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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo avaliar, através das mudanças ocorridas 

na paisagem ao longo de 38 anos, os danos ambientais provenientes da 

ocupação urbana desordenada em  uma Área de Preservação Ambiental na 

periferia do Município de São José dos Campos. A área selecionada para esta 

pesquisa compreende a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre, com 

1,89 km² aproximadamente, por apresentar características físicas 

problemáticas quanto ao meio físico. Este estudo referente a impacto ambiental 

do meio natural - principalmente devido a fatores como ocupação de encostas 

e áreas de preservação permanente, com a finalidade de auxiliar pesquisas 

relativas à degradação do meio ambiente, particularmente as decorrentes de 

ocupação urbana  em áreas de topografia irregular não recomendadas ao uso 

urbano, pretende criar uma metodologia de diagnóstico dessa problemática, 

utilizando para isso materiais e técnicas de Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento, geotecnologias aplicadas ao Planejamento Urbano. 

 

Palavras-chave: ocupação urbana, degradação ambiental, periferia, 

geotecnologias, planejamento urbano. 
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ABSTRACT 
 

The present work is meant to assess through landscape changes occurred 

throughout the years the environment damages resulted from urban occupation 

of na Environment Preserve Area in the outskirts of São José dos Campos. The 

roughly 1.89 km² area, whitch comprehends Ribeirão Rancho Alegre river basin, 

was chosen for presenting problematic physical features related to its physical 

means, thus best fitting the purposes of this study. Therefore, this study is 

intended to contribute to other researches in environment degradation in 

endangered areas by using urban planning applied geotechnological materials 

and techniques. 

 

Key-words: urban occupation, environmental debasement, outskirts, 

geotechnologies, urban planning. 
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1 .  INTRODUÇÃO 
 

A cidade de São José dos Campos, situada a leste do Estado de São 

Paulo, no Vale do Paraíba, passou por vários reordenamentos em sua 

estrutura urbana, sendo apontada como um dos muitos locais que enfrenta 

processos de ocupações irregulares ou clandestinas - fenômeno que reflete na 

configuração da cidade, desorganizando o espaço urbano e agredindo o meio 

ambiente - intensificados no período de 1980 a 1990, com o agravamento da 

crise econômica do país, apresentando situações como o desemprego, que 

acirrou os problemas de escassez de moradias para a população de baixa 

renda, culminando na explosão do processo de favelização e de ocupações 

clandestinas ou irregulares (PMSJC, 1994). 

O resultado deste processo de ocupação é um espaço construído 

que, mesmo feito em loteamentos à margem da legalidade urbanística, 

estabelecida pelo trabalho irregular e recursos técnicos precários, reproduz um 

espaço urbano sem condições mínimas de existência (falta de equipamentos 

urbanos, saneamento básico, entre outros), incorporado à cidade (MARICATO, 

1996). Os Códigos Urbanísticos1  têm sido incapazes de modificar o caráter 

segregacionista e as conseqüências danosas ao meio ambiente causadas pela 

urbanização nesta cidade, inclusive concorrendo para seu agravamento. 

 
1.1   OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar, através de mudanças 

ocorridas na paisagem, isto é, através da análise da evolução do uso e 

cobertura vegetal natural das terras ao longo de 38 anos, à luz da legislação 

incidente, os danos ambientais provenientes da ocupação urbana de baixa 

renda em Área de Preservação Ambiental na periferia da cidade de São José 

dos Campos.  

Este estudo, referente a degradação ambiental do meio natural 

(desmatamentos, processos erosivos, entre outros), com a finalidade de 

                                                           
1 Segundo Villaça (1986), os Códigos Urbanísticos englobam os Planos de Postura e Obras, os 
Planos de Loteamentos e os Planos de Zoneamento. 
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auxiliar pesquisas relativas à degradação do meio ambiente, particularmente as 

decorrentes de ocupação urbana em áreas de topografia não recomendadas 

ao assentamento urbano, pretende criar uma metodologia de diagnóstico dessa 

problemática, utilizando para isso materiais e técnicas de Sensoriamento 

Remoto e Geoprocessamento, aplicados ao Planejamento Urbano. 

