidade dos moradores do Parateí do Meio, região Noroeste de Jacareí/SP. A 

relação entre vias e territórios adjacentes estabelece um quadro amplo para notar a 

periurbanidade dessa localidade, em sua condição fronteiriça e conflituosa 

(RANDOLPH; SOUTHERN, 2011).  

Pressupõe-se aqui que os nexos da história do povoamento e da urbanização 

do Vale do Rio Paraíba explicam a particular localização dos moradores em seu 
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preciso lugar de vida, possibilitando um entendimento desse lugar, em seu atual 

contexto de relações limítrofes com o mundo urbano-regional e sua circunstância de 

relativo isolamento socioespacial.     

Entre outras cidades que marcaram a história do espaço regional, destaca-se 

Jacareí, uma cidade de porte médio, com boa porção localizada nas imediações de 

duas importantes rodovias regionais de traçado longitudinal e com expansões 

fragmentárias do tecido urbano visíveis em diversos alcances do território municipal, 

inclusive no entroncamento destas duas rodovias com a via Dom Pedro e, ao longo 

desta, em direção a Igaratá (figura 7). É justamente por esta confluência da 

circulação rodoviária que se pode adentrar a região noroeste do município, nossa 

área de estudo. 

Figura 7 - Jacareí e as rodovias regionais. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a). 

 

Antes mesmo da existência da Dutra e Dom Pedro, já era possível chegar a 

essa porção do território pela antiga Estrada Jacareí-Santa Isabel, cujo papel 

histórico e geográfico foi destacado por Ab´Saber (1951) e o CODIVAP (1972), em 

sua relação modesta com o desenvolvimento industrial regional, a polarizado por 

São Paulo em sua função de interligação com Arujá e Jacareí. 

Com as estratégias do poder público pautadas pelo modelo de 

desenvolvimento regional industrial e científico-tecnológico e o princípio da 

seletividade espacial (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.302) na escolha das 



   64

localizações mais vantajosas, a circunstância periurbana do Parateí do Meio torna-

se ainda mais legível. 

Como mostram as figuras 8 e 9, sua localização fronteiriça se exprime por 

nexos globais que parecem poder validar a hipótese de sua periurbanidade. 

Baseando-nos pelo macrozoneamento do município, essa condição periurbana da 

região noroeste se traduz por conter parte de seu território dentro da área de 

interesse industrial. 

Além disso, na figura 9 temos a demarcação de territórios do Plano Diretor 

(JACAREÍ, 2012), para ordenamento da urbanização, sendo que a Área 2 constitui a 

área prioritária para futura expansão urbana do município e, como registra o 

documento, buscando a sustentabilidade do crescimento pela atração de grandes 

empreendimentos industriais e imobiliários. Uma grande gleba da Área 2 já está 

destinado para a implantação do polo automotivo de Jacareí que é um projeto da 

montadora chinesa Chery (ANEXO Q). 
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Figura 8 - Macrozoneamento de Jacareí, SP. 

 
 

Fonte: Adaptado de (JACAREÍ, 2012). 
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Figura 9 - Territórios demarcados no Plano Diretor do Município de Jacareí, SP. 
 

 
Fonte: Adaptado de (JACAREÍ, 2012). 
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Com o planejamento voltado exclusivamente à expansão urbana, a 

periurbanidade do Parateí do Meio significa, no mínimo, sua condição de lugar de 

reserva (porque ainda não contemplado) para futura expansão urbana planejada. 

Denota também o descaso relativo à realidade das populações dispersas em meio 

rural que, ignoradas no plano diretor, mantêm-se à margem da atenção do poder 

público, permanecendo socialmente isoladas e violadas em seus direitos 

constitucionais. 

  

4.3.1 Núcleos de Colonos Japoneses na Região do Parateí do Meio 

 

Conhecer a trajetória histórica e social da região do Parateí do meio tornou-se 

um grande desafio diante da escassez de dados no município de Jacareí. Através de 

apontamentos de moradores da região Noroeste e de dois entrevistados do poder 

público local, representantes do executivo e legislativo, chegou-se até a Associação 

Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí (Bunkyo) responsável pela edição 

de um livro organizado por Kanazawa (2004) com relatos que colaboram para 

manter viva a identidade dos bairros da Região Noroeste de Jacareí e a memória do 

próprio município. 

Na busca de suas raízes e registro da cultura de isseis e nisseis foi que 

Kanazawa (2004, p.6) documentou os caminhos da imigração japonesa em Jacareí. 

Para a historiadora: 

 
Recuperar a história por estes personagens, significa recuperar parte da 
memória de nossas vidas, significa transformar nossas atitudes, nossos 
valores, nossos hábitos, nossos comportamentos e construir uma sociedade 
melhor. 

 
A concentração dos imigrantes japoneses a Jacareí deu-se em determinadas 

regiões e/ou bairros. Kanazawa (2004, p.10) relata que foram formados núcleos ou 

colônias, sendo que “inicialmente, a maioria concentrou-se na região do Rio Abaixo. 

Mais tarde foram também se fixando em outros bairros como Tanquinho, Lambari, 

Figueira, Santana, Jamic e Takamori II”. 

Os bairros Figueira, Jamic e Jd. Santana foram formados na segunda metade 

do século XX. 

A constituição no bairro Figueira é observada por Kanazawa (2014, p.18) ao 

descrever que: 
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Em maio de 1951, Shiraishi, um representante de vendas de implementos 
agrícolas – adubo e fertilizantes – de Tupã, adquiriu terras neste bairro e 
loteou-as para moradores de Tupã e comerciantes que possuíam bancas no 
mercado. 

 

No ano de 1961 seis estudantes formados na Faculdade de Agronomia de 

Tóquio chegaram ao núcleo. Seu líder, associado à Cooperativa Agrícola de Cotia 

de Jacareí, solicitou uma área para o grupo no Bairro Santana. 

Um grupo acabou se fixando no Figueira em 1961 em área de 

aproximadamente 12 alqueires. Segundo Kanazawa (2004, p.18) nesse mesmo ano 

foi fundada a Rokuiti Nojo cuja atividade era baseada “em moldes cooperativistas de 

produção, uma espécie de agricultura em sociedade”. A primeira atividade 

desenvolvida foi a avicultura com a criação de aves de postura. Plantações de 

pêssegos, goiaba, hortaliças não deram retorno financeiro esperado. Houve 

rendimento somente com o cultivo de abóbora seca e melancia. 

A Fazenda recebeu estagiários da Tokio Nodai. Em 1968 os integrantes da 

propriedade dissolveram o empreendimento. 

Ao longo da década de 1960 chegaram outras famílias que também se 

dedicaram à avicultura. Segundo Kanazawa (2004, p.19) “todas as famílias 

associaram-se à Cooperativa Agrícola de Cotia de Jacareí”.  

A colônia Santana foi constituída em julho de 1953 onde as famílias 

dedicaram-se à avicultura.  

Na década de 1960 chegaram nesta colônia imigrantes cotiaseinens16 e filhos 

de nisseis de Itaquera. Através do Jigyodan (órgão do governo japonês) 

conseguiram adquirir terrenos. O grupo instalado contou com apoio de imigrantes 

que moravam no núcleo desde a década de 1950. 

Em maio de 1961 chagaram ao núcleo as primeiras famílias através da 

JAMIC (Imigração e Colonização Ltda.) que mais tarde constituiriam a colônia que 

levou o mesmo nome. Foi através dessa empresa que o governo japonês comprou 

uma área nesse local e loteou no Japão e no Brasil para os imigrantes que ali 

residiam.  

Os investimentos dos colonos foram financiados inicialmente pelo governo 

japonês. 

                                                           
16 Jovens imigrantes de Cotia 
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Segundo Kanazawa (2004, p.20) “ao chegarem no local, uma várzea, as 

primeiras famílias encontraram só mato e, por isso, moraram, provisoriamente, nos 

barracões [...]”. 

Os imigrantes receberam folheto com explicações do que era possível 

produzir na várzea. Isso não foi suficiente para o desenvolvimento da atividade 

agrícola com sucesso. Desconheciam o clima e a técnica de plantio, aponta a 

autora. Após o cultivo de uva por 15 anos iniciaram a produção de flores com retorno 

financeiro satisfatório. Mais tarde outras famílias desenvolveram produções de 

verduras, legumes, frutas, flores e aves. 

Todas as famílias imigrantes enfrentaram os problemas impostos pela: 

adaptação local; mudanças de hábitos; dificuldades de comunicação e falta de 

infraestrutura.  

Em 1976, a JAMIC criou um Centro de Imigração Agrícola no Brasil (JICA), 

que ofereceu treinamento aos imigrantes e seus funcionários. Atendeu mais de 

1.500 imigrantes japoneses. 

Em seu estudo “Caminhos da imigração japonesa em Jacareí” Kanazawa 

(2004, p.23) abordou também fatores relacionados a acessibilidade física dos 

primeiros imigrantes japoneses na região do Rio Abaixo: 

 

[...] enfrentaram diversos problemas, como a dificuldade de locomoção e as 
enchentes, comuns na época e que resultava em enorme prejuízo para a 
produção agrícola, os moradores dos núcleos de Santana, JAMIC, 
Tanquinho e Takamori II também enfrentaram problemas que iam desde o 
deslocamento para a cidade até os relacionando-os a fenômenos da 
natureza. [...] Até antes da construção da Rodovia D. Pedro I, as famílias 
deslocavam-se para a cidade via Santana ou Figueira, a pé, de bicicleta ou 
de carro. 

 

Relata também fenômenos naturais que afetaram a população, na Kanazawa 

(2004, p.23) relata que:  

 
Em novembro de 1970, as famílias do JAMIC, Santana, Tanquinho e 
Figueira enfrentaram um forte vendaval que atingiu as casas, os galpões, as 
plantações e granjas, postas em destroços, com milhares de aves mortas. 
Tal fato matou um imigrante no núcleo da Figueira e feriu gravemente uma 
criança, filha de imigrantes que moravam no núcleo do Jamic. 
 
 

Acrescenta Kanazawa (2004, p.24) que: “com a crise econômica que atingiu o 

Brasil, na década de 80, com o aumento do custo da ração e com o fechamento da 

Cooperativa Agrícola de Cotia, a produção avícola foi interrompida”. Alguns 
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produtores continuaram nessa atividade. Outros, aos poucos, escolheram outras 

atividades ou mesmo saíram dos respectivos bairros. 

Ao realizar um balanço das atividades nos núcleos de colonos na região 

Noroeste entre as décadas de 1950 e 1980, Kanazawa (2004, p.24) menciona que 

mesmo com outro problema relacionado no final da década de 1970, a doença “New 

Castle”17, que trouxe perda para alguns avicultores, a avicultura proporcionou retorno 

financeiro satisfatório, o que permitiu que as condições de vida melhorassem. 

No bairro do Brotas foi possível localizar um único imigrante japonês que 

chegou à Jacareí em 11 de novembro de 1963. Nascido em Nagasaki em 1945, vive 

há 52 anos em Jacareí. Em plena atividade, mantém com seus filhos e esposa o 

Pesqueiro Shimasan, responsável por atrair turistas da capital paulista e ciclistas da 

região de Jacareí, Santa Isabel e São José dos Campos.  

Desta forma, os colonos estabelecidos nos núcleos Figueira, Jardim Santana, 

Jamic e Brotas colaboraram para o estabelecimento de uma nova organização da 

paisagem da Região Noroeste de Jacareí em meio às inúmeras dificuldades 

encontradas. Dentre elas, fatores como: adaptação cultural, acessibilidade física, 

climáticos, sanitários, e determinantes mudanças econômicas estabelecidas com a 

chegada do fenômeno da globalização mundial. 

 

4.3.2  Configuração Sócio-Espacial Atual da Região do Parateí do Meio 

 

Com os levantamentos em campo, a compreensão da organização das 

paisagens do Parateí do Meio, compondo espaços diferenciados, tornou-se possível. 

A figura 10 oferece uma representação do lugar, situando as nucleações da vida 

social ali presente: o Figueira, o Jardim Santana, o Jamic e o Brotas.  

 

                                                           
17 Grifo da autora 
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Figura 10 - Bairros que compõem o Parateí do Meio. 

 
Fonte: Adaptado de  IBGE (2010a).
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O bairro é cortado pela Estrada Santa Isabel-Jacareí, com acesso pela Dutra. 

Por outro lado, chega-se ao Figueira pela antiga estrada de interligação com a 

região de Campinas (hoje integrada à via Dom Pedro) e pelas Estradas Jamic e 

Hondo Japão, por onde os veículos do transporte público também circulam. 

Como dito, o Figueira foi porta de entrada na região do Parateí do Meio. 

Cortado pelo Rio Parateí, o bairro localiza-se na divisa das bacias dos Rios Tietê e 

Paraíba do Sul, dos municípios de Guararema e Santa Isabel e, por isso, das 

regiões metropolitanas de São Paulo e do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Diante da ausência de referências do Bairro Figueira no município, seja 

através de livros e até mesmo do poder público municipal, a identidade do bairro se 

faz presente quase que somente nas falas dos moradores e em três fontes não 

necessariamente atreladas ao próprio Plano Diretor Municipal. São elas: Mapa de 

Estradas Rurais de Jacareí (figura 11), Carta Topográfica de Jacareí de 1932 (figura 

12) e a linha complementar de transporte público número 84- Figueira (Anexo H). 

 

 
Figura 11 - Estrada da Figueira. 

 
 

Fonte: Adaptado de: (JACAREÍ, 2013b). 
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Figura 12 - Representação cartográfica da localidade Figueira. 

 
Fonte: Folha Jacarehy ( DEPARTAMENTO GEOGRAPHICO E GEOLÓGICO, 1932). 

 

Recuperar a identidade dos bairros que compõem a Região Noroeste de 

Jacareí, e em particular do bairro Figueira, tornou-se um desafio desde a primeira 

visita ao campo em maio de 2013. 

No dia 31 de janeiro de 2014 foi realizada uma solicitação ao Atende Bem18 

da Prefeitura Municipal de Jacareí requerendo imagens aéreas, mapas de drenagem 

e topográfico, estradas da Unidade de Informações Territorializadas Parateí 

(EMPLASA, UIT 06/Jacareí). 

Em segundo pedido realizado à Prefeitura Municipal de Jacareí foram 

solicitadas informações do Bairro Figueira, anteriormente citado na Caracterização 

do Plano Diretor de 2002. 

A resposta do Poder Público municipal foi (ANEXO F): 

 
Favor entregar ao requerente a folha 4 e CD informando que os bairros 
oficiais do município são os que constam no Plano Diretor (ver anexo II – 
tabela 1), dos quais NÃO consta o Bairro Figueira. Assim sendo não há 
dados oficiais de um bairro que não consta no cadastro técnico municipal. 

 

                                                           
18 AtendeBem Via Rápida Empresa, é um serviço desburocratizado que concentra toda a operação 
em um só processo por meio da internet. Implantado em convênio com o Governo do Estado de São, 
a Jucesp, a Receita Federal e os órgãos licenciadores. 
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Muitos dos atuais moradores vivem no bairro toda a vida. Nessas duas 

últimas décadas um novo perfil de moradores passa a habitar o Figueira e o Jamic: 

são os moradores de fim de semana, residentes em chácaras ou donos de haras.   

O bairro apresenta uma ocupação dispersa e nele não existem equipamentos 

sociais (posto de saúde, escola) ou espaços de uso coletivo (igreja, por exemplo). As 

residências se encontram em sítios ou chácaras, e algumas são de lazer.  

Além de relatos sobre pequenas criações de cabras, existem no bairro 

grandes áreas de pastagem. Nas proximidades da via Dutra muitas placas de 

imobiliárias podem ser vistas, induzindo à suposição de tais áreas constituírem 

espaços de “engorda” especulativa na macrozona de interesse industrial, com a qual 

o Figueira também faz divisa.    

Ainda assim, e mesmo o Figueira tendo aparecido em carta de 1932 do 

Arquivo Público do Estado e no Plano Diretor de Jacareí em 2002, o bairro não 

consta hoje no cadastro municipal, podendo levar a uma perda gradual de sua 

identidade coletiva e, ainda mais, pelas ocorrências violentas relatadas.   

Outra localidade do Parateí do Meio é o Jardim Santana, localizado entre as 

vias Dom Pedro, Dutra e a Variante Ferroviária do Parateí. Faz limite com grande 

área de pastagem na direção do Figueira.  

Migrantes da região Nordeste do país residem na localidade, em razão do alto 

custo de moradia na cidade de Jacareí e, também, pela possibilidade de cultivos de 

subsistência (feijão, mandioca, verduras). Outros moradores são naturais de 

Guararema (mantendo aí laços familiares) que vieram para o bairro por causa de 

emprego em Jacareí ou para trabalhar como caseiros em propriedades da 

localidade.  

O Jardim Santana não é atendido pelo serviço de transporte público, sendo os 

moradores obrigados a deslocar-se até a Dutra para tomar ônibus municipal ou 

intermunicipal, caso não utilizem outros veículos (carro, moto, bicicleta, carroça).  

Igual ao Figueira, a ocupação é aí dispersa, com predominância de fazendas, 

sítios ou chácaras. Lá existe uma propriedade da Mitra Diocesana de São José dos 

Campos e a Capela Sant’ana. Não dispõem de posto de saúde nem escola e a 

segurança do bairro pode também ser tomada pelo estado geral de temeridade dos 

moradores, a pouca iluminação do bairro e ocorrências registradas. Aí se localiza o 

condomínio Pedra Branca ainda irregular junto à prefeitura de Jacareí.  
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Localizado na margem sul do rio Parateí, entre a Dom Pedro e o Figueira, o 

Bairro Jamic teve seu nome com a vinda de imigrantes japoneses enviados pela 

Japan Management Imigration Companhy (Jamic). Há cerca de vinte e cinco anos, o 

bairro deixa de ser produtor agrícola, possuindo hoje indústria cerâmica, que parece 

contribuir para o parcelamento do solo e a relativa maior aglomeração de edificações 

(de toda a região noroeste), podendo constituir-se como área de expansão do bairro 

urbano 22 de Abril na margem da Dom Pedro.  

O Jamic possui quatro ruas transversais à Estrada Jamic. As ruas de maior 

extensão possuem propriedades maiores destinadas a residências de fim de 

semana. As residências localizadas na margem da Estrada Jamic e em ruas menos 

extensas e mais estreitas (vielas) parecem ser de moradores fixos.  

Essa é a única localidade em que se vê esgoto a céu aberto.   

O bairro possui uma capela (sem nome) e uma sede da Assembleia de Deus, 

e também uma escola de ensino fundamental, produção de flores, granja de ovos e 

de corte, comércio de queijo e “boteco”, onde se observa uma concentração de 

jovens aos sábados.  

A escola Professora Laura Augusta de Carvalho Rosas aí presente é atendida 

pelo serviço de transporte público escolar, tendo recebido recentemente 

pavimentação asfáltica ligando a porta da escola à estrada. Além disso, a escola é 

abastecida com três caminhões pipa por semana, sendo que no geral o bairro utiliza 

poços para o abastecimento de água. 

A Estrada Jamic faz a ligação da Estrada Hondo-Japão com a Dom Pedro, e 

é o eixo principal de ligação com o Figueira e do Jamic ao centro de Jacareí. Há 

grande fluxo de trabalhadores circulando de bicicleta em direção à Dom Pedro. Nos 

sábados, observa-se uma frequência maior do transporte por micro-ônibus, além do 

transporte animal (cavalos). Existem quatro pontos de parada do transporte coletivo 

e quatro telefones públicos. Notou-se também a manifestação de jovens com idade 

entre 20 e 30 anos, dirigindo em alta velocidade pela Estrada do Jamic, com um som 

em alto volume. Mas, a segurança do bairro é considerada razoável pelos 

moradores. 

O bairro do Brotas localiza-se ao norte da região noroeste e faz divisa com o 

município de Igaratá. Mais distante do centro de Jacareí, oferece potencial para o 

turismo e lazer, sediando o pesqueiro Shimazan, que recebe visita de pessoas 

vindas dos municípios vizinhos e da capital, e cujo proprietário é um imigrante 
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japonês que mora há 50 anos no bairro. Sítios e chácaras residenciais ou de lazer, 

além, de granja e haras são aqui encontrados. A maior parte dos moradores 

entrevistados mora no bairro a vida toda, e alguns são migrantes vindos do interior 

de Minas Gerais.  

Chega-se a ele pela rodovia Dom Pedro, e a partir dele é possível chegar ao 

bairro Parateí em Guararema. Um dos entrevistados chega a caminhar sete 

quilômetros até a via Dom Pedro para utilizar o ônibus municipal que leva ao centro 

de Jacareí. 

O bairro apresenta uma ocupação dispersa e não é considerado seguro por 

vários moradores. Há relatos de assalto e outras formas de violência, incluindo 

carros incendiados e crimes de morte. 

No bairro localiza-se ainda a capela Nossa Senhora do Brotas, um alambique 

e um campo de futebol, mas não há aí linha de telefone. Quanto mais próximo da 

divisa com Igaratá as propriedades vão se tornando mais espaçadas. Já nas 

proximidades da divisa com Guararema nota-se uma circulação mais frequente de 

jovens com motocicleta. 

