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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo a análise da paisagem como subsidio ao
ordenamento territorial no município de Monteiro Lobato – SP. Através da sobreposição
dos mapas físicos (geologia, pedologia, geomorfologia e pluviosidade), em um Sistema de
Informações Geográficas (SIG-SPRING), gerou-se o mapa da compartimentação da
paisagem em unidades físicas. A partir da interpretação de imagens de satélite,
caracterizou-se o uso das terras e  cobertura vegetal natural no município. Em seguida,
gerou-se o mapa das unidades da paisagem pela integração dos mapas das unidades físicas
e usos das terras, de forma que cada unidade da paisagem foi delimitada por suas
características de suporte, envoltório e cobertura. Assim delimitaram-se 5 unidades da
paisagem que apresentam relativa homogeneidade de seus elementos ambientais. O nome
de cada unidade corresponde à forma de relevo que mais fortemente a caracterizou, uma
vez que, no município de Monteiro Lobato, o relevo é o fator mais restritivo ao uso das
terras. A analise de cada unidade da paisagem, da paisagem como um todo e da legislação
vigente permitiu a proposição de diretrizes preliminares de ordenamento territorial. Embora
exista a necessidade de estudos em escalas maiores e que envolvam equipes
multidisciplinares, a metodologia utilizada neste trabalho, mostra ser de grande utilidade na
análise da paisagem podendo ser aplicada no processo de planejamento municipal.

Palavras-chave: Ecologia da Paisagem, paisagem, ordenamento territorial, geomática,
planejamento ambiental.

Abstract

The purpose of the present study is the landscape analysis as a subsidy to the territorial
planning in the municipal didtrict of Monteiro Lobato (SP). A compartmentalizationa map
has been produced through the superposition of physical maps (geology, pedology,
morphology and pluviosity) in a Geographical Information System (GIS-SPRING). The use
of land and the natural vegetable covering in the district has also been characterized based
on satellite images interpretation. It was produced, afterwards, a map of land unit through
the integration of physical unit map and the use of land. Thus, it has been delimitated five
land units with a relative homogeneity in terms of their environmental elements. Analysis
of each land unit, of the landscape as a whole as well as the current legislation has allowed
us o propose preliminary guidelines for territorial planning. Although broader scale studies
requiring multidisciplinary teams are needed, the methodology employed in this study has
been very useful in land analysis. Such methodology can be applied in the process of
municipal planning.

Key-words: Landscape Ecology, landscape, territorial planning, environment,
geoprocessing.
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INTRODUÇÃO

O mundo ocidental contemporâneo caracteriza-se, em relação ao espaço, pela

profunda transformação e antropização e, em relação ao tempo, pelo aumento da

velocidade, da ansiedade e do ritmo dos acontecimentos. Daí surge uma contradição:

precisamos planejar nossas ações se não quisermos comprometer ainda mais o meio

ambiente, sua capacidade de regeneração e nossa qualidade de vida mas, a exigência de

respostas rápidas, nos pressiona a suprimir etapas do processo de planejamento e buscar

soluções imediatistas. Desta forma, afastamo-nos cada vez mais da realidade sobre a

qual necessitamos intervir e vivemos em um mundo desconectado apesar de ligado via

telemática.

No Vale do Paraíba Paulista e Serra da Mantiqueira, região de domínio de Mata

Atlântica, ciclos econômicos sucederam-se, impostos por políticas econômicas externas,

deixando um rastro de problemas sócio-ambientais. Do período colonial aos dias de

hoje, as florestas da Mata Atlântica estão reduzidas a 7% de sua cobertura original

(Padua, 2000).

Os municípios afastados da calha do Rio Paraíba do Sul e localizados em

terrenos mais acidentados encontram-se  diante de um impasse: Como se desenvolver

economicamente, com baixa arrecadação e dependentes de repasses de verbas dos

governos federal e estadual, com uma característica de relevo que restringe a ocupação

humana e próximos a uma região fortemente polarizadora representada pelos

municípios localizados ao longo da rodovia Presidente Dutra?

Questões como esta podem ser respondidas através de estudos cuidadosos que

levem em consideração as características locais e sua história, os anseios da população,

a legislação vigente e a cultura local. Chamar a população local para dar seu

depoimento acerca dos fatos históricos e consultar os jovens a respeito de suas

necessidades pode ser uma forma de inserir a comunidade no processo de planejamento.

No município de Monteiro Lobato-SP, no início de 2002, o Programa

Comunidade Ativa efetuou uma pesquisa junto à população residente sobre o que o

município tem de melhor, com o objetivo de se levantar sua vocação. Das 496 pessoas

entrevistadas, 45% disseram ser o meio ambiente; 22,6% responderam tranqüilidade;
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22%, as atrações turísticas e 10% deram outras respostas (praça, escola, campo de

futebol, etc.) o que indica que o eixo de desenvolvimento local deverá estar alinhado

com a questão ambiental.

Seguindo uma tendência mundial atual, a população do município de Monteiro

Lobato tem encarado o turismo como a solução para todos os problemas e a cura de

todos os males. Solução de todos os problemas como possibilidade de desenvolvimento

econômico e geração de emprego. Cura de todos os males como possibilidade de

aumento da auto-estima, valorização da cultura local e recuperação ambiental.

Porém, um grande problema da atualidade é conciliar o uso que vem se fazendo

da terra com as propostas de sustentabilidade. Segundo Forman (1986;1995), um dos

maiores desafios no planejamento e no gerenciamento do uso da terra está no manejo

sustentável do ambiente, baseado em uma dinâmica de transformação com igual ênfase

nas dimensões ambiental e humana da paisagem e na consideração de um intervalo

temporal que abranja gerações futuras.

Quando espera-se ter respondido, com o turismo, a questão do desenvolvimento

local, depara-se com outra mais complexa: Como planejar e gerenciar esta nova

atividade sob a ótica da sustentabilidade se nem ao menos se conhece o município como

um todo, se há muito está-se caminhando alheios às relações e fluxos que ocorrem em

seu interior?

Esta pesquisa busca a resposta na Ecologia da Paisagem pois ela integra, em seu

núcleo conceitual e teórico, as áreas das ciências naturais e humanas através de teorias,

modelos e dados empíricos que possibilitam uma compreensão mais abrangente da

relação entre as atividades humanas, a estrutura e a dinâmica da paisagem. Antes de

tratar o homem como distinto de um ecossitema, ela examina como a sociedade pode

interagir com o ambiente para construir um futuro sustentável. Os estudiosos desta

disciplina preconizam que há uma “solução espacial” baseada no conhecimento da

capacidade de suporte do meio e na modelagem de arranjos espaciais dos ecossistemas e

do uso da terra, que conciliem as necessidades da sociedade com a integridade ecológica

da paisagem (Morelli, 2001).

A Ecologia da Paisagem, como sugere Metzger et alli (1998), como disciplina

integradora de abordagens social, biológica e física em escalas compatíveis com o

manejo de territórios, aparenta ter grande potencialidade para o planejamento de um
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desenvolvimento sustentável. Análises na escala da paisagem vêm se desenvolvendo

recentemente no Brasil, tanto em centros de pesquisa quanto em projetos aplicados de

ordenamento territorial ou estudos de impacto ambiental. É o caso de Capela,

Cavalheiro, Crepani, Joly, Metzger, Monteiro, Morelli, Valeriano, dentre outros.

Lançando mão de produtos de sensoriamento remoto, materiais cartográficos,

visitas a campo, alguns aspectos da história da paisagem e integrando estas informações

através dos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), obteve-se um mapa das

unidades da paisagem e, pela análise integrada deste, traçaram-se as diretrizes

preliminares de ordenamento territorial.

Espera-se contribuir para a compreensão da paisagem de Monteiro Lobato e

fornecer subsídios para a elaboração da Agenda 21 local uma vez que representantes de

diferentes segmentos da sociedade têm se reunido com este propósito.
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Capítulo I – OBJETIVOS, HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA

1.1 - Objetivo geral

           Analisar a paisagem do município de Monteiro Lobato (SP), sob a ótica da

Ecologia da Paisagem, como subsidio ao ordenamento territorial.

1.2 - Objetivos específicos

a) Compartimentar a paisagem em unidades físicas;

b) Delimitar e caracterizar as unidades da paisagem (UP s);

c) Analisar o uso da terra em cada UP;

d) Analisar de forma integrada a paisagem do município;

e) Propor diretrizes preliminares de ordenamento territorial.

1.3 - Hipótese

Partimos da hipótese de que cada Unidade da Paisagem (UP) tem suas

especificidades ambientais e históricas e precisam de tratamentos diferenciados que

devem ser considerados no processo de planejamento.

           1.4 - Justificativa

O município de Monteiro Lobato, além dos usos da terra desde a sua ocupação e

colonização em meados do século XIX, vem apresentando, segundo dados censitários

do IBGE, um processo de expansão urbana a partir de meados do século XX, resultante

de migrações da população rural para a cidade. Este êxodo rural, acompanhado pelo

aumento das atividades turísticas, tem acelerado o processo de modificação da

paisagem.

Atualmente, predomina no município de Monteiro Lobato a pecuária leiteira. A

agricultura é inexpressiva e dentre as lavouras temporárias aparecem com maior

destaque o milho e o arroz seguidos da mandioca, feijão e cana-de-açúcar. O

reflorestamento com eucalipto para extração de celulose é, ao lado da pecuária, a maior

atividade econômica. Estas atividades são cíclicas e requerem pouca mão de obra,

resultando no empobrecimento e despovoamento da zona rural com deslocamento de
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trabalhadores rurais para a periferia do pequeno centro urbano. Grande parte das

atividades rurais passou a ser dirigida por novos proprietários. Nos pequenos sítios

abandonaram-se as atividades produtivas e o antigo proprietário, após vender sua terra,

passa a ser caseiro enfrentando uma nova relação de trabalho.

Com o declínio da pecuária leiteira no Vale do Paraíba, alguns proprietários

passaram a destinar suas propriedades  às práticas de lazer e instalação de pousadas.

O alto índice de desemprego e o baixo poder aquisitivo da população não

propiciam o surgimento e desenvolvimento de atividades de outros setores da economia

que fica dependente de empresários e consumidores de outros municípios,

principalmente de São Paulo e São José dos Campos.

O município, que já apresentava uma vocação turística, basicamente de finais de

semana, responsável pelo desenvolvimento de uma indústria doméstica de produção de

doces, passa a encarar o turismo como alternativa de desenvolvimento econômico.

Outra atividade econômica ligada ao turismo é a implantação de pesqueiros constituídos

por empresários de outros municípios ou por pessoas que têm vínculo familiar na

região.

O que se observa, no município de Monteiro Lobato, ao longo da história, é que

as mudanças de função e conseqüentes mudanças da paisagem pela ação antrópica

ocorreram pela pressão de fatores externos e sem qualquer planejamento. Ações sem

planejamento comprometem o sucesso dos empreendimentos e ameaçam seu patrimônio

ambiental, principal atrativo para o município que tem o turismo como objetivo.

O município possui pouca infra-estrutura, não tem diretrizes de crescimento

municipal, sua população tem baixa escolaridade e a administração pública não tem

recursos materiais e humanos para elaborar um plano de desenvolvimento que atenda às

necessidades locais, respeite as vocações naturais e não prejudique o meio ambiente.

Com este trabalho, pretende-se trazer subsídios para processos de planejamento,

entendendo-se que o objetivo máximo de tais processos é a melhoria da qualidade de

vida e a sustentabilidade, objetivo que não pode ser alcançado com a degradação

ambiental ou com o não aproveitamento racional dos recursos naturais disponíveis.

Segundo Magnoli (1987), o Homem se diferencia dos demais elementos do

ecossistema face à amplitude, qualidade e extensão geográfica com que produz

mudanças e, muitas vezes, as intervenções humanas são realizadas por sociedades que,
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quase que repentinamente, são introduzidas num processo intenso sem condição sequer

de entendimento das bruscas  transformações. É o caso do município de Monteiro

Lobato que sempre teve seu desenvolvimento condicionado a fatores exógenos, seja o

ciclo do café, seja expansão e contração da pecuária leiteira no Vale do Paraíba, ou a

recente ideologia difundida nos grandes centros urbanos de “qualidade de vida no

campo”. A busca de diretrizes próprias baseadas em suas vocações só acontece com

planejamento.

O modelo de ocupação do Brasil, como colônia de exploração, com base na

doutrina mercantilista, desencadeou um intenso processo predatório que continuou até

os dias de hoje. No Vale do Paraíba, o ciclo do café exerceu um impacto especialmente

deletério sobre a Mata Atlântica. A queima da floresta, praticamente, era o único

método de plantio adotado no Brasil até o final do século XIX (Pádua, 2000). Este

método rudimentar ainda é adotado no município de Monteiro Lobato para se “formar

pasto” ou “limpar o terreno”. Porém o cenário atual permite ainda tratamento e mostra a

urgência de um planejamento.

É com esta justificativa e sob a ótica da ecologia da paisagem, pois esta insere o

homem como elemento do ecossistema, que se procurou caracterizar a paisagem em

Monteiro Lobato, compreender as tendências ambientais para subsidiar a busca de

alternativas para o futuro.
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Capítulo II - REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura desenvolveu-se a partir do questionamento acerca dos

atuais paradigmas de desenvolvimento. Buscou-se os fundamentos teóricos do

desenvolvimento sustentável e do planejamento ambiental e chegou-se à ecologia da

paisagem como instrumental do trabalho. Daí  a necessidade de um estudo mais

aprofundado sobre este tema e sobre as técnicas e dados do sensoriamento remoto

aplicados ao estudo da paisagem.

2.1 - Desenvolvimento  Econômico versus Desenvolvimento Sustentável

“O desenvolvimento é um processo de crescimento exclusivamente econômico,

com finalidade de produzir sempre mais riquezas e no qual tudo, inclusive a cultura,

torna-se mercadoria? Ou faz parte de um esforço global de criação social, em que os

homens são ao mesmo tempo agentes e beneficiários e cujas metas, extra-econômicas,

correspondem ao sistema de valores no qual esses homens inspiram-se?”  Elnadi;

Rifaat (1996)

O conceito de desenvolvimento econômico, segundo Caporali (2000), começou a

ser utilizado a partir da 2ª Guerra Mundial com base numa teoria econômica altamente

otimista que previa um crescimento ilimitado, uma utilização cada vez mais intensiva de

capital, redução do uso de mão de obra e utilização extensiva de recursos naturais. A

atividade econômica era vista como um sistema fechado, sem limites de entradas e

saídas. Os recursos naturais pareciam abundantes e a energia era barata logo, a

maximização de seu uso parecia racional e até necessária. Esse pensamento dominou a

economia e a política até o início dos anos 70. Porém, já no início desta década, uma

organização não governamental, o Clube de Roma, contratou uma equipe de cientistas,

que com base nas tendências imperantes previu uma situação catastrófica para as

primeiras décadas do século XXI. Apesar das críticas e avaliações contrárias, a questão

ambiental passou a fazer parte das teorias econômicas. Contribuiu para isto o impacto

causado pela elevação do preço do petróleo em 1973, do qual a economia do mundo

ocidental desenvolvido é altamente dependente.
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A partir dos fins dos anos 70, um novo paradigma tecnológico provoca

mudanças significativas como: a informática que está revolucionando todas as áreas,

principalmente as que lidam com o conhecimento; a biotecnologia que deverá constituir

a força principal de transformação na agricultura, na indústria farmacêutica e em outros

setores na próxima década; as novas formas de energia e telecomunicações; os novos

materiais que por sua vez, permitem novos avanços na eletrônica e na informática.

Todas estas transformações são acompanhadas por taxas crescentes de urbanização.

Os processos produtivos urbanos, por sua vez, provocam inúmeros problemas

ambientais como a contaminação das águas, poluição atmosférica, calor excessivo,

efeito estufa, produção de dejetos industriais e domésticos entre outros. Somam-se a isto

as enchentes, as inversões térmicas, a extração de terra para construções que degradam

as áreas agrícolas próximas às cidades, a destinação final dos resíduos sólidos que via

de regra produzem chorume contaminando lençóis freáticos, o consumo excessivo de

energia nos edifícios mal projetados e os enormes congestionamentos de trânsito. Este

último com graves conseqüências como o aumento da irradiação de calor para a

atmosfera, o aumento do consumo de combustível, o escape de gases tóxicos e a perda

de tempo. No centro de algumas cidades a velocidade média do trânsito chega a ficar

entre 12 a 15 km/h, a mesma que de uma carruagem puxada por cavalos (Neira Alva,

1997). Segundo Guido Martinotti (1992), nos países industrializados, o transporte

humano é a atividade que consome mais energia por unidade de tempo e por habitante.

Além disso, a enorme concentração de seres humanos acarretou a exploração excessiva

dos recursos naturais e a necessidade de grande incremento na produção agrícola, a

mecanização e a utilização de agrotóxicos em larga escala, o que sugere a

insustentabilidade deste modelo do ponto de vista ambiental e econômico.