 
1.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Levantar as características físicas da área de estudo e evolução de uso e 

cobertura vegetal natural das terras ao longo de quatro décadas; 

b) Analisar as relações entre a dinâmica da ocupação urbana e os processos 

de degradação na área de estudo; 

c) Elaborar procedimentos sistematizados para diagnósticos de problemas 

ambientais causados por ocupação urbana irregular de baixa renda em área de 

risco (fragilidade) ambiental.  
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 
2.1- ESPAÇO URBANO 

 
2.1.1- Espaço Geográfico x Espaço Urbano 

Segundo Pereira (2001), o homem necessita ocupar um lugar no 

espaço, e essa ocupação envolve o ato de produzir lugar. A produção do 

espaço geográfico é a ação cotidiana do homem, e aparece na forma de 

ocupação de um determinado lugar em um momento histórico, transformando 

esse espaço em um espaço urbano.  

Santos (1996) considera o espaço como um conjunto de formas, 

contendo cada qual, frações da sociedade em movimento. Deve ser visto como 

um conjunto indissociável de que participam, de um lado, certo arranjo de 

objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que 

os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento. O espaço é 

social, é uma instância social e, segundo Souza (1988), evidencia-se sob 

múltiplos aspectos: uma região produtora de café, uma paisagem urbana ou 

rural, um centro de negócios e as periferias urbanas. Tudo isso são espaços, 

formas mais ou menos duráveis. O seu traço comum é ser a combinação de 

objetos sociais e naturais, e ser, consequentemente, o resultado da acumulação 

de atividades, de gerações, portanto, da história. 

“A distribuição da população entre as diversas áreas do Globo e 

dentro de cada país evolui de maneira desigual (...), as porções de território 

ocupadas pelo homem vão desigualmente mudando de natureza e de 

composição” (SANTOS, 1996). Se a organização do espaço é a projeção da 

sociedade nesse mesmo espaço, indubitavelmente as dificuldades e carências 

da sociedade nele se traduzem de forma absolutamente concreta (SOUZA, 

1988).  

O estudo de uma determinada região se faz por meio de relações 

entre formas, funções, estruturas e processos, demonstrando a grande 

importância de se compreender seu processo de ocupação, que se expande de 
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diversas formas em diferentes localidades. “Um mesmo elemento terá impactos 

diferentes em distintas áreas de um país ou do planeta” (SANTOS, 1997). 

De acordo com DeáK e Schiffer (1999), o espaço urbano estruturado, 

da maneira descrita por Le Corbusier na Carta de Atenas2, torna-se objeto de 

consumo coletivo, necessitando de mecanismos (equipamentos e instituições) 

que coordenem e otimizem suas múltiplas funções.  

Para Villaça (2001), o espaço urbano é produzido e consumido por 

um mesmo e único processo. A sua estruturação interna, entretanto, processa-

se sob o domínio de forças que representam os interesses de consumo 

(condições de vida) das camadas de mais alta renda, não em torno de 

condições de produção. Tal estruturação se dá sob a ação do conflito de 

classes em torno das vantagens e desvantagens do espaço urbano, ou em 

torno da disputa pela apropriação diferenciada do espaço urbano enquanto 

produto de trabalho (grifo próprio para ilustrar o autor parafraseando Castells). 

Os indivíduos entram nessa disputa enquanto classes sociais lutando pelas 

condições materiais de sua sobrevivência, embora tais condições  sejam 

definidas na esfera da produção. As classes sociais disputam aquele domínio e 

as burguesias são as classes que mais conseguem exercê-lo.  

No tocante às localizações urbanas, todas as atividades  - por mais 

distintos que sejam seus requisitos locacionais – têm um interesse comum: a 

acessibilidade ao centro. Esse interesse na centralidade é a própria razão de 

ser das cidades como organismo espacial. Sem ele, as cidades não existiriam.  

 
2.1.2- Cidade X Espaço Urbano 

De acordo com Pereira (2001), a cidade é fruto do processo de 

desenvolvimento capitalista que, em essência, é desigual, e demonstra essa 

desigualdade na contraposição entre “ilhas” de riqueza muito bem estruturadas, 

e áreas urbanas miseráveis, desprovidas de qualquer benefício. 