Com base nessa descrição da região noroeste – do lugar que a organiza e 

dos agentes e atividades que lhes atribuem significado social e funcional –, cabe 

abordar a questão da acessibilidade social de seus moradores; das dinâmicas 

relacionais que inserem o lugar em contexto mais amplo, tornando-o não 

estritamente mero ponto do espaço, mas um elo de conexão local-global e, por isso, 

uma lente através da qual em alguma medida se vê o mundo. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE NA 

PERSPECTIVA DE MORADORES E TRANSEUNTES DA REGIÃO DO PARATEÍ 

DO MEIO 

 

Esta seção descreve a estratégia adotada para a aproximação ao universo de 

entrevistados (moradores e transeuntes) da região do Parateí do Meio, descreve os 

160 Km percorridos de bicicleta ao longo de dois anos e dois meses de trabalho e 

apresenta dados e informações combinados aos resultados obtidos in loco por meio 

de leituras da paisagem e entrevistas. A cartografia elaborada permite observar o 

lugar, conforme abordado por Magnani (2002, p.11) “de perto e de dentro”, indo 

além da observação via satélite. Destaca o perfil dos moradores da região Parateí do 

Meio e suas localidades, a saber, o “bairro” do Figueira, o Jardim Santana, o Jamic e 

o Brotas, localizados em Macrozona de Destinação Industrial (MDI) e Macrozona de 

Destinação Rural (MDR) do município de Jacareí/SP. Com base no conteúdo 

resultante dos levantamentos realizados em campo, a análise apresentada 

possibilita a reflexão sobre a influência destes cerceamentos das estradas na 

acessibilidade dos moradores aos benefícios da vida social e sobre questões 

relacionadas ao planejamento urbano e regional. 

 

5.1  Descrição dos Trechos Percorridos 

 
 

Após definida a área de estudo, para o início das visitas ao campo, o 

pesquisador estabeleceu pontos de apoio ao longo da Rodovia Presidente Dutra, 

sentido Rio-São Paulo para poder percorrer de bicicleta as estradas vicinais na 

margem direita da rodovia. 

O primeiro local foi o posto da “Rede de Serviços Pachecão”, próximo à Saída 

169, para acesso à Rodovia Dom Pedro I (SP-65), município de Jacareí (figura 13). 

O local contava com posto de combustível, lanchonete, borracharia e pátio de 

estacionamento para caminhoneiros. O veículo particular passou a ficar estacionado 

neste ponto de apoio para que a aproximação com Estrada Velha Santa Isabel-

Jacareí pudesse se dar de forma mais íntima com a bicicleta: em menor velocidade, 

maior ângulo de visão, maior atenção aos sons e imagens do lugar e aos costumes 

de um universo ainda com características rurais. 
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A pesquisa adentrava em nova fase: a da coleta de dados em território 

estrangeiro, até então. Os limites do município de Jacareí e da própria Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba estavam efetivamente sendo rompidos.  

Ambos os pontos estavam próximos a dois grandes eixos de ligação do Vale 

do Paraíba. O primeiro com a Região de Campinas e, o segundo, com a região de 

Mogi das Cruzes. 

 

Figura 13 - Restaurante Pachecão. 

 
Fonte: Autor. 

 

O segundo ponto de apoio foi o “Restaurante Galeto de Ouro” a 500 metros 

antes da saída 178 - Acesso à Rodovia Ayrton Senna (SP-70), município de 

Guararema (figura 14). 
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Figura 14 - Restaurante Galeto de Ouro. 

 
Fonte: Autor. 

 

Os dez percursos realizados foram agregados em três rotas distintas. 

Correspondem aos trechos que formam a malha viária da Região Noroeste de 

Jacareí e municípios vizinhos de Guararema, Santa Isabel e conexão com Igaratá.  

A fase inicial de investigação tinha a Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí 

como eixo norteador em sua extensão horizontal. Vértice de dois grandes eixos 

formados pela Rodovia Presidente Dutra e Rodovia Dom Pedro I, tem extensão 

aproximada de 21,60 quilômetros, salvo as três interrupções em seu curso que serão 

apresentadas nesta seção. A fragmentação descoberta da antiga estrada exigiu 

nova estratégia de análise (figura 15) da dinâmica de circulação regional do Parateí 

do Meio. As vias/estradas verticais e transversais (perpendiculares ao eixo da Via 

Dutra) entre os Km’s 178 e 168 da BR-116, foram determinantes para estabelecer 

quatro grandes eixos de ligação responsáveis pela dinâmica da circulação entre os 

municípios de Jacareí, Guararema, Santa Isabel e Igaratá.  
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Figura 15 - Três grandes rotas dos percursos realizados. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a). 
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5.1.1 Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí - (Rota Nº 1) 

 

A primeira aproximação com a área de estudo foi através da Estrada Velha 

Jacareí- Santa Isabel. Após os primeiros 1,9 quilômetros às margens da Dutra, teve-

se acesso à estrada de terra (figura 16). 

 

Figura 16 - Acesso. 

 
Fonte: Autor. 

 

Na primeira bifurcação da estrada perguntada a um carroceiro sobre as 

condições da estrada até Santa Isabel, o mesmo respondeu que a circulação de 

bicicleta era possível. A ferrovia e uma pinguela sobre o Rio Parateí seriam os 

obstáculos à frente.  

A 1,5 quilômetros a frente foi identificado o Condomínio de chácaras Pedra 

Branca19. Nesse ponto, a Estrada Velha havia “desaparecido” da paisagem. Foi 

necessário prosseguir até o fim da rua deste condomínio e seguir por trilha ao 

encontro do antigo curso da Estrada Velha com a ferrovia. O condomínio e a linha 

ferroviária (figura 17) constituíram os dois primeiros obstáculos à circulação ao longo 

da (Rota Nº 1), Estrada Jacareí-Santa Isabel (JCR-095A). 

Após transpor a linha ferroviária deu-se prosseguimento ao percurso e 

levantamento da rota através da Estrada Okamura (JCR 111B) e Estrada Ophata 

(JCR 109), entre a Variante Ferroviária do Parateí e o bairro Figueira.  

                                                           
19 Condomínio de chácaras comercializadas clandestinamente no município de Jacareí. 



   82

Figura 17 - Obstáculos à circulação. 

 
Fonte: Autor. 

 

Percorridos 1,64 quilômetros, chegou-se ao entroncamento com a Estrada da 

Figueira (JCR 123) onde foram observadas ruínas de construções (figura 18). 

Segundo os moradores que ali aguardavam pelo transporte público, as ruínas 

correspondiam a uma escola e uma capela que funcionavam no local há 

aproximadamente dez anos.  

 

Figura 18 - Ruinas de escola e capela. 

 
Fonte: Autor. 
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Percorridos 2,46 quilômetros chegou-se a uma residência próxima ao Rio 

Parateí. Nesse ponto, a travessia do rio era realizada somente por pedestres ou 

ciclistas com auxílio de uma pinguela.  

De acordo com o morador (Entrevistado nº 1) uma enchente ocorrida em 1986 

havia levado a estrutura da ponte Em precárias condições, realizou-se a travessia 

sobre o leito do rio. Observa-se a ponte no Bairro Figueira arrastada pelas chuvas e 

também pelo assoreamento do Rio Parateí em decorrência da extração de areia 

praticada em suas margens (figura 19). 

 

Figura 19 - Precariedade da circulação. 

 
Fonte: Autor. 

 

Após a travessia do rio, seguiu-se até a divisa com Santa Isabel20, localizada 

a 1,35 quilômetros.  

O próximo trecho da estrada se deu até o quilômetro 1,87 após a divisa onde 

novamente, uma segunda ponte, que fora arrastada pela enchente de janeiro de 

201021, interrompia a circulação pela Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel.  

A ruptura agora, em território de Santa Isabel, tornava-se efetiva sem a 

possibilidade de desvio em razão da declividade do terreno e cobertura vegetal 

(figura 20). 

                                                           
20 Essa divisa entre Jacareí e Santa Isabel é coincidente com a divisa entre a Região Metropolitana 
da Grande São Paulo e a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
21 Na mesma ocasião da enchente que assolou a cidade de São Luiz do Paraitinga 
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Uma segunda aproximação com o eixo da Estrada Velha se deu em 21 de 

julho de 2013 através do bairro Jardim Parateí, com acesso pela saída 177, sentido 

Rio-São Paulo, em Guararema. Com auxílio de veículo particular, foram percorridos 

15 quilômetros entre o Restaurante Galeto de Ouro até o centro do município de 

Santa Isabel. 

 
Figura 20 - Precariedade na circulação em área de Santa Isabel. 

 
Fonte: Autor. 

 
 

A (Rota Nº 1), (APÊNDICE C), foi estabelecida entre a Estrada Jacareí-Santa 

Isabel (JCR-095A) da, Estrada Okamura (JCR 111B) e Estrada Ophata (JCR 109). 

No total foram percorridos 16,48 quilômetros cujo terreno apresenta elevação 

mínima de 573,56m, elevação máxima de 655,75m. 

 

5.1.2 Estrada da Figueira, Estrada Hondo Japão e Estrada Jamic - (Rota Nº 2) 

 

A segunda aproximação tinha como estratégia buscar um caminho alternativo 

para transpor o Rio Parateí na altura do bairro Figueira. Como premissa, este seria 

um trajeto independente da Rodovia Presidente Dutra onde: a) fosse permitida a 

livre circulação de meios de transporte não motorizados - seja pela tração animal 

(carroças e charretes) ou por meios de transporte de tração humana (bicicletas) – ou 

mesmo de veículos motorizados como caminhões/camionetas de pequenos 

produtores rurais; b) fosse livre de taxa de pedágio. 
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O percurso proporcionaria assim perceber a malha viária localizada áreas 

menos urbanizadas da região Noroeste do município de Jacareí, para assim, 

compreender a dinâmica estabelecida pela população local.  

A rota iniciou pelo acesso à Estrada da Figueira anterior à saída 173 da 

Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio – São Paulo (figura 21). 

 

Figura 21 - Acesso Estrada da Figueira. 

 
Fonte: Autor. 

 

O deslocamento pela Estrada da Figueira (JCR 123) foi realizado por 2,45 

quilômetros de extensão e não foram observados domicílios nesse trecho. 

Um grande entroncamento foi observado no momento em que a Estrada da 

Figueira encontra-se com o curso da Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí. Ali, um 

ponto de ônibus, o tronco cortado de uma grande árvore e ruínas faziam parte da 

paisagem (figura 22). 
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Figura 22 - Entroncamento Estrada da Figueira. 

 
Fonte: Autor. 

 

Seguindo sentido Jacareí foram percorridos mais 0,97 quilômetros até 

encontrar novo acesso para a Estrada Hondo Japão. Nesse trecho observou-se a 

presença de grande número de chácaras de lazer para fins de semana, uma 

propriedade de cultivo de flores ornamentais e uma granja de corte. A estrada 

estende-se por 1,38 quilômetros até originar outro entroncamento com o eixo da 

Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí. 

Tinha-se nesse instante outro desafio: encontrar um caminho alternativo para 

transpor o Rio Parateí. Por imagens de satélite do sistema Google Maps era possível 

observar uma ligação, porém, pouco confiável. Para isso seguiu-se à esquerda até 

percorrer 0,77 quilômetros até encontrar com uma precária ponte de madeira. Esta 

era a única maneira de conectar os moradores do Bairro Figueira à outra margem do 

Rio Parateí, dando acesso a Estrada do Mandi, e, consequentemente, ao curso 

original da Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí. Foram necessários 6,23 quilômetros 

para realizar o desvio, passar por duas cercas e uma precária ponte que suporta 

somente veículos leves (figura 23).  
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Figura 23 - Ponte alternativa ligação Figueira-Mandi. 

 
Fonte: Autor. 

 
O percurso permitiu a recalcular distâncias e reestabelecer um caminho 

alternativo não só para a transposição do Rio Parateí, como também, compreender a 

dinâmica de circulação dos dois grandes eixos de circulação através da criação de 

rotas secundárias para a mobilidade física.  

Retomando ao entroncamento da Estrada da Figueira com o eixo da Estrada 

Velha Santa Isabel-Jacareí, seguiu-se pela Estrada Jamic, que atravessava o bairro 

da antiga colônia japonesa de mesmo nome. Esse último trecho se deu ao longo de 

4 quilômetros. Depois de percorridos 0,61 quilômetro foi observado um núcleo de 

domicílios próximo a Indústria Cerâmica Jamic. Uma capela no quilômetro 1,55, uma 

granja de ovos a 2,33 quilômetros e a 3,0 quilômetros escola de ensino fundamental. 

A (Rota Nº 2), (APÊNDICE D), foi estabelecida entre a Estrada da Figueira 

(JCR 123), Estrada Ophata (JCR 109-Estrada Velha Santa Isabel), e a Estrada 

Hondo Japão (JCR 111)22 também conhecida em um trecho como Estrada Jamic. 

No total foram percorridos 8,83 quilômetros cujo terreno apresenta elevação mínima 

de 576,92m, elevação máxima de 641,81m. 

Ressalta-se que, no trecho percorrido para veículos motorizados ou de tração 

animal existe a necessidade de percorrer mais 1,38 quilômetros a fim de efetuar a 

ligação com a Rodovia Dom Pedro I. 

 

                                                           
22 Também conhecida em um trecho como Estrada Jamic. 
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5.1.3 Estrada Brotas, Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí, (Rota Nº 3) 

 

A (Rota Nº 3), (APÊNDICE E), foi definida com o objetivo de estabelecer a 

ligação do eixo da Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí ao extremo Noroeste de 

Jacareí onde estão os bairros de Brotas e Pinhal, uma das localidades mais 

distantes dentro do território municipal de Jacareí, divisa com o município de Igaratá. 

O deslocamento pela Estrada das Brotas (JCR 151) 23 se deu através do Km 

19 da Rodovia Dom Pedro I, sentido Jacareí-Campinas (figura 24). No primeiro 

trecho foram percorridos 5,76 quilômetros da rodovia até o Pesqueiro Shimasan, 

definido como o ponto de apoio. Foram observadas pequenas propriedades, dentre 

as quais, sítios de moradores, chácaras para e um campo de futebol. 

Já o segundo trecho se deu entre o Pesqueiro até o entroncamento da 

Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí com o bairro Jardim Parateí, em Guararema.  

  

Figura 24 - Acesso Bairro Brotas, Km 19. 

 
Fonte: Autor. 

 
Deste ponto em diante foram identificadas poucas e pequenas chácaras. O 

encontro com o eixo da Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí se deu a 5,01 

quilômetros, também conhecida como Estrada Angelo Basso, no território de Santa 

Isabel. Desta, conforme figura 25, é possível avistar a Rodovia Presidente Dutra. 

Seguindo por mais 450m chega-se à interrupção do antigo curso da Estrada. 

                                                           
23 Conhecida pela população local como Estrada do Pinhal 
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A (Rota Nº 3) foi estabelecida entre a Estrada das Brotas (JCR 151) e trecho 

da Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí. No total foram percorridos 14,24 quilômetros 

cuja elevação mínima do terreno é 585,1m, e elevação máxima de 750,92m. 

 

Figura 25 - Rodovia Presidente Dutra ao fundo. 

 
Fonte: Autor. 

 
 

 
5.1.4 Comparação das Rotas 

 
 

Após a descrição dos trechos percorridos, será realizada uma comparação 

das três rotas definidas na Região Noroeste de Jacareí. Variáveis como perfil de 

altitude, distâncias e obstáculos à circulação descrevem a singularidade de cada 

trecho percorrido. 

 

5.1.4.1 Rota Nº 1 - Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel 

 

A Rota Nº 1 definida pelo antigo curso da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel, 

tendo em sua natureza a função de “interligar” duas cidades, constituiu-se o ponto 

de partida no desafio de explorar estradas vicinais. Nos primeiros quilômetros 

observou-se que além de tornar-se o eixo norteador da primeira etapa da pesquisa, 

revelou inúmeras formas de cerceamento que se deram ao longo de quase seis 

décadas. 
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Com variações de altitude entre 573,56m e 655,75m distrituídos nos 16,48 

quilômetros de extensão, conforme figura 26, a rota transpõe duas sub-bacias do Rio 

Parabeí: Ribeirão Cambará e o Córrego João do Pinto. A transposição do Rio 

Parateí tornou-se um desafio. As precárias condições de transposição foram o mote 

para a investigação da mobilidade de toda a região Noroeste. 

 

Figura 26 - Altimetria Rota Nº 1. 
 

 
Fonte: Autor. 

 
 

Pode-se dizer que a extinção da Estrada-Velha é legitimada pelo próprio 

poder público municipal de Jacareí no momento que novas estradas vão sendo 

formadas com os fragmentos gerados em seu leito como se pode observar no mapa 

Município de Jacareí e Estradas rurais (Jacareí, 2013b). 

 

5.1.4.2 Rota Nº 2 - Estrada da Figueira, Estrada Hondo Japão e Estrada 

Jamic 

 

A Rota Nº 2 se deu em traçado transversal à Rodovia Presidente Dutra e 

Rodovia Dom Pedro I, sem fragmentações. Cruza sete sub-afluentes do Rio Parateí 

em seus  8,83 quilômetros de extensão. 

O antigo curso da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel delimita realidades 

distintas ao percorrer Rota Nº 2.  

Ao Sul, a Estrada da Figueira (JCR 123) que é desprovida de transporte 

público, tem baixo número de domicílios e assiste inúmeras ocorrências de violência. 

Conforme figura 27, a rota cruza área de pastagens acima de 630m de altitude até 

atingir a calha do Rio Parateí a 578m de altitude. 
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Figura 27 - Altimetria Rota Nº 2. 
 

 
Fonte: Autor. 

 

Ao Norte é servida pela Linha de transporte público Nº 84 – Figueira, possui 

chácaras, sítios e fazenda de gado leiteiro. Observa-se intenso parcelamento do solo 

próximo à Cerâmica Jamic. Essa, por sua vez, estende-se em terreno plano 

paralelamente à varzea do rio, à sua esquerda, por 4 quilômetros. É o único trecho 

atendido pelo transporte público na região Noroeste, além de possuir pontos de 

telefone público e esgoto a ceu aberto. 

Ao pocorrer a a Rota Nº 2 observa-se o retrato da desigualdade de distriuição 

da terra e da ocupação do solo em seus dois trechos. De um lado o adensamento 

desordenado trazendo problemas de ordem ambiental e, de outro, grandes glebas 

destinadas a atividade pastoril que reduz-se a espaço de “desova“ da violência 

urbana. 

 

5.1.4.3 Rota Nº 3 - Estrada das Brotas 

 

A Rota Nº 3 é separada por um divisor de águas que acentua não somente a 

distância entre as rotas como também estabelece outra dinâmica na busca pelos 

bens e serviços pela população, neste caso, com o município de Igaratá.  

Cruza sete sub-afluentes do Rio Parateí em seus 14,24 quilômetros de 

extensão. Conforme figura 28, a rota alcança maior altitude em seus 750,92m 

próximo a divisa de Jacareí com Santa Isabel e menor a 585,1m de altitude ao 

encontrar com a Rodovia Presidente Dutra. 

A ligação da Rota Nº 1 com a Rota Nº 3, por intermédio das antigas pontes da 

Figueira e Ponte do Parateí em Santa Isabel, beneficiaria grande parte dos 

moradores da Região Noroeste sem a necessidade de desvio pela Rodovia Dom 

Pedro I, que aumenta em até 22 quilômetros o percurso para alguns moradores. 

  



   92

Figura 28 - Altimetria Rota Nº 3. 
 

 
Fonte: Autor. 

 

 

5.2 Análise dos Trechos Percorridos a Partir dos Relatos de Moradores da 

Região do Parateí do Meio 

 
 

Neste tópico a partir das entrevistas são apresentadas informações relevantes 

para o entendimento da realidade do local no que se refere às condições de moradia 

e a própria dinâmica de acessibilidade física e social dos moradores e transeuntes 

da dos bairros que formam a região Noroeste do município de Jacareí. Conhecer 

profundamente a realidade do local permitiu ir além de uma simples narrativa 

daquele que eventualmente passa ou atenta-se ao seu próprio direito de ir e vir. 

A interação com os moradores e transeuntes de grande parte do Vale do 

Parateí permitiu adentrar o universo de sua gente, seus hábitos, seus limites e suas 

próprias perspectivas.  

Por meio das rotas anteriormente descritas são analisados os caminhos com 

base na voz dos participantes. 

 

5.2.1 Relatos Obtidos na Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí (Rota Nº 1) 

 
Na (Rota Nº 1), após a saída do primeiro ponto de apoio, a Rede de Serviços 

Pachecão, observou-se nas margens da Rodovia Presidente Dutra um intenso 

movimento de caminhões e ônibus. A poucos metros da entrada de acesso à 

Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí foi possível observar uma placa de outdoor da 

concessionária CCR NovaDutra associando a Via Dutra a um tipo de rodovia 

sustentável (figura 29). Nos primeiros metros da Estrada Jacareí-Santa Isabel (JCR 

095A) avistou-se um primeiro meio de transporte: a carroça. O carroceiro informou 

que se houvesse meio de trafegar até Santa Isabel por essa via seria muito útil, pois 
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a Rodovia Dutra não permite o tráfego de carroças (figura 30). Com base nesse 

relato obtido a uma distância inferior a um quilômetro do outdoor, espontaneamente 

surge a primeira provocação: circulação sustentável para quem? 

 

 

Figura 29 - Campanha rodovia sustentável. 

 
Fonte: Autor. 

 
 

Figura 30 - Circulação de veículo com tração animal. 

 
Fonte: Autor. 
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O primeiro obstáculo à circulação na (Rota Nº 1) foi o Condomínio Pedra 

Branca, um loteamento clandestino conforme consta no Plano Municipal de Meio 

Ambiente (PMMA) de 2010 (JACAREÍ, 2011) pela Prefeitura Municipal de Jacareí.  