Ignacy Sachs apresenta em seu  livro Estratégias para o Século XXI (1993)

crítica bem fundamentada sobre o desenvolvimento humano. Através da comparação

dos indicadores de progresso e privação nos países industrializados com os mesmos

indicadores nos países em desenvolvimento , o autor coloca em cheque o modelo atual e

reclama um novo paradigma. Os indicadores de desenvolvimento humano analisados

pelo autor foram: expectativa de vida e condições de saúde, educação, renda e emprego,

infância e condição feminina, indicadores sociais e meio ambiente.
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Contrapondo-se ao conceito de desenvolvimento econômico, o conceito de

ecodesenvolvimento é usado pela primeira vez em 1973. O prof. Ignacy Sachs (1993) é

um dos principais responsáveis pela formulação dos princípios básicos dessa nova

perspectiva de desenvolvimento. Para o autor, quatro são as condições para o

ecodesenvolvimento: a) poder de decisão horizontal de desenvolvimento; b)

participação real da população na preparação de estratégias, nas pesquisas e na

execução das ações propostas; c) sistema educacional que priorize o raciocínio e

incentive a cidadania ao invés de mera transmissão de conhecimento didático e d)

sistema de integração de áreas rurais na economia nacional, de maneira a evitar que os

produtores sejam explorados por uma cadeia de intermediários. Este tipo de

desenvolvimento postula uma visão solidária abrangendo, a longo prazo, toda a

humanidade, mas a ênfase deverá ser na autonomia local dando-lhes a ajuda necessária

para romper certos pontos de estrangulamento.

Em abril de 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, órgão ligado à

ONU, apresenta o relatório “Nosso Futuro Comum” ou “Relatório Brundtland” que

divulga o conceito de desenvolvimento sustentável que é definido como aquele que

atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras

também atenderem as suas. O relatório não trata apenas dos problemas ambientais mas

tem uma perspectiva multidimensional que articula os aspectos econômicos, políticos,

sociais, éticos, ecológicos e culturais. Com próximas influências do

ecodesenvolvimento, apresenta uma filosofia que combina eficiência econômica com

prudência ecológica e justiça social (Costa Lima, 1997).

Segundo Campos (1995), os economistas do desenvolvimento começaram a

incluir em seus planejamentos e agendas econômicas a variável ambiental devido

principalmente a quatro fatores: 1) exigências dos organismos financeiros internacionais

e normas do comércio internacional; 2) pressão das legislações nacionais, e uma forte

pressão da opinião pública muito bem expressa e veiculada pelos órgãos de

comunicação; 3) opinião crescente entre os empresários de que a produtividade e a

qualidade estão cada dia mais ligadas ao não-desperdício dos recursos, assim como sua

imagem junto aos consumidores e seus parceiros internacionais e 4) incidência das

despesas com o meio ambiente sobre o PNB ( Produto Nacional Bruto), fator que vem



10

influenciando as políticas de planejamento principalmente nas economias do Primeiro

Mundo.

Porém, o trato pontual das questões ambientais não pode resolver o problema em

sua generalidade dado seu caráter sistêmico. Embora a espécie humana não se tenha

dedicado a um planejamento de sua atividade com abrangência planetária, ela provoca

impactos globais (Branco,1989). O sistema de crenças determina em grande parte, a

atitude humana perante o mundo natural. O conceito judaico-cristão de “conquista da

natureza” tem efeitos devastadores no planeta. A idéia do desenvolvimento sustentável é

um sinal de alerta, um critério básico para se avaliar os rumos da civilização e mudar

enquanto é tempo, buscando o desenvolvimento qualitativo no lugar do quantitativo e

objetivando a melhoria da qualidade de vida. Tratar estas questões de forma ética, tendo

em vista o bem-estar geral e a sobrevivência da humanidade exige, segundo Branco

(1999), uma maturidade de consciência humana impossível de ser obtida a curto prazo.

Urge começar a buscar um repertório novo de valores que orientem nossas escolhas.

O Planejamento Ambiental surgiu como resposta aos modelos econômicos

adotados mas ainda está se modificando e adaptando aos paradigmas emergentes.

 2.2 - Planejamento Ambiental

 “O Planejamento deve ter a ousadia de propor novas alternativas,

freqüentemente inusitadas, para a composição de um novo modelo, em substituição ao

anterior que atualmente não está dando certo. E por paradoxal que isso possa parecer –

em princípios ecológicos – esse modelo deve ser presidido por premissas econômicas,

sociais e energéticas que, se bem raciocinarmos, constituem as conexões dinâmicas de

um ecossistema antrópico, ou seja, do meio ambiente habitado pelo ser humano.”

Branco (1989)

As atividades humanas sempre modificaram o meio ambiente. As comunidades

primitivas, além de mais rarefeitas, dispunham de tecnologia rudimentar que

provocavam alterações passíveis de serem corrigidas pela própria natureza. Atualmente,

segundo Santos (1997), a civilização vive um período técnico-científico caracterizado

pelo uso da tecnologia na produção, usos diversos da natureza, predominância do

trabalho intelectual e circulação mundial do capital, que modifica a estrutura espacial
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local ou regional.  A capacidade humana de transformação brusca da paisagem aumenta

com o desenvolvimento tecnológico e passa a provocar impactos ambientais

irreversíveis. Pressionado pelo sistema econômico, o sistema produtivo exaure o sistema

natural que leva a uma crise energética. Para Ribeiro de Almeida et alli (1999), esta

crise energética provoca uma crise econômica que retroalimenta a crise energética

levando à crise ambiental. Devido a isto, planejar cada interferência, sem entretanto

perder a visão do todo, deve ser uma preocupação constante para se atingir os objetivos

propostos e evitar resultados indesejáveis.

O planejamento é um processo de tomada de decisão que envolve a

conscientização do problema, a definição dos objetivos, a identificação de alternativas

possíveis e escolha de ações. Para tal, depende de ampla disponibilidade de informações

deônticas, factuais, explicativas e tecnológicas a respeito das 4 instâncias da sociedade:

econômica, política, ideológica/cultural e físico-territorial.

Em geral os processos de planejamento podem seguir duas linhas distintas:

Linha de demanda: os estudos têm por objeto os aspectos econômicos e sociais

da população para definir os objetivos do planejamento;

Linha de oferta: os estudos têm por objeto o meio em que se desenvolvem as

atividades da população para definir as possibilidades de satisfazer a demanda.

O planejamento ambiental avalia as conseqüências ambientais de uma ação

proposta e identifica possíveis alternativas a esta ação (linha de demanda) ou avalia as

contraposições entre as aptidões e usos dos territórios a serem planejados (linha de

oferta). Segundo Ribeiro de Almeida et alli (1999), na linha de oferta estão os métodos

de Mc Harg , Tricart e Falque.

MÉTODO DE MC HARG

Avalia as possibilidades de ordenação, formas de desenvolvimento e planificação

e suas conseqüências sobre o ambiente a partir da descrição ecológica do lugar. Para tal

utiliza sistemas gráficos de sobreposição de mapas sendo pioneiro na aplicação desta

metodologia. Considera que os processos naturais são determinantes do uso do solo e

deveriam ser reconhecidos como restritivos e ordenadores no planejamento regional.

MÉTODO DE TRICART
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Utiliza dados e conhecimentos científicos para compreender a dinâmica do meio

natural. Com a análise dos dados, são caracterizados os processos mediante uma

combinação definida de fatores que interferem em certa área e permitem efetuar uma

subdivisão em unidades hierárquicas representadas numa cartografia dos fatores

naturais que podem limitar certos usos do território.

PLANEJAMENTO ECOLÓGICO DE FALQUE

A partir das idéias de Mc Harg, o método segue 3 etapas: 1) realização de um

inventário ecológico da região; 2) determinação das características favoráveis ou

desfavoráveis para cada uso potencial; 3) elaboração de mapas de aptidão do território e

análise das incompatibilidades entre diferentes usos indicando zonas de concorrência e

conflito de usos.

   Os dados do inventário devem se confiáveis, significativos, de fácil obtenção,

de qualidade e em concordância com o modelo que será utilizado para seu tratamento.

De acordo com Morelli (2001), ao se fazer uma síntese das várias técnicas de

planejamento, chega-se a 4 fases do processo de planejamento:

• Inventários dos sistemas ecológicos e culturais;

• Identificação dos papéis, problemas e resultados desejados;

• Realização do plano e análises para descrição dos cenários e tomadas de

decisões;

• Implementação, incluindo intervenção física, desenho institucional,

monitoramento e avaliação.

Estas fases são concomitantes e interativas e em sua maioria, podem ser

promovidas pela ecologia da paisagem. Segundo o autor, como as paisagens são

fenômenos dinâmicos, sua história é essencial no processo de planejamento bem como o

envolvimento e participação da população. De acordo com Ribeiro de Almeida et alli

(1999), por mais perfeito que seja o plano, ele não será eficiente se o espaço não for

entendido como uma instância social e não como mero apoio das atividades humanas.

Tem-se insistido no planejamento participativo mas, atualmente, a população  é

consultada sobre determinados programas de cuja formulação e concepção não teve

ingerência. No planejamento participativo a população deve dispor de informações,

meios de comunicação e condições de influenciar a condução da máquina pública.
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Qualquer que seja o planejamento, este deve abarcar a questão ambiental e

responsabilizar o setor público e privado pela execução do uso ecológico dos recursos

naturais. A questão ambiental passa a ser uma questão ideológica relacionada ao modelo

de desenvolvimento adotado e à democratização do conhecimento e das decisões. “O

futuro é muito mais do que algo que vem à frente, é algo que criamos e que depende da

herança histórica da paisagem que limita as possibilidades de construção do futuro e dos

desejos da sociedade e de seus líderes para com o futuro, os quais podem ou não ser

considerados no processo de planejamento” (Morelli, 2002, informação verbal). Como

exemplo, algumas regiões do Vale do Paraíba oferecem restrições de uso da terra pois

esta, no passado, foi exaurida pelo café.

Neste trabalho, utiliza-se a metodologia de Mc Harg (1992), pois é o método

mais adequado à ecologia da paisagem por considerar a forma e os processos naturais

como determinantes para o uso das terras e ordenadores para o planejamento.

A Ecologia da Paisagem constitui um importante instrumental para o

Planejamento Ambiental, sendo por isso apresentada a seguir.

2.3 – Paisagem e Ecologia da Paisagem

2.3.1 - O conceito de paisagem

As definições do termo paisagem variam através dos tempos e de autor para

autor mas os conceitos que encerram, mais amplo ou menos amplo, guardam em si,

segundo Metzger (2001,p.2), a noção de espaço aberto, espaço “vivenciado” ou de

espaço de inter-relação do homem com o seu ambiente, espaço que ganha sentido ou

utilidade através do “olho” ou da “percepção” de um observador.

Desde Alexander Von Humboldt que, no século XIX, foi a primeira pessoa a

introduzir o conceito científico de paisagem e a definiu como “a característica total de

uma região terrestre”, o conceito evolui. Chega a se estreitar, no ocidente, e ser

confundido com forma de relevo mas ganha amplitude e profundidade nos autores

contemporâneos.

Para Santos (1996; 1997), a paisagem é tudo aquilo que nossa vista alcança, com

suas cores, sons, odores, movimentos... A paisagem é uma dimensão da percepção. Para

o autor, a tarefa do geógrafo é ultrapassar a paisagem como aspecto para chegar ao seu
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significado. A paisagem é um mundo heterogêneo de formas naturais e artificiais. Uma

vez que conhecimento e cultura fazem parte das forças produtivas, quanto mais

complexa a vida social, tanto mais nos distanciamos do mundo natural e adentramos no

mundo artificial.A paisagem não se cria de uma só vez, ela é o resultado cumulativo dos

tempos formada pelos fatos do passado e do presente. É um conjunto heterogêneo de

pedaços de tempos históricos representativos das diversas maneiras de produzir as

coisas, de construir o espaço.

Neste sentido, Dolfus (1978) classifica as paisagens de acordo com o grau de

intervenção humana em: naturais, modificadas ou organizadas (culturais). De acordo

com o autor, paisagem natural é aquela que não foi submetida à ação do Homem, pelo

menos em data recente, enquanto que a modificada foi transformada, em até certa

extensão, pelo Homem, podendo ser um estágio de transição para a paisagem

organizada ou cultural. Esta última resulta de uma ação meditada, combinada e contínua

do Homem sobre o ambiente e podem ser descritas como paisagens rurais ou urbanas.

Uma vez que o elemento antrópico é inerente ao conceito de paisagem e que as

atividades humanas podem influenciar a estrutura e a função da paisagem e portanto

serem fatores de mudança, os aspectos econômicos, históricos, sociais e culturais devem

ser considerados.

Bertrand (1971) define paisagem como uma determinada porção do espaço que

resulta da combinação dinâmica dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, os quais

integrando dialeticamente uns sobre os outros formam um conjunto único e

indissociável em perpétua evolução.

Para Tricart (1981), a paisagem é apenas a parte visível de um conjunto de

relações extremamente complexas, e cabe ao pesquisador buscar esta realidade não

visível, para assim compreender a paisagem que nada mais é do que o resultado global,

num dado momento, de todas estas relações invisíveis.

Morelli (2001) define a paisagem como:

“Entidade espacial delimitada segundo um nível de resolução do pesquisador a

partir de objetivos centrais da análise, de qualquer modo sempre resultante da

integração dinâmica, portanto instável, dos elementos de suporte e cobertura (físicos,

biológicos e antrópicos) expressa em partes delimitáveis infinitamente mas

individualizadas através das relações entre elas, que organizam um todo complexo
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(sistema), verdadeiro conjunto solidário e único, em perpétua evolução.” (Morelli,

2001,p.26)

Neste trabalhou, buscou-se a complementariedade dos diferentes autores e

utiliza-se o termo paisagem como o resultado cumulativo dos tempos históricos e da

integração dinâmica dos elementos de suporte, cobertura e envoltório de uma

determinada porção do espaço, delimitada pela percepção e interesse de um observador.

Considerando a paisagem como uma projeção do ecossistema em um espaço

multidimensional, torna-se necessário estudar a Ecologia da Paisagem.

2.3.2 - Ecologia da Paisagem

A Ecologia da Paisagem é uma disciplina relativamente nova que combina os

princípios da Geografia  e da Ecologia e examina como o Homem pode interagir com o

ambiente na construção de um futuro sustentável (Turner, 1989). Na Ecologia da

Paisagem, segundo Naveh apud Capela (2000), o Homem não representa apenas um

fator de perturbação externa aos ecossistemas naturais, mas sim um componente

interativo e co-evolucionário.

O termo Ecologia da Paisagem foi introduzido, pela primeira vez, em 1939, pelo

geógrafo alemão Carl Troll que procurou criar uma nova ciência cujo objetivo era o

estudo da paisagem. A participação de outras disciplinas foi fundamental para a

evolução não só da disciplina mas do próprio conceito de Ecologia da Paisagem.

Da mesma forma como variam as definições de paisagem, também variam as

definições de ecologia da paisagem mas entre todas elas, segundo Metzger (2001),

podem ser identificadas duas abordagens principais: 1.“abordagem geográfica”, de

tradição européia, integradora de ciências sociais, geofísicas e biológicas e portanto

holística que busca o planejamento territorial através da compreensão global da

paisagem, do conhecimento dos limites e das potencialidades de uso econômico de cada

Unidade da paisagem. É uma ecologia humana da paisagem onde esta é vista como

fruto da interação da sociedade com a natureza. Esta abordagem está bem expressa na

definição de Naveh & Liberman apud Metzger (2001) que definem a ecologia da

paisagem como uma ciência interdisciplinar que lida com as interações entre sociedade

humana e seu espaço de vida, natural e construído.
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2. “abordagem ecológica”, desenvolvida por biogeógrafos e ecólogos

americanos, dá maior ênfase às paisagens naturais ou às unidades naturais da paisagem

e busca a compreensão das conseqüências dos padrões espaciais nos processos

ecológicos. De caráter mais quantitativo, tem como ferramentas o sensoriamento remoto

e as técnicas de geoprocessamento.

Sob esta ótica,  Forman e Godron (1986)  definiram a ecologia da paisagem

como sendo o estudo da estrutura, função e mudança de uma região heterogênea

composta de ecossistemas em interação, onde estrutura é produto do relacionamento

espacial entre os distintos ecossistemas ou elementos presentes, ou seja, arranjo ou

padrão espacial da paisagem que governa a distribuição de energia, materiais e

organismos; função é o conjunto de interações entre os elementos espaciais,

representadas pelos fluxos de energia, materiais e espécies entre os ecossitemas

presentes e mudança é a alteração na estrutura e na função do mosaico ecológico através

do tempo.

Neste sentido, o objetivo da Ecologia da paisagem é, através da estrutura,

entender a função.

O desafio atual da sociedade internacional de ecologia de paisagens é a

unificação das duas abordagens e a formação de um arcabouço teórico comum.

Para tanto, Metzger (2001,p.4) propõe, segundo uma visão integradora, a

definição de paisagem como sendo “um mosaico heterogêneo formado por unidades

interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um

observador e uma determinada escala de observação”. Logo, a escala é definida pelo

observador e a paisagem deixa de ser considerada como um nível hierárquico

exatamente acima do ecossistema, mas passa a ser passível de hierarquização tanto

espacial quanto temporal.

Relembrando Milton Santos (1997), o espaço deve ser considerado uma

totalidade, e considerá-lo assim exige que se encontre, através da análise, a

possibilidade de dividi-lo em partes, permitindo ao seu término a reconstrução do todo.

Somente através do movimento de conjunto, isto é, do todo, ou do contexto, é que

poderemos concretamente valorizar cada parte e analisá-la, para em seguida, reconhecer

concretamente esse todo.
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A análise da paisagem requer o reconhecimento de elementos de paisagem ou

unidades de paisagem que, a critério de cada pesquisador, podem receber diferentes

denominações como: ecótopo, biótopo, sítio, fácies, célula de paisagem, geótopo,

geocomplexos, ecossistemas locais. As unidades da paisagem, na abordagem

geográfica, são em geral as unidades de cobertura e uso da terra e, na abordagem

ecológica, os habitats. Uma unidade da paisagem, segundo Forman e Godron (1986), é

uma porção da superfície terrestre ecologicamente homogênea de origem natural ou

humana.