                                                           
2 A análise aí contida supunha a elaboração de um modelo de cidade infinitamente reprodutível, 
uma vez que seria baseada em estudos exaustivos das necessidades básicas dos seres 
humanos, e que seriam as mesmas em todas as partes do mundo. A cidade deveria organizar-
se para satisfazer quatro funções (necessidades) básicas, as “chaves do urbanismo”: habitar, 
trabalhar, recrear e circular (A Carta de Atenas). 
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No decorrer da história, circunstâncias particulares determinaram as 

características das cidades. O advento da era da máquina provocou imensas 

perturbações no comportamento dos homens, em sua distribuição  sobre a 

Terra, em seus empreendimentos, movimento desenfreado de concentração 

nas cidades a favor das velocidades mecânicas, evolução brutal e universal 

sem precedentes na história. O caos se instalou nas cidades (A Carta de 

Atenas). 

Aglomerados humanos exigiam e exigem, para o seu funcionamento, 

o desenvolvimento de condições gerais para a produção e consumo das 

mercadorias em geral. Essas condições gerais são mais facilmente visíveis 

quando consubstanciadas na infra-estrutura de serviços urbanos, 

especialmente os de comunicação e de transporte de pessoas e mercadorias. 

Também faz parte dessas condições gerais a legislação urbanística 

"controladora" do uso e ocupação do solo, que, quando obedecida, garante a 

conquista de direitos sociais das camadas sociais não hegemônicas, embora 

também possa ser - e na maior parte das vezes é - apenas a consolidação legal 

de privilégios de grupos sociais (CAMPOS FILHO, 1992) (grifo próprio). 

A essa organização dá-se o nome de cidade. A cidade é o fruto de 

um equilíbrio entre os interesses econômicos, os grupos sociais e os objetos 

naturais, em que somente uma autoridade política pode eventual e 

convenientemente exercer arbitragens (DEÁK e SCHIFFER, 1999). "A cidade 

significa ou o total abandono dos mais carentes, ou uma aparência de 

participação do Estado na solução dos problemas sócio-econômicos” 

(VILLAÇA, 1986). 

Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras 

exibem problemáticas parecidas. A grande cidade é um pólo da pobreza, o 

lugar com mais força de atrair e manter gente pobre, ainda que muitas vezes 

em condições sub-humanas. A cidade em si, como relação social e como 

materialidade,    torna-se   criadora da pobreza,     tanto pelo modelo sócio-

econômico de     que é suporte,         como por sua     estrutura física,       que 

faz  dos habitantes, principalmente os segregados social e economicamente, 

pessoas ainda mais pobres (SANTOS, 1994). E as leis, segundo Villaça (1986), 
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que deveriam proteger essas pessoas, estão atreladas a inconfessas intenções 

segregacionistas que visam manter afastados dos locais de interesse da 

burguesia essa população . 

Segundo Campos Filho (2003), a cidade, em seu dinamismo próprio, 

vai produzindo modificações na qualidade do seu espaço, destruindo “lugares” 

e substituindo-os por “não-lugares”, em sentido negativo já que o planejamento 

urbano não é praticado por uma forte atuação governamental (monitorada por 

ativa participação da cidadania, controlando o sistema de circulação e a 

localização de atividades pelo zoneamento no espaço de uma cidade) à medida 

em que ele vai crescendo, "pois visam apenas abrir espaços para a frutificação 

de produtos imobiliários, que se dão segundo as leis de mercado" (VILLAÇA, 

1986).    

Vainer (2001) apud Miranda (2003) afirma que a cidade não é 

apenas o reflexo da sociedade; a cidade é, ela mesma, um universo social, 

econômico e político, que produz riquezas, produz e reproduz relações 

econômicas, políticas, culturais, naturais, etc.; não é apenas uma reprodução, 

localizada e reduzida da estrutura social, mas também um complexo de 

relações sócio-econômicas e de poder. E prossegue dizendo que a relação 

entre a cidade e a estrutura social não é uma relação passiva, em que a cidade 

é meramente reflexo das estruturas, ao contrário, a cidade contribui para 

configurar a estrutura social.  

Segundo o autor, embora não esteja escrito na estrutura social 

brasileira que apenas sejam asfaltadas as ruas dos bairros habitados pelas 

classes superiores e médias, nem que a água chegue apenas a alguns setores 

da cidade, o fato de que isso acontece nas nossas cidades introduz algumas 

diferenças expressivas na configuração dessas sociedades. Segue dizendo que 

tampouco está escrito na estrutura social brasileira que os recursos captados 

pelo governo local sejam sistematicamente alocados de modo a reproduzir a 

desigualdade urbana ou alimentar a acumulação privada de segmentos 

especulativos do capital de promoção imobiliária, ou outros segmentos da “elite 

local”. Conclui dizendo que isto significa que a cidade, além de herdar 

desigualdades da estrutura social, as aprofunda. 
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2.1.3- Moradia 

Segundo Campos Filho (2003.), o ambiente de moradia é uma 

espécie de âncora do cidadão no espaço urbano.  