Como primeiro produto cartográfico é apresentado o Trecho 1 e seus 

obstáculos à circulação (figura 31). 
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Figura 31 - Apropriação irregular do espaço como obstáculo a circulação. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a).
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No Condomínio não há nenhuma espécie de portão ou portaria. Em estudo 

anterior, Toledo e Moreira (2014) esclareceram que a chácara faz-se presente com 

sua “muralha”, numa espécie de enclave fortificado (figura 32). Para continuar o 

antigo curso da estrada e alcançar a linha férrea foi necessário percorrer uma trilha 

de difícil acesso mesmo a pé, localizada à esquerda do local. 

 

Figura 32 - Novas formas de urbanização. 

 
Fonte: Autor. 

 

Dentro do arruamento do condomínio Pedra Branca foi possível entrevistar 

um de seus primeiros moradores. O (Entrevistado Nº 1) nascido em Caculé/BA, veio 

pra capital paulista estudar e trabalhar. Residente com esposa e filha na cidade de 

São Paulo possui uma segunda moradia no local utilizada nos finais de semana. O 

entrevistado relatou que frequenta o condomínio desde o ano 2000, onde buscou 

tranquilidade e paz. Porém, segundo o mesmo no bairro: 

 
Não tem posto médico, não tem escola, não tem condução. Aqui pra você 
se deslocar você tem que ter carro senão você tá preso aqui dentro.  Muito 
difícil. Quando eu tenho que sair eu vou lá no Jacareí comprar alguma 
coisa. Eu chego e fico aqui dentro.  Pra mim é muito difícil. É quase 
impossível de eu ir lá (informação verbal) 24. 

 
A respeito do antigo curso da Estrada, outro morador presente no momento 

da entrevista esclareceu que devido às péssimas condições da estrada que 

atravessa alinha de trem, nem trator consegue trafegar. 

Com relação aos limites e perspectivas no local o Entrevistado ainda declarou 

que: 

 

                                                           
24 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº1 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
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Aqui tem um corregozinho mínimo aí que não refresca. Onde tem qualquer 
água que seja é importante. A água que ele fornece. Não tem peixe. Não 
tem nem como ter peixe aqui. [...] Graças à Deus segurança que você fala 
em matéria de policiamento não vem mas aqui graças à Deus até hoje. Com 
sinceridade? É um descaso grande. [...] Nem coleta de lixo aqui dentro os 
caras fazem. A gente que tem que fazer e levar até a portaria lá pros caras 
pegarem. É muito descaso. Tem mas tudo colocado com nosso próprio 
esforço porque ninguém veio colocar luz. Isso. [...] Água é posso caipira. Ele 
chega mais ou menos de zero a vinte metros de profundidade e é feito à 
mão, manual, com tubulação de cimento. Como se fizesse uma fossa 
também. Até você achar um lençol, um mínimo de lençol freático pra você 
colher água. É cavado manual com enxadão. Um metro de diâmetro. [...] 
Pra mim seria ideal aqui dentro era a água, coleta de lixo. Você vê, aqui 
dentro você não tem telefone. Tem telefone aqui é celular. Você não tem 
mais nada. [...] Essa luz aqui quando nós colocamos isso aqui nós 
contratamos e pagamos em setenta meses. Não foi poder público que 
trouxe energia daqui pra dentro pra nós. Isso aí a gente que pagou do 
nosso próprio bolso. [...] Todo mundo quando mora em São Paulo que 
compra alguma coisa desse tipo assim o cara compra pra vir morar. Você 
não vem porque você não tem como morar num lugar desse porque você 
vem só final de semana e a água já não te dá só pra você. Você vai vir pra 
morar aqui? 25. 

 

 

Após transpor o condomínio e a linha férrea da Variante do Parateí seguiu-se 

pela Estrada Okamura (JCR 111B) e Estrada Ophata (JCR 109) onde um morador 

(Entrevistado Nº 2) - natural de Sumé/PA - seguia rumo a sua residência com a 

carroça carregada de capim. Em seu relato disse “aqui é o ideal pra mim. Eu crio 

minhas coisinhas aqui. Tô, vivo sossegado” (informação verbal) 26. Disse ainda que o 

motivo que o trouxe de São Paulo pra Jacareí foi “porque em São Paulo eu não tava 

me dando bem [...] O problema é o sossego. Você sabe. São Paulo toda vida foi 

agitado” (informação verbal) 27. A respeito da circulação pela Estrada Velha disse 

que: 

 
Aqui sai na Dutra. O pessoal que mora ali querendo ir em Santa Isabel tem 
que vir aqui pegar a Van28 do Figueira pra descer no Igarapés, lá na Nova 
Jacareí pra poder ir em Santa Isabel. E quem mora? E se essa estrada 
tivesse pra lá todo pegava transporte porque o transporte atravessando o 
rio. Tem transporte. Se não tiver a ponte num travessa. Nem a pé eles tão 
atravessando na época da chuva porque as pinguela que eles fizeram 
arrebentou tudo (informação verbal) 29. 

                                                           
25 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº1 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
26 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº2 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
27 Idem. 
28 VAN - Veículo automóvel para transporte coletivo de um número limitado de passageiros 
(geralmente entre oito e dezesseis passageiros). 
29 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº2 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
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Com relação ao bairro relata que: 

 
Merecia uma escola mais perto. Merecia até mesmo um posto de saúde 
mais perto. Isso aí era muito importante. Eu não tempo plano de ficar aqui 
muito tempo. É, praticamente daqui uns dois anos ou três ano, quando a 
minha esposa chegar o tempo dela aposentar eu vou mudar de setor. Eu 
tenho destino de ir pro lado da Bahia. Área rural, que a gente somo da roça. 
Eu só planto capim pros meus bichinhos. Eu não tenho roça (informação 
verbal) 30. 
 

Ao perguntar a respeito de Jacareí em sua vida respondeu que:  

 
Olha, representa muita coisa porque é uma cidadezinha que não é muito 
pequena e o que a gente precisa a gente chega até lá e encontra e eu acho 
que vale tudo. Só Santa Isabel quando eu preciso pegar uma vacina, 
preciso de alguma coisa em Santa Isabel, tem que fazer retorno. É uma 
“dificuldade” pesada viu. Aqui não vem ninguém da prefeitura. Cê sabe que 
quando é que vem alguém da prefeitura, inclusive teve uns dois anos aqui, 
umas duas passagens de política? Levaram todas essas beiras de estrada 
daqui, limpando, carpindo de enxada, outros veio e passou máquina. Na 
época era a política. Passou a época da política, aqui não pisa mais 
ninguém. Promete, e não vem. Depois que ganha, Adeus! (informação 
verbal) 31. 

 
Com relação ao futuro, ergueu a mão direita em direção ao céu e disse: “Só 

Deus sabe fazer os pranos pra gente” (informação verbal) 32. 

 

A poucos metros dali outro morador do bairro foi entrevistado. Com 53 anos 

de idade, nascido em Caconde/SP, o (Entrevistado Nº 3), nasceu no interior do 

estado de São Paulo. Ainda jovem mudou-se para Jacareí acompanhado pelo pai 

que veio trabalhar na construção da barragem do Jaguarí. Morador do Figueira há 

três meses, optou em morar no bairro em razão de sua atividade de caseiro em um 

sítio localizado em frente a Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel, próximo a Estrada 

Hondo Japão. Indagado sobre o motivo que o levou à estabelecer moradia no local, 

disse: 

 
Vim morar porque eu mexo com plantação. Mas eu mexia com artesanato 
na cidade. Artesanato em Jacareí: artesanato em abajur, em filtro, em vidro. 
Aí eu tenho uns trabalho lá. Deixei. Mas eu gosto de mexer, oia pro cê vê. 
Tem horta aqui, tem planta (informação verbal) 33. 

 

                                                           
30 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº2 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
31 Idem. 
32 Idem. 
33 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº3 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
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A respeito do seu deslocamento em direção à cidade, disse pegar uma Van 

em frente a indústria Schrader até a esquina da estrada com sua casa. Quando 

perguntado sobre morar no bairro, relatou que: 

 
Falar pro Sr. memo, dizer que é gostar, gostar, eu gosto mas aqui também 
é, vou falar pra você, aqui também tem seus problema, porque às vezes 
você tá aqui sossegado, daqui a pouco aparece até bandido aqui. Por que 
tem a linha aqui meu irmão. Aqui tem uma estrada aqui que vai sair lá pra 
Guararema. Se você descer aqui vai sair pra Guararema. Ó procê vê. Sai 
pra Guararema. É, aqui então, tem esse problema. É, de roubo. Um dia eu 
tive que chamar a polícia aqui de madrugada. – É, eu chamei a polícia. Deu 
B.O. rapaz, foi feia a coisa aqui. Foi assim, eu tava aqui, duas semanas, 
aconteceu isso aí. E já aconteceu de caseiro sair daqui desses problemas 
assim. Aqui passa a linha. É um lugar que passa a linha pro cê, então um 
lugar meio... aqui já sai, já imenda com o Igarapés. Então é uma coisa meio 
sistemática irmão. Graças à Deus. Não tenho arma. Arma que eu tenho é 
Bíblia, mas mesmo assim, eu tenho dois cachorrinho alí que eu deixo no 
canil pra soltar aí. Ó, o cara alí tem meia dúzia de Pitbull alí, você vai ver 
(informação verbal) 34. 

 
A respeito da circulação pelo bairro e o meio de transporte utilizado 

esclareceu: 

 
No momento, você não pode tá saindo cara. Não sabe o que acontece. [...] 
Vou no postinho alí, no Igarapés, essas coisas assim. No dia a dia, que aqui 
tem,  o negócio da Van aqui que vai até na Schrader, depois na Schrader 
tem que pegar o Jardim Luiza. [...] Mas eu tenho minha charretinha alí 
também (informação verbal) 35. 

 
A respeito de como ele vê o futuro no bairro, deixou claro que: 

 
Eu trabalhei na GM. Olha pra você ter ideia, fui operador de máquina na 
GM. Trabalhei na Schrader 5 anos, operador de máquina. Fiz isso mas eu 
trabalhei com japonês, negócio de plantar até... As vezes que nem eu falo, 
esses dias eu tava ensinando a mulher a plantar. Plantar cenoura, tem 
verdura, tem beterraba. [...] Eu não sei não. Eu não imagino o fu..turo, não 
sei não. Onde tá pagando bem, e eu gostar do meu serviço, eu tô indo? 
Agora, meu patrão gosta de mim mas, ele, não sei. Eu trabalhei no Recanto. 
De vigia. Trabalhei de vigia (informação verbal) 36. 

 
Por meio da observação participante foi possível destacar que o (Entrevistado 

Nº 3) fez questão de citar que já foi metalúrgico da General Motors (GM). Mesmo 

vivendo em área rural, sua experiência como trabalhador da indústria é ainda uma 

importante referência em sua trajetória pessoal. Relatou também ter participado de 

exposição de trabalhos artesanais no município de Jacareí. Mostrou um copo de 

garrafa de vidro feito por ele. Sua vida no campo permite aplicar seu conhecimento 
                                                           
34 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº3 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
35 Idem. 
36 Idem. 
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adquirido com empregadores japoneses da região, através de sua organizada horta 

de orgânicos. 

Dando continuidade ao eixo da Estrada Velha encontrou-se um 

entroncamento com a Estrada da Figueira (JCR 123). A paisagem marcada por 

ruínas de antiga edificação, uma árvore cortada, e um ponto de ônibus com algumas 

impressões de de seus frequentadores, destacavam aos olhos. 

Percorrido mais um quilômetro a estrada novamente parecia encerrar seu 

curso. Dessa vez uma tronqueira de uma residência, próximo ao curso do Rio 

Paratei, cercava o caminho. Após a permissão de passagem em sua propriedade, o 

(Entrevistado Nº 4) apontou em direção ao rio que tinha uma pinguela como meio de 

transposição e disse que a ponte havia sido levada pelas chuvas há 28 anos. 

Nascido em Conceição do Rio Verde/MG, o Entrevistado residente no Bairro 

Figueira há 32 anos, veio trabalhar na exploração mineral de um antigo porto de 

areia.  

Ao ser perguntado sobre a causa da queda da ponte, respondeu: 

 

Por causa de porto de areia. A ponte era alta... ali dá pra ver a sapata da 
ponte. A ponte passava ali é a Estrada Velha. Aí deu um enchentão aqui, e 
carregou tudo(informação verbal) 37. 

 

É possível observar na figura 33 a alternativa adotada pelos moradores do 

Bairro Figueira com a instalação de uma pinguela para a transposição do Rio 

Paratei. 

                                                           
37 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº4 em (04/03/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
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Figura 33 - Ruínas da antiga ponte e pinguela. 

  
Fonte: Autor. 

 

A respeito da vida no Bairro, à circulação, o acesso à escola e ao posto 

saúde,  o (Entrevistado Nº 4) disse: 

 

É gostoso. Sossegado. [...] Acesso nosso aqui é, por isso que tem o nosso 
terreno grande mesmo é pro lado de cá. Aí os moleque tava na época de 
estuda eu morava naquela casinha branca lá, entendeu?   Aí... a ponte tava 
tudo [...], aí um padrinho meu de casamento me deu esse pedaço aqui. E aí 
ficou chique, que a escola é na frente do lado de lá. Aí [...] fiquei aqui...até 
hoje.[...] Ponte que faz falta. “Mardito prefeito não vem arrumar. 
Fui de bicicleta para Jacareí e o carro atropelou eu. O perigo é que o nego 
dorme. [...] Escola só na Jamic. Saúde ao Igarapés. Posto no Igarapés. 
Santa Casa em Jacareí (informação verbal) 38. 

 

Quando perguntado sobre a segurança do Bairro respondeu que:  

 
De vez em quando aparece um vagabundo levando cabeça de boi por aí. A 
turma já tá acabando um pouco com eles. Só meu foi quatro cabeças. Mas 
tá juntando mais vizinho. Fica mais difícil. Um fica oiando as coisas do outro. 
Agora se fica sozinho se não vê nada, ainda mais eu que trabalho fora.[...] 
Aqui na frente [...] derrubaram a escola, a fazenda. Vai acabando os velhos 
vai morrendo tudo. Há dez anos derrubada. Você vai passar lá em frente lá 
(informação verbal) 39. 

 

A escola referida pelo morador foi demolida no entroncamento com a Estrada 

da Figueira, juntamente com a Capela Santa Cruz (figura 34). Até meados de 1998 a 

                                                           
38 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº4 em (04/03/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
39 Idem. 
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capela havia sido inventariada, como Capela Nº 3 – Santa Cruz, em levantamento 

das Capelas Rurais de Jacareí (ANEXOS M, N, O e P) realizado por Macedo, 

Santos e Bornal (1998). 

 

Figura 34 - Ruínas de antiga escola rural e Capela Santa Cruz. 

 
Fonte: Autor. 

 

A respeito de festas no bairro, o morador respondeu que: 

 

Antigamente. Tem uns dez anos que não faz festa. Tem cambada de 
vagabundo que destrói tudo. Nego já começa querer matar o outro. Festa 
tem assim pra promessa. A única capela que tinha acabou. Saía lá da 
cidade pra derrubar tudo. A fazenda derrubou.  E outra, não tem mais 
criançada. Deu dó da igreja (informação verbal) 40. 

 

Indagado sobre qual fazenda estava se referindo, o Entrevistado disse: 

“Terrenos grandes. Tudo isso aqui é fazenda. Área industrial. Propriedade de 

falecido funcionário da Volkswagen”. 

Indagado sobre a queda da ponte descreveu que: 

 

Eu vou falar a verdade pro cê: Aqui nós temos uma passagem de 
vagabundo... entendeu? Aqui começa a prejudicar as coisas dos outros. Pra 
mim não resolvia muito não porque eu já tenho o meu acesso. O que está 
do outro lado fica pra lá. Primeiro ninguém passa de carro. Tem nego que 
vem de carro que chegou arrancar a porteirinha de arame meu ali. Eles 
pensa que tem saída (informação verbal)41. 

                                                           
40 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº4 em (04/03/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
41Idem. 
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[...] Tentaram passar [na pinguela] e caiu aí dentro (informação verbal)42. 
 
 

O morador ainda fez relatos de problemas de ordem ambiental que afetam 

diretamente sua criação. Apontou que:  

 
O problema aqui é mais o rio aí. Nem lambari tem. Isso é a riqueza do rio. 
Os peixinhos. Não tem dinheiro pra comprar não. [...] Verão enche. Esse rio 
enchia três metros de altura. Hoje tá na seca mesmo. Não tem trinta 
centímetros de água. [...] Quando volta o gado bebe água do rio e... um Sr. 
perdeu 40 cabeças de gado. Tinturaria, ela que mata. [...] Quando eles sorta 
lá, mata tudo os peixes. Tinha curimbatá aqui e não precisava comprar 
mistura. Quando enche o tanque deles, eles da descarga lá e acaba com o 
rio. A água fica pretinha. Hoje ela tá limpinha. Aí até os bicho fica aqui pra 
cima pra não ver que a água tá suja. Soltam aquela descarga lá e matam 
tudo os peixes. Teve uma vez que soltou, tem uma área que você passou 
por baixo alí tem uma área indenizada que ninguém pode fazer poço lá. 
Quem beber daquela água morre. Cabô rapaz. Cabo aqui, cabou com tudo. 
Cabou com a margem do rio (informação verbal)43. 
 
 

Em posterior visita ao local, observou-se a água escurecida do rio Parateí 

(figura 35). 

 

Figura 35 - Leito do Rio Parateí. 

 
Fonte: Autor. 

 

Sobre sua perspectiva de futuro tendo em vista que sua propriedade faz limite 

com macrozona industrial, declarou que: 

 
                                                           
42 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº4 em (04/03/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
43 Idem. 
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Indústria é bom que dá serviço. Eu que não tenho estudo não interessa. É 
bom pra molecada trabalhar. Hoje se não tiver estudo não faz nada. Sem 
estudo não vai pra frente (informação verbal)44. 
 

O Próprio morador fez questão de salientar que o impedimento de circulação 

com a queda da ponte não o incomoda totalmente, e que a pinguela, a alternativa 

entrada, contribui a sua própria circulação. Tal questão pode ser observada em sua 

afirmação: 

 
Se tivesse a ponte iria para o posto de saúde que fica a 10 minutos de 
bicicleta. A pé 25 minutos pra andar um quilómetro, um quilómetro e meio. 
Mas pra mim (informação verbal)45. 

 
Ao término da entrevista, deixou claro que, o movimento mais o incomoda do 

que o favorece. Para mim: “É mais enchimento de saco” (informação verbal)46. 

Entre as observações participantes, destaca-se a hospitalidade do 

entrevistado ao receber o pesquisador em sua residência. Ofereceu leite tirado de 

sua própria vaca com biscoito de maisena. Destacou sua bicicleta nova estacionada 

na varanda lateral de sua residência, motivo de muita satisfação para ele. 

Nesse trecho observa-se uma real situação do sistema de circulação do Vale 

do Parateí a Noroeste de Jacareí. As ruínas da Ponte do Figueira representam a 

mais antiga das ocorrências de isolamento por desabamento de pontes sobre o Rio 

Parateí nas últimas três décadas. 

Após a conversa com o morador, o desafio de traspor o rio Parateí pela 

pinguela, foi vencido. A estrada prosseguia nos últimos quilômetros do município de 

Jacareí. Já em território de Santa Isabel, município integrante da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, o percurso se estenderia por uma pequena 

extensão. Neste trecho observou-se que uma segunda ponte havia sido arrastada 

pela água que vazou da represa de Jaguarí, em Igaratá na enchente de 04/01/2010. 

Com o rompimento, da comporta da Fazenda Três Santos, a ponte que ligava os 

bairros do Parateí e Figueira, foi arrastada47. A dificuldade de circulação ao longo da 

Estrada Velha tomara maiores proporções nessa segunda interrupção no eixo da 

(Rota Nº 1). O grande vão entre as cabeceiras da ponte, a topografia acidentada e a 

mata remanescente efetivaram o bloqueio sem chances de alternativas de desvio. 
                                                           
44 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº4 em (04/03/2014), no bairro Figueira,  município de 
Jacareí, SP. 
45 Idem. 
46 Idem. 
47 Santana (2010), (Anexo D) relata o ocorrido em jornal eletrônico de Mogi das Cruzes, mesma 
ocasião da enchente do verão de 2010 que assolou o município de São Luiz do Paraitinga. 
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Em sítio eletrônico foi localizada uma Indicação (Anexo E) de um vereador de 

Mogi das Cruzes solicitando ao Governo do Estado de São Paulo a “construção de 

uma ponte na Estrada do Davi sobre o Córrego Taboãozinho, nas proximidades do 

Rio Parateí, mais especificamente na Divisa dos Municípios de Mogi das Cruzes e 

Santa Isabel” (SÃO PAULO, 2008). Pode-se dizer que este documento reforça a 

ideia de que o problema de queda de pontes é de ordem regional. 

Em uma segunda oportunidade foi dada continuidade à circulação pela 

Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí, por meio do bairro Jardim Parateí, em 

Guararema. A outra margem do Rio Parateí abrigava o Adventure Park (figura 36), 

um parque ecológico que oferecia atividades de aventura em meio à natureza para 

turistas da capital paulista. 

 

Figura 36 - Adventure Park. 

 
Fonte: Autor. 

 

Próximo à Rodovia Presidente Dutra, o (Entrevistado Nº 5) deu seu relato. 