Para Zonneveld apud Morelli (2001), a delimitação das unidades da paisagem

seria baseada nos atributos mais óbvios e mapeáveis como relevo, solo, vegetação, uso

da terra mas o produto final não seria apenas uma unidade do mapa e sim a

representação de um sistema de fatores que interagem de modo natural. Neste sentido,

nenhum dos atributos teria prioridade na caracterização da unidade pois esta seria uma

entidade total e completa e, também, não estaria restrita a uma escala de observação. O

autor apresenta 4 níveis hierárquicos correspondentes a diferentes escalas:

a) Ecótopo (land unit), sítio, tessela ou célula: é a menor unidade da

paisagem caracterizada pela homogeneidade  de pelo menos um atributo

(atmosfera, biosfera, pedosfera, litosfera) e com variação não excessiva em

outros atributos. É a menor unidade possível que ainda pode ser considerada

como uma unidade holística

b) Faceta terrestre (land facet), geofácies ou microcoro, corresponde

a uma combinação de ecótopos, formando um padrão de relacionamentos

espaciais e sendo fortemente relacionado às propriedades de pelo menos um

atributo da terra, principalmente o relevo.

c) Sistema terrestre (land system), geossistema ou mesocoro,

combinação de geofácies que formam uma unidade mapeável.

d) Paisagem principal (main landscape) ou macrocoro, consiste na

combinação de sistemas terrestres em uma região geográfica.

A ecologia da paisagem pode ser entendida como uma ecologia de interações

espaciais entre as unidades da paisagem, uma vez que o funcionamento de cada unidade

depende das interações que ela mantém com as unidades vizinhas. De acordo com

Metzger (2001), o desafio da ecologia da paisagem é estabelecer uma teoria de
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mosaicos, procurando entender como diferentes padrões de organização espacial das

unidades influem sobre seu funcionamento.

De acordo com Forman (1995), uma paisagem é um mosaico onde os diferentes

ecossistemas locais e usos da terra se repetem de forma similar por quilômetros de área.

Os mosaicos são produzidos devido à heterogeneidade espacial e, por sua vez, podem

conter manchas, corredores e matrizes formando diferentes padrões. No ecossistema

local ou uso da terra, os elementos são relativamente homogêneos mas mesmo assim

compostos de manchas dentro de manchas.

Manchas podem ser definidas como áreas geográficas com diferentes padrões de

forma, tamanho, origem, conectividade e bordas que podem ser diferenciadas da matriz

(fundo).

Corredores são manchas alongadas que conectam um padrão ao outro. São

extremamente importantes em ecossistemas fragmentados conectando os fragmentos,

permitindo a preservação da biodiversidade, as trocas de energia, materiais e fluxos

genéticos.

A matriz é usualmente o elemento mais extenso e conectado da paisagem e

desempenha um papel dominante no seu funcionamento.

Capela (2000) propõe 4 categorias de manchas:

a) Manchas de perturbação como fogo, escorregamento de lama,

avalanches.

b) Manchas remanescentes poupadas da perturbação.

c) Manchas de distribuição de recursos ambientais

d) Manchas causadas pela alteração antrópica.

O autor acrescenta que manchas de regeneração podem assemelhar-se às

manchas remanescentes mas são de origens distintas e, dentro do sistema, comportam-

se de maneira diferente.

A ecologia da paisagem se propõe a lidar com mosaicos antropizados pois as

atividades humanas influenciam a estrutura e função da paisagem provocando mudanças

e busca soluções para os problemas ambientais sendo importante ferramental para o

planejamento.

Nesse trabalho emprega-se o termo elemento da paisagem, proposto por Forman

e Godron (1986) para designar as unidades ecológicas básicas que possuem relativa
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homogeneidade, de origem natural ou humana ou seja, os diferentes tipos de usos da

terra. O termo unidade da paisagem será usado para designar regiões representativas de

sistemas ambientais formados por um conjunto único de vegetação, solo, relevo e clima.

A delimitação das unidades da paisagem, como sugere Morelli (2001), será feita pela

análise do suporte, da cobertura e do envoltório.

Manchas, corredores e matrizes podem ser identificáveis a partir da visão da

janela de um avião, do alto de uma montanha ou dos produtos de Sensoriamento

Remoto o que nos leva ao estudo da Geomática como tecnologia de pesquisa.

2.4 - Ecologia da Paisagem e a Geomática

A Geomática é um conjunto de tecnologias que compreende o uso integrado dos

métodos e técnicas de Sensoriamento Remoto (SR), Geoprocessamento e Sistema de

Posicionamento Global (GPS) (Stow, 1993).

O Sensoriamento Remoto é um conjunto de técnicas que permite adquirir

informações sobre a superfície terrestre a partir da detecção e registro da energia

refletida ou emitida pelos alvos que compõem a superfície, sem que se tenha contato

físico com ela. Esta detecção se faz utilizando sistemas sensores que incluem

radiômetros, câmaras ou imageadores (scanners), mantidos no nível do solo, a bordo de

aeronave ou satélites.

Os dados provenientes das imagens de Sensoriamento Remoto, podem ser mais

facilmente analisados através dos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs). Estes,

segundo Stow (1993), constituem os sistemas computacionais que permitem a

integração, manipulação e saída de dados de Sensoriamento Remoto e de GPS com a

vantagem de terem a capacidade de manipular dados espaciais e não espaciais

conjuntamente.

Um SIG armazena a geometria e os atributos dos dados que estão

georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e representados numa

projeção cartográfica. Os dados tratados em geoprocessamento têm como principal

característica a diversidade de fontes geradoras e de formatos apresentados (Câmara e

Medeiros,1998).

Os SIGs, como sugerem Câmara et alli (2000), são de muita utilidade para a

Ecologia da Paisagem e para os estudos ambientais em geral, que por sua característica
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interdisciplinar, requerem técnicas de integração de dados. Estes estudos apresentam

quatro grandes dimensões: mapeamento temático, diagnóstico ambiental, avaliação de

impactos ambientais e ordenamento territorial.

Os mapeamentos temáticos visam caracterizar e entender a organização do

espaço como base para ações e estudos futuros.

O diagnóstico ambiental objetiva estabelecer estudos específicos sobre regiões

de interesse com vistas a projetos de ocupação e preservação.

A avaliação dos impactos ambientais envolve o monitoramento dos resultados da

intervenção humana sobre o ambiente.

O ordenamento territorial objetiva normatizar a ocupação do espaço, buscando

racionalizar a gestão do território, com vistas ao desenvolvimento sustentado.

Fica evidente a importância dos SIGs para nosso trabalho que tem como base o

diagnóstico com vistas ao ordenamento territorial.

De acordo com Stow (1993), as funções de SIGs que manipulam dados

ecológicos são:

a) Base de dados estruturada espacialmente

Permite organizar o grande volume de dados de Sensoriamento Remoto e de

campo e integrar dados de diferentes formatos e escalas.

b) Formato hierárquico

Permite a agregação e desagregação dos dados entre diversas escalas

espaciais e temporais e a avaliação empírica do efeito da variação da escala na

estrutura hierárquica e na função dos ecossistemas. Em outras palavras, permite

estudar a paisagem em compartimentos.

c) Análise locacional

Auxilia na locação dos pontos amostrais e de campos para amostragem de

variáveis ecológicas. Compreende ainda a seleção de padrões, detecção de bordas e,

acoplados a modelos, determinação de áreas prioritárias para a preservação.

Possibilita que nos trabalhos em campo já se marque as áreas prioritárias para a

preservação.



21

d) Suporte a análises de Sensoriamento Remoto

Auxilia no mapeamento da cobertura terrestre a partir do processamento

digital de imagens de Sensoriamento Remoto. Imagens geocodificadas e

geometricamente corrigidas são úteis como base para o mapeamento , sendo a

interpretação auxiliada por dados complementares produzidos no SIG, tais como

mapas base, cartas temáticas pré-existentes e amostras georreferenciadas coletadas

em campo.

Auxilia na verificação dos resultados de processamento digital de imagens

através da integração das imagens processadas a mapas temáticos pré-existentes.

e) Análise estatística espacial

Apóia a análise estatística espacial feita para determinar a inter-relação

espacial entre as variáveis ambientais ou para comparar estruturas ecológicas em

uma paisagem ou região.

f) Modelagem do ecossistema

Permite a entrada de dados e de parâmetros para modelagem de ecossistemas.

Os dados estruturados podem prover uma efetiva estrutura de particionamento do

espaço para cálculos do modelo e para armazenar resultados.

Estas funções atribuem grande importância e utilidade aos Sistemas de

Informação Geográfica (SIGs) para as pesquisas em Ecologia da Paisagem e para a

produção de melhores sistemas para a conservação da natureza.

Em nosso trabalho, não faremos análise estatística espacial e modelagem pois

seguimos a linha européia que tem uma abordagem mais qualitativa e holística ao invés

da linha americana que tem abordagem mais quantitativa. Todas as outras funções serão

utilizadas e estão descritas no capítulo que se refere aos procedimentos metodológicos.
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Capítulo III - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

           3.1 - Vale do Paraíba: Ocupação, evolução urbana e meio ambiente

          A região do Vale do Paraíba, em sua porção situada em território paulista, é

constituída por três compartimentos fisiográficos: a Mantiqueira, o Planalto Atlântico e

a Fossa do Paraíba cujas especificidades, associadas à sua localização intermediária às

duas maiores metrópoles nacionais, determinaram o perfil de seu desenvolvimento.

Na Mantiqueira, que delimita o vale a noroeste, encontram-se as maiores

altitudes da região. A topografia acidentada associada ao clima temperado e à vegetação

peculiar propiciaram o desenvolvimento turístico do local, polarizado pelos núcleos de

Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

No Planalto Atlântico, que delimita o vale a sudeste, situam-se as serras da

Bocaina, Quebra-Cangalha e Jambeiro, abrigando as nascentes dos rios Paraitinga e

Paraibuna, principais formadores do Paraíba do Sul. A Mata Atlântica que

originariamente recobria esse compartimento, foi drástica e extensivamente eliminada

por ocasião do ciclo cafeeiro que ali teve seu primeiro desenvolvimento no Estado de

São Paulo.

A calha do vale do Paraíba, constituída por ampla e plana várzea, foi o caminho

natural de comunicação entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde foram implantadas

progressivamente, a estrada velha para o Rio, a ferrovia Central do Brasil e a via Dutra

para fazer esta ligação.

Ao longo desses eixos viários paralelos ao curso do rio Paraíba do Sul, se

consolidou a ocupação urbano-industrial do vale que veio a exigir novas articulações

viárias inter regionais e a melhoria das já existentes, como as ligações com o Litoral,

com a montanha e com Campinas

A região do Vale do Paraíba situa-se no extremo leste do Estado de São Paulo ,

caracterizando-se como numa das mais antigas áreas de povoamento  do Estado,

compreendida pela bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, começou a ser povoada em

1628, dentro das normas da então administração colonial.

Surge então a vila de São Francisco de Chagas de Taubaté, primeiro núcleo

urbano do Vale do Paraíba. No século XVII  o Vale se torna a região mais povoada da

capitania, a descoberta das Minas Gerais dos Cataguás, a partir da vila de Guaratinguetá
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dinamizava a região, tornando-se área de abastecimento daquela rota, além de ser a rota

dos Bandeirantes para Minas, Norte e Nordeste do país.

Com o declínio da mineração, os valeparaibanos iniciaram a cultura da cana de

açúcar para superar a crise econômica e demográfica que se implantou, a "importação"

de mão de obra escrava africana mudou a estrutura social vigente na época e a fazenda

passa a ser o núcleo centralizador. A agricultura de subsistência que apoiava a

mineração é substituída pela agricultura de exportação. Com a introdução do café,

tornou-se a mais importante região política e econômica do Brasil-Império.

A política abolicionista e a degradação dos solos em associação com a

decadência do café, obrigam a região a buscar novas formas de sustento, nasce aí uma

nova classe social, os criadores de gado. O uso das várzeas para risicultura e horticultura

é feito principalmente pelos imigrantes.

No século XX , o crescimento das cidades do Vale é intenso, cria-se a estrada de

Ferro Central do Brasil. A inauguração da siderúrgica de Volta Redonda ( RJ ), em

1946, e a construção, no início da década de 50, da Rodovia Presidente Dutra, criou ao

longo da mesma um desenvolvimento mais acelerado que qualquer outra região

brasileira, até a década de 60  quando, em virtude do êxodo rural em função

principalmente da decadência da pecuária leiteira , intensificou-se o crescimento

urbano. As industrias que já começavam a instalar-se no eixo, multiplicaram-se

aproveitando aspectos primordiais da região, ou seja, sua situação geográfica (entre

SP/Rio e entroncamento para Minas Gerais), facilidade de transporte, comunicação e

recursos energéticos.

Na década de 70, o Governo decide descentralizar a industrialização de São

Paulo para o interior do país, nesta fase o vale atinge um crescimento urbano da ordem

de 75% da população e representando 4,6% da produção industrial nacional, dobrando

esta participação em 10 anos.

Sem dúvida, o grande responsável pelo conjunto das transformações observadas

foi o processo de interiorização do desenvolvimento industrial, cujas condições foram

criadas pelos investimentos estatais em infra-estrutura e alta tecnologia, com

desdobramentos importantes no que diz respeito à estruturação das cidades e às formas

de expansão urbana, atribuindo novas feições ao processo  de urbanização no interior.

De fato, no que se refere à dinâmica urbana, as alterações regionais apontavam para o
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surgimento de importantes pólos, com a revitalização de centros urbanos de médio porte

e a emergência de novas áreas metropolitanas. São José dos Campos, nesta época

caracterizou-se como município-sede da região.

A região ganha destaque com a implementação de empresas e centros

tecnológicos, além de montadoras e multinacionais, além da implantação da Petrobrás ,

ganhando destaque internacional por sediar empresas e centros como EMBRAER

(Empresa Brasileira de Aeronáutica), INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),

ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), CTA (Centro Técnico Aeroespacial), GM

(General Motors), VW ( Volkswagen) entre outras.

Isto faz com que esta região tenha um bom acervo de informações nos mais

diversos campos. A tentativa de se promover a região mediante um plano de

desenvolvimento, deu-se por uma associação de Municípios, denominada  CODIVAP

(Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Litoral Norte e

Mantiqueira Paulista ) em 1970, mas este plano não chegou a ser aplicado em nenhum

município do vale.

Segue-se o Plano Regional Macro-Eixo Paulista, em 1978, que  pretendia

descentralizar a região metropolitana de São Paulo e o MAVALE (Macrozoneamento

do Vale do Paraíba e Litoral Norte), na década de 90.

Na última década do século XX, a região do Vale do Paraíba já se apresentava

como uma região de grande importância nacional, sua produção ligada a bens de

produção intermediários, de consumo durável e de capital, um parque industrial

formado por subsidiárias de capital transnacional, estatais, de produção militar e de

desenvolvimento tecnológico. Apoiada principalmente sobre o dinâmico eixo Rio - São

Paulo, foi a segunda região em crescimento neste período, tendo São José dos Campos

como sua capital regional.

Atualmente se discute a proposta de criação da Região Metropolitana do Vale do

Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira com o objetivo fortalecer a região através

de planejamento conjugado entre municípios e da otimização dos recursos aplicados. O

projeto prevê a redução das diferenças regionais e criação de um espaço para a

resolução de problemas. Projetos deste tipo são baseados no modelo de

desenvolvimento econômico vigente e podem provocar a perda das identidades culturais

e regionais.
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O efeito de interiorização das indústrias na região se deu ao longo da Rodovia

Presidente Dutra, originando duas sub-regiões: aquela cujas  cidades são cortadas pela

Dutra e aquelas cujas  cidades estão afastadas da rodovia, estas últimas ficaram à

margem do processo de industrialização mantendo sua economia centrada na atividade

rural. O município de Monteiro Lobato se enquadra nesta segunda categoria.

A diferenciação dos níveis de urbanização no Vale faz com que uma cidade

exerça influência sobre a outra. Quanto ao município de Monteiro Lobato, esta

influência é exercida em primeiro lugar por São José dos Campos e em segundo lugar

por Taubaté, não apenas pela proximidade, mas pelo fato destes municípios,

principalmente São José dos Campos, ser um pólo de serviços. Por exemplo, na área da

educação e saúde supre, mesmo que de modo deficitário, a população do município de

Monteiro Lobato.

Apesar de ter sido muito transformado, do ponto de vista ambiental, o Vale do

Paraíba conta com 9 unidades de conservação. O município de Monteiro Lobato faz

parte da APA (Área de Preservação Ambiental) federal que envolve as áreas de

proteção de mananciais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, bem como as

encostas, cumeados e vales de vertentes valeparaibanas da Serra da Mantiqueira do

Estado de São Paulo (decreto nº 87.561 de 13.9.82). Esta APA abrange os municípios

de Taubaté, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Bananal, Paraibuna, Monteiro

Lobato, norte de Guaratinguetá, Santa Rita dos Pilões, Rio Entupido, Ribeirão do Braço,

Igaratá (Kurkdjian,1992, p.51). Esta APA não é efetiva pois ainda não tem plano de

gestão.

Segundo o relatório de pesquisa da coordenadoria de planejamento ambiental, da

secretária de meio ambiente de São Paulo (SMA,1997) verificou-se, no Vale do Paraíba,

em seu trecho paulista, as principais  questões ambientais pela ordem de importância:

• Poluição das águas

• Disposição inadequada de resíduos sólidos

• Falta de saneamento básico

• Erosão e assoreamento dos corpos d’água

• Poluição do solo

• Escassez de áreas verdes, recreação e arborização urbana.
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Este Relatório não cita a poluição do ar apesar da região ser a segunda mais

poluída do Estado (Morelli, comunicação pessoal).