A questão da moradia é primordialmente a de sua crise. Falta de 

conforto e de equipamentos, grandes deslocamentos, superpovoamento, 

insalubridade, tornam esta questão uma experiência vivenciada por grande 

parte da população.  

O que caracteriza esta crise é que ela afeta todas as camadas 

sociais, não só as que se encontram embaixo da escala de renda, diretamente 

atingidas por ela, não podendo escapar da penúria das moradias, suscitando a 

desordem urbana. Esta penúria não é uma necessidade inexorável dos 

processos de urbanização: ela responde a uma relação entre a oferta e a 

procura, a qual é determinada pelas condições sociais de produção do bem, 

objeto de mercado, quer dizer, de moradia (CASTELLS, 1983).  

Segundo Villaça (1986), os principais lugares onde o cidadão urbano 

de hoje se “ancora” territorialmente são os locais de moradia e de trabalho, daí 

a grande importância do deslocamento3, do transporte, entre esses locais. Para 

sobreviver na cidade, especialmente nas dos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, o homem urbano é obrigado a fazer uma infinidade de 

deslocamentos, em geral penosos, especialmente para as camadas de mais 

baixa renda, que depende do transporte público em sua maioria.  

Não só aumentaram as distâncias, a energia e os recursos 

despendidos, mas também os motivos ou necessidades de deslocamento. Esse 

crescimento, esse fardo, esse ônus, que se dá ao nível de consumo do espaço 

urbano, não se distribui uniformemente entre as diferentes classes sociais. A 

estruturação do sistema de circulação define os locais privilegiados, 

determinando que o tecido urbano é totalmente dependente das qualidades ou 

defeitos ambientais dele decorrentes (CAMPOS FILHO, 2003). 

Para Villaça (1978), o arranjo dos usos da terra, apresentados pelas 

cidades brasileiras, contém peculiaridades que decorrem das características 
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sociais e econômicas das respectivas comunidades e da sociedade brasileira 

em geral. A localização tem profundas implicações sobre os custos 

operacionais das funções urbanas, inclusive sobre a residencial. Quanto mais 

ricas e desenvolvidas essas funções, maiores suas exigências locacionais; 

quanto mais pobre a atividade, menos rigorosos são os requisitos para sua 

localização4. Daí o fato de a acessibilidade5 constituir fator fundamental do 

preço da terra e do arranjo dos usos do solo nas cidades. A necessidade de 

proximidade (rapidez de contatos diretos) é a própria razão de ser das cidades.  

“A acessibilidade e a disponibilidade de serviços públicos determinam 

o preço dos terrenos que, por sua vez determinam a distribuição espacial não 

só das classes sociais (a chamada segregação urbana), mas também a de seu 

comércio, serviços e indústria” (VILLAÇA, 1986) (grifo próprio). 

 
2.2- SEGREGAÇÃO6 

De acordo com Lojkine (1997), a atual segregação social7 é 

totalmente diferente da segregação capitalista do estágio clássico (aquela em 

que se opunham, no interior da própria cidade, bairros "burgueses" e bairros   

"operários")8, pois a nova divisão social e técnica do trabalho levou, nos grupos 