Com 53 anos, natural de Santa Isabel, residente há 22 anos no Bairro Jd. Santana 

com cônjuge e filho à beira da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel. 

Com relação ao bairro relatou que:  

 
Aqui é uma fazenda. Aqui era a Fazenda Caramuru. Então, mas eu não 
gosto do bairro, eu não gosto daqui. Tudo aqui pra você ver, tem que ir na 
cidade. Eu tenho contato com a natureza. Eu quero morar num lugar mais 
movimentado. [...] eu não gosto do bairro. Escola quando meninos 
chegavam, a gente ia buscar lá perto da igreja porque o ônibus não vinha 
por causa da estrada. A prefeitura não faz nada. [...] Fazenda só. Eu moro 
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mesmo é na fazenda. Gado... o que tá aqui é Nelore. [...] O posto mais 
próximo aqui pra gente é o Igarapés (informação verbal)48. 
 
 

Ao ser perguntado a respeito da importância do rio em sua vida disse: “Olha 

ultimamente já nem rio tem mais. Tá secando tudo. Só tem um córrego ali. Eu gosto 

é de pescar. Peixe tem, mas tá sendo difícil é pra caçar” (informação verbal)49.  

A respeito da segurança no bairro esclareceu que: 

 
[...] Olha, já teve muito assalto por aqui. Mas pra mim, graças a Deus, eu 
não tenho o que reclamar. [...] Eu não gosto da escola ali da oficina, não sei 
se você ouviu falar daquela professora que foi matada. Era dessa escola. Ali 
existe muita coisa ruim, só que hoje, hoje se eu falar pra você que tem, eu 
taria mentindo. Hoje é vigiado 24 horas a escola (informação verbal)50. 
 

Quanto ao futuro do Bairro disse: “Do jeito que tá. Porque aqui ninguém faz 

nada não moço. Tem que pôr a luz, a estrada arrumada. Esse prefeito não faz nada. 

Eu não voto aqui sabe. Mas aqui o prefeito não faz nem pro povo”(informação 

verbal)51. 

O entrevistado ao ser indagado sobre seu futuro no Bairro declarou que: 

 
[...] Tem aqui em Guararema. É um bairro que eu gosto. Quero voltar lá 
mesmo perto da minha mãe, perto dos meus irmãos. [...] Aqui em Jacareí 
todos os prefeitos que entraram não fez nada. Eu falo, quero voltar pra 
Guararema, gosto de lá. Lá tem prefeito. Lá tem comunidade. Lá tem tudo. 
Eu vivo mais na minha casa. Aqui você não tem amigo, mas, não na hora 
que você precisa. Aconteceu comigo. Guararema é um lugar ideal pra 
qualquer pessoa viver, morar, tem prefeito e, até médico. Aqui em Jacareí 
não tem nada disso (informação verbal)52. 

 

A respeito do município de Guararema destacou ainda que: 

 

Lá perto da casa da minha mãe tem uma escola que é do Florestan 
Fernandes que era o dono do terreno e foi doação dele pra fazer a escola. 
Agora é uma coisa pra ajudar a ensinar a fazer crochê (informação 
verbal)53.  

 

A observação da paisagem contida nos primeiros 16,50 quilômetros foi 

suficiente para elucidar diversos sinais da ausência do poder público de Jacareí e 

                                                           
48 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº5 em (02/11/2014), no bairro Jardim Santana,  município 
de Jacareí, SP. 
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Idem. 
53 Idem. 
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Santa Isabel. Dentre eles: a falta de fornecimento de água evidenciada nas diversas 

placas de serviços de poços artesianos; a identificação de travessas/ruas ao longo 

da Estrada Velha feita pelas próprias mãos dos moradores, e a ausência de coleta 

de lixo. 

As vozes dos cinco entrevistados da (Rota Nº 1) revelaram que a população 

do Bairro Figueira enfrenta, além do impedimento à circulação, outros graves 

problemas, dentre os quais, a ausência de segurança, as precárias condições de 

saneamento, seja pela ausência da coleta de lixo, ausência de abastecimento 

d’água, poluição do rio Parateí por resíduos industriais e, também, ausência de 

posto de atendimento à saúde.  

As interrupções existentes na Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí formam 

inúmeros becos sem saída. Tal inacessibilidade física viabiliza a violência. 

 

5.2.2 Relatos Obtidos na Estrada da Figueira, Estrada Hondo Japão e Estrada 

Jamic 

 

O ponto de partida para a (Rota Nº 2) novamente foi a Rede de Serviços 

Pachecão. Percorridos 2,03 quilômetros pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido 

Rio-São Paulo, foi possível observar que uma grande área destinada ao uso 

industrial, no Km 171, estava à venda (figura 37). 

 

Figura 37 - Área à venda. 

 
Fonte: Autor. 
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Seguindo por 1,52 quilômetros à frente, área estava à venda conforme 

constatado em sítio eletrônico, de propriedade de uma construtora sediada em São 

José dos Campos/SP. (Anexo I).  

A (Rota Nº 2) teve como característica a trajetória perpendicular ao eixo da 

Rodovia Presidente Dutra para compreender a dinâmica dos moradores da região 

Noroeste. 

Percorridos 5,80 quilômetros chegou-se à Estrada da Figueira (JCR 123) que 

juntamente com a Estrada Hondo do Japão (JCR 111)54 compreendem a área na 

qual foram realizadas as entrevistas. 

Percorridos 0,84 quilômetros pela Estrada da Figueira verificou-se a 

existência de um veículo incendiado ao lado de grande área de pastagens (figura 

38). 

Percorridos 0,97 quilômetros, a direita, teve-se acesso a Estrada Hondo 

Japão. Nesta, uma chácara destacava-se por apresentar cercas de proteção altas, e 

grande quantidade de cães de guarda. 

 
Figura 38 - Estrada da Figueria. 

 
Fonte: Autor. 

 

                                                           
54 Também conhecida como Estrada JAMIC, ou Estrada da Olaria. 
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Uma moradora de uma das chácaras relatou que há cerca de quarenta anos 

veio de Minas Gerais para o Bairro Figueira. Seu pai veio para trabalhar em uma 

granja e, após sua morte, ela passou a tomar conta de chácara. Disse gostar de 

morar no Bairro por ser tranquilo, apesar de trabalhar muito para terceiros. Relatou 

ainda que acontecem alguns assaltos nas chácaras do bairro, porém, ali perto de 

sua residência, não. Quando indagada sobre o futuro disse que apesar de ter 

sessenta anos, ainda sonhar em ter a sua própria casa.  

Outro casal de moradores da Estrada Hondo Japão comentou a respeito da 

derrubada da capela e da escola. Segundo os mesmos não se sabe ao certo se foi a 

prefeitura, o próprio padre ou o dono da fazenda que foi favorável a demolição da 

capela. Na abordagem ao casal, marido disse utilizar um carro como meio de 

transporte, já a sua esposa, a Van55 que recentemente foi substituída por micro-

ônibus da Empresa Jacareí Transportes Urbanos (JTU) conforme figura 39. 

 

Figura 39 - Linha 84 Figueira. 

 
Fonte: Autor. 

 

Em trecho dessa estrada observa-se o micro-ônibus da Linha Complementar 

84 – Figueira (Anexo H) da JTU. Esta linha realiza a conexão do Bairro Figueira até 

o Bairro Nova Jacareí, e deste em direção ao centro da cidade, utilizando a Linha 

Regular de ônibus Número 23 – Nova Jacareí-Jardim Luíza.  

                                                           
55 A Van foi substituída por Micro-ônibus entre 2013 e 2014. 
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O abordado disse que desde 2012 a Van começou a operar no Bairro 

Figueira. Afirma que sem a Van a mobilidade para mulheres era prejudicada uma 

vez que, grande parte das moradoras do bairro não possuem habilitação. 

Ao ser questionado a respeito da queda da ponte do Figueira o morador 

atribuiu o fato a um projeto denominado Corta Rio, que teve como objetivo realizar a 

retificação de drenagem do Rio Parateí em função das enchentes que o atingia. 

Logo a frente um morador, (Entrevistado Nº 6) natural de Duque de 

Caxias/RJ, e residente há 18 anos no Bairro afirmou ser, o Bairro “um lugar 

sossegado e calmo” Com relação à segurança afirmou que “seguro não é. Seguro é 

difícil de falar isso” (informação verbal)56.  Quando perguntado se imagina o futuro 

em outro lugar, declarou que gostaria de voltar a viver em sua cidade natal, mas, 

sem condição, isso não será possível. O relato do entrevistado é um exemplo do 

fenômeno de migração discutido por Santos (1988, p.56) que diz: “quem não pode 

locomover-se periodicamente, vai e fica” (informação verbal)57. 

Após percorrer toda a extensão da Estrada Hondo Japão tinha-se uma 

bifurcação à frente. Através dela, partiu-se em busca de um caminho alternativo para 

transpor o Rio Parateí em razão da queda da ponte citada anteriormente. 

Nos primeiros 70 metros do percurso um rapaz de 38 anos, nascido e criado 

no bairro, morador com esposa e filha, foi o (Entrevistado Nº 7). Quando perguntado 

se gosta de morar no bairro, se conhece seus vizinhos, e o que tem além de 

chácaras e residências, respondeu que:  

 

Eu gosto. Sempre morei aqui. Desde que eu nasci. 
[...] Conheço aqui, conheço tudo. Praticamente aqui, é só sítio, a plantação 
e gado somente (informação verbal)58. 
  

O rapaz pecuarista disse que utiliza carro como meio de transporte e ser 

possível ir até o centro de Jacareí sem pagar pedágio. Segue até o bairro 22 de Abril 

e depois rumo ao caminho da Antiga Dom Pedro I. Quando perguntado sobre da 

importância da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel, respondeu que “A verdade é que 

uma estrada pra mim eu acharia que seria importante. Então, lá também, caiu tudo, 

desceu tudo e ninguém esquentou. 

                                                           
56 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº6 em (02/11/2014), no bairro Jamic, município de Jacareí, 
SP. 
57 Idem. 
58 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº7 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP, 
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Quando indagado sobre o ano exato da queda da Ponte do Figueira, o 

entrevistado esclareceu: 

 
A ponte caiu tá com 29 pra 30 anos. Foi quando nasceu o meu irmão.[...] 
Caiu a tromba d’água em Mogi, aí virou pra Mogi, um pouco pro Tietê e 
outro pro Parateí. Isso aqui imendou de água tudinho, perto da pontinha. 
[...]Foi muito rápido. Porque foi água que veio rápido. [...] No outro dia foi 
abaixando. Só que foi um abaixamento rápido. Mas, o que estragou a ponte 
foi o “Corta Rio” que o Governo fez. [...] Só que antes dava as enchente 
subia aquela água no rio, subia aquela água paralela, abaixava 
devagarzinho. Num fazia estrago. Num fazia nada. Só que aí agora quando 
cortou o rio foi feito uma barranquinha de 3 a 4 metro de altura. Hoje você 
chega na barranca do rio tem barranca com 30 metros de altura. [...] O 
Corta Rio acabou com essa região aqui. Porque esse varjão aqui era tudo 
até a Dom Pedro. Era tudo verdinho. Pra pastagem, pra plantação. Tudo era 
úmido.[...] Sabe o que que é o benefício? O progresso nunca é progresso 
completo. Cinquenta por cento progresso é pra bem, cinquenta pra mal. E 
quando um lado melhora, o outro, piora. Água passava por cima das pontes. 
Tinha várias pontes nesse Rio Parateí. Água enchia, passava por cima das 
pontes, recuava de lado ia esparramando e abaixando aos pouquinho, 
vortava ao normal. Agora hoje não, hoje a água vai, a água cai no rio, vai 
direto. Só que ela vai só comendo. Aí aquela antiga ponte foi feito no tempo 
pra aquele nível de rio (informação verbal)59. 
 

Perguntado para o entrevistado se a população na época foi a favor ou contra 

o Corta Rio, disse que: 

 

É como se diz, o único que podia optar alguma coisa naquela época, seria o 
prefeito. E pro governo fazer alguma coisa no município..só se fosse alguma 
coisa muito gravíssimo que o governo chega e manda e os outros tem que 
abaixar a cabeça. Só que tem certa liberação, que cada prefeito tem que dá 
autorização. [...] Só que ajudou num lado mais, no outro lado, desgraçou. 
Que eu falei, cinquenta é desgraça, cinquenta por cento é melhoria 
(informação verbal)60. 

 

Com relação à segurança no Bairro, relatou que: 

 

Eu falo pro cê que tem os bairro mais quente, e tem os bairro mais 
moderado. [...] Porque sempre tem as coisas que não presta. Só que 
dependendo da pessoa hoje, quem faz, se você mora num bairro muito 
tempo, você é antigo, conhece esses pessoalzinho já que não é de boa 
coisa e é da região. [...] Porque você vê o cara mata, apronta, faz, acontece, 
e num vai preso. Vai lá, e paga uma fiança de mil e quinhentos, dois mil e tá 
na rua (informação verbal)61. 

 

A respeito do futuro do Bairro, disse: 

 

                                                           
59 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº7 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
60 Idem. 
61 Idem. 
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Em termo de ser mais animado, essas coisa assim, eu acredito mais pra 
pior porque pra melhor não tem não. Porque sempre já foi muito mais 
animado. [...] Sabe aquele bairro tem uma igrejinha, sempre tem uma 
festinha, sempre na semana tem uma celebração, tem uma missa. Sempre 
tinha aquelas reza de mês. Todo o pessoal do Bairro escolhia 12 pessoas 
num bairro de cada mês. Ali não tem a igreja. Aquela Igrejinha chamava 
Capela do Matão. [...] Tinha reza, tinha café com biscoito, chegava final de 
semana todo mundo tava alí os amigos, trocando uma idéia, conversando, 
divertindo. Isso não existe mais nada (informação verbal)62. 

 

A respeito da demolição da capela de Santa Cruz, o morador relatou que: 

 

O padre que inventou de derrubar.  
[...] Só que era uma capela antiga, não era comandada pelo padre. Só que 
o bairro foi ficando fraco, ficou pouca gente aí o padre inventou de querer 
derrubar. [...] Depois de uma vez entraram lá, roubaram a Igreja – sempre 
tem essa. O o que é que tem pra roubar na igreja? [...] Era só bagunça 
mesmo. A escola, como se diz, única coisa que o Sr. prefeito diz que vai 
derrubar, quem é a gente pra contestar contra ele? (informação verbal)63. 

 

A respeito de como vê o futuro do bairro, declarou que: 

 

O que eu digo pro Sr., melhor eu acho que não tem não. Do jeito que tá 
continuando, se continuar assim, melhor não tem. Teve vereador que hoje 
tão lá no mandato deles que prometeu disse que ia fazer isso, fazer aquilo, 
que ia fazer campo, que ia arrumar, tinha o campo alí já, que a turma não 
usava, ficou abandonado. Não era um campinho pequeno, mas aí disse que 
ia arrumar, que ia deixar grande, aterrar, fazer acontecer (informação 
verbal)64. 

 

Em termos de melhorias, acredita que: 

 

Muita coisa que devia melhorar. Estrada que não é uma estrada boa. Um 
bairro poderia ter um campo pra divertir um pouco o bairro. Pelo menos um 
dia, chegar um domingo ter um campo.  Se o cara quer brincar uma tarde, 
tinha um campo pra ele brincar. Pras crianças pra se divertir. Aonde tem as 
crianças divertindo no campo, não tá na rua. Se tá na rua, tá no mau 
caminho. Então? (informação verbal)65. 

 

Perguntado se imagina seu futuro em outro lugar, disse “Tenho na ideia, de ir 

pra outro lugar. Sabe quando você mora num lugar você chega num ponto que você 

fala, você não tem, não tem muita graça de ficar no lugar” (informação verbal)66. 

                                                           
62 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº7 em (01/08/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
63 Idem. 
64 Idem. 
65 Idem. 
66 Idem. 
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Diante dos demais seis entrevistados, esse foi o único nascido no bairro, 

morado em propriedade da família e com uma atividade econômica estável. Com 

bom conhecimento e memória de fatos ao longo desses últimos trinta anos, 

demonstrou-se atento ao universo do Bairro e às forças políticas relacionadas à 

posse da terra e à gestão pública. 

Após a conversa com o morador seguiu-se por 0,7 quilômetros até uma 

precária ponte de madeira (figura 40).  

 

Figura 40 - Ponte Estrada do Mandi. 

 
Fonte: Autor. 

 

Um antigo morador abordado próximo à ponte da Estrada do Mandi 

esclareceu que: “se cair essa ponte aqui, a turma tá tudo lascado. Aí acabou o 

Figueira”. 

A precariedade da ponte foi mencionada em abaixo assinado - conforme 

Ofício 347/2013 (Anexo J) enviado pelo Gabinete do Vereador Edgard Sasaki da 

Câmara Municipal de Jacareí ao prefeito municipal, solicitando providências à 

secretaria competente. 

Em consonância, em fevereiro de 2014 o mesmo gabinete enviou uma 

indicação ao prefeito municipal – conforme ANEXO K - Ofício 019/2014 – solicitando 

manutenção da Estrada do Mandi. 
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Atravessada a ponte, à esquerda, a Estrada do Mandi67 seguia por trecho 

estreito com a característica de uma trilha. Percorridos 0,75 quilômetros deparou-se 

com uma tronqueira68. A poucos metros dali, à esquerda, foi possível avistar outra 

pinguela para travessia do Rio Parateí (figura 41). Depois da tronqueira seguiu-se 

por uma estrada precária, cheia de valetas.  

À frente, o (Entrevistado Nº 8) seria o primeiro participante da pesquisa, cuja 

residência localiza-se na margem oposta do Rio Parateí. Residente com cônjuge e 

dois filhos, está no Bairro há doze anos. Após período de adaptação, acostumou-se 

a morar na roça. A tranquilidade e o sossego é o atrativo de morar ali.  

 

Figura 41 - Pinguela alternativa. 

 
Fonte: Autor. 

 

Quando perguntado a respeito do que tem no Bairro além de chácaras e 

residências, respondeu que: 

 
O pessoal faz muito assim, criação de bicho. Não aparenta mas tem muita 
gente que faz criação. Cabra, vaca, pessoal cria bastante bicho. Coelho, 
cavalo. [...] O pessoal do Figueira pra venda. Acho que só minha tia que 
gosta dos bichinhos. Mas a maioria é pra comércio (informação verbal)69. 

 

                                                           
67 O nome da estrada estava escrito em uma pequena placa na entrada de uma propriedade próxima 
a ponte. 
68 Pequena porteira feita com pequenos troncos e arame farpado. 
69 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº8 em (26/10/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
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A respeito de ir a outros bairros, esclareceu que: 

 

Vou pra Guararema, ali no Parateí onde meus filhos estudam.[...] É tudo ali 
no bairro. É porque aqui é muito longe. Minha filha é pequena pra pegar 
ônibus aqui. Tem que pegar ônibus pra ir (informação verbal)70. 
 

Indagado sobre a escola de Guararema aceitar seus filhos sendo moradores 

de Jacareí, disse que “É uma certa burocracia. Só não tem a Van que é gratuita da 

escola. Isso infelizmente não pode” (informação verbal)71. 

Perguntado a respeito de qual meio de transporte é utilizado pela família, o 

entrevistado disse que: “às vezes ônibus, carro, moto” (informação verbal)72.  

Quando perguntado a importância da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel, o 

entrevistado respondeu que: 

Ela é importante, mas é bem acidentada. Mas eu acho que é falta de 
interesse do pessoal de arrumar. [...] Todo mundo. Aqui ninguém se une. Se 
fosse todo mundo junto para ir lá na prefeitura e se organizar, pra poder 
pedir, melhorava. Ajudava bastante. Eles não se unem muito não. É bem 
assim. O pessoal daqui não se bate muito com o pessoal lá do Figueira. O 
pessoal do Figueira tem medo de a prefeitura vir, melhorar a estrada e 
acabar com o sossego deles entendeu? A tranquilidade. [...] Dali onde tem a 
cerâmica o Jamic, tem a escola. Parece que eles não querem que melhore 
pra não ter que aumentar o fluxo de pessoas. Acho que é bem isso. Ali tem 
uma ponte que caiu já faz mais de quinze anos. A prefeitura não tem 
consciência que essa ponte caiu. Porque tanto é que ninguém foi informar. 
Se todo mundo brigasse, mas a moça mesmo dali falou: Eu não quero que 
coloque senão vai voltar a passar caminhão. Vai acabar com o sossego, 
muito barulho (informação verbal)73. 

 
A respeito da segurança e do futuro do Bairro relatou: 

 

É muito calmo. [...] Eu acho que vai progredir. Parece que não, mas vai. Vai 
progredir porque... já tá vindo pessoa de fora. Antigamente não tinha haras. 
Não tinha energia assim direito, elétrica. Não tinha movimentação de 
pessoas assim, muito pouco. Aqui a gente vê movimentação só quando vai 
pra Aparecida. Aí passam peregrinos, cortam o caminho por aqui porque 
eles fazem o caminho mais longo. Por causa do gado pra não passar pela 
pista, passam por aqui. Vai pelas grotas. Daí era a única movimentação que 
tinha aqui. Hoje em dia você já vê que não é mais assim (informação 
verbal)74. 
 

                                                           
70 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº8 em (26/10/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
71 Idem. 
72 Idem. 
73 Idem. 
74 Idem. 
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Em relação ao que deve melhorar no bairro, disse “A estrada. O atendimento 

do tipo Bandeirante não vem aqui. A não ser que fique indo buscar. Eu já reclamei 

várias vezes e desisti na verdade” (informação verbal)75. 