Para a conservação dos recursos hídricos da Bacia do Paraíba do Sul, dentre

outras medidas, foi instalado o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e

Serra da Mantiqueira, CBH-PSM, conforme Lei nº7663/91 e desenvolvido o Projeto de

Qualidade da Água e Controle da Poluição Hídrica na Bacia do Paraíba do Sul - PQA,

trecho paulista, em 1998, pela UGP (Unidade de Gestão de Projetos) Paraíba do Sul /

Secretaria de Recursos Hídricos e Obras do Estado de São Paulo, importante fonte de

informação sobre a região.

No município de Monteiro Lobato, a Bacia do Rio Buquira, afluente direto do

Rio Paraíba do Sul, formada preponderantemente por rios de classe 1, a mais exigente

em termos de qualidade da água, apresenta problemas relacionados com efluentes

domésticos e lixões ativos e desativados. (Kurkdjian, 1992, p.153)

A criação dos Núcleos Regionais de Educação Ambiental proposta pela CEAM

(Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente)

tem como objetivo a gestão descentralizada e a integração mais estreita das prefeituras

municipais, diretorias de ensino, entidades ambientais e empresariais e órgãos

governamentais com atuação regional. No Vale do Paraíba foram criados: o Núcleo

Regional da Bacia do Paraitinga/Paraibuna e o Núcleo Regional da Serra da

Mantiqueira. O município de Monteiro Lobato faz parte deste último ao lado de Santo

Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. Entretanto, o Conselho

de Representantes e a Coordenação Executiva Regional estão centralizados em Campos

do Jordão, ficando os outros municípios à margem do processo.

3.2 – O Município de Monteiro Lobato

O município de Monteiro Lobato, está situado na zona fisiográfica do Médio-

Paraíba, entre as coordenadas geográficas de latitude 22º57’30” Sul e longitude

45º50’30” Oeste e suas cidades limítrofes são: ao Norte, Sapucai Mirim (MG) e Santo

Antonio do Pinhal; ao Sul. São José dos Campos e Caçapava; à oeste São Francisco

Xavier (Distrito de São José dos Campos) e à Leste, Taubaté e Tremembé. Tem área de

337 quilômetros quadrados, com topografia acidentada, entre terrenos escarpados e
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montanhosos da Serra da Mantiqueira. A sede municipal fica na altitude média de 610

metros, mas o território abriga elevações em cotas altimétricas de até 1200 metros

(Costa,2000).

No Estado de São Paulo, pertence à Região Administrativa de São José dos

Campos e nesta, à Região de Governo de São José dos Campos juntamente com os

municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Paraibuna, Santa Branca e São José

dos Campos.

A figura 3.1 apresenta a localização da área de estudo, destacando a inserção do

município no Vale do Paraíba em seu trecho paulista.

O principal acesso à localidade é pela SP-50, a partir de São José dos Campos,

cidade localizada a trinta e dois quilômetros ao sul desse município, onde há

interligação com o eixo Rio-São Paulo através da rodovia Presidente Dutra.

Fig. 3.1 Mapa da localização de Monteiro Lobato
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3.2.1 - Histórico
A primeira ação colonizadora do Vale do Paraíba aconteceu em 1628, quando a

donatária da Capitania de São Vicente, Dona Mariana de Souza da Guerra, a condessa

de Vimieiro, concedeu a primeira sesmaria da região. O ato beneficiou Jaques Félix e

seu filhos Belquior e Domingos, que tornaram-se proprietários de uma área de légua e

meia, entre as atuais cidades de Taubaté e Pindamonhangaba. Com isto, surgiu o

pioneiro núcleo urbano do Vale, a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, que

passou a funcionar como centro irradiador de povoamento da região.

O processo de urbanização no Vale do Paraíba teve seqüência, posteriormente,

com as atividades econômicas ligadas ao ciclo do ouro, no século XVII, ao ciclo do

café, no século XIX, culminando com a industrialização no século XX, desde a década

de 30, mas principalmente a partir da década de 50.

O ciclo do café apresentou o período de produção máxima, entre 1836 e 1886,

quando surgiu Buquira, hoje município de Monteiro Lobato, que chegou à condição de

freguesia em 1857. De acordo com Müller (1969), a introdução do café exerceu grande

atração e fez com que o Vale do Paraíba fosse sendo densamente ocupado, graças às

constantes levas de população que para aí se dirigiam, especialmente de Minas Gerais,

centro de repulsão demográfica, desde a decadência da mineração. O incremento do

povoamento regional levou ao aparecimento de novos aglomerados, quer através da

fundação de patrimônios, quer espontaneamente, por concentração em torno de algum

elemento de polarização. E foi na condição de núcleo espontâneo, em torno de um ponto

de parada de tropas,  que surgiu a cidade de Monteiro Lobato, o então bairro rural de

Buquira.

A aldeia do Buquira (futuro Município de Monteiro Lobato) teve o seu início em

fazendas que se formaram em sesmarias concedidas a Taubaté e Caçapava . Como relata

Cabral (1992), essa primeira fase - que nem aldeia ainda era - foi de poucos habitantes,

isto é, os fazendeiros, suas famílias, seus serviçais ou escravos.

O cultivo do café cobria toda a área do atual Município de Monteiro Lobato.

A história da fundação da então aldeia do Buquira começa a tomar caráter de

aglomerado urbano em 1853/1858 com a formação do "Patrimônio da Freguesia de

Nossa Senhora do Bom Sucesso do Buquira" e conseqüente ereção da capela (onde hoje

está a Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso).
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O Patrimônio começou com a doação de 130 braças quadradas de terras, antes de

1850, pela senhora Anna Martins da Rocha. Essa área era pequena para a formação de

uma freguesia, por isso os fazendeiros José Manoel Freire (Comendador Freire), que era

fazendeiro em Rezende (RJ) e também na freguesia de Buquira, capitão Francisco Alves

Fagundes e Luciano José das Neves, ambos fazendeiros no Rio do Peixe, resolveram

comprar outra área para que os terrenos fossem suficientes para a concretização da

Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Buquira e compraram mais de 200

braças quadradas.

Os compradores derrubaram a mata para ser feita a igreja e a partir de então,

ocorreram, por parte de outras famílias, novas doações de terrenos para o patrimônio.

Foi assim, por essas doações e pelo esforço dos três fundadores, que surgiu a

freguesia, tendo Nossa Senhora do Bom Sucesso como Padroeira . Com o surgimento

da Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em 1849,  nasce e se fortalece um

aglomerado urbano, antes esparso em rústicas sedes de fazendas e casas ribeirinhas ao

longo das trilhas que levavam a Minas Gerais. Na grande área da Freguesia foram

concedidos lotes, em aforamentos, às pessoas que desejavam morar em local onde

houvesse assistência religiosa. Como o Estado estava ligado à igreja, as pessoas que

desejavam construir sua casa nas terras do patrimônio requeriam à Câmara dos

Vereadores de Taubaté o lote necessário tornando-se fregueses e passando a pagar foro

pela ocupação da área. As quantias pagas anualmente nesses aforamentos eram

insignificantes e a partir de 1912, a diocese começou a vender aos foreiros as áreas que

ocupavam, pois não valia a pena promover cobranças de importâncias tão

insignificantes.  O crescimento urbano continua tomando impulso graças ao

florescimento das lavouras de café atraindo imigrantes italianos e ex-escravos. Em

1920, a atividade cafeeira estava praticamente encerrada. A região se vê, então,

compelida a buscar novas formas econômicas de subsistência. Nas áreas rurais surgem

as pastagens, como forma substitutiva de ocupação do solo. A economia passa a orbitar

em torno da criação de gado leiteiro. Ao mesmo tempo, a substituição da agricultura

comercial de exportação, representada pelo café, deu origem às práticas agrícolas com

emprego de menor número de mão-de-obra, resultando no empobrecimento e

despovoamento dos campos.
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 O Município de Monteiro Lobato teve várias fases administrativas, pois nasceu

como freguesia em território de Taubaté, quando Caçapava também, pertencia a

Taubaté, em 1853, com o nome de Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso do

Boquira. Em 1866 foi desmembrado de Taubaté, sendo incorporado à Vila de Caçapava,

logo em 1867, foi incorporado a São José dos Campos.

Em 1880 ganhou emancipação, passando a denominar-se Município de Buquira.

No início do século XX (1900) foi elevado à categoria de cidade.

A ditadura de Getúlio Vargas, iniciada em 1930, teve grandes novidades quanto

à divisão territorial, principalmente no Vale do Paraíba. Em 1934, a cidade volta a ser

incorporada ao Município de São José dos Campos. O então Distrito do Buquira,

anexado ao Município de São José dos Campos em 1934, começou o movimento

visando a essa recuperação, tendo como principal defensor o Sr. Caetano Manzi

Sobrinho, que se elegeu vereador à Câmara Municipal de São José dos Campos, como

representante do Distrito do Buquira. Após um plebiscito, é restabelecida a condição de

Município sob a Lei Estadual nº 233, de 24.12.1948.

O atual nome do município foi adotado a partir de 1950, como homenagem ao

escritor José Bento Monteiro Lobato que residiu, de 1911 a 1917, na fazenda herdada de

seu avô, o Visconde de Tremembé(Costa,2000).

3.2.2 - Perfil Sócio-econômico

Para caracterização do perfil sócio-econômico de Monteiro Lobato serão

utilizados dados do SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), do

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com ênfase nos dados mais

recentes, e informações de um relatório final de uma pesquisa realizada pela Faculdade

de Saúde Publica da Universidade de São Paulo, de janeiro de 2000 (baseadas em dados

de 1996 e 1997). Vale ressaltar o fato de que o município de Monteiro Lobato só tem

contagem e informações próprias a partir da década de 1950. Isto devido à sua

constituição histórica, que esteve vinculada a São José dos Campos.

3.2.2.1 - Demografia
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Monteiro Lobato teve um grande crescimento populacional no período de 1940 a

1950. Baseando-se em informações do livro O Fato Urbano na Bacia do Rio Paraíba,

de Nice L. Muller (1969), pode-se montar a Tabela 3.1:

TABELA 3.1: População do município de Monteiro Lobato no período de 1940 a 1960

POPULAÇÃO 1940 1950 1960

absoluta      % absoluta      % absoluta      %

URBANA     427  10,80     475   11,50    468   12,31

RURAL   3528  89,20   3656   88,50  3332   87,68

TOTAL   3955 100   4131 100  3800 100

Fonte: adaptado de O Fato Urbano na Bacia do Rio Paraíba. N. L. Müller

O município vem sofrendo um processo gradual de urbanização - de

aproximadamente 10% nas últimas três décadas, como pode ser observado na Tabela

3.2. Sua taxa de urbanização em 2000 é de 41,62% (SEADE). Apesar disso, é um

município rural.

TABELA 3.2: População do município de Monteiro Lobato de 1980 a 2000

POPULAÇÃO 1980 1990 2000

absoluta      % absoluta       % absoluta     %

URBANA     667   24,87    1128   34,19    1515   41,91

RURAL   2015   75,13    2171   65,81    2100   58,09

TOTAL   2682 100    3299 100    3615 100

Fonte: SEADE

Uma das formas de mensurar o desenvolvimento da sociedade é a análise das

taxas de natalidade e de mortalidade. Taxas baixas ou moderadas indicam graus de

desenvolvimento superiores e melhores níveis de qualidade de vida. Já as taxas de

natalidade e mortalidades altas apontam para menor grau de desenvolvimento

acompanhado de baixa expectativa de vida, baixa escolaridade e acesso precário a

serviços de saúde.
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Através da Tabela 3.3 podemos verificar a taxa de natalidade vem decrescendo,

assim como a de mortalidade.

TABELA 3.3: Taxas de natalidade e mortalidade (por 1000 hab.) do município de
Monteiro Lobato em relação ao Estado de São Paulo
     Anos 1980 1990 2000

Monteiro

Lobato

São

Paulo

Monteiro

Lobato

São

Paulo

Monteiro

Lobato

São

Paulo

Taxa de
natalidade

26,47 28,80  15,76 21,07 14,21 18,95

Taxa de
mortalidade

  7,08   6,92    5,46   6,65   5,85   6,44

Fonte: adaptado de SEADE

Taxas de natalidade altas, para as populações de baixa renda, gera dificuldades

devido à queda de renda per capta. A média de moradores por domicílio é de 3,99. Já,

para a população de 0 a 2 salários mínimos, a média é de 4,53. Enquanto a média de

cômodos por domicílio é de 5,18, segundo o IBGE, entre as residências das famílias que

ganham de 0 a 2 salários mínimos a média de cômodos é de 3,77. Residências

inadequadas e pouco arejadas levam a quadros crônicos de doenças respiratórias,

atingindo principalmente idosos e crianças. Predominam, no município, as casas de

alvenaria e estas apresentam condições razoáveis. A presença de forro no teto e a

existência de banheiro interno ou externo constituem-se como maior diferencial entre os

edifícios (FAPESP,2000).

3.2.2.2 - Economia e Trabalho

De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais -1999, do IBGE,

as atividades principais de Monteiro Lobato são a agricultura, a pecuária leiteira e o

comércio - isto apesar da agricultura ser inexpressiva. Dentre as lavouras temporárias

aparecem com maior destaque o milho e o arroz seguidos da mandioca, feijão e cana-

de-açúcar. O reflorestamento com eucalipto para extração de celulose é, ao lado da

pecuária, a maior atividade econômica. Esta atividade é cíclica e requer pouca mão de

obra, resultando parcos benefícios para a população.
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Dos 337 km2 do município, 17% é área antropizada pela agricultura. A área

média dos estabelecimentos agropecuários é de 125 hectares - de acordo com o Censo

Agropecuário e Malha Digital de Brasil - IBGE - 1997.

Recentemente o turismo vem sendo explorado, pois apresenta uma vocação

turística basicamente de finais de semana, responsável pelo desenvolvimento de uma

indústria doméstica de produção de doces.

Além dessa atividade, outra atividade econômica ligada ao turismo tem se

implantado na região; trata-se dos pesqueiros constituídos por empresários de fora ou de

pessoas que têm vínculo familiar na região. Houve mudança no perfil do mercado de

trabalho local, com decréscimo nas atividades agrícolas, que provocaram deslocamento

de trabalhadores rurais para a periferia do pequeno centro urbano. Grande parte das

atividades rurais passou a ser dirigidas por novos proprietários. Nos pequenos sítios

abandonaram-se as atividades produtivas e o antigo proprietário, após vender sua terra,

passa a ser caseiro, enfrentando uma nova relação de trabalho.

Quanto às atividades urbanas, o município de Monteiro Lobato se enquadra

como um centro urbano com pequena proporção de pessoas no setor secundário e maior

proporção no setor terciário. Isto deriva do fato de que a função industrial no município

se resume, atualmente, em dois estabelecimentos e a absorção de mão-de-obra se dá nas

demais funções urbanas, especialmente a comercial e administrativa.

A Tabela 3.4 mostra o crescimento da mão-de-obra do setor formal nos serviços.

                            TABELA 3.4:Número de pessoas empregadas em
                            Monteiro Lobato, por setor

Município  Monteiro Lobato

Setor/Ano    1991   1999

Indústria       47       42

Comércio       48       80

Serviços     126     250

Outros         1    123

TOTAL     222    495

                 Fonte: SEADE
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Entre os moradores mais pobres do município, com faixa salarial de 0 a 2

salários mínimos, as atividades profissionais desenvolvidas pelos homens estão ligadas

à agricultura. A maioria dos homens trabalha como lavrador, trabalhador braçal ou

exerce pequenos serviços na área da construção civil. As mulheres são donas de casa ou

trabalham em serviços domésticos remunerados. Há um grande número de aposentados.

Dados de 1997, indicam grande número de desempregados sendo que 76% destes têm

menos de 25 anos, o que sugere um possível fechamento dos postos de trabalho ou o

não aparecimento de novas oportunidades de emprego. Este fenômeno traz sérias

implicações para as comunidades rurais, já que muitos destes jovens têm papel

primordial no sustento da família (FAPESP,2000).

3.2.2.3 - Saneamento Básico

O nível de atendimento de serviços básicos pode ser considerado bom, tendo-se

em vista os dados do SEADE de 1991 que revelam que mais de 90% de Monteiro

Lobato tem abastecimento de água. Quanto ao esgoto sanitário e a coleta de lixo,

atendem a  mais de 85% da população.

3.2.2.4 - Escolaridade da população

Dados de 1997 indicam que até os 49 anos predominam indivíduos com o 1º

grau incompleto e, acima de 50 anos, analfabetos.

Em 2000, informações disponíveis no SEADE, apontam que a taxa de

analfabetismo da população adulta é de 27,44%. E o número médio de anos de estudo

do chefe de família é de 3,53.

De acordo com o IBGE, existem no município 6 pré-escolas e 6 escolas de

ensino fundamental, e somente 1 de ensino médio.

3.2.2.5 - Políticas Públicas

Monteiro Lobato não tem Plano Diretor, mas ofereceu incentivo à implantação

de empreendimentos - com doação de terras e isenção de impostos.

A maior parte das verbas municipais é gasta ou no setor administrativo e de

planejamento ou de educação ou cultura (SEADE), oscilando ao longo dos anos. A
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agricultura, que aparece como um dos principais setores econômicos, recebe apenas

uma pequena fração da verba municipal.

3.2.2.6 - Qualidade de vida

A qualidade de vida destes municípios pode ser ‘medida’ através do IDHM

(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e do IPRS (Índice Paulista de

Responsabilidade Social).