monopolistas, a uma autonomização espacial de suas   atividades de mando e, 

consequentemente, a uma apropriação dos principais lugares de concentração 

                                                                                                                                                                          
3 Confirmando esse pensamento, Campos Filho (2003) , afirma que a questão da mobilidade 
urbana é o maior problema urbano da cidade. 
4 Villaça (1978) diz que, no caso da terra urbana, há um preço da localização, que é função da 
renda da terra que, em última instância, é determinado pela acessibilidade ao centro da cidade.   
5 Segundo o mesmo autor em posterior publicação (VILLAÇA, 1986), os sistemas de transporte 
são vitais na modelagem das cidades, a ponto de elas serem classificadas e periodizadas em 
função desses sistemas: cidade da caminhada a pé (até a Idade Média), cidade das 
carruagens (cidade barroca, quando aparece a avenida), cidade do trem, do metrô, do bonde, 
do ônibus e do automóvel. 
6 Para Villaça (2001), a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou 
camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou 
conjuntos de bairros das cidades. 
7 De acordo com o autor, essa atual segregação social está longe de ser imutável através dos 
diferentes estágios de desenvolvimento do capitalismo, parecendo profundamente especificada 
pelas principais características do estágio monopolista.   
8 Para o autor, houve a transformação capital do processo de seleção estatal quando se 
passou do capitalismo “concorrencial” do estágio chamado “clássico” ao capitalismo 
monopolista, transformação materializada essencialmente no plano da ocupação do espaço 
urbano, por uma segregação entre os novos usuários dos grandes centros urbanos (atividades 
de direção dos grupos monopolistas e do Estado) e o conjunto das classes ou camadas sociais 
excluídas dos grandes núcleos de comunicação e decisão. 
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dos meios de concepção e difusão da informação. Ao emaranhado urbano das 

atividades produtivas, comerciais e residenciais sucede a ocupação do espaço, 

determinada pelo mecanismo de seleção rigorosa da renda fundiária, fundado 

no modo de localização das atividades de direção dos grupos monopolistas. 

Segundo Campos Filho (1992), a elevação constante em valor dos 

preços dos terrenos de melhor localização na cidade (áreas de atração para 

mercados consumidores) e melhor equipados por infra-estrutura urbana 

pública, devido ao direcionamento das atividades e consequentemente dos 

investimentos públicos, propaga-se para as periferias urbanas através de uma 

superdemanda, passando a ser inacessíveis  a seus próprios moradores, que 

se transferem para locais cada vez mais afastados dos desses centros 

privilegiados, espalhando demasiadamente as cidades, causando imensos 

vazios intra-urbanos.  

O autor prossegue dizendo que salários baixos significam dificuldade 

na compra de moradias prontas e “bem localizadas” no mercado imobiliário,  

conduzindo a maioria dos trabalhadores que tenham algum poder  aquisitivo a 

compra de terrenos e produção sua casa com trabalho pessoal e na medida de 

seus ganhos. Com a crescente especulação imobiliária, o valor da terra sobe e 

se torna cada vez mais difícil para as camadas da população de baixa renda a 

aquisição do terreno. A construção de casas  torna-se mais difícil pelo processo 

de auto-construção, que exige sacrifício pessoal do tempo livre do trabalhador, 

que passa então a depender de casas e quartos de aluguel, em  locais cada 

vez mais afastados e com menos infra-estrutura urbana necessária. 

 Segundo Lessa (1981) apud Miranda (2003), o capital privado 

industrial brasileiro era basicamente internacionalizado, e o capital imobiliário, 

nacional. Houve, não uma oposição entre a burguesia nacional e o capital 

internacional, mas uma convergência entre eles, num território demarcado, em 

que a concessão ao capital estrangeiro da hegemonia do circuito industrial 

corresponde à reserva do circuito imobiliário ao capital privado nacional, como 

grande fronteira de valorização. Santos (1994) verifica o mesmo fenômeno 

como uma forma de ação do “capital imobiliário especulativo”, que promove 

ativamente sua valorização quando a “terra urbana”, dividida em loteamentos 
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ou não, aparece como promessa de lucro no futuro – é assim que a 

especulação se realimenta e, ao mesmo tempo, conduz a que as extensões 

incorporadas ao perímetro urbano fiquem cada vez maiores. 

A chamada “face mercantil do capital imobiliário” manifesta-se pela 

concessão pública do “direito” ou “privilégio” de, por exemplo, ter seu imóvel 

transformado em área urbana passível de ser loteada, ou de ter seu coeficiente 

de uso multiplicado, ou ainda pela construção de melhorias públicas em áreas 

lindeiras a um determinado imóvel, no processo de formatação e aprovação do 

Plano Diretor da cidade, quando se define para onde e como a cidade vai 

crescer, aonde serão instalados os conjuntos habitacionais, os equipamentos 

públicos de educação, saúde, lazer, avenidas, linhas de ônibus, etc., quando o 

agente imobiliário promotor de um empreendimento, muitas vezes denominado 

“incorporador”, privilegiando-se destas concessões, transforma uma gleba de 

terra em um “ativo imobiliário” que surge não em função de uma demanda da 

população por seu valor de uso, ou seja, pelo serviço habitacional que o 

empreendimento imobiliário prestaria, mas somente para valorizá-lo 

ficticiamente (MIRANDA, 2003). 