Indagado sobre seu futuro em outro lugar, respondeu: 

 

Em Parateí, eu quero. Pros meus filhos é melhor por causa da distância e 
por causa da estrada. [...] Mas é como eu falei, a estrada aqui não melhora 
mesmo por falta muitas vezes de interesses dos próprios moradores por 
parte também do governo. Por falta de interesses dos dois lados. [...] Lá tem 
o MST. Eu estudo no MST curso lá de informática. Mais lá é uma mistura de 
cultura muito grande (informação verbal)76. 

 
Perguntado se era a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), o 

entrevistado respondeu “É esse que é o MST. Eles fazem muitos projetos” 

(informação verbal)77. 

Para o entrevistado, no futuro com melhoria nas condições de mobilidade, o 

bairro poderá melhorar e atrair mais moradores. Inserido recentemente em projetos 

sociais da ENFF, pontuou que a estrada não melhora pela falta de interesses seja 

do poder público, e da própria população, que não se une. 

O (Entrevistado Nº 9), com oitenta e quatro anos, reside no bairro há 43 anos. 

Morou a vida toda na roça.  

Perguntado se gosta de morar no Bairro, disse: “Adoro... Muito sossegado” 

(informação verbal)78. 

Em relação ao que tem no bairro, além de chácaras e residências, respondeu: 

“Buracos”. Quanto à importância da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel, esclareceu 

que “É importante. Meu Deus! Se fizesse aquela ponte ali seria bom demais pra 

gente. Mais fácil pra sair lá” (informação verbal)79. 

Diante da importância de morar perto de um rio, relatou que:  

 

É legal. Antes era melhor. Antes chovia demais enchia o rio. Uma menina 
morreu pra baixo de onde era a ponte. Foi uma tristeza aqui. [...] O rio 
representa muito. O gado nosso toma água lá. [...] Lá em cima eles jogam 
muito descarga, mas até chegar aqui já não tem mais nada. Só tem só esse 
rio aí. A lagoa que nós fizemos lá em cima secou (informação verbal)80. 

                                                           
75 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº8 em (26/10/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
76 Idem. 
77 Idem. 
78 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº9 em (26/10/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
79 Idem. 
80 Idem. 
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[...] Por causa da seca. A mina nossa, se você visse, ficava direto correndo 
por essa mangueira aí. Faz mais de seis meses. Estamos usando a água do 
poço. A gente compra água pra beber e pra criação a gente tira água do 
poço (informação verbal)81. 
 

Mencionado a respeito do Corta Rio, apontou que: 

 
Pra nós não foi muito bom sabe por que, porque o rio ia por lá, fazia uma 
volta e agora nós temos terra pra lá do rio. Pra lá nós temos. Não tem mais 
valor pra gente porque a Marinha não deixa mais a gente fazer mais nada 
que até fizeram uma casa pra lá do rio sem nossa ordem. Mas não tem, 
depois largaram mão. A minha filha mora pra lá do rio, ela que usa pro 
boizinho dela lá (informação verbal)82. 

 

Ao ser perguntado do que deve melhorar no bairro relatou que: 

 

Eu acho que essa ponte. Essa ponte se a gente tivesse a ponte era bem 
fácil pra gente. [...] Eu vou sempre no posto de saúde, lá em Jacareí. Aqui 
de Guararema às vezes, esses dias eles correram comigo que deu uma dor 
na perna. Mas é muito difícil. Eu não acho bem sabe por quê? Porque se eu 
fazer algum exame vão mandar eu pra Mogi. É mais difícil pra gente 
(informação verbal)83. 

 

Os dois últimos relatos retrataram a realidade dos moradores da outra 

margem do rio Parateí. Foi possível observar a importância do rio para esses e, 

também, o impacto negativo da interrupção da circulação na Estrada Velha Jacareí-

Santa Isabel, e, ainda, da poluição ambiental que atinge o rio. 

Para ambos os entrevistados da Estrada do Mandi o município de Guararema 

é o que oferece maior proximidade aos serviços de saúde e educação. 

Após a última residência da Estrada do Mandi chegou-se até uma porteira 

que, na ocasião, estava sem cadeado (figura 42). 

 

                                                           
81 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº9 em (26/10/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
82 Idem. 
83 Idem. 
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Figura 42 - Porteira em caminho alternativo para transpor Rio Parateí. 

 
Fonte: Autor. 

 

Diante da tentativa de encontrar um caminho alternativo através da Estrada 

do Mandi, observou-se que a ponte sobre o Rio Parateí não permite o tráfego de 

veículos pesados; a estrada apresenta precárias condições de circulação; o trajeto 

se dá dentro de propriedade caracterizada como particular, coibindo a livre 

circulação. 

Em direção à Estrada Jamic, o (Entrevistado Nº 10), nascido em Jacareí, 

quarenta e quatro anos de idade, morador do Figueira há 18 anos, relatou sua 

vivência no Bairro. Segundo o mesmo, além de chácaras e residências o Bairro tem 

a Jamic, uma Indústria Cerâmica. 

Face a sua formação técnica florestal, a oportunidade de ter viajado todo o 

Brasil, e o sonho em se tornar botânico, foi perguntado ao entrevistado se há 

liderança no Bairro. Esclareceu que: 

 

Se organizar, tentar trazer é complicado. O povo passa o dia inteiro na roça 
aí com a enxada na mão, chega de noite, quer descansar. Reunião de 
Igreja aqui mesmo só dia de domingo pessoal que vai mesmo. Trabalhando 
sábado vai embora descansa. Agora procurar alguma coisa pra se divertir é 
complicado mesmo por não ter condução, muita gente não tem condução 
(informação verbal)84. 

                                                           
84 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº10 em (02/11/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
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Em relação à importância da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel disse que 

“Todo meio de transporte é importante. A estrada se tivesse mesmo funcionando 

seria ótimo” (informação verbal)85. 

Perguntado a respeito da segurança no bairro, esclareceu que: “Tem muito 

roubo aqui. Hoje eles não fazem mais porque a gente tem um maior conhecimento 

aqui” (informação verbal)86. 

 

Sobre sua perspectiva quanto ao futuro do bairro, declarou que: 

 
Eu espero que continue assim mesmo porque eu vou falar pra você, eu 
gosto daqui cara. [...] O que a gente precisava aqui é um postinho. Um 
atendimento pro pessoal aqui da roça. De resto cara você não adianta 
querer montar um mercadinho, um bar que não vai rolar. Não tem 
população pra isso. Mas um postinho médico, um pré atendimento pro 
pessoal aqui seria legal. Tem muita gente idosa aqui (informação verbal)87. 

 
Quanto ao seu futuro nesse bairro, e a perspectiva dos resultados nas 

eleições presidenciais de 2014, declarou que: 

 
Me vejo aqui mesmo cara. Só saindo pra trabalhar mesmo. [...] Eu não 
acredito em Política não. Eu acredito assim no fazer de cada um. Política 
cada vez promete...o que adianta trazer pro bairro um mercado. Não tem 
população pra isso. O cara vai falir. [...] O que que o bairro precisa? Um 
posto pra atender o pessoal. Tavam fazendo o tal do médico na casa aí. 
Pararam. Você marca uma consulta hoje, você vai lá no médico lá remarca 
pra daqui a três meses (informação verbal)88. 

 
Após as quatro últimas entrevistas com moradores nos arredores da Estrada 

do Mandi, é retomada a trajetória da (Rota Nº 2), entre a Estrada Jamic e a Rodovia 

Dom Pedro I. Nos próximos quatro quilômetros foi observado uma concentração 

maior de residências ao redor da Indústria Cerâmica Jamic, núcleo do bairro. A 

estrada possui cinco travessas na margem direita, sentido bairro centro. 

O bairro Jamic é por onde passa a única linha de transporte público do 

município de Jacareí. Possui quatro telefones públicos “orelhões”, seis pontos de 

ônibus, uma capela da Igreja Católica e outra da Assembleia de Deus. 

                                                           
85 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº10 em (02/11/2014), no bairro Figueira, município de 
Jacareí, SP. 
86 Idem. 
87 Idem. 
88 Idem. 
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No trecho da Estrada Hondo do Japão, próximo a Olaria Jamic89 - por onde 

circulam os micro-ônibus e grande parte dos veículos que saem do bairro -  há maior 

número de residências, evidenciando maior parcelamento do solo. Na figura 43 é 

possível observar a ausência de sistema de coleta de esgoto contribuindo para a 

degradação ambiental do local. 

 

Figura 43 - Esgoto a céu aberto próximo à JAMIC 

 
Fonte: Autor. 

 

Ao término dos quatro quilômetros uma trilha à direita (figura 44) permitiu 

ingressar de bicicleta no curso da rodovia. Veículos motorizados necessitam 

percorrer mais 1,3 quilômetros pelo anel de ligação próximo ao bairro 22 de Abril. 

 

                                                           
89 Indústria de Tijolos Parateí LTDA – EPP – CNPJ 57.954.810/0001- 02 MATRIZ; Nº 
Estabelecimentos 1; Data de Abertura: 16/09/1987; Nome Fantasia: Tijolos Parateí; Natureza 
Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada; Atividade Econômica Principal: 23.42-7-02 - 
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 
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Figura 44 - Acesso entre Estrada Jamic e Rodovia Dom Pedro I. 

 
Fonte: Autor. 

 
Um novo mapa com linhas perpendiculares ou transversais foi desenhado 

entre a Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia Dom Pedro I (Rota Nº 2) totalizando 

assim, 8,80 quilômetros. 

No trecho de 5,34 quilômetros de acesso até o cruzamento com a Rodovia 

Presidente Dutra foram observadas diversas indústrias instaladas sem nenhuma 

espécie de identificação (nome). Próximo ao cruzamento com a variante ferroviária 

do Parateí a Indústria Intercement90 atua no ramo de beneficiamento mineral (figura 

45). 

Outra constatação foi a grande extensão de terras em área de 

macrozoneamento industrial. Localizada na margem direita sentido Campinas-

Jacareí, entre os bairros Primeiro de Maio e Jardim Santana (figura 46), caracteriza-

se como um lugar de reserva para futura expansão urbana.  

 

                                                           
90 De propriedade da Camargo Corrêa Cimentos S/A 
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Figura 45 – Indústria de beneficiamento mineral. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 46 - Lugar de reserva para futura expansão urbana. 

 
Fonte: Autor. 

 

A (Rota Nº 2) permitiu a livre circulação por importante eixo de ligação da 

região Noroeste com o município de Jacareí. Dos 8,8 quilômetros de sua extensão, 

6,34 quilômetros são percorridos pela conexão de transporte complementar. Vale 

destacar que os 2,5 quilômetros, coincidente com a Estrada da Figueira (JCR 123) é 

área com maior número de ocorrência de violência, sejam por carros abandonados 

por produto de furto/roubo ou mesmo, homicídios. Além da acessibilidade física 

apontada observou-se a distribuição de pontos de parada do transporte coletivo 
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(APÊNDICE F), telefones públicos (APÊNDICE G), capelas (APÊNDICE H), um 

campo de futebol.  

O trecho ainda possui, entre as estradas Hondo Japão e Jamic, duas granjas 

e a Indústria Cerâmica Jamic que colaboram para o adensamento maior de 

domicílios nesses eixos (APÊNDICE J).  

Diante do cerceamento da Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel, na altura da 

antiga ponte do Figueira, intensificaram-se a busca de informações na tentativa de 

se descobrir rotas alternativas no bairro. Entre as descobertas listam-se: o relato de 

ciclistas da região em Blog (APÊNDICE G); leituras de imagens de satélite e a 

própria sugestão de moradores nas proximidades. Consequentemente, foi possível 

transpor o Rio Parateí através de caminho alternativo pela Estrada do Mandi, 

totalizando uma distância de 6,01 quilômetros (figura 47).  
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Figura 47 - Desvio para transposição do Rio Parateí. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a). 
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Constatou-se também grandes áreas de reservas para futura expansão 

urbana do município no início e final de seu trajeto, entre as rodovias Presidente 

Dutra e Dom Pedro I respectivamente. Tal dado é um convite para que se possam 

formular políticas públicas que não isolem ainda mais a população ainda distante de 

condições básicas de vida previstas na Constituição Federal. 

 

5.2.3 Relatos Obtidos na Estrada das Brotas e ligação com Estrada Velha 
Santa Isabel-Jacareí 

 

Tendo como referência a Rede de Serviços Pachecão, foram percorridos 

14,46 quilômetros pela Rodovia Dom Pedro I, até o limite de Jacareí com Igaratá. 

Mais 1,72 quilômetros foram necessários, em paralelo à mesma rodovia sentido 

Jacareí, para se ter acesso à Estrada das Brotas (JCR 151), conforme figura 48. 

 

Figura 48 - Acesso ao Bairro Brotas. 

 
Fonte: Autor. 

 

Após 200m foi possível observar moradores em um campo de futebol em uma 

manhã de domingo. Um raro local de lazer em toda a região Noroeste de Jacareí 

(figura 49).  

Há 0,41 quilômetros dali um antigo morador, residente há 80 anos no bairro, 

relatou que a instalação da Rodovia Dom Pedro beneficiou a acessibilidade física da 
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população em direção ao centro de Jacareí. Anteriormente só se usava cavalo. Em 

relação à Estrada das Brotas, destacou sua precária manutenção diante do poeirão 

em frente à sua residência. Segundo ele, havia sido realizado o nivelamento da 

estrada, porém, sem a aplicação de pedregulho. Tal situação traz desconforto para o 

morador de 94 anos de idade, com a debilitada condição de saúde. 

Contou que a distância do bairro em relação ao centro de Jacareí obriga os 

moradores do Brotas a buscar auxílio à saúde no município de Igaratá.   

Figura 49 - Campo de futebol. 

 
Fonte: Autor. 

 
 

Relatou que de vez em quando há registro de morte no ribeirão. 

Recentemente um salão de festas, recém-inaugurado, foi saqueado. 

No quilômetro 4 teve-se acesso ao Pesqueiro Shimazan como referencial de 

atração turística no bairro do Brotas. Por ele circulam muitos turistas da capital, 

ciclistas de Jacareí e região. O local constituiu ponto de apoio para prosseguir o 

segundo trecho, dali em diante, por meio da bicicleta. 

O (Entrevistado Nº 11), nascido em 1945 na cidade de Nagasaki, no mesmo 

ano da queda da bomba nuclear, morador há 50 anos no bairro, relatou que há 60 

anos atrás: 

 
Começo lá é Igaratá (Dom Pedro). [... ] divisa. Aqui você entrou por lado de 
Jacareí que antigamente, sessenta anos atrás, Santa Isabel. [...] Então o 
que que mudou, a geografia mudou: antigamente a divisa era com o rio. 
Córrego, rio. ...fazia a divisa. Agora mudaram: pingo de ouro (água) cai no 
morro. [...] É, água! Pingo de água. Direito ou esquerda. [...] Então dividia o 
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município onde cai o córrego, rio. Como tanto o Rio Parateí faz o divisa com 
Guararema, com Santa Isabel, Jacareí, Guararema. Rio Parateí. [...] Nova 
geografia. Antigamente Santa Isabel (informação verbal)91. 

 

Pela sua fala é possível identificar as mudanças nos limites de município. A 

curiosa forma de retratar o divisor de água como pingo de ouro, de certa forma, onde 

a água cai, formando o divisor de água, pode simbolizar, de fato, ouro em função do 

valor da terra. Essa é uma curiosa, senão, importante fala de um antigo morador do 

município que traz referências da cultura oriental para a leitura da paisagem. 

Com relação ao meio ambiente o Entrevistado esclareceu que na área do 

Figueira tinha porto de areia: “Isso altera tudo. Mas hoje tem o meio ambiente 

atuando, aí não dá” (informação verbal)92. Citou também a ocorrência de crime 

ambiental às margens da Dom Pedro, Km 12, onde estava instalada a Indústria 

Tonolli (Anexo R). Cita que ali era “Fábrica de chumbo. Só que desativou, acabou 

porque ali passa Rio Parateí” (informação verbal)93. 

Em relação à instalação da Rodovia Dom Pedro, observou que:  

 

[...] Eu posso tocar isso aqui por causa da Dom Pedro. [...] Se for dependia 
da Via Dutra, não dava porque só daqui não consegue. Muito ruim. Não 
mudou em cinquenta anos (informação verbal)94. 

 

Perguntado se já havia circulado de bicicleta pelo bairro, disse: 

 

Já. [...] Ó, lógico, só que não facilitava muito não. [...] Porque metade é 
subida [...] Pra depois descer. Tem dia quebrou o garfo da frente, descida, 
antes de chegar no Frango Assado é descida, quebrou garfo e (burrrrrrrr) 
Sabe o que acontece se que anda de bicicleta? [...] Capotou [...] Machuca 
porque aí rala tudo (informação verbal)95.  

 

Com relação ao acesso à saúde e transporte, esclarece: 

 

[...] Ali no Igarapés. [...] Porque, se vê, Dom Pedro, divisa de Jacareí/Igaratá 
intermunicipal. Então a circulação não pode passar. Sabe como que é? 
Circulação entre município pode circular. [...]Agora se entra na área do 
município, não pode. [...]Então, há algum tempo foi esquecido. Por quê? É 
muito retirado. Divisa com outro município...[...] Que aí na frente aqui você 
vai mais ou menos uns quatro quilômetros mais ou menos você já cai pra 

                                                           
91 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº11 em (01/08/2014), no bairro Jamic, município de 
Jacareí, SP. 
92 Idem. 
93 Idem. 
94 Idem. 
95 Idem. 
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Santa Isabel. Aí eu discuto: Parateí, Guararema. Então aqueles todos 
dificulta melhoramento (informação verbal)96. 

 

Em uma espécie de desabafo, relatou que:  

 

Então o que que acontece? Vereador interessa onde? Onde tem população. 
Divisa, já não interessa porquê, aqui é lado de Jacareí, aqui é de Santa 
Isabel, aqui de Igaratá, Guararema. Então bota aqui, não dá pra eles. Quem 
é candidato interessa é pegar voto. [...] Então é mais fácil pegar onde tem 
mais voto. Então, aquela parte, minoria, minoria fica esquecida (informação 
verbal)97. 

 

Ao ser perguntado como os moradores vão ao centro da cidade de Jacareí, 

respondeu que normalmente utiliza-se de trilha que sai na ponte seca, percorrendo 

assim dois quilômetros para chegar à Rodovia Dom Pedro I.  

O entrevistado comentou ainda que há muitos ciclistas de Jacareí e Santa 

Isabel que vão para o pesqueiro de bicicleta. 

Em relação a perspectiva do futuro do bairro, ele declarou que: 

 

Não tem sossego. No caso, muito crime.  
[...] Ó, futuro. O Brasil é um país de muito futuro porque produz petróleo 
100%, tem pró-álcool, tem tudo que precisa na natureza Plantando dá. A 
natureza é uma fonte (informação verbal)98. 

 

O relado do entrevistado deixou evidente a necessidade da busca de 

soluções à todo o conjunto de moradores do Brotas. Atento ao movimento de 

interesses de candidatos políticos descreve o descaso destes com os bairros 

periféricos sendo justificado pelo pequeno número de votos que a população vizinha 

representa. Em meio aos desafios da falta de segurança e elevada incidência de 

crimes na região, destaca a potência do País, tendo a natureza, como uma grande 

fonte de riqueza. 

Depois de percorridos 1,43 quilômetros do ponto de apoio observou-se a 

Capela de Nossa Senhora das Brotas (figura 50) construída, segundo um morador, 

pelo dono de um alambique ao lado. 

 

                                                           
96 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº11 em (01/08/2014), no bairro Jamic, município de 
Jacareí, SP. 
97 Idem. 
98 Idem. 
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Figura 50 - Capela de Nossa Senhora das Brotas. 

 
Fonte: Autor. 

 

O mesmo disse que próximo à sua residência, além de gado, equipamentos 

agrícolas são também visados por roubos. Não há na localidade linha de telefone.  

Continuando o percurso observou-se que quanto mais próximo da divisa com 

Santa Isabel as propriedades se tornam mais espaçadas e, também, com frequente 

presença de jovens com motocicleta. 

Em território de Santa Isabel deparou-se com um morador à frente de sua 

chácara fotografando um passarinho. O (Entrevistado Nº 12), nasceu em 1956 em 

área rural de uma cidade de Pernambuco e veio com dez anos de idade para a Vila 

Penteado em São Paulo. É aposentado de uma metalúrgica e vive a maior parte dos 

dias em sítio em Santa Isabel, há três anos, onde cria galinhas e algumas plantas. 

Tem residência em Guarulhos onde moram quatro filhos. 

Segundo o pernambucano sua segunda residência é assim explicada:  

 

É o sangue. Eu me criei até dez anos no mato. Aí fiquei na cidade. Só 
trabalhei. Aí eu falei: agora eu vou só viver no mato também. Ver os 
passarinhos (informação verbal)99. 