O Índice Paulista de Responsabilidade Social foi obtido a partir de indicadores

sintéticos de riqueza, longevidade e escolaridade, calculados para subsidiar os trabalhos

do Fórum São Paulo Século XXI, instituído pela Assembléia Legislativa de São Paulo.

O índice foi calculado para dois períodos - 1992 e 1997 - para permitir análise da

evolução dos indicadores.

Os 645 municípios de São Paulo foram classificados em 5 grupos, de acordo

com características similares de riqueza, longevidade e escolaridade. Os grupos foram

denominados de:

Grupo 1- municípios-pólo;

Grupo 2 - economicamente dinâmicos e de baixo desenvolvimento social;

Grupo 3 - saudáveis e de baixo desenvolvimento econômico;

Grupo 4 - de baixo desenvolvimento econômico e em transição social;

Grupo 5 - de baixo desenvolvimento econômico e social.

 A classificação de Monteiro Lobato no IPRS pode ser observada na Tabela 3.5.

  TABELA 3.5: Índice Paulista de Responsabilidade Social em 1992 e 1997

   Município/Ano      1992      1997

  Monteiro Lobato grupo 4
 baixo desenvolvimento
econômico e em transição
social

grupo 4
baixo desenvolvimento
econômico e em transição
social

  Fonte: adaptado de SEADE

 Isto significa que Monteiro Lobato é um município com baixo nível de riqueza

municipal, mas com nível intermediário de escolaridade e longevidade um pouco abaixo

da média do Estado.
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Outro índice utilizado para quantificar a qualidade de vida é o IDHM (Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal) - que focaliza o município como unidade de

análise, a partir das dimensões de longevidade, educação e renda, que participam com

pesos iguais na sua determinação.

Em relação à Longevidade, o índice utiliza a esperança de vida ao nascer

(número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento). No aspecto

Educação, considera o número médio dos anos de estudo (razão entre o número médio

de anos de estudo da população de 25 anos e mais, sobre o total das pessoas de 25 anos

e mais) e a taxa de analfabetismo (percentual das pessoas com 15 anos e mais, incapazes

de ler ou escrever um bilhete simples). Em relação à Renda, considera a renda familiar

per capta (razão entre a soma da renda pessoal de todos os familiares e o número total

de indivíduos na unidade familiar).

O IDHM se situa entre zero e um - os valores mais altos indicando níveis

superiores de desenvolvimento humano. Para referência, segundo classificação do

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), os valores distribuem-

se em 3 categorias:

- Baixo desenvolvimento humano, quando o IDHM for menor que 0,500;

- Médio desenvolvimento humano, para valores entre 0,500 e 0,800;

- Alto desenvolvimento humano, quando o índice for superior a 0,800.

Abaixo, a Tabela 3.6 apresenta o índice de IDHM e a colocação do município

dentro do Estado de São Paulo (que tem 645 municípios) nos anos de 1980 e 1991, que

têm dados disponíveis.

TABELA 3.6: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

  Ano        1980         1991

Município    IDHM colocação    IDHM colocação

Monteiro Lobato     0,686 307      0,679           405

Fonte: adaptado de SEADE

Assim, Monteiro Lobato é um município de médio desenvolvimento humano.



37

3.2.2.7 - Aparelhos sociais

Monteiro Lobato não possui muita infra-estrutura. Não tem nenhum hospital,

somente 4 unidades ambulatoriais e 2 postos de saúde - de acordo com o Ministério da

Saúde, DATASUS, Reg. Adm. 1997 e IBGE, Malha Municipal digital do Brasil 1997.

Também a quantidade de estabelecimentos comerciais não é grande, quadro

comum em municípios tipicamente rurais.
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Capítulo IV- MATERIAIS E MÉTODOS

Apresenta-se, a seguir, uma relação dos materiais utilizados no trabalho e uma

descrição da metodologia empregada.

4.1 Materiais e equipamentos

Para a elaboração desta dissertação foram disponibilizados os seguintes materiais

e equipamentos:

a) Imagem ETM do satélite Landsat-7 , na composição colorida 5R4G3B, com

resolução de 30 m, de agosto de 1999 e maio de 2002.

b) Carta Topográfica do IBGE, de 1991 na escala 1:50.000. Folhas: Monteiro

Lobato, São José dos Campos e Tremembé.

c) Carta Geológica do Estado de São Paulo elaborada pelo Instituto de Geociências

e Cartografia da UNESP, de 1982 na escala 1:50.000. Folha  Monteiro Lobato.

d) Carta Geológica do Estado De São Paulo elaborada pelo Instituto de

Geociências da UNESP, de 1984, escala 1:250.000, folhas Guaratinguetá e

Santos.

e) Mapa de Solos elaborado pelo MAVALE, na escala 1:250.000, de 1992.

f) Câmara fotográfica digital Sony modelo Mavica, zoom 10x e câmara fotográfica

Cânon, zoom de 35mm a 105mm, para registros dos trabalhos de campo.

g) Mesa digitalizadora Digigraf, modelo Van Gogh, tamanho A1.

h) Sistema de Posicionamento Global (GPS) modelo Garmin 38, para determinação

das coordenadas geográficas dos pontos visitados em campo.

i) Microcomputador com o programa SPRING (Sistema de Processamento de

Informações Georreferenciadas), desenvolvido no Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE, 1999).

           4.2 Metodologia

           O desenvolvimento metodológico, baseado nos conceitos teóricos e

metodológicos da Ecologia da Paisagem, apresentou as seguintes etapas principais: a)

Caracterização dos usos da terra para o município, b) Compartimentação das unidades

físicas, c) Delimitação das unidades da paisagem, d) Análise integrada da paisagem e

proposição de diretrizes.
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           Os passos metodológicos com vistas nos objetivos desta dissertação constam no

fluxograma de atividades representado pela figura 4.1.
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Figura 4.1 – Fluxograma de Atividades
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           Apresenta-se a seguir o detalhamento dos passos metodológicos constantes no

fluxograma de atividades.

a)Revisão bibliográfica

A revisão bibliográfica, realizada durante todo o processo de elaboração desta

dissertação, buscou as bases conceituais e teóricas referentes à Ecologia da Paisagem,

Desenvolvimento Sustentável, Planejamento Ambiental, Legislação Ambiental,

Políticas Públicas e Geotecnologias tais como geoprocessamento, sensoriamento remoto

e GPS.

b) Estruturação dos dados

Esta etapa consistiu no planejamento do trabalho como um todo, na seleção dos

tipos de dados e elaboração do modelo conceitual da base de dados.

A elaboração do modelo conceitual da base de dados descreve como a realidade

geográfica é representada no sistema SIG, define os critérios de análise espacial e a

resolução espacial das informações.

c) Levantamento dos dados

 Os tipos de dados a serem utilizados, foram selecionados em função dos

objetivos propostos. Esta etapa foi condicionada à disponibilidade dos produtos

existentes.

d) Levantamento dos dados espaciais

Envolveu o levantamento do material cartográfico e imagens orbitais nos órgãos

oficiais, INPE e empresas.

d.1) Imagens

 Baseado na disponibilidade dos produtos de sensoriamento remoto existentes,

optou-se pelas imagens ETM do satélite Landsat-7, de maio de 2002, bandas 5R4G3B.

Nesta imagem, a região noroeste do município aparece coberta por nuvens. Devido o

isto, utilizou-se a imagem de agosto de 1999 para auxiliar a interpretação das classes de

usos da terra.
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d.2) Carta geológica

Para estudo da base geológica foi utilizada a Carta Geológica do Estado de São

Paulo elaborada pelo Instituto de Geociências e Cartografia da UNESP, de 1982 na

escala 1:50.000. Houve necessidade de utilizar a Carta Geológica do Estado de São

Paulo , na escala 1:250.000 para fazer a interpretação das áreas que não constam na

Carta 1:50.000, pois esta está restrita a uma folha cartográfica.

d.3) Cartas topográficas

A base cartográfica selecionada para georreferenciamento da base de dados

espaciais no SIG foi a Carta Topográfica do IBGE, de 1991 na escala 1:50.000. As

curvas de nível no formato digital foram fornecidas pela empresa Imagem.

As informações planimétricas como drenagem, estradas e limites foram obtidas

pela digitalização manual, através de mesa digitalizadora no SPRING, das cartas

topográficas.

A carta de declividade e a carta hipsométrica foram geradas a partir do Modelo

Numérico de Terreno (MNT). O MNT foi gerado pelo método de grade triangular no

SPRING, a partir dos pontos cotados já vetorizados na elaboração da carta

planialtimétrica.

As classes de declividade, apresentadas na Tabela 4.1 foram determinadas com

base nos limites estabelecidos por Lepsch (1983).

TABELA 4.1 –Classes de Declividade

Classes de declividade % Graus Descrição

AB 0 - 5 0 - 2,8 Suave

C 5 - 10 2,8 - 4,5 Moderada

D 10 - 15 4,5 – 8,5 Moderada

E 15 - 45 8,5 – 24,5 Forte

FG >45 .24,5 Forte e Muito Forte

Apresenta-se a seguir uma descrição das classes de declividade adotadas:
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Classe AB: Compreende áreas planas, quase planas ou com declives suaves, nas

quais , na maior parte dos solos, o escoamento superficial é lento ou médio. Os declives,

por si só, não impedem ou dificultam o trabalho de qualquer tipo de máquina agrícola

mais usual. Em alguns tipos de solos com esses declives, a erosão hídrica não oferece

nenhum problema; em muitos deles, práticas simples de conservação são necessárias,

enquanto em solos muito erodíveis e com comprimento de rampa muito longos,

proteções com praticas complexas podem ser necessárias, tais como sistema de terraços

e faixas de retenção.

Classe C: Áreas com superfícies inclinadas, geralmente com relevo ondulado,

nas quais o escoamento superficial, para a maior parte dos solos, é médio ou rápido. O

declive, por si só, normalmente não prejudica o uso de máquinas agrícolas. Em alguns

casos, a erosão hídrica oferece poucos problemas ou então pode ser controlada com

praticas simples; na maior parte das vezes, no entanto, práticas complexas de

conservação do solo são necessárias, para que terras com esse declive possam ser

cultivadas intensamente.

Classe D: Compreende áreas muito inclinadas ou colinosas, onde o escoamento

superficial é rápido na maior parte dos solos. A não ser que os declives sejam muito

complexos, a maior parte das máquinas agrícolas pode ser usada, mas com dificuldades.

Solos desta classe são muito facilmente erodíveis, exceto aqueles muito permeáveis e

não muito arenosos, com alguns latossolos. Normalmente áreas com esse tipo de declive

só devem ser usadas para cultivos perenes, pastagens ou reflorestamento.

Classe E:Representada por áreas fortemente inclinadas, cujo escoamento

superficial é muito rápido na maior parte dos solos. Somente máquinas agrícolas

especiais ou mais leves podem ser usadas e, assim mesmo, com dificuldades.

Classe FG: Constituída por áreas íngremes de regiões montanhosas, de relevo

escarpado ou muito íngreme, onde nenhum tipo de máquina pode trafegar. O

escoamento superficial é sempre muito rápido e os solos, extremamente suscetíveis à

erosão hídrica. Nas áreas mais íngrimes, normalmente nenhum solo se desenvolve ou só

existem solos muito rasos (litossolos), geralmente em associação com exposições

rochosas.
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As classes de altitude da carta hipsométrica, geradas pelo processo de fatiamento

de classes no SRING, foram determinadas de forma a melhor representar a topografia

do terreno.

d.4) Carta de Solos

A carta de solos foi obtida através da digitalização manual do Mapa de Solos do

MAVALE, na escala 1:250.000 devido à inexistência de material na escala 1:50.000 e

impossibilidade de produzi-lo. As informações contidas na carta de solos foram

utilizadas apenas como informações auxiliares devido à incompatibilidade de escala

com as outras cartas utilizadas.

d.5) Carta de Pluviosidade

Tendo como fonte as isoietas médias para o município de Monteiro Lobato, a

partir de dados pluviométricos coletados pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia

Elétrica) em diversos postos pluviométricos (figura 4.2), obteve-se a Carta de Isoietas.

Figura 4.2 Localização dos postos pluviométricos
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e) Levantamento de dados não espaciais

As informações relacionadas direta ou indiretamente com a caracterização da

paisagem como fatores históricos, legislação, expansão urbana e dados sócio-

econômicos foram transpostas e integradas à base de dados para inferências sobre os

diferentes usos da terra.

e.1) Dados históricos

Buscou-se, na bibliografia e na consulta aos órgãos competentes, caracterizar

historicamente a área de estudo.

e.2) Dados censitários

Recorreu-se aos dados mais recentes do IBGE e Fundação SEADE para

levantamentos demográficos e sócio-econômicos do município.

e.3) Legislação

Envolveu o levantamento da legislação pertinente ao tema na Câmara Municipal

de Monteiro Lobato e Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

     f) Trabalhos de campo

Realizaram-se várias incursões e um sobrevôo para reconhecimento preliminar

da área de estudo, verificação da exatidão de mapeamento e obtenção de informações

mais detalhadas sobre a vegetação natural e o uso da terra.

Durante as visitas a campo foram feitos registros fotográficos georreferenciados

pelo aparelho GPS e ouvidos depoimentos de moradores locais.

g) Caracterização dos usos da terra para o município

O Mapa de usos da terra foi obtido através da interpretação visual das imagens

de satélite, diretamente na tela do computador no SPRING.

           Buscou-se um padrão de interpretação das classes de cobertura vegetal e usos da

terra . As imagens digitais de satélite foram interpretadas interativamente com o mapa

da drenagem, rede viária, curvas de nível e dados obtidos em campo.

A Tabela 4.2 apresenta as classes de uso da terra e seus respectivos padrões adotados na

interpretação das imagens ETM/Landsat na composição colorida 5R4G3B, escala

1:30000 na tela do computador, e seu correspondente registro em campo.
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TABELA 4.2 – Padrões de interpretação da imagem ETM/Landsat

Classe de uso Caracterização da
cobertura

Padrão da imagem Foto de campo

Mata Vegetação natural de
porte arbóreo, mais
ou menos densa, sem
padrão de solo
exposto. Maior
resposta da biomassa.

Capoeira Vegetação  de porte
arbóreo em
regeneração com
manchas de solo
exposto.

Pastagem Áreas ocupadas por
pastos ou por
pastagens
abandonadas onde
uma vegetação
arbustiva começa a
aparecer. Menor
resposta da biomassa.

Reflorestamento Plantio de eucalipto
ou pinus para fins
econômicos.
Resposta mais
homogênea da
biomassa e
aparecimento de
talhões.

Culturas anuais Vegetação forrageira
ou agricultura de
subsistência. Baixa
resposta da biomassa
e formatos regulares.
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Áreas urbanas Ocupação urbana
consolidada ou em
consolidação. Alta
resposta do solo,
pavimentação e
construções.

h) Compartimentação das unidades físicas

           Consistiu na geração de um mapa de compartimentação em unidades físicas,

segundo a similaridade dos elementos de seu substrato e envoltório, pelo processo de

combinação de mapas, como descrito à seguir.

 Definiu-se o nome das classes do mapa de compartimentação de acordo com os

elementos predominantes em cada área da classe.

           O primeiro passo foi gerar um mapa que representasse a geomorfologia do

município através do cruzamento da carta de declividade, com intervalos de classes

estabelecidis pelo IPT, com a carta hipsométrica, no SPRING. O cruzamento foi feito

no programa LEGAL.

Para a finalidade desse cruzamento adotaram-se as classes de declividade da

Carta Geotécnica de São José dos Campos, elaborada pelo IPT (Instituto de Pesquisas

Tecnológicas), por representar mais adequadamente as formas de relevo, uma vez que a

região norte deste município é contígua e semelhante à área de estudo, como verificado

no mapa geológico do município de Monteiro Lobato.

As classes de altitude da carta hipsométrica foram determinadas para melhor

representar o relevo da área. Assim nas áreas mais baixas, os intervalo das classes foi

menor de maneira a reproduzir a suave variação do terreno e, a partir de 700m de

altitude, os intervalos passaram a ser de 100m.

Como critério para cruzamento ponderaram-se as classes de altitude como

principal determinante para representar as formas de relevo e a declividade como

informação secundária, servindo como um ajuste fino.

O total de classes resultantes do cruzamento foram agrupadas empiricamente em

grandes classes, de forma a melhor representar as unidades de relevo. Esta etapa do

trabalho foi subsidiada pelos trabalhos de campo e pelo sobrevôo.

Em seguida, elaborou-se uma Tabela com os critérios de compartimentação

física da paisagem envolvendo além da geomorfologia os seguintes fatores: geologia,
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pedologia e pluviosidade. (vide Tabela 5.3). Escolheu-se como nome das unidades

físicas da paisagem o nome das classes de relevo que mais fortemente as determinaram.

Nesta etapa a geologia foi o atributo que mais influenciou a caracterização das unidades

físicas, por estar na escala mais adequada, seguida da pluviosidade e por fim da

pedologia.

            i) Delimitação das Unidades da Paisagem (UP)

Cada Unidade da Paisagem foi delimitada pelas suas características de suporte,

cobertura e envoltório a partir da integração dos mapas das unidades físicas e de uso das

terras, conforme Morelli (2001). A simples intersecção dos mapas demonstrou a

similaridade e homogeneidade das características biofísicas de cada unidade. Como

resultado obtiveram-se cinco unidades da paisagem com relativa homogeneidade de

seus elementos. Em seguida produziu-se uma coleção de mapas para melhor

compreensão dos usos das terras em cada unidade da paisagem.

j) Análise integrada da paisagem

Inicialmente avaliou-se as similaridades internas entre os elementos de cada uma

das Unidades da Paisagem, buscando-se uma análise qualitativa da unidade.