Este quadro deveria transformar esse ativo em mercadoria de valor 

insignificante, mas o fato é que ele se mostrou um ótimo investimento 

(especialmente entre as décadas de 60 e 90). Esta foi a forma pela qual o 

capital imobiliário criou ativos financeiros em centros urbanos  em expansão, 

atendendo uma preferência de boa parte dos detentores do capital que, numa 

visão patrimonialista,  tinham como um de seus objetivos a manutenção de 

uma parte significativa de seu portifólio na forma de imóveis (MIRANDA, op 

cit.). 

Segundo Sayad (1977) apud MIRANDA (op cit.), a terra funciona 

portanto como “reserva de valor”, que amortece as possíveis quedas de 

rentabilidade do capital produtivo, decorrentes de uma diminuição do ritmo de 

crescimento da economia. 

        Rangel (2000) apud Miranda (op cit.), analisa a associação entre os 

movimentos do preço da terra e os movimentos gerais da economia afirmando 

que “à medida que o preço da terra se eleva, gera-se uma expectativa de 
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elevação subseqüente, que autonomiza os movimentos do preço da terra em 

relação ao conjunto da economia”. A terra não se distribui, subdivide-se, 

porque se tornou “proibitivamente cara”, não pelos motivos convencionais já 

comentados, mas pela “expectativa de valorização”. 

Essa dinâmica, afirma Sayad (1982) apud Miranda (op cit.), fomenta 

o espraiamento e a periferização das manchas urbanas da maioria dos grandes 

centros urbanos do país, contribuindo para a deterioração sócio-espacial 

dessas regiões, acirrando a segregação.  

Segundo Rolnik (1999), todas as definições da legislação urbanística 

que interferem diretamente no potencial de valorização dos terrenos urbanos 

acabam por ter uma importância que vai além das simples limitações de ordem 

técnica ou estética. A conseqüência disso é fundamental para entender o 

processo de construção da cidade e da legalidade urbana. A separação entre 

propriedade e a efetiva ocupação ocasionou uma transformação radical na 

forma da cidade, na medida em que aparece a figura do loteamento ou 

arruamento, o desenho das ruas e lotes prévios ao próprio ato de construir. A 

irregularidade do tecido colonial representou a posse do chão no momento da 

edificação, sem desenho, previsibilidade e demarcação prévia do lote e da rua, 

mais do que a filiação a um padrão estático ligado a uma tradição pinturesca. 

As terras eram doadas, sem serem precisamente demarcadas, o que abriu 

espaço para litígios em torno de linhas demarcatórias da exata localização da 

“servidão”. Os limites precisos dos terrenos passam então a ser importantes 

quando se trata de a ele atribuir um preço e de registrá-lo enquanto 

propriedade privada.  

Ainda de acordo com Rolnik (op cit.), a renda da terra, isto é, o valor 

que assumem os imóveis no mercado imobiliário capitalista, depende de como 

o mercado está organizado. É conhecido pela teoria econômica o grau elevado 

da não substitutividade da gleba ou do lote urbano, isto é, cada lote localizado 

no espaço intra-urbano apresenta características próprias quanto ao valor 

locacional , decorrentes das características da distribuição das redes de infra-

estrutura urbana (especialmente a viária e de transporte) e de comunicação. 
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Essa característica de difícil substitutividade confere a cada lote urbano um 

caráter privilegiado, dificultando a concorrência no mercado da terra urbana. 

Segundo Campos Filho (1992), a expansão cada vez mais rápida 

das cidades provoca uma demanda muito grande de investimentos, 

provocando uma insuficiência de recursos, cuja distribuição se dá 

primordialmente nas partes mais centrais dos núcleos urbanos e alguns bairros 

privilegiados, onde é maior a concentração de renda social, deixando 

deficientes os bairros populares, desequilibrando e mantendo desequilibrada a 

distribuição de equipamentos e infra-estutura entre as várias classes e grupos 

sociais, acirrando o processo de segregação urbana.  