 

Ao ser perguntado a respeito da ponte levada com as chuvas de 2010, relatou 

que:  

 

                                                           
99 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº12 em (15/11/2014), no bairro Vinte e Dois de Abril, 
município de Jacareí, SP. 
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Atrapalha. [...] Já foi feito reunião com o prefeito de Santa Isabel aqui mas 
ele falou assim que isso aí é obra grande. Tem que ser no Estado. Falou 
que a prefeitura não tem condições de consertar essa barragem ali. O 
problema não é só a ponte. Também a barragem. [...] Mas, mesmo que for 
do Estado, ele é o prefeito. Ele tem que ir lá no Estado, no gabinete do 
deputado e brigar pela construção? Se ele não fizer isso, quem vai fazer? 
Eu? Tem que ser o prefeito... a obra é da prefeitura. O município é da 
prefeitura. A obra se for do Estado, a prefeitura que tem que correr atrás. O 
Estado não está nem sabendo que a ponte caiu. Como é que eles vão 
consertar se o prefeito não chegar lá e falar? Agora vai um vereadorzinho 
querendo ganhar nome passa por cima do prefeito e vai lá, pede a obra, aí 
o prefeito acha ruim. [...] É. Essa estradinha aqui quando tinha a barragem a 
gente ia por aqui no mercado. Mercadinho da Dinha lá. Por ela 
economizava três quilômetros agora a gente tem que dar uma volta lá na 
vila. [...] Aí a estrada morreu ali. Agora só passa de bicicleta se tiver 
coragem (informação verbal)100. 
 

Com relação a transporte público em seu bairro, esclareceu que: 
 

Tem nada. [...] Eu tenho uma bicicleta aí, aí precisava ir ali na vila, aí 
embaixo aí, daqui lá é dois quilômetros e meio. Rapaz, eu fiquei pensando 
em tempão pra ir lá de bicicleta (informação verbal)101. 

 

Quando perguntado a respeito de festividades no bairro, disse “Guararema. 

Hoje mesmo tem uma camarada que é candidato a vereador aí me convidou pra ir 

numa festinha lá em Guararema” (informação verbal)102. 

Em relação à prefeitura dialogar com os moradores, esclareceu que “Para 

conversar com o prefeito você tem que fazer várias visitas pra poder conversar com 

ele. Prefeito de Santa Isabel. A gente conseguiu duas reuniões com ele aqui na 

escolinha que tem abandonado há dez anos” (informação verbal)103.  

Perguntado se participa de reuniões, o morador disse: “Participo. Eu gosto de 

participar que a gente fica atualizado, interado”. Referente à segurança, relatou que 

“a segurança é você mesmo é que faz”. Continuando, disse “na beira da rua, não 

tem guarda-noturno, não tem nada, só tem eu... Você nunca sabe o que vai 

acontecer” (informação verbal)104. 

Com relação aos meios de transporte utilizados, relatou utiliza-se: “Bicicleta. 

Se tiver carro, é carro. Se não tiver, é a pé mesmo. Cavalo, rs... Muita gente tem 

cavalo”. Não há transporte público no bairro. 

                                                           
100 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº12 em (15/11/2014), no bairro Vinte e Dois de Abril,  
município de Jacareí, SP. 
101 Idem. 
102 Idem. 
103 Idem. 
104 Idem. 
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Relatando ainda sobre as condições da estrada, e seu acesso direto a Santa 

Isabel, disse que: 

E se essa estrada aqui fosse boa, muita gente daqui, em vez de fazer 
compra em Guararema ou Jacareí, todo mundo prefere Jacareí. Por causa 
da Dutra. [...] É rapidinho. É dois palito. [...] O comércio de lá é muito mais 
barato do que Santa Isabel e Guararema. E o acesso. [...] Só que pra 
Jacareí tem um pedágio bem caro também (informação verbal)105. 

 
 

Com relação ao isolamento da população, disse ainda que: 

 

Não precisa ir longe pra entender o isolamento.  Não precisa ir muito longe. 
É só saber o interesse de cada governante. Porque não tem ninguém, 
ninguém que se candidate a vereador, prefeito, deputado ou presidente que 
tenha a intenção cem por cento de ajudar você. Dez por cento de intenção 
de ajudar você ele tem. Noventa por cento de ajudar ele (informação 
verbal)106. 

 

Em relação ao futuro, declarou que deseja: “Morrer em paz. Morrer em paz é 

morrer de doença. Não é morrer assassinado, nem espancado. É isso” (informação 

verbal)107. 

Depois de ouvido o último entrevistado deu-se prosseguimento ao término da 

(Rota Nº 3). Já no eixo da Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí, próximo ao antigo 

Adventure Park, um carro incendiado (figura 51) foi encontrado. Pela foto, é possível 

observar que havia sido incendiado há poucas horas. 

 

                                                           
105 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº12 em (15/11/2014), no bairro Vinte e Dois de Abril, 
município de Jacareí, SP. 
106 Idem. 
107 Idem. 
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Figura 51 - Beco sem saída e flagrante de veículo incendiado. 

 
Fonte: Autor. 

 

A (Rota Nº 3) possibilitou a aproximação com a isolada população do bairro 

Brotas, que, segundo levantamento de campo, encontra-se distante entre 27,2 

quilômetros à 33 quilômetros do centro do município de Jacareí. Moradores andam 

até sete quilômetros a pé até a Rodovia Dom Pedro I em busca da linha de ônibus 

municipal (ROTA 02 – PARATEÍ) ou mesmo intermunicipal vindo do município 

vizinho de Igaratá. Outros utilizam uma trilha pelo pasto, próximo ao pesqueiro, para 

encurtar caminho até a ponte seca da rodovia.  

Sem escola, posto de saúde, linha telefônica e abastecimento de água, 

buscam em municípios vizinhos a sensação de pertencimento à cidade. 

Após dezoito meses de aproximações ao Bairro Figueira uma fala chamou a 

atenção. Em relação à queda da ponte em meados da década de 1980, um morador 

abordado nas proximidades do Bairro 22 de Abril, esclareceu que: “Começaram a 

roubar os porcos lá, as criações dentro da propriedade de um homem. E aí, ele foi e 

derrubou a ponte. Faz muito tempo. Era do tempo que a escola funcionava” 

(informação verbal)108. 

Em recente e última visita ao Bairro Figueira constatou-se que a pinguela, 

como em um nocaute, havia sido levada pelas chuvas há três meses (figura 52). 

 

                                                           
108 Entrevista concedida pelo Entrevistado nº12 em (15/11/2014), no bairro Vinte e Dois de Abril, 
município de Jacareí, SP. 
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Figura 52 - Rio Parateí sem a pinguela 

 
Fonte: Autor. 

 

De um lado o sossego tão desejado à população, e de outro, o contínuo 

desafio de suturar as rupturas provocadas pelo cerceamento dos caminhos. 

O resultado vem demonstrar o universo formado por quatro municípios 

limítrofes, entre os quais, Jacareí, Guararema, Santa Isabel e Igaratá e uma só 

realidade regional à margem da política pública estabelecida. 

A figura 53 relaciona os agentes que colaboram para a produção social do 

espaço na região, e consequentemente, a dinâmica da circulação regional, entre 

eles: os pontos de pedágio em Jacareí e Guararema, responsáveis por privatizar o 

acesso às rodovias simbolizadas pela figura das cancelas; o pesqueiro no Bairro 

Brotas, onde um empresário atua com comércio de pesca esportiva, representado 

pela figura de um peixe; as granjas entre Figueira e Jamic pela figura de animais; as 

escolas pela figura de edificações; as indústrias Jamic e Intercement atuando no 

ramo de mineração, pelas figuras de ferramentas de mineração; o Operador 

Logístico Salvador em Guararema, representado pela figura de um caminhão e, os 

Postos de Serviço às margens da Rodovia Presidente Dutra, pela figura de 

sinalização de banheiros. Juntos, tais agentes são responsáveis por interferir no 

processo de estruturação do espaço loco-regional. 
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Figura 53 - Mapa de agentes na produção do espaço urbano 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a).
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5.3 Perfil de Entrevistados 

 

Neste tópico buscou-se analisar a realidade social e econômica dos 

moradores da região do Parateí do Meio. Procurou-se ainda com as entrevistas fazer 

uma representação do que é essa região no que se refere ao aspecto social e 

econômico da população que ali reside.  

A caracterização do perfil de entrevistados da região Noroeste do município 

de Jacareí, discute ainda alguns aspectos relativos às condições deficitárias para a 

circulação da população e sua acessibilidade ao mundo social em geral e 

particularmente o urbano. Mencionada anteriormente por Toledo, Souza e Gomes 

(2014), teve como base, a divisão estabelecida pelos setores censitários109 do 

Censo Demográfico de 2010 na área que faz limite com a Rodovia Presidente Dutra 

e Rodovia Dom Pedro I.  

 Os limites inicialmente estabelecidos do universo de estudo, formados pelos 

eixos das rodovias, não eram coincidentes com os dos setores censitários. Isso foi 

observado no momento de justificar a amostragem sugerida para coleta de 

entrevistados entre os bairros Figueira, Jardim Santana, Jamic e, posteriormente, o 

Brotas. 

Essencialmente faz-se saber que a pesquisa contou com vários métodos para 

a aquisição de dados, tais como entrevistas semiestruturadas, observação 

participante e registros fotográficos que, em conjunto, apoiaram a escolha amostral 

dos objetos da análise qualitativa, indo além de linhas pré-estabelecidas de ordem 

quantitativa.  

Dados do IBGE revelam que os setores censitários que correspondem à 

Região Noroeste de Jacareí representam a população de 1088 habitantes entre eles 

relacionam-se 352440205000233, 352440205000237, 352440205000312, 

352440205000326, com uma média de 25,83 habitantes por Km2. 

A análise das informações coletadas foi realizada com o objetivo de propiciar 

uma caracterização geral dos moradores entrevistados e de sua trajetória de vida. O 

local de moradia de cada um dos entrevistados pode ser observado na Figura 54. 

 

                                                           
109 O setor censitário é a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida 
em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a 
totalidade do Território Nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do País. 
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Figura 54 - Moradia dos entrevistados. 

 
 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010a).
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Nessa fase da pesquisa uma nova leitura do território, mediante a voz da 

população rural da região do Parateí do Meio, teve seu início. As 30 pessoas 

abordadas (APÊNDICE I) representam 85 moradores, ou seja, aqueles que residem 

em sua companhia. Já as 12 entrevistadas representam 41 moradores. 

As questões cujas respostas foram organizadas na tabela 2 dizem respeito à 

faixa etária, à naturalidade e ao meio de transporte utilizado no cotidiano dos 

moradores.  

 

Tabela 2 - Perfil dos doze entrevistados. 
Entrevistados Sexo Idade Naturalidade Bairro Segurança Transporte 

Entrevistado 01 M 53 Caculé/BA Jd. Santana Sim Automóvel 

Entrevistado 02 M 69 Sumé/PB Figueira Sim Carroça 

Entrevistado 03 M 53 Caconde/SP Figueira Não Carroça 

Entrevistado 04 M 53 Conceição do Rio Verde/MG Figueira Não Bicicleta 

Entrevistado 05 F 53 Santa Isabel/SP Jd. Santana Sim Ônibus 

Entrevistado 06 M 45 Duque de Caxias/RJ Jamic Não Ônibus 

Entrevistado 07 M 38 Jacareí/SP Figueira Não Automóvel 

Entrevistado 08 F 26 Suzano/SP Figueira Sim A pé 

Entrevistado 09 F 84 MG Figueira Sim Automóvel 

Entrevistado 10 M 44 Jacareí/SP Figueira Não Automóvel 

Entrevistado 11 M 59 Ribeirão/PE Jamic Sim Automóvel 

Entrevistado 12 M 18 São Bernardo do Campo/SP 22 de Abril Sim Ônibus 

Fonte: o autor. 

 

A média de idade das 30 pessoas (12 entrevistados e 18 abordados) é de 

52,3 anos. Quanto ao tempo de moradia na região Noroeste a média geral é de 20,8 

anos. 

 Referente aos 12 entrevistado, 9 eram do sexo masculino. As entrevistas 

mostraram que em residências que possuem automóveis particulares, apenas os 

homens possuem habilitação. 

Em relação a origem/naturalidade, seis entrevistados são migrantes de outros 

estados brasileiros como Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro. Já a outra metade, do interior de São Paulo. Somente dois são nascidos em 

Jacareí, um pequeno pecuarista e outro técnico agrícola. Os naturais de fora do 

Estado de São Paulo vieram em busca de emprego, seja em indústrias na capital 

paulista ou mesmo para trabalharem na lavoura no Vale do Paraíba. A busca pelo 

trabalho representa o fio condutor da trajetória de vida dos entrevistados e/ou de 

seus pais, a exemplo do que em geral caracteriza os processos migratórios. 
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Relativo ao meio de transporte adotado as entrevistas mostraram que o uso 

do transporte público compreende 50%, seguido de 20% de veículos automotores 

particulares, 10% de veículo de tração animal (carroça) e outros 10% utilizam a 

bicicleta como único meio de transporte.  

Quando perguntado a respeito da segurança no bairro, 58,33% consideram 

que o bairro é seguro. Apesar disso, podemos observar que o retrato da insegurança 

fez-se presente pela grande quantidade de cães de guarda nos sítios e chácaras. 

Notou-se também um certo receio de moradores que não abriram o portão de sua 

residência.  

Com relação ao futuro no bairro, oito pessoas, correspondentes a 66,66%, 

vislumbram seu futuro fora da região do Parateí do Meio, destas, três são as mais 

jovens.  

Entre os abordados, um que frequenta o Bairro apenas nos finais de semana, 

vê um futuro promissor na região. Também há quem acredita que ''é ruim mas dá 

pra remediar“, não deixando de sonhar em ter uma casa para finalmente conquistar 

o sossego. Outros oito, ou não sabem responder ou não acreditam em futuro por alí. 

Em geral, os entrevistados e abordados relacionam as melhorias no Bairro a 

necessidade de serem implantados um posto de saúde, escola e áreas de lazer no 

local. A falta de áreas de lazer contribui para o aumento da ociosidade por parte de 

alguns moradores, entre os quais, os desempregados e, segundo um dos 

entrevistados, para ''o pessoal que não gosta de trabalhar''. O semblante dos 

entrevistados revela, mesmo de forma tímida, a violência do local derivada também 

da falta de áreas de lazer. 

Considerando o município de Jacareí como um todo, dados censitários de 

2010 revelam que 2.917 moradores residem em área rural e 208.297 em área 

urbana. Interessante notar que a tipologia dos modais de transporte dos dados do 

IBGE (2014) não incluem veículos com tração animal como carroças, charretes, bem 

como bicicletas, todos comuns ao universo dos entrevistados neste trabalho. A 

tabela 3 demonstra a frota municipal de Automóveis e Motocicletas em Jacareí 

coincide com a realidade do estado de São Paulo e do País. 

 

 

  



   139

Tabela 3 - Frota Municipal de Veículos. 
Variável Jacareí São Paulo Brasil 

Automóveis 79.749 16.319.979 47.946.664 

Caminhões 2.722 658.713 2.588.984 

Caminhões-trator 1.068 155.801 578.765 

Caminhonetes 6.811 1.692.250 6.245.837 

Caminhonetas 4.070 999.330 2.732.871 

Micro-ônibus 635 113.446 361.501 

Motocicletas 19.051 4.133.366 19.242.916 

Motonetas 1.848 751.108 3.599.581 

Ônibus 356 150.518 574.125 

Tratores 98 10.213 29.516 

Utilitários 450 178.842 563.861 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN (2013, apud 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).  
 

Por fim nesta análise sobre a acessibilidade e mobilidade baseada na 

perspectiva dos moradores e transeuntes da região do Parateí do Meio utilizou-se  

de um software de pesquisia qualitativa, o Nvivo.  

O objetivo desta escolha foi compartilhar novas formas de análise de 

pesquisas de cunho social, face a gama de documentos consultados e, também, 

gerados ao longo da investigação. Tarefas como organizar a grande massa 

documental e criar nós de ligação entre entrevistados, lugares e fatos permitiu uma 

visualização mais dinâmica de toda a pesquisa. A ferramenta “nuvem de palavras“ 

foi escolhida para representar de forma gráfica o universo dos entrevistados. Foi 

adotado como critério a identificação das 30 palavras mais frequentes (com 

extensão mínima de 3 caracteres) com as quais foi criada uma nuvem de palavras 

(figura 55).  
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Figura 55 - Nuvem de palavras. 

 
Fonte: Autor. 

 

Entre os substantivos mais citados, podemos listar em ordem decrescente: 

estrada, Jacareí, bairro, cidade, rio, ponte, escola, Figueira, Santa Isabel, água, 

Parateí, lugar. Quanto aos verbos, chama a atenção às repetições de vou e vem que 

podem representar o próprio direito de ir e vir.  

Desse modo, o conjunto de palavras de maior ocorrência possibilitou uma 

análise qualitativa deixando em evidência que, a voz dos entrevistados expressa 

significativamente seu próprio universo. A nuvem de palavras constitui-se assim em 

um novo mapa, diferente do formato padrão de linhas cartesianas, porém, mais 

próximo da realidade de vida dos moradores da região Noroeste de Jacareí. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O problema da acessibilidade e mobilidade da população residente na região 

Noroeste do município de Jacareí constituiu o foco das discussões realizadas neste 

trabalho. Com este objetivo buscou-se identificar os nexos entre circulação e 

acessibilidade social para assim refletir sobre as questões do planejamento territorial 

com base na análise dos principais instrumentos regulatórios, em especial do Plano 

Diretor do município de Jacareí. 

As novas formas de circulação instaladas no Vale do Paraíba na década de 

1950, através da via Dutra e da variante ferroviária do Parateí, foram determinantes 

para uma nova dinâmica urbana na Região relacionada às mudanças das 

características das vias de circulação. Tem início nessa década, o processo de 

marginalização das vias secundárias, a exemplo do ocorrido com a Estrada Velha 

Jacareí-Santa Isabel que teve um trecho interrompido a partir de 1952 em razão da 

instalação da variante ferroviária do Parateí. 

 A Rodovia Presidente Dutra contribuiu para a promoção de um 

desenvolvimento industrial centrado em municípios localizados no Médio Vale do 

Paraíba.  

Atualmente, observa-se que os moradores, do Vale do Parateí região que se 

estende entre os municípios de Jacareí e Santa Isabel, enfrentam grande dificuldade 

de circulação e acessibilidade social, tendo em vista que as rodovias modernas, 

Presidente Dutra e Dom Pedro I, ao estabelecerem preferencialmente direções, 

velocidades e acessos favoráveis aos locais mais integrados economicamente, 

provocam entraves ao deslocamento de populações residentes em áreas distantes 

do fluxo de capital. 

Os relatos dos entrevistados demonstram uma realidade não muito diferente 

dos bairros Figueira, Jd. Santana, Jamic e Brotas ao se falar das dificuldades de 

acesso aos equipamentos públicos e, também, no desaguadouro da violência 

registrada nos ribeirões ou mesmo na abordagem violenta aos sitiantes, 

frequentemente rendidos a mão armada. 

A análise dos dados coletados possibilitou verificar que a maior parte dos 

entrevistados é constituída de população migrante que veio para o Vale do Paraíba 

em busca de emprego. Outro fator motivador identificado na pesquisa foi a busca 



   142

pelo sossego em área rural podendo ser interpretada como uma tentativa de 

reaproximação as origens dos migrantes, pois grande parte veio de antigas zonas 

rurais do País.  

A falsa sensação de progresso é observada em obra como o “Corta Rio”. 

Nesta ocasião, no Rio Parateí, foram realizadas obras de alargamento de suas 

margens e retificação do seu curso, trazendo maior capacidade de vazão e 

velocidade a fim de combater as enchentes. Porém, tais obras desencadearam um 

processo de “desbarrancamento” de suas margens, que além de abalar a estrutura 

de diversas pontes, deu novo curso ao rio e impediu a irrigação da várzea do Parateí 

do Meio, impossibilitando a pastagem e o cultivo de subsistência. Entre os tímidos 

questionamentos, um em particular realizado por morador ''nativo“ aponta que ''...o 

dia a dia do progresso traz cinquenta por cento de progresso para o bem, e os 

outros cinquenta para o mau''. 

Em outros casos são expurgadas da área urbana, a considerar que boa parte 

dos moradores da região noroeste deslocou-se para a periferia da cidade em 

consequência do alto preço do aluguel, alto índice de violência, falta da terra para o 

próprio cultivo de subsistência.  

A tentativa de constituir-se cidadão pode ser entendida por intermédio da 

conquista da casa própria, do benefício à aposentadoria e do sossego tão 

mencionado pelos moradores do Parateí do Meio para enfim, exercerem o direito de 

pentencerem à cidade.  

Outro entrevistado deixa claro a expectativa por melhores condições de 

conservação da estrada, mas com uma condição “Que continuasse o rural... Pois 

quando começa a crescer, as pessoas não respeitam o rio, jogam sacolas e sacolas 

na beira do rio”.  

Pode-se observar que os moradores procuram não deixar sua residência 

sozinha em função do medo de assaltos. Sendo assim, os sitiantes vivem numa 

espécie de confinamento dentro das próprias propriedades nas quais trabalham ou 

residem. Muralhas vivas formadas por árvores são erguidas na tentativa de 

salvaguardar algumas cabeças de gado ou, na maioria das vezes, a modesta horta e 

as ferramentas para o trabalho no campo.  

Para onde caminha o futuro dos moradores do Parateí do Meio? Se 

observarmos só a Estrada Velha Jacareí-Santa Isabel, ou fragmentos dela, podemos 

dizer que restaram diversos becos sem saída. Um verdadeiro vertedouro da 
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violência do planeta urbano. Um lugar sem saída e ao mesmo tempo com inúmeras 

áreas de escapes, possibilitados por acessos de grandes vias, para transeuntes que, 

por suas práticas ilícitas, roubam o sossego da região rural do Vale do Parateí.  