Em seguida realizou-se a análise da interação entre os diferentes elementos

ambientais com a finalidade de interpretar a paisagem como um todo. Assim, buscou-se

relacionar a pluviosidade e declividade com os processos erosivos, as formas de relevo

com urbanização, erosão e uso agrícola, os tipos de solo e a capacidade de usos da terra,

de modo que esta etapa foi a síntese de todo o trabalho e forneceu elementos para a

proposição de diretrizes preliminares de ordenamento territorial.

k) Proposição de diretrizes

          Levando-se em consideração o potencial de uso das UP s, o modo como elas se

relacionam e os fatores históricos, culturais e sócio-econômicos do município, buscou-

se traçar as diretrizes preliminares de ordenamento territorial para o município.
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Capítulo V - RESULTADOS  E DISCUSSÃO

Os resultados compreendem a compartimentação da paisagem em unidades

físicas,  a avaliação do uso da terra no Município de Monteiro Lobato, a delimitação das

Unidades da Paisagem e a proposição de diretrizes preliminares de ordenamento

territorial.

5.1 Mapeamentos e interpretação

Apresentam-se os mapeamentos resultantes da vetorização da base cartográfica,

os mapas temáticos e uma discussão das informações extraídas dos mapas. Apesar da

Ecologia da Paisagem ter uma visão integrada, cada mapa foi explicado em separado e,

no momento da análise integrada da paisagem, estas informações foram resgatadas.

Os mapas, originalmente produzidos na escala 1:50.000, exceto a carta de solos

que está na escala 1:250.000, foram reproduzidos em tamanhos reduzidos para

compatibilização com o formato deste documento. Vale ressaltar que o conteúdo das

cartas, apesar do tamanho reduzido, é compatível com a escala original.

5.1.1 Carta de declividade

A figura 5.1a mostra a carta de declividade do município de Monteiro Lobato,

com intervalos de classes estabelecidos por Lepsch. As declividades menores estão

associadas às áreas das várzeas dos rios Buquira ou Ferrão e Buquirinha. Vale ressaltar

que grande parte das áreas com baixos valores de declividade correspondem aos topos

dos morros embora estes apresentem forte declividade em suas vertentes. Esta situação

aparece, por exemplo, ao norte do município, nos morros da Serra do Simão. A Tabela

5.1 indica que 57,88% do município apresentam declividade forte.

TABELA 5.1 Valores relativos das classes de declividade em relação a área total do
município.
Classes de % Graus Descrição Área das classes  em
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declividade porcentagem
E 15 - 45 8,5 - 24,5 Forte 57,69

AB    0 - 5    0 - 2,8 Suave 18,63

D 10 - 15 4,5 - 8,5 Moderada 17,75

C  5 - 10 2,8 - 4,5 Moderada 5,34

FG     >45     >24,5 Forte e Muito Forte 0,59

A carta de declividade conforme os critérios estabelecidos por Lepsch (1983) foi

de grande utilidade para a análise integrada da paisagem e para a proposição de

diretrizes preliminares de ordenamento territorial pois, para o município de Monteiro

Lobato, a declividade é um dos principais condicionadores da capacidade de uso das

terras.

A figura 5.1b mostra a carta da declividade para o município de Monteiro

Lobato, com os intervalos das classes estabelecidos pelo IPT. Neste caso, a declividade

é utilizada para melhor representar as formas de relevo como descrito no capítulo IV,

página 51.
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Figura 5.1a Carta de declividade conforme critérios estabelecidos por Lepsch
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Figura 5.1b Carta de Declividade conforme os critérios estabelecidos pelo IPT
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5.1.2 Carta hipsométrica

A figura 5.2 mostra a carta hipsométrica do Município de Monteiro Lobato. Os

intervalos foram determinados de forma a melhor representar a topografia do município.

As classes hipsométricas e a área de cada classe aparecem na Tabela 5.2.

TABELA 5.2 Valores relativos das classes hipsométricas em relação ao município de
Monteiro Lobato
Intervalos Área em %

700 a 800m 24,10 %

800 a 900m 21,83 %

900 a 1000m 13,79 %

1000 a 1100m 8,72 %

1100 a 1200m 6,85 %

1200 a 1300m 5,00 %

Acima de 1400m 4,13 %

1300 a 1400m 3,48 %

620 a 700m 10,01 %

580 a 600m 0,61%

600 a 620m 0,58 %

TOTAL 100,00%

Observa-se que 59,72% da área do município estão entre as cotas altimétricas de

700 a 1000m, que representam a transição entre o relevo de morros e as escarpas da

Serra da Mantiqueira.

As maiores altitudes aparecem ao norte do município na divisa com o município

de Santo Antonio do Pinhal e na divisa com o estado de Minas Gerais. As menores

altitudes estão associadas ao sul do município e às várzeas dos rios Ferrão ou Buquira e

Buquirinha.
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Figura 5.2 Carta hipsométrica
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5.1.3 Carta de solos

A figura 5.3 apresenta a carta de solos para o município de Monteiro Lobato. A

seguir apresenta-se a descrição dos grupos de solos que aparecem na carta, segundo

Kurkdjian et al. (1992), e a área de cada grupo em valores relativos ao total do

município. Note-se que as siglas utilizadas pelo MAVALE para cada grupo de solos,

não correspondem às siglas utilizadas atualmente pelo sistema de classificação de solos.

LVd1 (5,57%) – Latossolo Vermelho Amarelo distrófico A moderado e

proeminente textura argilosa e muito argilosa relevo forte ondulado (Cambissolo álico

A moderado textura argilosa relevo forte ondulado).

LVd15 (37,07%)– Latossolo Vermelho Amarelo + Latossolo Vermelho Escuro,

ambos distróficos A moderado textura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado.

(Cambissolo álico + Podzólico Vermelho Escuro distrófico Tb, ambos A moderado

textura argilosa relevo montanhoso).

LVA22 (41%) – Latossolo Vermelho Amarelo relevo montanhoso e forte

ondulado + Cambissolo relevo montanhoso, ambos álicos A moderado textura argilosa.

(Solos litólicos + Latossolo Vermelho Escuro ambos A moderado + Latossolo

Vermelho Amarelo Húmico, todos textura argilosa relevo montanhoso forte ondulado +

Podzólico Vermelho Amarelo Tb A moderado textura argilosa/muito argilosa relevo

forte ondulado, todos álicos).

Ca32 (15,30%) – Cambissolo textura argilosa e média relevo montanhoso e

escarpado + Latossolo Vermelho Amarelo textura argilosa relevo montanhoso, ambos

álicos A moderado + afloramentos de Rochas. (Latossolo Vermelho Amarelo A

moderado e proeminente relevo montanhoso + Cambissolo A moderado relevo
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montanhoso e escarpado, ambos distróficos textura argilosa + solos litólicos álicos A

moderado textura média relevo montanhoso e escarpado.

PVA18 (1,27%) – Podzólico Vermelho Amarelo Tb textura argilosa/muito

argilosa e média/argilosa fase não rochosa e rochosa relevo fortemente ondulado +

latossolo vermelho amarelo textura argilosa relevo forte ondulado e ondulado, ambos

álicos A moderado. (cambissolo terreno forte ondulado + podzólico vermelho amarelo

latossólico relevo ondulado a forte ondulado, ambos álicos A moderado textura

argilosa).

Observa-se que 83,64% dos solos correspondem ao grande grupo Latossolo

Vermelho Amarelo. A abundância de Cambissolos,  presentes em todos os grupos,

caracteriza o relevo montanhoso do município. Já o grupo do Podzólico Vermelho

Amarelo recobre pequena área no sul do município.
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Figura 5.3 Carta solos
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5.1.4 Carta geológica

A formação geológica da região de Monteiro Lobato remonta ao período pré-

Cambriano e está no denominado Complexo Brasileiro, nas suítes graníticas

sintectônicas da época do Proterozóico Superior. Em linhas gerais, apresenta rochas dos

tipos gnaisse, micaxisto, granitos e granitos gnaissificados, conforme Martini et al.

(1978).

A Carta Geológica do município de Monteiro Lobato (figura 5.4)  mostra que no

extremo norte do município e a sudoeste localizam-se rochas graníticas e calcários do

Proterozóico Superior. As rochas graníticas são fortemente coesivas, muito pouco

permeáveis, com grau de fraturamento moderado a muito alto, alta resistência a erosão,

embora associação solo-rocha alterada apresente um potencial erosivo muito alto a

moderado em função do relevo e da declividade das áreas de ocorrência ( Kurkdjian et

al.,1992)

 Na carta geológica do município aparece uma pequena faixa do Grupo São

Roque caracterizada por filitos e xistos intercalados com quartzito, calcário, dolomito.

Estas, são rochas cristalinas metamórficas, moderadamente coesas, podendo localmente

ser fraca ou fortemente coesivas. Muito pouco a moderadamente permeáveis. Grau de

fraturamento moderado a forte localmente. Resistência à erosão moderada a forte

devido essencialmente à composição quartzosa ou carbonática (RADAMBrasil, 1983).

Ao centro, incluindo, portanto, a sede municipal, aparecem os terrenos do

Arqueano com abundância de migmatitos e gnaisses, presença de porções xistosas

constituídas por biotita-gnaísses e outras constituídas de quartzo e feldspatos.

As poucas áreas do quaternário são caracterizadas por areia, siltes e cascalhos de

deposição fluvial na calha atual dos rios. Devido a isto, há a probabilidade de

acomodação do terreno. Esses materiais não são compactados e, portanto, são

impróprios para edificações. Materiais fracamente resistentes à erosão. Permeabilidade

alta a moderada. Lençol freático muito próximo da superfície.
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Figura 5.4 Carta Geológica
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5.1.5 Carta das isolinhas de pluviosidade

A carta das isolinhas de pluviosidade para o município de Monteiro Lobato

aparece na figura 5.5. Observa-se que a pluviosidade aumenta gradativamente na

direção norte do município devido ao aumento da altitude e ao fenômeno de formação

de chuvas orográficas.

No município de Monteiro Lobato os verões são chuvosos, tendo em vista que

praticamente a cada semana corresponde uma entrada de frente fria, e invernos secos,

evidenciando o seu caráter tropical. Conforme Nimer (1989), a temperatura média anual

é de 20 °C. A temperatura máxima absoluta é de 34 °C e a mínima absoluta de -4 °C.

Sobre precipitação pluviométrica, Nimer (1989) indica um total anual entre 1750

e 2000 mm, enquanto Setzer, mencionado em Kurkdjian (1992) anota um total entre

1300 e 1700 mm. A média do mês mais chuvoso varia de 260 a 340 mm e a do mês

menos chuvoso fica entre 20 e 50 mm, segundo dados fornecidos pelo DAEE. A

combinação dos efeitos da continentalidade e da orografia faz com que a região de

Monteiro Lobato seja mais chuvosa que o Vale do Paraíba, porém menos chuvosa que a

serra do Mar. A topografia local, caracterizada como escarpa do Escudo Atlântico,

favorece as precipitações, tendo em vista que atua no aumento da turbulência do ar e na

ascendência orográfica, principalmente durante as passagens de correntes de ar

perturbadas, como as frentes polares. A área também fica, na maior parte do ano, sob o

domínio da massa tropical atlântica.
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Figura 5.5  Carta das isolinhas de pluviosidade
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5.2 Compartimentação física da paisagem

A compartimentação da paisagem em unidades físicas baseou-se na combinação

dos dados contidos nas cartas de suporte (geologia, declividade e hipsometria) e

envoltório (pluviosidade) da paisagem de Monteiro Lobato, como descrito no capítulo

IV – Material e Métodos, página 51.

Os critérios empregados para a compartimentação da paisagem estão

demonstrados na Tabela 5.3. Vale ressaltar que a pluviosidade e a pedologia não foram

utilizadas como delimitadoras mas apenas como caracterizadoras das unidades.

TABELA 5.3 Critérios para o modelo de Compartimentação Física da Paisagem
Unidade
física da
paisagem

Relevo Declividade
(%)

Rochas Solo
(grupos)

Altitude
(m)

Precipitação
(mm/ano)

Várzeas
dos rios

Várzea Inferior a
5%

Aluviões Hidromórficos
pouco
desenvolvidos

580 a
800

1500 a 1800

Colinas e
morrotes

Colinas e
morrotes

5 a 20% Embasamento
cristalino

LVd15 e
PVA18

620 a
700

1500 a 1800

Morros
com
substrato
de
gnaisses e
migmatitos

Morros 20 a 58% Gnaisses e
migmatitos.
Secundariamente,
filitos e xistos.

LVA22 e
LVd15

700 a
900

1500 a1800

Morros
com
substrato
de rochas
graníticas

Morros 20 a 58% Rochas
granitóides.
Secundariamente,
filitos e xistos.

LVA22 e
Ca32

900 a
1200

1700 a1900

Montanhas
eEscarpas

Montanhas
e Escarpas

>58% Rochas graníticas LVd1 e Ca32 >1200 1800 a 1900

A figura 5.6 mostra o mapa final das unidades físicas da paisagem e a Tabela 5.4

apresenta os valores absolutos e relativos da área de cada unidade da paisagem.
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Figura 5.6 Unidades físicas
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TABELA 5.4 – Valores absolutos e relativos das áreas das unidades físicas da
paisagem.
Unidades físicas da paisagem     Área (km²) Área (%)
Várzea dos rios 12,16 3,57 %
Colinas e morrotes 29,61 8,78 %
Morros com substrato de gnaisses e migmatitos 154,81 45,93 %
Morros com substrato de rochas graníticas 97,34 28,88 %
Montanhas e escarpas 43,38 12,87 %
Total 337,30 100,00%

Pode-se observar que a maior parte do município de Monteiro Lobato

corresponde às unidades de morros.

Devido à característica fortemente ondulada do relevo, as várzeas dos rios são

estreitas. A maior expressão desta unidade, ao longo do terço médio do rio Buquira, é

justamente onde se encontra a sede do município, seguindo para norte até encontrar o

Ribeirão do Souza, também com várzeas relativamente significativas em sua porção

inferior.

A unidade de colinas e morrotes é representada por uma rápida transição para o

relevo de morros.

Os morros com substrato de gnaisses e migmatitos que aparecem na região

central do município apresentam-se paralelos e com topos arredondados.

Os morros com substratos de rochas graníticas apresentam maiores altitudes,

topos angulosos e perfis retilíneos.

As montanhas e escarpas localizam-se no norte e nordeste do município com

grandes espigões de topos angulosos, vertentes retilíneas e afloramentos rochosos.

5.3.  Avaliação do uso e cobertura vegetal natural das terras em 2002

A avaliação do uso e cobertura vegetal natural das terras foi realizada mediante o

mapeamento das classes de uso da terra em 2002, fornecendo dados preliminares da

caracterização da paisagem do município. As figuras 5.7 e 5.8 apresentam as cartas-

imagem que serviram de base para a elaboração do mapa de uso das terras, apresentado
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na figura 5.9. Os trabalhos de campo, o sobrevôo e o depoimento de moradores locais

foram determinantes para a análise e avaliação das classes de uso.

Figura 5.7 Carta imagem de 2002
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Figura 5.8 Carta imagem de 1999
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Figura 5.9 Carta de usos da terra



68

A classe “mata capoeira” corresponde às áreas com cobertura vegetal natural

(mata) (fig.5.10) ou com matas em processo de regeneração (capoeira) (fig.5.11) e está

restrita às áreas de mais difícil ocupação como os topos de morros e encostas,

principalmente na contra-face dos morros.

Figura.5.10 Cobertura vegetal natural na Serra do Palmital(Floresta Ombrófila

Densa) – maio2002
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Figura5.11 Mata em regeneração na estrada ML-42– maio 2002

A cobertura vegetal natural, representada pelas matas, não se encontra mais em

seu estado original, pois delas já foram removidas as árvores de grande porte

fornecedoras de madeira. A base de um tronco de Cajarana (Cabralea cajerana), de

aproximadamente 2m de diâmetro, encontrada na “Mata do Farias”, é testemunho deste

fato. Segundo depoimentos de antigos moradores, nas primeiras décadas do séc.XX

havia muitos “traçadores” na região, homens com grande habilidade para serrar as toras.

A classe “pastagem” predomina no município e, ao contrário da classe anterior

que está bastante fragmentada, cobre extensas regiões, constituindo a matriz da

paisagem. Esta classe é representada, principalmente por pastos degradados. A imagem

analisada corresponde a um período de seca, as pastagens apresentam perda de

biomassa verde e a resposta da REM (radiação eletromagmética) refletida pelo solo é

maior nestas áreas. Dentro desta classe, aparece a sub-classe definida como “pasto sujo”

que corresponde a locais onde a prática da pecuária foi abandonada e estão em processo

inicial de regeneração da vegetação nativa (sucessão vegetal secundaria – fase inicial a

media).

A classe “reflorestamento” (fig.5.12) aparece em pontos isolados do município,

de forma aglomerada e é representada pelo plantio de eucalipto para produção de

celulose. Segundo Canno (1997, p.89), o eucalipto tem rápido crescimento, exsuda
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substâncias que dificultam o crescimento de outras árvores, formando um bosque pouco

diversificado.

Figura 5.12  Reflorestamento de eucaliptos na Serrinha– maio 2000

A classe “culturas anuais” é a menos expressiva e é representada por uma

agricultura de subsistência incipiente e pelo cultivo de forrageiras para o gado. A

maioria destas áreas não foi mapeada, pois não puderam ser representadas na escala do

trabalho, devido à sua pequena extensão.

A classe “áreas urbanas” está restrita ao centro urbano do município, dois

conjuntos habitacionais populares e a alguns pontos isolados representados pelos

poucos  bairros rurais.

Observou-se  nos trabalhos de campo um grande número de pontos onde a mata

está se regenerando. Isto acontece em locais onde as atividades rurais foram

abandonadas e não utilizadas para outros fins. Em vários pontos encontraram-se

pastagens abandonadas que, provavelmente, se não ocorrerem intervenções antrópicas,

poderão entrar em um processo de sucessão ecológica com regeneração da vegetação

nativa. Esta regeneração pôde ser observada nas grotas (fig.5.13) em meio a pastos

degradados. Isto indica declínio da pecuária na região e constatou-se a substituição

desta atividade pelo plantio de eucalipto e pelo estabelecimento de empreendimentos

turísticos (fig.5.14). Entretanto, nas áreas estudadas, as manchas de mata estão isoladas,

não apresentando conexão por corredores. Esta situação foi comprovada com a

interpretação da imagem de satélite.
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Figura 5.13 Área de pastagem no Bairro dos Souza,com regeneração

 da mata nas grotas – maio2002

Figura 5.14  Empreendimento turístico no bairro da Ponte Nova- maio2002

Em contraposição, o desmatamento tem avançado em direção aos topos dos

morros para se formar novas pastagens ou para introdução de alguma cultura. As

queimadas, ainda que com menor intensidade, ainda são uma prática constante na
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região. Alguns proprietários usam esta técnica, mesmo em terras ociosas, para impedir a

recuperação da mata e conseqüente restrição de uso.

Além do eucalipto, outra espécie exótica introduzida,  por ser mais resistente ao

pisoteio do gado, é a braquiária (Brachiaria decumbens e Brachiaria brizantha), que

veio substituir o capim-gordura (Melinis minutiflora.) ainda presente em pequenas áreas

isoladas (fig 5.15).

Figura 5.15  Capim gordura.

O capim rabo-de-burro (Andropogon bicornis.) e o mata-pasto (Acanthospermun

australe.),estão bastante disseminados nas pastagens degradadas.

A quase total ausência de mata ciliar ao longo dos cursos d’água, é responsável

por erosão das margens dos rios e assoreamento do leito. Outro fator de assoreamento é

movimentação de terra, seja em trabalhos de terraplenagens ou cortes de estradas, como

o caso do terreno adjacente à Vila Esperança onde será construído um conjunto

habitacional popular. O processo de erosão do solo (fig.5.16) também é intenso,

favorecido pelo relevo acidentado e pela alta pluviosidade principalmente nos meses do

verão.



73

Figura 5.16  Erosão na Estrada do Livro

As áreas das classes de uso das terras e cobertura vegetal natural em valores

absolutos e relativos aparecem na Tabela 5.5

TABELA 5.5 – Valores absolutos e relativos da área de cada classe de uso das terras
para o ano de 2002.
Classes de Usos das terras Área (km²) Área (%)

Mata/capoeira 151,79 45,02 %

Pastagem 146,26 43,46 %

Reflorestamento 37,15 11,02 %

Área agrícola 1,27 0,37 %

Área urbana 0,45 0,13 %

TOTAL 336,92 100,00%
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5.4 As Unidades da Paisagem do Município de Monteiro Lobato

A figura 5.17 apresenta o mapa das unidades da paisagem do município de

Monteiro Lobato delimitadas de acordo com a similaridade dos elementos de substrato

(morfologia, geologia e pedologia), envoltório (pluviosidade) e cobertura (usos das

terras e cobertura vegetal natural) da paisagem. Os valores absolutos e relativos das

áreas de cada unidade da paisagem aparecem na Tabela 5.6 e a figura 5.18 ilustra esta

relação.

TABELA 5.6 – Valores absolutos e relativos das áreas de cada unidade da paisagem.
Unidades da paisagem Área (km²) Área (%)
Unidade da paisagem 1 – UP1 12,16 3,54 %
Unidade da paisagem 2 – UP2 29,61 8,78 %
Unidade da paisagem 3 – UP3 154,81 45,93 %
Unidade da paisagem 4 – UP4 97,34 28,88 %
Unidade da paisagem 5 – UP5 43,38 12,87 %
Total 337,30 100,00%

 Figura 5.18 Área das unidades da paisagem em relação à área total do município.
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Figura 5.17 Unidades da paisagem
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A seguir apresenta-se uma coleção de mapas, gráficos e tabelas evidenciando as

classes de usos das terras e a cobertura vegetal natural para cada unidade da paisagem.

Tabela 5.7 – Valores absolutos, relativos e gráfico das áreas das classes de usos das
terras e cobertura vegetal natural em 2002 para Unidade da Paisagem1.
Classes de uso  km²       %

Pastagem 9,35 76,89
Reflorestamento 1,10 9,05
Mata/capoeira 0,78 6,43
Área urbana 0,24 1,97
Área agrícola 0,15 1,23
Total 12,16 100,00 0,00%
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           Figura5.19  Mapa da Unidade da Paisagem 1           Escala 1:278.000

           Legenda:       P: Pastagem;        R: Reflorestamento;        M/C: Mata/capoeira

                      U: Área Urbana;        A; Área Agrícola
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A Unidade da Paisagem 1 (figura 5.20), representada pelas várzeas dos rios,

apesar de bastante contínua, é pouco expressiva nos vales encaixados sendo, portanto a

unidade menos extensa. Suas porções mais rebaixadas estão sujeitas a inundações nos

períodos de maior pluviosidade. Esta unidade é classificada como área de preservação

permanente pelo Código Florestal, mas apesar disto, está quase totalmente desprovida

da mata ripária e a forma de uso predominante é a pastagem. Dentre todas as unidades, é

a que apresenta maior porcentagem de ocupação urbana e do sistema viário. Aparecem

nesta unidade chácaras de lazer e algumas culturas temporárias. Ocorre em sua extensão

erosão e solapamento das margens (figura 5.21), assoreamento e contaminação das

águas por fossas e despejo de esgotos domésticos “in natura”.

Figura 5.20  Aspecto da Unidade da Paisagem 1 (maio 2002)



78

Figura 5.21 Erosão e solapamento da margem do Ribeirão do Souza
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TABELA 5.8 – Valores absolutos, relativos e gráfico das áreas das classes de usos das
terras e cobertura vegetal natural em 2002 para Unidade da Paisagem 2
Classes de usos Km²     %
Pastagem 21,55 72,78
Reflorestamento 1,50 5,06
Mata/capoeira 6,36 21,48
Área urbana 0,10 0,33
Área agrícola 0,11 0,37
Total 29,61 100,00
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Figura.5.22  Mapa da Unidade da Paisagem 2            Escala 1:278.000

      Legenda:       P: Pastagem;        R: Reflorestamento;        M/C: Mata/capoeira

                      U: Área Urbana;        A; Área Agrícola
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A Unidade da Paisagem 2 é a segunda menor unidade da paisagem, depois da

UP1. Mais expressiva na região sul do município em locais de topografia mais suave

(figura 5.23), pode apresentar vertentes abruptas próximas das drenagens. A

pluviosidade média anual é de 1600mm. A unidade é quase totalmente revestida por

pastagens apresentando manchas de pastos “sujos”, capoeiras e matas em regeneração.

Ocorre erosão laminar moderada e alta suscetibilidade à formação de sulcos e ravinas

(figura 5.24).

Figura 5.23  Colinas suaves na Ponte Nova
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       Figura 5.24 Erosão em área adjacente ao Jardim Morada do Sol
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TABELA 5.9 – Valores absolutos, relativos e gráfico das áreas das classes de usos
das terras e cobertura vegetal natural em 2002 para Unidade da Paisagem 3.

Classes de usos Km² %
Pastagem 77.30 49.93
Reflorestamento 19.74 12,75
Mata/capoeira 56.81 36,67
Área urbana 0.02 0,01
Área agrícola 0.94 0,61
Total 154,81 100,00
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                Figura 5.25  Mapa da Unidade da Paisagem 3            Escala 1:278.000

               Legenda:       P: Pastagem;        R: Reflorestamento;        M/C: Mata/capoeira

                      U: Área Urbana;        A; Área Agrícola
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A Unidade da Paisagem 3 (figura 5.26) é a unidade mais extensa e mais

representativa do município, exceto na região norte. Esta unidade é caracterizada pelo

relevo de morros com substrato de gnaisses e mignatitos, declividade forte, podendo em

algum pontos apresentar declividades mais acentuadas. A pluviosidade média anual

vária entre 1600 a 1800mm. A forma predominante de uso das terras é a pastagem.

Segue-se à classe mata/capoeira, bastante fragmentada, representada por matas em

vários estágios de regeneração resultantes do declínio da pecuária na região. As áreas

agrícolas desta unidade da paisagem são representadas pelo plantio de capineiras para o

gado. Apresenta alto grau de erodibilidade e está sujeita a movimentos de massa. A

erosão ocorre por sulcos, ravinas e voçorocas e é responsável pelo assoreamento dos

corpos de água. Nesta unidade aparecem grandes reflorestamentos com eucalipto para

produção de celulose.

Figura 5.26 Aspecto da Unidade da Paisagem 3.
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TABELA 5.10 – Valores absolutos, relativos e gráfico das áreas das classes de usos das
terras e cobertura vegetal natural em 2002 para Unidade da Paisagem 4
Classes de usos  Km²     %
Pastagem 31,26  32,11
Reflorestamento 14,44  14,83
Mata/capoeira 51,58  52,99
Área urbana 0,06  0,06
Área agrícola 0,00  0,00
Total 97,34 100,00
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                   Figura.5.27  Mapa da Unidade da Paisagem 4              Escala 1:278.000

               Legenda:       P: Pastagem;        R: Reflorestamento;        M/C: Mata/capoeira

                      U: Área Urbana;        A; Área Agrícola
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A Unidade da Paisagem 4 (figura 5.28) é a segunda unidade mais extensa porém

bem mais fragmentada que a unidade anterior. É caracterizada pelo relevo de morros

com substrato de rochas graníticas, declividade forte a muito forte entre 20 e 58% e com

alta pluviosidade média anual variando de 1700 a 1900mm. A forma predominante de

uso das terras é a pastagem, seguida das matas em vários estágios de regeneração e

manchas de matas nativas nas suas porções mais elevadas. O reflorestamento com

eucalipto ocupa áreas significativas desta unidade da paisagem. Está sujeita a

movimentos de massa e a rolamento de blocos por erosão e descalçamento (IPT, 1996).

Figura 5.28 Aspecto da Unidade da Paisagem 4
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TABELA 5.11 – Valores absolutos, relativos e gráfico das áreas das classes de usos das
terras e cobertura vegetal natural em 2002 para a Unidade da Paisagem 5
Classes de usos  Km²     %
Pastagem 6,91 59,31
Reflorestamento 0,32 0,77
Mata/capoeira 35,98 82,94
Área urbana 0,00 0,00
Área agrícola 0,170  0,39
Total 43,38 100,00
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               Figura 5.29 Mapa da Unidade 5                                     Escala1:278.000

               Legenda:       P: Pastagem;        R: Reflorestamento;        M/C: Mata/capoeira

                      U: Área Urbana;        A; Área Agrícola
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A Unidade da Paisagem 5 (figura 5.30) está dividida em dois grandes

fragmentos um ao norte e outro a nordeste do município. Caracterizada pelo relevo de

montanhas e escarpas, apresenta altitudes médias superiores a 1200m, declividades

acentuadas e as médias pluviométricas anuais variam de 1800 a 1900mm. A cobertura

vegetal predominante é a mata/capoeira representada por matas nativas em suas porções

mais elevadas e matas em regeneração. Esta unidade está ameaçada pela expansão das

pastagens, uma vez que pecuaristas abandonam os morros exauridos e formam novos

pastos nas montanhas, apesar das restrições legais de uso associadas ao Código Florestal

(vide figura 5.46, p.103). A vegetação predominante é a floresta ombrófila densa e a

floresta ombrófila mista com ocorrência de araucárias. Esta unidade está sujeita a

movimentos gravitacionais de massa devido à declividade acentuada e alta

pluviosidade.

Figura 5.30 Vista aérea da Unidade da Paisagem 5

A Tabela 5.12 e as figuras 5.31 e 5.32 indicam as áreas em valores absolutos  e
relativos de cada classe de uso das terras para cada unidade da paisagem, em 2002.
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TABELA 5.12 Áreas das classes de usos das terras para cada unidade da paisagem e
valores relativos em relação à área total do municipio.
Usos UP1 UP2 UP3 UP4 UP5

Km² % Km² % Km² % Km² % Km² %
Pastagem 9,35 2,78 21,55 6,41 77,30 22,94 31,26 9,27 6,91 2,05
Reflorestamento 1,10 0,32 1,50 0,44 19,74 5,85 14,44 4,28 0,32 0,09
Mata/capoeira 0,78 0,23 6,36 1,89 56,81 16,85 51,58 15,30 35,98 10,67
Área urbana 0,24 0,07 0,10 0,02 0,02 0,00 0,06 0,01 0,00 0,00
Área agrícola 0,15 0,04 0,11 0,03 0,94 0,27 0,00 0,00 0,17 0,05

Figura 5.31 Gráfico das áreas em valores absolutos das classes de usos das terras para
cada unidade da paisagem, em 2002.

Figura 5.32 Valores relativos das classes de usos das terras para cada unidade da
paisagem em 2002.
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5.5 Análise Integrada da Paisagem

A paisagem do município de Monteiro Lobato, de modo geral, apresenta relevo

de morros com extensa rede de drenagem.

            Ao sul do município, há o domínio de "serras alongadas" , com topos angulosos,

vertentes ravinadas, com perfis retilíneos, por vezes, abruptas. A drenagem é de alta

densidade, padrão paralelo-pinulado e vales fechados.

Ao norte e a leste aparecem as "escarpas com espigões digitados", compostas

por grandes espigões lineares subparalelos, topos angulosos, vertentes com perfis

retilíneos – mantendo o padrão de drenagem semelhante ao encontrado ao sul do

município.

Ao centro e a oeste existem os "morros paralelos" , cujos topos são

arredondados, vertentes com perfis retilíneos e convexos. A drenagem também se

apresenta com alta densidade, padrão com treliça e localmente subdendrítica, vales

fechados a abertos, planícies aluvionares interiores restritas.

O município de Monteiro Lobato é banhado pelos rios Buquira, Ferrão, Braço e

Descoberto, pelo córrego do Machado, e pelos ribeirões Souzas e Matinada. A figura

5.33  apresenta a carta da drenagem do município de Monteiro Lobato.

 As formações vegetais originais, representadas pela Floresta Estacional

Semidecidual e Floresta Ombrófila, estão restritas a pequenas manchas nas regiões de

maior declividade e principalmente nas contra-faces dos morros. A forma de uso das

terras predominante é a pastagem uma vez que a pecuária ainda é uma das principais

atividades econômicas no município. Com o declínio desta atividade surgem manchas

bastante fragmentadas de matas em vários estágios de regeneração e reflorestamentos

com eucalipto. A rede de drenagem é desprovida de mata ripária e a erosão devido à

exposição do solo por longos períodos é responsável pelo assoreamento dos corpos de

água (fig. 5.34).
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Figura 5.33 Rede de Drenagem
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Figura 5.34 Assoreamento no Ribeirão da Paciência.

As queimadas (figura 5.35) são práticas ainda constantes no município,

principalmente no inverno.

 
Figura 5.35 Queimada em topo de morro no bairro do Souza

O clima do município de Monteiro Lobato, segundo Kurkdjian et al.(1992),  é

mesotérmico de inverno seco e verão ameno (Cwb)
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As chuvas, no município, concentram-se nos meses de dezembro, janeiro,

fevereiro e março como mostra a figura 5.36
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Figura 5.36 Médias pluviométricas em mm de chuvas dos últimos 30 anos para
o município de Monteiro Lobato. (Dados fornecidos pelo DAEE )

Dentre os elementos que compõem o clima, a precipitação é o que mais afeta a

erosão. As altas declividades atuam tanto na velocidade quanto no volume da enxurrada

e aumentam o potencial erosivo da água. Este processo erosivo acarreta perda de solos .

Lepsch (1983), faz algumas generalizações para determinação da capacidade de

uso agrícola dos solos. Segundo o autor, Latossolos distróficos apresentam limitações

quanto à fertilidade, a qual, entretanto, pode ser corrigida sob sistemas de manejo

intensivos. Latossolo Vermelho-Escuro e Latossolo Vermelho-Amarelo álicos possuem

fertilidade baixa, com toxidade de alumínio sob a camada arável, difícil de ser corrigida,

normalmente associada com baixa capacidade de retenção de água disponível às plantas.

O Podzólico Vermelho Amarelo não é ideal para a agricultura pois apresenta alto risco

de erosão, especialmente quando a diferença textural é muito grande entre os horizontes

A e B (caráter abrupto), tendo, freqüentemente, se cultivados por alguns anos, sofrido

erosão em grau severo, e também pelas dificuldades à motomecanização, impostas pelos

declives acentuados e/ou irregularidades do terreno, em decorrência dos processos

erosivos. Litossolos em geral e cambissolos rasos apresentam os mesmos problemas dos

podzólicos, agravados pela sua reduzida profundidade efetiva, declives acentuados e

presença de pedras, tanto na superfície como na massa do solo, ficando ainda mais

distantes do solo ideal, com limitada capacidade de uso.
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A Tabela 5.13, adaptada de Valério Filho (2001), mostra a relação da erosão,

urbanização, uso agrícola e as classes de relevo. Deste modo, 58,43% do município de

Monteiro Lobato é desfavorável à urbanização e ao uso agrícola por apresentar

declividades acentuadas (vide Tabela 5.1, p 53).