Eis a situação da população rural do Parateí do Meio: órfãos de um rio que já 

deu peixe, vítimas da transformação de uma fonte de alimento em paisagem 

deteriorada pelo assoreamento e a poluição industrial - que afastam as poucas 

cabeças de gado dos sitiantes - de uma estrada que já circulou gente e de um tempo 

que, segundo eles, não volta mais. 

Sair do discurso do planejamento é ir além das ferramentas técnico-

burocráticas que legitimam as articulações políticas desfavoráveis à sociedade no 

seu todo. É possibilitar efetivamente que os moradores isolados superem os limites 

de seu próprio bairro e município e conquistem seus direitos de cidadãos, 

independente de limite, denominação ou qualquer classificação que os 

desclassificam. Quando será que a centralidade no homem e na vida social digna 

será o foco das atividades do planejamento e das políticas públicas de caráter 

territorial? Quando a equidade social e a evolução do ser humano serão a 

verdadeira preocupação de toda a sociedade?    

Tratar as populações desfavorecidas como objetos que ora constam ora não 

constam do banco de dados público é praticamente o mesmo que consentir com a 

perversidade da globalização capitalista de nossos dias.  

Os agentes que participam da política de privatização das rodovias, 

constituída pelas concessionárias das praças de pedágio, impõem uma nova cartilha 

da circulação na era globalizada. O fenômeno apontado por Santos e Elias (1988) 

de “quem não pode locomover-se periodicamente, vai e fica”, é agora acentuado 

com a campanha dos serviços “Via Fácil/Sem Parar”: fácil pra quem pode difícil pra 

quem não tem dinheiro ou veículo ágil para acompanhar a dinâmica imposta pelo 

mundo capitalista. 

Diante dos avanços sociais assistidos pela população brasileira nos últimos 

quatorze anos, vive-se ainda a expectativa de realização de reformas de ordem 

política, econômica e social que possam garantir a vida equânime nas cidades 

brasileiras.  

Frente aos marcos do Planejamento Urbano, e em particular da Política de 

Mobilidade, concluímos que sua função reguladora só será efetiva, se contemplarem 

de fato toda a sociedade e os espaços que a abrigam, incluindo, portanto, todas as 
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populações vivendo em áreas menos urbanizadas e rurais deste País, 

independentemente de representarem percentuais mínimos de população. Caso 

contrário, a acessibilidade física e social da população será sempre um bem privado 

ou do direito de privilegiados. 

Diante da circulação e mobilidade deficitária, imposta pelo atual pensamento 

de ordenamento territorial, tem-se como resultado a circulação da violência. Conclui-

se que é fundamental pensar em outra organização territorial que não gere a 

violência. 

Como pensar o futuro da cidade com esse atual modelo de ordenamento 

territorial que isola a população dos seus próprios direitos à cidadania e, em 

contrapartida, favorece grandes investidores dos setores imobiliários, transporte e 

industrial?  

Com base nessa descrição da região noroeste – do lugar que a organiza e 

dos agentes e atividades que lhes atribuem significado social e funcional –, cabe 

abordar a questão da acessibilidade social de seus moradores; das dinâmicas 

relacionais que inserem o lugar em contexto mais amplo, tornando-o não 

estritamente mero ponto do espaço, mas um elo de conexão local-global e, por isso, 

uma lente através da qual em alguma medida se vê o mundo. 

Entendendo aqui primeiramente a acessibilidade relacionada às condições de 

acesso físico e do serviço de transportes para os deslocamentos dos habitantes em 

busca do que não é possível encontrar no lugar – a saber, trabalho, equipamentos 

de saúde e educação, comércios e serviços em geral e áreas de convívio ou lazer –, 

o problema da acessibilidade social remete necessariamente às relações de 

natureza urbano-rural, estabelecidas com outras nucleações da vida social que 

oferecem tais benefícios, em maior ou menor escala. 

Essas relações urbano-rurais podem ser intermunicipais, ou inter-regionais, 

como no caso em estudo. De fato, se se imaginava que o acesso à vida de relações 

sociais e aos bens e serviços necessários à sobrevivência e realização pessoal e 

coletiva dos moradores seria obtido provavelmente no município de Jacareí, muito 

cedo essa suposição se desfez. Baseando-se em análises iniciais das entrevistas, 

constata-se que a depender, sobretudo, da relativa proximidade do lugar da oferta 

do que lhes é necessário ou das condições reais para a facilidade do deslocamento, 

o atendimento às necessidades é buscado em diferentes lugares ou municípios 

conforme a localização dos moradores na região noroeste.   
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Por exemplo, como referido adiante, Guararema destaca-se em detrimento de 

Jacareí ou, ainda, Igaratá, enquanto sede importante do que é mais acessível aos 

moradores do Figueira e do Brotas. 

Aliados à possibilidade do acesso físico, os meios de transporte, junto à 

própria renda, incidem diretamente na acessibilidade social efetiva dos moradores. 

Considerando o relato dos entrevistados, constata-se como primeira opção de 

transporte que 50% deles utiliza transporte público, 20% veículos automotores 

particulares, 10% veículo de tração animal (carroça), e outros 10% a bicicleta. Na 

figura 56, pode-se ver a relativa maior importância do uso de motocicletas em 

relação aos automóveis, comparado ao restante do município.  

 

Figura 56 - Domicílios com automóveis e motocicletas para uso particular. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a). 

 

Como já descrito no tópico 4 os moradores do Figueira utilizam a Linha 

Complementar 84 – Figueira da empresa Jacareí Transportes Urbanos (JTU), 

responsável pela conexão até Nova Jacareí, e desta para o centro da cidade pela 

Linha Regular de ônibus 23 – Nova Jacareí-Jardim Luíza. Já os moradores do 

Brotas encontram-se em situação de maior isolamento. Utilizam a linha municipal 

ROTA 02 – PARATEÍ, na divisa com Igaratá, mas por isso alguns moradores 

precisam caminhar até 8,8 quilômetros de distância, ou então, utilizar trilha por meio 

do pasto até a Rodovia Dom Pedro I. Como segunda opção, podem utilizar o 

transporte intermunicipal vindo de Igaratá.   

Além disso, é preciso considerar que a linha Figueira foi estendida em 2,5 

quilômetros se comparada ao itinerário anterior de 2012. Nos anos seguintes de 
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2013 e 2014 as antigas Vans foram substituídas por novos micro-ônibus permitindo 

o transporte de maior número de passageiros. 

A acessibilidade social dos moradores relaciona-se com a renda das famílias, 

a disponibilidade de trabalho e as condições domiciliares. Baseando-se em dados do 

IBGE, nota-se para 2010, certa predominância de responsáveis pelas famílias 

recebendo de ½ a 1 ou de 1 a 2 salários mínimos e o muito pequeno número de 

responsáveis com renda acima de 2 e 5 salários. 

Pelos relatos, contata-se que muitos moradores trabalham no bairro Parateí 

em Guararema, outros na área urbana de Jacareí e muitos na própria região 

conforme figura 57. 

  

Figura 57 - Pessoal ocupado. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a). 

 

A situação domiciliar pode ser balizada pelos mesmos aspectos gerais 

característicos do meio rural em Jacareí, onde predomina: abastecimento de água 

na forma de poço ou nascente; esgotamento sanitário predominante por fossa 

séptica ou fossa rudimentar; acesso mais generalizado à energia elétrica; 

escolaridade predominante marcada por um elevado número de pessoas com 

ensino fundamental completo e médio incompleto; a maioria dos domicílios com 

geladeira, rádio e televisão etc. Na figura 58 é possível observar a distribuição de 

domicílios com microcomputador e acesso à Internet e domicílios só com telefone 

celular. 
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Figura 58 - Domicílios particulares permanentes com microcomputador e acesso à Internet em 2010. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a). 

 

Confirmando os relatos de moradores, constata-se, de fato, por informações 

institucionais (INEP e Portal da Saúde), a inexistência de posto de saúde na região e 

a disponibilidade de apenas uma escola pública no Jamic. Esses equipamentos 

sociais são buscados em outros lugares, como o bairro Igarapés em Jacareí e do 

Parateí em Guararema. Aqui se tem acesso à creche e escola fundamental e ao 

posto de saúde. Embora não encontrem problema de matricular os filhos em escolas 

públicas de outro município (pela proximidade da residência) não têm direito ao 

transporte escolar gratuito para as crianças.  

Neste mesmo bairro de Guararema localiza-se a Escola Nacional Florestan 

Fernandes (ENFF), fundada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

onde alguns jovens da região noroeste de Jacareí estudam informática, línguas e 

outros assuntos. Segundo uma moradora do bairro, “os projetos deles são muito 

bons”, e lá “é muita cultura num lugar só”, porque “tem pessoas de vários países que 

vão lá para estudar”. E nesse mesmo bairro, existe também uma igreja que é 

bastante frequentada por moradores das localidades em estudo.  

Nos relatos, nota-se que o centro de Jacareí é talvez o principal lugar de 

referência para o acesso a serviços de saúde, comerciais, bancários, administrativos 

etc. No que se refere ao acesso às Unidades Básicas de Saúde, moradores do 

Brotas dirigem-se a Igaratá e do Jamic e Jardim Santana ao bairro Igarapés em 

Jacareí.  



   148

Quanto aos correios, informam que existe um Código de Endereçamento 

Postal (CEP) apenas para toda a região (Fazenda Três Santos). Mas, para efeito de 

entrega de compras, mesmo fornecendo-se o CEP, os entregadores não encontram.  

Quando perguntados a respeito da segurança no bairro, boa parte dos 

moradores considera que o bairro não é seguro, pela ocorrência de assaltos, 

sequestros-relâmpago, roubos, “desova” de carros roubados e até assassinatos. O 

retrato da insegurança fez-se presente na grande quantidade de cães de guarda nos 

sítios e chácaras e, até mesmo, no receio de alguns moradores no inicio da 

entrevista. 

Continuando o estudo, a acessibilidade social dos moradores poderá ser 

reavaliada, de um lado, pelas desatenções do poder público e, de outro, pelos 

desacordos da população habitante relativamente ao que lhes é importante e 

necessário; mas também, pela voz dos moradores e sua real consciência dos 

direitos de cidadania que lhes cabem, ou pelo descaso das políticas públicas no que 

se refere aos preceitos constitucionais.   

As relações entre populações locais e poder público e as relações entre as 

municipalidades e demais instâncias do poder público estão na base do tratamento 

da questão da acessibilidade social dos moradores deste lugar ou qualquer outro.     

O ordenamento territorial é previsto constitucionalmente, assim como o 

município em seu todo deve ser considerado no Plano Diretor. A acessibilidade aos 

direitos de cidadania independente do lugar de vida ou habitação (MOURA FILHO, 

2010) é, portanto, uma das questões nevrálgicas do planejamento. Mas por que é 

tão difícil que as condições de acessibilidade social sejam, na integra, respeitadas e 

qualificadas? 

O título “Mundo velho sem porteira” descrito por Veríssimo (1976) convida à 

reflexão do atual “mundo novo com novas porteiras”, indo além da observação de 

cima e de frente. Observa-se, junto à população, um universo compreendido por 

estradas privatizadas, destituído de pontes ou alinhavado por pinguelas, possa ser 

mudado permitindo mais que um “passa quatro” e não o acesso de uma pessoa de 

cada vez ao lado das porteiras. Cumpra-se o direito à circulação sem segregar, sem 

marginalizar, não em uma pura contracultura rodoviarista, mas por novas formas de 

circulação secundária para desafogar esse leito escuro e perverso. Que através de 

políticas públicas e medidas equânimes o bem estar social possa fazer parte do 

coletivo. 
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Com as populações rurais à margem das políticas públicas, caminhos 

alternativos e soluções próprias são buscados na região do Parateí do Meio e 

demais localidades situadas no “vácuo” dos interesses políticos e econômicos 

globais. O que nos leva a ponderar sobre as imensas contradições e defasagens 

sociais não incluídas na formulação de políticas públicas, em desrespeito, portanto, 

aos direitos de cidadania dos habitantes que vivem em meio rural, no Vale do 

Parateí, os bairros que o compõem, ou em qualquer outra localidade rural da região 

ou do país. 

A política é constituída de ideias e interesses. A política pública é mais. Como 

pesquisadores, temos o dever de ir além da imagem possível de ser construída do 

lugar investigado e refletir sobre o ideal da justiça social. 

O Bairro Figueira constituiu-se o ponto de partida e irradiação de todos os 

percursos. As observações e registros realizados nesta pesquisa somaram um total 

de 160 quilômetros distribuídos em 27 meses de investigação em toda a região 

Noroeste do município de Jacareí. 

O não reconhecimento da localidade Figueira como bairro pelo poder público 

é um retrato efetivo da invisibilidade da sua memória, seu povo e seu plano viário. O 

resgate da memória se faz importante não so em função do lugar mas, do próprio 

Figueira considerado um ponto nevrálgico de toda área de estudo. Em determinado 

momento parte da memória do Bairro foi encontrada no inventário de Macedo (1998) 

e também nas páginas dos caminhos da imigração japonesa em Jacareí estudado 

por Kanazawa (2004). Em toda região Noroeste do município de Jacareí os 

imigrantes deixaram registros de sua cultura e legado de uma vida voltada ao cultivo 

da terra. Esse é o instante que o ciclo da pesquisa chega-se ao fim.  

Além do consequente resgate geográfico, social e histórico compreendido 

respectivamente pelo rio, povo e região, há a preservação do leito da própria 

estrada, muitas vezes raptada dos mapas, onde todo o processo investigativo 

começou. 

Apesar dos escombros de uma antiga ponte, fragmentos de uma antiga 

estrada, ruínas de escolas e capelas, há uma parcela de residentes satisfeita em 

poder viver relativamente isolada do grande fluxo e agitação do centro da cidade.  

O direito à cidade é, nesse trabalho, representado pelo direito à condição de 

acessibilidade física e social que, se garantido efetivamente, poderia colaborar para 
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a integridade das relações vicinais, o sentimento de pertencimento ao local e à 

cidade, e poderia cooperar, ainda, para fortalecer a identidade regional. 

Entre as dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa pode-se citar: a 

dificuldade de aproximação física com o universo de estudo, distante entre 24 a 45 

quilômetros da residência do pesquisador, o que gerou custo financeiro para o 

deslocamento com veículo particular, além de tarifas de pedágio; foi necessário o 

estabelecimento de logística para adentrar a região de estudo por meio de bicicleta, 

nas proximidades dos eixos de intenso movimento de veículos da Rodovia 

Presidente Dutra e Dom Pedro I, ou mesmo dos remotos e marginalizados trechos 

das estradas vicinais que fazem divisa com a Região Metropolitana de São Paulo; 

outro fator dificultador foi a totalidade de cobertura da região Noroeste, de 

aproximados 54 Km2. E no limite da realização possível, a disponibilidade para as 

entrevistas somente nos finais de semana e feriados, o que implicou em registros da 

paisagem ou abordagens relativos a uma dinâmica diferente dos dias úteis. 

Sugere-se como futuro método de análise do universo aqui estudado, a 

realização de uma cartografia social, no sentido de se criar a oportunidade da 

população elaborar representações do espaço em que vivem e a seu próprio modo. 

Desta forma, poderíamos conhecer melhor os agentes e atores que fazem parte da 

produção social do espaço urbano. Um caminho metodológico interessante para que 

o cidadão possa se reconhecer no lugar em que vive, e o pesquisador possa 

conhecer efetivamente o poder dos mapas dos cidadãos frente aos mapas do poder 

vigente. 

Este trabalho deixa em aberto outras possibilidades de leitura, compreensão e 

investigação: a experiência da aproximação com o social provoca o desenho de uma 

cartografia “além dos quatro cantos”. Em uma espécie de cartografia das 

singularidades, ou até mesmo de uma cartografia sensorial onde se faz presente 

diferentes sensações que caracterizam o espaço periurbano: o som de aeronaves 

que riscam o céu no eixo da Estrada Velha Santa Isabel-Jacareí ao decolarem do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos; o ruído ensurdecedor de veículos na Rodovia 

Presidente Dutra frente aos entrevistados; o som das aves que interrompem o 

diálogo das entrevistas em território de Santa Isabel; o som das motos que em alta 

velocidade cortam o sossego da área rural em espécie de vigilância e, o mugido do 

rebanho de vacas próximo a 22 de Abril e rodovia Dom Pedro I.  
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Essa geografia sensorial-descritiva toma uma forma quase que tridimensional. 

Uma espécie de provocação além das linhas cartesianas com a elaboração de uma 

cartografia do invisível constituída de elementos não materiais que compõem um 

mapa psicogeográfico com o objetivo de permitir a fusão do conhecimento e do 

saber na constituição de um retrato regional do Brasil para o Brasil. 
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Fonte: Autor.
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APÊNDICE B - LEVANTAMENTOS EM MONTEIRO LOBATO/SP 

 

 
 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE C - ROTA 1 

 
Fonte: Adaptado de IGBE (2010a).
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APÊNDICE D - ROTA 2 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a).
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APÊNDICE E - ROTA 3 

 
Fonte: Fonte: Adaptado de IBGE (2010a).
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APÊNDICE F - DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a).
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APÊNDICE G - DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONES PÚBLICOS 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a).
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APÊNDICE H - DISTRIBUIÇÃO DE CAPELAS 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2010a).
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APÊNDICE I - DISTRIBUIÇÃO DE ABORDADOS NAS ENTREVISTAS

 
 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010a). 
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ANEXOS  

ANEXO A - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
1) Qual seu nome e idade? 

2) Quantas e quem são as pessoas que moram em sua residência? 

3) Há quanto tempo você mora no bairro da Figueira e por que você veio morar 

no bairro? 

4) Você gosta de morar aqui? Por qual ou quais motivos? 

5) Você conhece seus vizinhos ou tem amigos no bairro? 

6) O que tem no bairro além das chácaras e das residências das famílias?  

7) Você vai a outro(s) bairro(s)? Com que frequência? E para quê? 

8) Quais os caminhos que você mais utiliza no seu dia a dia (estrada, trilha)? 

9) Qual o meio de transporte utilizado? Há transporte público? 

10) Você acha a Estrada Velha Santa Isabel Jacareí importante? 

11) Como é morar perto de um rio? E o que o rio representa pra você? 

12) Você já pescou, nadou, ou brincou no rio? 

13) O bairro é seguro? 

14) Como você vê o futuro desse bairro? 

15) O que você acha que deve melhorar no bairro? 

16)  Você imagina o seu futuro nesse bairro ou em outro lugar? 
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ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 
Título do Projeto: A questão da circulação e reflexão sobre a satisfação das 
necessidades básicas da população rural do bairro da Figueira em Jacareí, SP. 
Pesquisador Responsável: André Luiz de Toledo 
Endereço do Pesquisador: Travessa Hermírio Intrieri, 221, apartamento 302 Bloco 5 
– Vila Rangel, São José dos Campos, SP. 
Equipe executora: André Luiz de Toledo 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade do Vale do 
Paraíba - Univap 
Telefones para contato: Adriane A Moreira de Souza (12) 3947-1127 Orientadora do 
Projeto /  
(12) 3947-1071 – Telefone comercial do pesquisador / (12) 99168-4398 – Celular do 
Pesquisador 
E-mail do pesquisador: andreluizdetoledo@gmail.com 
Nome do voluntário:  
Idade: _______ anos    R.G. __________________________ 
Responsável legal (quando for o caso): 
________________________________________ 
R.G. Responsável legal: _________________________ 
 
 O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
tendo como título “A questão da circulação e reflexão sobre a satisfação das 
necessidades básicas da população rural do bairro da Figueira em Jacareí, 
SP”, de responsabilidade do pesquisador André Luiz de Toledo e orientada pelas 
Professoras Doutoras Adriane A Moreira de Souza e Cilene Gomes e que poderei 
entrar em contato com o pesquisador responsável a qualquer momento que julgar 
necessário através do telefone (12) 3947-1127 ou e-mail adriane@univap.br / 
cilenegs@univap.br. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem 
receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade 
exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos 
estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais mostra a vontade de 
conhecer como as pessoas que moram nas imediações do Bairro da Figueira 
circulam pelos bairros das cidades de Jacareí e cidades vizinhas. 
 

O autor após constatar as dificuldades de circulação em área rural do 
município de Jacareí/SP busca através dessa pesquisa compreender como as 
pessoas desse bairro circulam pela cidade, tem acesso aos serviços urbanos 
(saúde, educação etc.) e tem resposta a outras necessidades do dia a dia. 
Queremos conhecer as condições reais de mobilidade e acessibilidade aos bens e 
serviços oferecidos a você, sua família e demais moradores do bairro. Para isso, 
convidamos você a nos contar sua história de vida, de forma livre. Iremos aplicar um 
questionário e faremos a leitura do mesmo. A sua fala será gravada, depois será 
escrita de forma idêntica ao que falou e, a seguir, o pesquisador vai produzir um 
texto a partir dessa fala, que será entregue a você para que avalie se está fiel ao 
que relatou. Quanto aos riscos da pesquisa, em nenhum momento sua identidade 
será revelada. Esse relato será combinado a mais onze histórias de moradores que 
residem no Bairro da Figueira, para que tenhamos uma visão geral que fornecerá 
uma base complementar de ideias, fatos e informações sobre a realidade local. 
Quanto aos benefícios, essa pesquisa pode ajudá-lo a pensar de outra maneira 
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sobre a sua realidade de vida em relação à circulação, à acessibilidade e, também, 
sobre a satisfação das necessidades básicas de sua comunidade e seu lugar de 
vida.  