Terrenos com declividades inferiores a 1% são limitantes para a urbanização

pois dificultam a instalação de sistemas de esgotos eficientes. No município de

Monteiro Lobato as áreas com relevo plano correspondem às várzeas e por este motivo

são áreas desfavoráveis à urbanização.

TABELA 5.13 - Classes de relevo e relação com erosão, urbanização e uso agrícola
(Valério Filho, 2001)
Classe de relevo Declividade

%
erosão urbanização Uso agrícola

Plano 0 - 1 nula Desfavorável Sem limitações
Quase plano 1 - 2 nula Muito boa Sem limitações
Suave ondulado 2 – 5 ligeira Muito boa Sem limitações
Ondulado 5 - 10 moderada Favorável Sem limitações
Forte ondulado 10 - 20 alta Com restrições Culturas perenes,

pastagem e
silvicultura

montanhoso 20 - 45 Muito alta desfavorável Pastagem,
silvicultura

escarpado >45 excessiva desfavorável Não recomendado

Nos loteamentos urbanos, a possibilidade de ações isoladas nos lotes, como

terraplanagem e obras civis, pode impactar ambientalmente toda a área. Devido à

característica forte ondulada do relevo no município, a patamarização dos lotes é prática

comum. Esta, quando executada de forma inadequada, acarreta assoreamento da

drenagem, comprometimento das vias de acesso, riscos de desmoronamento e

lançamento de terra excedente em locais impróprios. Conseqüências idênticas são

resultantes dos cortes nos morros para implantação de estradas (figura 5.37).
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Figura 5.37 Patamarização e corte de estrada na Serrinha

5.6. A expansão urbana

O Município vem apresentando um gradual  processo de urbanização, de

aproximadamente 10% nas últimas três décadas, resultante de migrações internas da

zona rural para a urbana e do crescente interesse pelo turismo. O problema de moradia

torna-se crucial e são construídos dois conjuntos habitacionais populares (1992 e 1996)

em sistema de mutirão. Os lotes são doados às famílias de baixa renda de acordo com

critérios estabelecidos pela Diretoria de Promoção Social. A maioria destas famílias

vem da zona rural e seus membros estão despreparados para ocupar os poucos postos de

trabalho disponíveis na zona urbana, o que gera graves problemas socioeconômicos.

Muitas destas famílias são, até hoje, tuteladas pela Administração Pública. Devido a

isto, qualquer plano de desenvolvimento local deve contemplar a fixação do homem no

campo.

Vale salientar o fenômeno que vem ocorrendo no Bairro dos Souza. O município

de Monteiro Lobato tem vários bairros rurais, mas apenas dois, S. Benedito e Souza,

apresentam maior adensamento.

O bairro de S.Benedito é um local bastante adensado, que ocupa uma encosta

com declividade acentuada, ao longo da estrada estadual SP-50. A população é bastante

carente com baixo poder aquisitivo, residências simples em lotes bastante reduzidos,
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sem infra-estrutura. Devido à declividade acentuada (figura 5.38), o arruamento é

precário e o acesso é feito por vielas tortuosas e a remoção das águas servidas é um

problema para a população.

Figura 5.38  Declividade acentuada no Bairro de São Benedito

O bairro dos Souza apresenta um núcleo mais adensado ocupado por uma

população nativa e seus descendentes. O bairro, entretanto está se expandindo

rapidamente com o afluxo de pessoas de outras localidades, principalmente de São

Paulo e São José dos Campos. Boa parte destas fixaram residência no bairro buscando

uma vida mais simples e bucólica associada a algumas comodidades urbanas com, por

exemplo, acessibilidade e telefone. A  outra parte é representada por uma população

flutuante, proprietária de chácaras de lazer. Tais propriedades, por serem a segunda

residência, possuem caseiro. Como sugere Canno (1997), esse adensamento

populacional força a demanda de serviços caracteristicamente urbanos como escola,

posto de saúde, ônibus para atender a população permanente, cujo poder aquisitivo é

baixo. Devido a isto, loteamentos de chácaras só podem ser aprovados pelo município

em zona urbana ou de expansão urbana, nos termos da Lei Federal nº 6766 de 19 de

dezembro de 1979. Apesar da lei municipal nº 544/81 de parcelamento do solo que

dispõe sobre as formas de parcelamento e desmembramento, a ocupação urbana

acontece de forma desordenada e irregular. Um exemplo disto foi o que ocorreu com o
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loteamento clandestino Sombra e Água Fresca (figura 5.39), no qual o loteador não

implantou nenhuma das infra-estruturas impostas por lei ficando estas a cargo da

prefeitura, como conseqüência, a Câmara Municipal aprovou a lei nº 1145/2000 que

expande os perímetros urbanos incluindo em sua área o referido loteamento.

Figura 5.39 Loteamento Sobra e Água Fresca no bairro do Souza.

A figura 5.40 mostra o mapa da rede viária do município e a localização dos

loteamentos. Dos onze loteamentos mapeados, cinco estão na sede do município, um no

Bairro da Pedra Branca e cinco no Bairro dos Souza. Destes últimos, apenas um está

regularizado na Prefeitura Municipal. A situação dos loteamentos pode ser observada na

Tabela 5.14.

As figuras 5.41 a 5.45 mostram aspectos de alguns destes loteamentos.
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Figura 5.40 Mapa da Rede viária e Localização dos loteamentos
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                 Figura 5.41 Vila Iracema

         

         Figura 5.42 Jardim Morada do Sol
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                                       Figura 5.43 Sombra e Água fresca

                

                Figura 5.44 Alpes do Buquira

                     

                     Figura 5.45 Loteamento do Afonso
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TABELA 5.14  Situação e localização dos loteamentos em janeiro de 2003

LOTEAMENTO    SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO UNIDADE DA
PAISAGEM

1.Sombra e água fresca Embargado,
declividade acentuada,
sem infraestrutura

  413965 – 7468026 UP3

2.Valdomiro Veneziani Irregular   414150 - 7468200 UP3

3.Afonso   Regular   414000 - 7468000 UP3

4.João Vicente Embargado – área de
preservação
permanente

  415000 - 7464650 UP1

5.Armando Embargado   414750 - 7469900 UP3

6.Vila Esperança Regular – Em área de
preservação
permanente

  414023 – 7462543 UP1

7.Vila Esperança II Regular – em área de
preservação
permanente

  414023 - 7462543 UP1

8.Jardim Morada do Sol Regular – em área de
preservação
permanente

  414100 - 7461250 UP3

9.Alpes do Buquira Área com declividade
acentuada.
Em processo de
regularização.

  413567 - 7461243 UP3

10.Vila Iracema Regular – em área de
preservação
permanente

 414361 - 7460723 UP1

11.Geraldo - Pedra
Branca

Irregular   420250 - 7461250 UP3

5.7 Legislação

A Constituição Federal em seu artigo 170, inciso VI , considera a defesa do meio

ambiente como um princípio de ordem econômica no qual o desenvolvimento sócio-

econômico deve se dar sem a degradação do meio ambiente. Atribui aos Estados a

competência de legislar sobre a proteção do meio ambiente e garantir a sadia qualidade

de vida da população. Esta atribuição está bem expressa no artigo 191 da Constituição

do Estado de São Paulo. Em nível municipal, a Lei Orgânica tem caráter organizador do

governo local e dispõe sobre a estrutura, funcionamento e atribuições dos poderes

Executivo e Legislativo; a organização e o planejamento municipal; a ordem econômica
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e social no que diz respeito ao saneamento, uso e ocupação do solo urbano, meio

ambiente e outros (SMA, 1992).

O Código Florestal, artigo 2º, considera de preservação permanente as formas de

vegetação natural situadas numa faixa mínima de 30m de largura ao longo dos rios ou

de qualquer curso d’água, num raio mínimo de 50m ao redor das nascentes, nos topos

de morros, montanhas e serras e nas encostas com declividade superior a 45º. Desta

forma, a legislação federal é extremamente restritiva para o Município de Monteiro

Lobato que apresenta extensa rede de drenagem e relevo forte ondulado. Tal fato não

justifica o extremo afrouxamento da Lei Orgânica Municipal que, no artigo 178,

estabelece uma faixa mínima de apenas 2m (dois metros) de largura para a preservação

das matas ciliares. A Lei Orgânica Municipal é portanto inconstitucional pois  fere a

legislação ambiental federal.

A Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo aponta, como instrumentos legais

que podem subsidiar a implantação da Política Municipal de Meio Ambiente, o Plano

Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, o

Código de Obras, o Código de Posturas, o Código Tributário e a Legislação

Orçamentária (SMA, 1992). No Município de Monteiro Lobato não há Plano Diretor,

Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Posturas e Código de Obras. Existe uma lei

municipal que permite a utilização do Código de Obras do Estado. É importante que

estas leis sejam elaboradas em consonância com as legislações estaduais e federais, que

sejam regulamentadas e respeitadas para a melhoria das condições ambientais e

qualidade de vida da população.

5.8 Diretrizes Preliminares de Ordenamento Territorial

Tendo em vista a legislação vigente, a análise integrada da paisagem do

município de Monteiro Lobato e seu perfil sócio-econômico pode-se traçar algumas

diretrizes preliminares de ordenamento territorial. Estas diretrizes estão intrinsecamente

relacionadas com o potencial econômico do município, buscando ordenar o território de

forma a não degradar o meio ambiente, porém sem estagnar seu desenvolvimento.

A Unidade da Paisagem 1 é, em grande parte, enquadrada como área de

preservação permanente pelo Código Florestal (Lei 4.771/65). Quando provida de sua

vegetação nativa, além de minimizados os processos erosivos, atua como “corredor
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ecológico” natural. Devido a isto, deve-se elaborar um plano de recuperação para as

áreas degradadas desta unidade. Nas áreas já urbanizadas, deve-se obrigatoriamente

instalar rede coletora e estações de tratamento de esgotos. A expansão urbana e a

implantação de qualquer empreendimento devem estar subordinadas ao estudo de

impacto ambiental.

Na Unidade da Paisagem 2 e na Unidade da Paisagem 3, atividades econômicas

alternativas à pecuária em decadência e à expansão dos reflorestamentos seriam a

apicultura, fruticultura de clima temperado e a agricultura orgânica.

A apicultura com Apis melífera já existe no município, é produtiva, permitindo

várias colheitas no ano e tem um mercado em expansão. Deve-se, entretanto estudar a

viabilidade das espécies nativas. Os produtos de algumas destas espécies são altamente

nutritivos, com propriedades medicinais e têm um diferencial no mercado. A abelha

jataí (Tetragonisca angustula), por exemplo, é comumente encontrada na região em

ocos de árvores, relógios de luz, orifícios nas alvenarias e onde mais possam abrigar-se.

Com relação à fruticultura culturas como pêssego, caqui e goiaba abririam

postos de trabalho na zona rural e, por extensão na zona urbana com fábricas de doces e

compotas. Uma vez que a adoção do turismo já é bastante difundida, a produção de

doces teria público garantido e poderia se tornar um grande atrativo ao lado da produção

já existente de doce de leite e queijo. Porém, a fruticultura necessita de grande

investimento em insumos, implementos e correção de solo e de técnicas agrícolas mais

complexas. Já, a agricultura orgânica é economicamente mais viável uma vez que o

município é relativamente pobre e sua população tem pouca escolaridade. Além disso,

existe um mercado crescente para os produtos com certificação orgânica. Visando este

mercado, foi criada uma associação de pequenos produtores rurais no município que

conta com 27 associados.

A pecuária extensiva, além de especulativa, ameaça com sua expansão, a

Unidade da Paisagem 5 em busca de melhores terras para pastagem (figura 5.46). A

pecuária poderia ser conciliada com a preservação ambiental sendo substituída pela

pecuária intensiva. A caprinocultura é outra atividade que vem ganhando adeptos e seus

produtos derivados, como leite e queijo, têm diferencial no mercado.
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Figura 5.43 Desmatamento para expansão de pastagem na UP 5

Grande parte da Unidade da Paisagem 4 e da Unidade da Paisagem 5 é

enquadrada como área de preservação permanente pelo Código Florestal (Lei 4.771/65)

e deve-se realizar a recuperação das áreas degradadas e a preservação das matas. A

expansão dos reflorestamentos na Unidade da Paisagem 4 ( figura 5.47  ) deveria ser

controlada por ser área de preservação de mananciais. Alternativas econômicas seriam o

ecoturismo e o cultivo de plantas ornamentais. O ecoturismo deve ser planejado e

controlado para minimizar o impacto ambiental acarretado pela atividade. Já o cultivo,

principalmente de orquidáceas e bromeliáceas, que se desenvolvem muito bem na

região, ajudariam a preservação de espécies endêmicas como a orquídea vermelha

Sophronitis mantiqueirae.
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       Figura 5.47  Reflorestamento na UP4, fronteira com Tremembé.

Vale salientar que a atividade turística atrai contingente populacional e causa

impactos sócio-ambientais. O turismo também atrai interesse imobiliário que se não

encontra medidas restritivas, podem explorar irracionalmente o lugar ocupando áreas

não indicadas. É de extrema importância a elaboração do Plano Diretor para o

município, contemplando um plano para o desenvolvimento do turismo com enfoque

local e sustentável.

O município de Monteiro Lobato conta com uma única RPPN (Reserva

Particular de Patrimônio Natural) e integra a APA Federal da Serra da Mantiqueira. É

necessário buscar a regulamentação desta APA, criar seu conselho gestor e incentivar a

formação de outras RPPNs.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diretrizes preliminares de ordenamento territorial para o município de

Monteiro Lobato, subsidiadas pela analise da paisagem, apontam para soluções que

sejam viáveis econômica e socialmente, e que ao mesmo tempo respeitem as limitações

físicas do município.

A execução de qualquer proposta passa, inevitavelmente pelo viés político.

Fazem-se necessárias políticas públicas municipais que articulem crescimento

econômico e interesse da população, e ainda preservem o meio ambiente. Além disto, as

diretrizes propostas no capítulo anterior se viabilizariam no momento que houvesse uma

integração regional no Vale do Paraíba e o diálogo com as localidades vizinhas.

Para a elaboração do Plano Diretor é necessária a formação de uma equipe

multidisciplinar e novos estudos em escalas que representem a região de forma mais

fidedigna. Estudos de valoração econômica poderiam fortalecer os argumentos para a

preservação e recuperação dos remanescentes de matas nativas e a implantação de

unidades de conservação. Como o particionamento das propriedades rurais ocorre sem

controle, é necessário que se aumente o conhecimento a respeito da estrutura fundiária

do município.

Uma vez que cada Unidade da Paisagem deve ser respeitada nas suas

características básicas, os projetos de educação ambiental que ocorrem no município

deveriam ser incrementados. Além disso, deveriam ser criados cursos de capacitação de

professores, pois grande número de docentes do município vem de outras localidades e

pouco conhecem da realidade socioambiental local.

A metodologia utilizada neste trabalho mostrou ser de grande utilidade na

análise da paisagem podendo ser aplicada no processo de planejamento municipal.

O uso do Sistema de Informações Geográficas (SPRING) para o armazenamento

e processamento de dados, bem como para a interpretação das imagens de satélite foi

fundamental para a realização do trabalho.

A principal dificuldade enfrentada foi a reduzida escala dos mapeamentos pré-

existentes e, em alguns casos, a generalidade das informações contidas nestes
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mapeamentos. Daí a necessidade de estudos que aumentem qualitativa e

quantitativamente as informações a respeito dos elementos ambientais do município.

Este trabalho pretendeu subsidiar a elaboração do Plano Diretor. Todo o

levantamento de dados, os resultados obtidos, as análises realizadas e a proposição de

diretrizes constituem um alicerce que pode acelerar qualquer processo de planejamento,

uma vez que a ação antrópica, a falta de fiscalização e o desrespeito à legislação

ameaçam o patrimônio ambiental do município.
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ANEXOS

ANEXO 1

ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CITADO NO TEXTO

Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos exist6encia digna, conforme os ditames

da justiça social, observados os seguintes princípios:

I – soberania nacional;

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor;

VI – defesa do meio ambiente;

VII – redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII – busca do pleno emprego;

IX – tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de

pequeno porte.

ANEXO 2

ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL CITADO NO TEXTO

Artigo 191. O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da

coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio

ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais e

em harmonia com o desenvolvimento social e econômico.
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ANEXO 3

ARTIGO DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI nº 4.771/65) CITADO NO TEXTO

Artigo 2º. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as

florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível

mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:

            1 – de 30 (trinta) metros para cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;

2 – de 50 (cinqüenta) metros para cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50

(cinqüenta) metros de largura;

3 – de 100 (cem) metros para cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a

200 (duzentos) metros de largura;

4 – de 200 (duzentos) metros para cursos d’água que tenham de 200

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

5 – de 500 (quinhentos) metros para cursos d’água que tenham largura

superior a 600 (seiscentos) metros;

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou

artificiais;

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos

d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio de 50

(cinqüenta) metros de largura;

d) no topo dos morros, montes, montanhas e serras;

e) nas encostas ou parte destas, com declividade superior a 45º,

equivalente a 1005 na linha de maior declive;

ANEXO 4

 ARTIGO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL CITADO NO TEXTO
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Artigo 178. As matas ciliares existentes nas margens dos rios e riachos, bem

como, nas nascentes das águas, não poderão ser removidas sob qualquer pretexto,

vedada a utilização das margens dos mananciais para a prática de qualquer cultura.

1º - Os proprietários de terra no território do Município têm o prazo de 5 (cinco)

anos para promover a recuperação das matas ciliares em suas propriedades;

2º - Fica estabelecido uma faixa marginal, cuja largura mínima seja de 2m (dois

metros), a contar do nível mais alto do curso d’água, para preservação e recuperação das

matas ciliares.
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