Fui esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de 
Saúde, do Ministério da Saúde. Minha colaboração se fará de forma anônima, por 
meio de história de vida, como descrito acima. O acesso e a análise dos dados 
coletados se farão apenas pela pesquisador e seus orientadores e não poderão ser 
usados para outras finalidades não previstas neste protocolo e/ou consentimento. 
Fui ainda informado (a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer 
momento, sem prejuízo ou qualquer constrangimento para mim. Atesto recebimento 
de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  
 
O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade do Vale do Paraíba (parecer 756.759/2014) onde o mesmo é 
co-responsável por garantir e zelar pelos direitos do sujeito da pesquisa. O 
voluntário poderá receber acompanhamento, assistência e para sanar 
eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados com a pesquisa pelo telefone (12) 3947-1111, ou 
pessoalmente na Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, bloco 11- Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento II, sala 19, de segunda a sexta feira, 8:00hs- 
12:00hs e 13:00hs-17:00hs). 
 
Eu, __________________________________________, RG nº 
_____________________ fui informado e concordo em participar, como voluntário, 
do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Em caso do sujeito da pesquisa ser menor de idade usar ente modelo: 
 
Eu,_________________________________________, RG nº 
_______________________, responsável legal por 
____________________________________, RG nº _____________________ fui 
informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 
pesquisa acima descrito. 

Jacareí, _____ de ____________ de _______ 
 

Nome e assinatura do voluntário ou 
seu responsável legal 

 Nome e assinatura do responsável por 
obter o consentimento (graduado no 
mínimo) 

 
 
 

Testemunha  Testemunha 
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ANEXO D - ARTIGO JORNAL ELETRÔNICO MOGI NEWS 

 
Jornal eletrônico 

 
Edição 6171 - Matéria publicada em 05/01/10 
 
Região - Santa Isabel 
Casas foram construídas na encosta do morro, que fica na Vila Guilherme. No bairro do 
Parateí, uma ponte foi arrastada pela chuva. 
Jamile Santana 
Da Redação 

Nove casas foram interditadas em Santa Isabel na tarde de sexta-feira passada. Os imóveis 
foram construídos à beira de um morro na rua Japão, na Vila Guilherme. A Defesa Civil 
retirou as famílias do local para evitar acidentes, já que o barranco apresenta rachaduras e 
pode desabar a qualquer momento. No mesmo dia, uma ponte, que fica entre os bairros do 
Parateí e Figueira, foi arrastada pela água que vazou da represa de Jaguari, em Igaratá. Por 
causa da chuva, a área central da cidade permaneceu alagada por três horas. Apesar de 
não haver pessoas desabrigadas ou desalojadas, Santa Isabel registrou os primeiros sinais 
de que será necessário um trabalho mais intensivo da Defesa Civil em razão das chuvas, 
que devem continuar a cair nos próximos dias. Até então, a cidade não havia registrado 
nenhuma ocorrência grave. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Valdelino 
Coutinho dos Santos, a interdição das casas na Vila Guilherme entre os números 170 a 214 
foi preventiva. "Antes que acontecesse algo, vimos os riscos que o barranco apresentava e 
decidimos retirar as famílias", explicou. Segundo Santos, o morro tem rachaduras extensas 
e profundas que causaram movimentação do solo e comprometeram a estrutura dos imóveis 
construídos no local. 

Ainda no dia 1º de janeiro, a região central da cidade ficou alagada por pouco mais de três 
horas. Apesar do alagamento, a Defesa Civil afirmou que a situação já está sob controle.  
 
Rescaldo 
Os moradores do bairro do Parateí ficaram sem luz e sem telefone até sábado.  
Na tarde de ontem, o muro de uma residência na Vila Guilherme desabou, após o 
rompimento na rede de esgoto causado pela chuva forte. 

Em Itaquaquecetuba, os moradores na Vila Japão foram surpreendidos por um novo 
alagamento. No entanto, apesar do susto, o escoamento foi rápido e as famílias já voltaram 
para suas casas (SANTANA, 2010.). 

REFERENCIA DO ANEXO D: 
 
SANTANA, Jamile. Defesa Civil interdita nove imóveis por causa de risco de 
deslizamento de terra. Mogi News, Mogi das Cruzes, n.6171, jan. 2010. Disponível 
em: <http://www.moginews.com.br/materia/51745/defesa-civil-interdita-nove-imoveis-
por-causa-de-r.aspx>. Acesso em: 01 nov. 2013. 
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ANEXO E - INDICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE 

Indicação realizada pelo Deputado Luis Carlos Gondim – PPS do município de Mogi das 
Cruzes  
 
 
 

 

INDICAÇÃO Nº  303 , DE 2008 
 
                                INDICO, nos termos do artigo 159 da XIII Consolidação 

do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, Dr. José Serra, no sentido que determine ao Órgão competente a imediata 
realização dos estudos necessários visando a destinação de recursos financeiros 
para a construção de uma ponte na Estrada do Davi sobre o Córrego 
Taboãozinho, nas proximidades do Rio Parateí, mais especificamente na Divisa 
dos municípios de Mogi das Cruzes e Santa Isabel.  
 

JUSTIFICATIVA 
 

                                             Milhares de moradores daquela região reclamam que há 
mais de 20 (vinte) anos solicitam este benefício a fim de facilitar o escoamento da 
produção e para melhorar as condições de vida da comunidade local, notadamente 
dos alunos que frequentam a Escola Municipal Rural “Kaoro Hiramatsu”, bem como 
das dezenas de trabalhadores das olarias existentes na região. 
 
                                             Sem este imprescindível benefício, os moradores são 
obrigados a percorrer cerca de 11 quilômetros a mais para chegar ao destino final, 
seja pelo município de Guararema ou pela Rodovia Ayrton Senna (SP- 70), com 
acesso à Rodovia Mogi-Dutra pelo município de Arujá. 
 
                                              No local existe uma ponte de madeira, porém a 
estrutura não possui proteções laterais e é muito frágil para receber tráfego intenso 
de veículos (leves) e caminhões. 

 
Sala das Sessões, em 

Deputado Luis Carlos Gondim – PPS 
 

SPL - Código de Originalidade: 781093 040308 2010 
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ANEXO F - RESPOSTA GERENTE DE SISTEMAS URBANOS 

 
 

Fonte: Autor. 
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ANEXO G - REGISTRO DE CICLISTAS DE JACAREÍ ATRAVÉS DE BLOG 

 
Passeio de Santa Isabel- 24/10/2009 
 

Figura 59 - Ponte sobre o Rio Parateí no Bairro ''A Ponte do Rio que Cai“ 

 
 

Fonte: Jacareí Bike Blog (2009). 
 
 
 
REFERENCIA ANEXO G: 
 
JACAREÍ BIKE BLOG. Passeio de Santa Isabel Veloterra. 2009. Disponível em: 
<http://jacareibikeblog.blogspot.com.br/2009_10_18_archive.html>. 20 set. 2013. 
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ANEXO H - HORÁRIOS LINHA 84 - FIGUEIRA 
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ANEXO I - ÁREA À VENDA DA CONSTRUTORA TERRA SIMÃO 

Figura 60 - Área Dutra - Jacareí - Bairro dos Remédios I 

 
Fonte: Terra Simão (2014). 

 
Área: 15.398,03m² - Localização: Frente para Via Dutra - Bairro dos Remédios – Jacareí/SP (Perto da 

rotatória de Guararema). Os valores podem ser alterados, sem aviso prévio. CorretorOnline R$ 
1.100.000,00 

 
 

 
REFERENCIA DO ANEXO I: 
 
TERRA SIMÃO. 2014. Disponível em: < http://www.terrasimao.com.br/web/meu-
ape/?ref=10>. Acesso em: 20 fev. 2014. 
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ANEXO J - OFÍCIO 347/2013 - PONTE RIO PARATEÍ / ESTRADA DO MANDI / 

BAIRRO DA FIGUEIRA 
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ANEXO K - OFÍCIO 019/2014 - INDICAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL DO MANDI/  
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ANEXO L - DELIMITAÇÃO DAS MACROZONAS 

 

 
Fonte: JACAREÍ (SP). Prefeitura Municipal. Delimitação de macrozonas. 2013. Disponível em: <http://www.jacarei.sp.gov.br/uploads/arquivo/2013/06/98706-arquivo-ANEXO%20I_MAPA_01.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2014.
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. 
ANEXO M - IDENTIFICAÇÃO CAPELA RURAL SANTA CRUZ DA EVA 

 
Fonte: MACEDO, Nubia dos Santos; SANTOS, Ademir Pereira; BORNAL, Wagner Gomes; (Orient). 
1998. 210f. Capelas rurais de Jacareí. Trabalho de graduação (Arquitetura e Urbanismo) – 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos 
Campos, SP, 1998. 
 



   182

ANEXO N - HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DA CAPELA RURAL SANTA 

CRUZ DA EVA 

 
Fonte: MACEDO, Nubia dos Santos; SANTOS, Ademir Pereira; BORNAL, Wagner Gomes; (Orient). 
1998. 210f. Capelas rurais de Jacareí. Trabalho de graduação (Arquitetura e Urbanismo) – 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos 
Campos, SP, 1998. 
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ANEXO O - CAPELAS RURAIS - FRENTE 

  
Fonte: MACEDO, Nubia dos Santos; SANTOS, Ademir Pereira; BORNAL, Wagner Gomes; (Orient). 
1998. 210f. Capelas rurais de Jacareí. Trabalho de graduação (Arquitetura e Urbanismo) – 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos 
Campos, SP, 1998. 
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ANEXO P - CAPELAS RURAIS - VERSO 

 
Fonte: MACEDO, Nubia dos Santos; SANTOS, Ademir Pereira; BORNAL, Wagner Gomes; (Orient). 
1998. 210f. Capelas rurais de Jacareí. Trabalho de graduação (Arquitetura e Urbanismo) – 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos 
Campos, SP, 1998. 
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ANEXO Q - POLO AUTOMOTIVO 

 
Home - 21 Maio 2015 - 00:04  - Novo polo abre 5.000 empregos 

 

Fachada da fábrica da Chery em Jacareí. Foto: Arquivo/OVALE 

Projeto da Chery, núcleo de autopeças de Jacareí deve estar concluído em dois anos com 
investimento de US 700 milhões - Xandu Alves - São José dos Campos 
 
O polo automotivo de Jacareí poderá gerar até 5.000 postos de trabalho em dois anos, prazo em que 
o espaço deve estar concluído. 
Projeto da montadora chinesa Chery, o polo serviria para a instalação de até 25 empresas 
fornecedoras. 
O empreendimento foi oficializado na última terça-feira durante visita do primeiro-ministro chinês, Li 
Keqiang, ao Brasil. 
As fornecedoras ocupariam uma área de 4 milhões de metros quadrados, ao redor da fábrica da 
Chery, e investiriam cerca de US$ 700 milhões na instalação. 
O projeto é crucial para a montadora chinesa formar um “cluster” de sua cadeia de fornecedores, para 
otimizar a logística e reduzir custos, além de se proteger das mudanças cambiais. 
Planejando produzir 50 mil carros em 2016, a Chery quer exportar os modelos montados em Jacareí 
para países da América Latina. 
“O polo será aberto a empresas interessadas em fornecer para a Chery, num mix de brasileiras e 
chinesas”, disse a O VALE Luis Curi, vice-presidente da Chery. 
 
China. O projeto conta com aval da prefeitura, que aposta no polo automotivo para atrair empresas de 
base tecnológica e de inovação. 
Para tanto, a administração está disposta a estudar novas reduções de impostos municipais para 
tornar o polo “ainda mais atrativo a novos empreendimentos”, como frisou o prefeito de Jacareí, 
Hamilton Ribeiro (PT). 
A convite da Chery, ele liderou uma comitiva de empresários da cidade em visita à China, na região 
onde foi criada a montadora. 
Segundo Hamilton, os empresários são proprietários de terrenos ao redor da fábrica da montadora, 
em Jacareí, e estariam interessados em participar da formação do polo automotivo, que pode 
representar um novo ciclo de crescimento para a terceira maior cidade da região, só perdendo para 
São José e Taubaté. 
“O polo será uma nova etapa para a cidade do ponto de vista industrial”, afirmou o prefeito. 
“Poderemos diversificar o setor e atrair empresas de base tecnológica e que invistam em inovação”. 
 
Empresas. De acordo com a Chery, das 25 empresas que poderão se instalar no polo 12 seriam 
produtoras de autopeças, cinco afiliadas, duas sistemistas, duas logísticas e três de serviços em 
geral. 
“A Chery está trabalhando em parceria com a Investe SP, que vai prestar assessoria gratuita aos 
interessados, e com a prefeitura de Jacareí para viabilizar este projeto o mais rápido possível”, disse 
Curi. 
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Fonte: ALVES, Xandu. Projeto da Chery, núcleo de autopeças de Jacareí deve estar concluído em 
dois anos com investimento de US 700 milhões. O Vale, 2015. Disponível em: 
<http://www.ovale.com.br/novo-polo-abre-5-000-empregos-1.588495>. Acesso em: 26 maio 2015. 
 
 
 

ANEXO R - REJEITOS DE CHUMBO CAUSAM DESASTRE AMBIENTAL EM 

JACAREÍ-SP 

Indústria é fechada pela Justiça por poluição sem controle e por acumular 120.000 toneladas de 
rejeitos de chumbo a céu aberto, no pátio da fábrica. Há contaminação de meio ambiente e 
trabalhadores.  

Após um longo processo judicial ajuizado em 1998, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Jacareí, região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, a indústria de reciclagem de chumbo 
TONOLLI foi fechada por determinação judicial expedida pela Juíza Renata Martins de Carvalho 
Alves, da 1a. Vara Cível de Jacareí que junto com técnicos da CETESB (Companhia de Tecnologia e 
Saneamento Ambiental) do Governo do Estado, efetivou a interdição da fábrica encerrando as 
atividades de produção. 

A TONOLLI teve ampla defesa no processo, onde apresentou seus laudos técnicos em contrapartida 
aos laudos judiciais e, ao final de três anos, ficou comprovado que a situação da empresa piorou com 
relação a emissão de gases tóxicos e de armazenagem de lixo perigoso. 

O passivo ambiental da empresa é de 120.000 toneladas de rejeitos de chumbo oriundos da linha de 
produção, que foram sendo acumulados no pátio da empresa durante 17 (dezessete) anos, a céu 
aberto. 

A Prefeitura cansada de tentar resolver essa situação de forma amigável, ajuizou Ação Civil Pública 
através dos advogados Edgard Rocha Filho, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Izaias José de 
Santana, Secretário dos Negócios Jurídicos, que ocupavam os respectivos cargos públicos à época 
do ajuizamento, em 1998. 

A decisão judicial além de determinar a interdição da fábrica, ainda obriga a remoção das 120.000 
toneladas de rejeitos de chumbo para um aterro industrial especializado, sob pena da empresa ter 
que pagar multa estipulada em R$ 20.000,00 por dia. 

Além da estocagem do chumbo irregularmente, ficou constatado pelos laudos judiciais que a 
TONOLLI é responsável por emissões de gases tóxicos bem acima dos níveis permitidos, numa 
situação constatada como de "caos ambiental", acumulando emissões perigosas e acumulação de 
lixo tóxico em quantidades absurdamente altas. 

O ex-Secretário do Meio Ambiente de Jacareí Edgard Rocha Filho é atualmente o Coordenador Geral 
da entidade ambientalista IHU - Instituto Ecológico de Defesa e Preservação Ambiental e está 
promovendo ações junto as autoridades judiciais para por fim a situações de extrema gravidade que 
estejam pondo em risco ou degradando o meio ambiente. 

"A Justiça tem dado resposta efetiva às ações que temos feito, o que nos anima muito para buscar 
soluções que de outra forma não teriam sido encontradas. É um novo caminho para a defesa 
ambiental, que precisa ser bem explorado pelas entidades que tem interesse em defender a Natureza 
e a Vida."  

O CHUMBO É UM DOS METAIS PESADOS MAIS PERIGOSOS. 

A História revela que o metal foi um dos causadores da queda do Império Romano. 
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O chumbo é um dos metais pesados mais tóxicos e perigosos à saúde e ao meio ambiente e seus 
registros na História dão conta de que foi esse metal uma das causas da queda do Império Romano. 

A intoxicação provocada pelo chumbo é conhecida há tempos imemoriais e uma das doenças mais 
graves que provoca é chamada de saturnismo. Existem alguns historiadores que atribuem a 
decadência do Império Romano ao saturnismo, visto que o encanamento hidráulico, que apenas 
servia à elite romana, era de chumbo. Ao ingerir a água contaminada e também utilizada nos banhos, 
a contaminação foi ocorrendo e provocando doenças fatais, ocasionando a degeneração do Império. 

Esse metal afeta principalmente o sangue, o sistema nervoso, os rins e o aparelho gastrintestinal. No 
sangue causa anemia e uma degeneração das hemácias. No sistema nervoso verificam-se neurites 
nos adultos e encefalopatias nas crianças. 

Os problemas renais, neurites e cólicas abdominais só aparecem com doses altas de chumbo e, 
geralmente, são conseqüentes à acidentes ou intoxicações industriais. Portanto, afeta mais a 
população adulta. 

No caso de poluição do ar urbano, a quantidade de chumbo preocupa as autoridades de saúde 
pública. Acontece que o chumbo absorvido, seja pelos pulmões, seja por via digestiva, é cumulativo. 
Isso quer dizer que o organismo tem dificuldades em se livrar desse metal e há uma tendência de 
acumulá-lo nos dentes e nos ossos. 

A observação de que a taxa de chumbo estava aumentando no sangue de pessoas que trabalhavam 
no tráfego ou com motores de carros levou alguns países a tomarem medidas no sentido de diminuir 
o teor de chumbo na gasolina e mesmo de eliminá-lo completamente. 

No Brasil, a gasolina vendida nos postos não contém chumbo porque o etanol o substitui e está bem 
demonstrado que os níveis atmosféricos desse metal diminuíram na cidade de São Paulo nos últimos 
anos. 

POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO GRAVES 

A fábrica está instalada no bairro Parateí do Meio, zona rural de Jacareí. Ela trabalha com reciclagem 
de chumbo - utiliza baterias de automóveis para transformação dos resíduos do chumbo em lingotes, 
que vão servir para a produção de aço. 

O chumbo está causando contaminação do ar, do solo e da água e dos trabalhadores da fábrica, 
principalmente.  

O local onde está instalada a fábrica fica na zona rural do município, cercado por plantações de 
hortifrutigranjeiros, criadouros de animais, nascentes, córregos e bem próximo ao Rio Parateí, que é 
um dos rios que desembocam no Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de vários 
municípios. 

Os moradores da região aplaudiram a interdição da Tonolli, revelando a existência de forte cheiro de 
borracha, mas acentuado à tarde. 
"A gente já estava ficando muito preocupado com a saúde", afirmou o caseiro Laurindo Barbosa de 
Oliveira, que mora há 10 meses próximo à indústria." 
Outro depoimento revelou que é comum a existência de fuligem de chumbo em plantações, com a 
fumaça da fábrica cobrindo as folhas em uma extensa área. O feirante S.P., 34, arrendatário de uma 
fazenda vizinha à Tonolli, afirma que "constantemente a fumaça da Tonolli cobre a minha plantação." 
O despejo de efluentes sem tratamento em rio próximo à fábrica é denunciado pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos da região. 

CONTAMINAÇÃO DE TRABALHADORES 
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O Sindicato dos Metalúrgicos alega que os empregados tinham contato diário com resíduos de 
chumbo e podem estar contaminados e que parte do produto armazenado já havia contaminado o 
lençol freático. Veja Matéria Aqui: 

 

CETESB IRÁ ACOMPANHAR A REMOÇÃO DO CHUMBO 

Mas há dúvidas se a fábrica terá condições de efetuar a remoção. 
A Cetesb (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental) vai fiscalizar a remoção das 120 mil 
toneladas de chumbo armazenadas irregularmente na fábrica da Tonolli, em Jacareí. 
 
O material terá de ser transportado em caminhões de carga com caçamba de metal coberta para 
aterros industriais especializados da região. A Cetesb solicitou à TONOLLI a definição do local para 
onde a escória, produto resultante da fundição do chumbo, será encaminhada. 
 
A companhia também solicitou um relatório sobre a forma de transporte do material, que pode 
contaminar lençóis freáticos se mal armazenado. 
 
"Os blocos armazenados são de diferentes tamanhos e dificilmente os aterros industriais aceitam 
receber o material do jeito que está hoje", disse Schmidt, Gerente Regional da CETESB na região. 
Mas há dúvidas se a fábrica terá condições de efetuar essa remoção. O ambientalista e Coordenador 
Geral da IHU, Edgard Rocha Filho, afirma que "poderá acontecer de a cidade "herdar" um passivo 
ambiental muito grande, se a indústria não tiver condições econômicas para remover a montanha de 
rejeitos de chumbo. O transporte e o armazenamento são muito caros e esse custo poderia ter sido 
diluído nos custos da produção ao longo desses dezessete anos, se a fábrica tivesse a 
responsabilidade ambiental de sempre fazer essa remoção. Ao acumular a escória durante todo esse 
tempo, os custos também foram acumulados e agora fica a dúvida do que irá ocorrer. Estamos 
torcendo para que a remoção seja feita e o problema seja definitivamente resolvido", afirma o 
ambientalista.  
 
Fonte: CAPRONI, Jardel Moraes. 2014. Rejeitos de chumbo causam desastre ambiental em 
Jacareí-SP. Disponível em: <www.metaispesados.xpg.com.br/pages/mat_jacarei.htm>. Acesso em: 
31 jul. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