 
2.2.1- Pobreza Urbana e Segregação Sócio-espacial 

Segundo Maricato (1996), a questão da ilegalidade da propriedade 

da terra discute a oposição entre cidade real e cidade legal, o uso ilegal da terra 

e a ilegalidade das edificações em meio urbano, se forem consideradas as 

legislações de uso e ocupação do solo, zoneamento, parcelamento do solo e 

edificação. 

Para Pereira (2001), as razões da ilegalidade urbana decorrem tanto 

do baixo rendimento de grande parcela da população urbana, bem como da 

reduzida oferta de terras no âmbito do mercado imobiliário formal. A ilegalidade 

em relação à propriedade da terra na cidade leva a um processo de exclusão 

social da população de menor renda, uma vez que à regularidade urbanística 

está associado o acesso aos demais serviços urbanos, desde a infra-estrutura 

básica até o exercício dos direitos de cidadania. A ilegalidade com relação à 

posse da terra, ao contribuir para a exclusão social, reforça a pobreza urbana e, 

além de ser fator de exclusão da população de menor renda, é o principal 

agente do padrão de segregação espacial que caracteriza as cidades 

brasileiras.  

Ainda de acordo com Pereira (op cit.), as diversas localizações 

urbanas, resultantes do processo de produção da cidade, assumem diferentes 

valores, estabelecidos pelo mercado imobiliário. Áreas melhor localizadas são 
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mais caras e ocupadas pela população que tem renda para arcar com esses 

custos.  

A autora conclui que a relação entre pobreza e degradação do 

ambiente particulariza a discussão sobre os problemas ambientais nas cidades 

brasileiras. As características do espaço produzido dentro da lógica capitalista 

refletem as desigualdades geradas por essa lógica. Em um processo de 

produção do espaço que se baseia na maximização do lucro que a terra pode 

gerar e na exigência de uma renda mínima para ter acesso a essa terra, a 

exclusão social é estrutural: a população de maior renda a beneficiar-se do 

processo de produção da cidade, e os mais pobres permanecem às margens, 

por não disporem de recursos financeiros que permitam sua inserção nesse 

processo. 

 
2.2.2- Segregação Sócio-espacial e  Periferização X Degradação Ambiental 

A segregação social gerada pela cidade capitalista criou um tipo 

especial de degradação ambiental de difícil erradicação – aquela que resulta da 

provisão inadequada de assistência de serviços públicos às populações pobres 

em expansão nas aglomerações urbanas (PEREIRA, op cit.). 

Para Pereira (op cit.), de fato, as áreas onde predomina a população 

de baixa renda nas cidades brasileiras caracterizam-se pela deficiência dos 

serviços urbanos básicos, precários sistemas sanitários e habitações 

inadequadas, na maioria das vezes em situação ilegal. Entende-se, portanto, 

que a mediação entre estruturação do espaço e degradação ambiental passa 

pelos padrões segregacionistas de uso e ocupação da terra decorrentes do 

processo de produção da cidade. 

No Brasil, 80% da população residem nos centros urbanos ou nas 

áreas de expansão urbana (Censo Demográfico do IBGE, 2000), em que a falta 

de percepção da sociedade sobre o papel da natureza, conjugada ao uso 

indiscriminado da terra, à erosão das vertentes, ao aumento das áreas 

impermeáveis, têm provocado sérias conseqüências ao ambiente e à própria 

população. O contínuo crescimento urbano e o laisse fair do poder público, 
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associados a uma inadequada infra-estrutura, vêm acentuando o problema que 

aflige as cidades brasileiras: a expansão irrestrita do uso da terra. 

Segundo Pereira (op cit.), os problemas ambientais dizem respeito às 

formas pelas quais o homem produz seu lugar no espaço com o objetivo de 

garantir suas condições de sobrevivência. Ao produzir o espaço urbano, a 

sociedade se apropria da natureza e a transforma, e os produtos resultantes 

dessa transformação tornam-se problemas, demonstrando as contradições 

desse processo de produção. O entendimento da questão passa, portanto, pela 

compreensão da complexidade do processo de apropriação, produção e 

consumo do espaço, que é um processo de produção e/ou reprodução das 

relações sócio-espaciais e, apesar de a cidade ser o produto da forma de   

apropriação da natureza pela sociedade, quando se trata de analisar o padrão 

de urbanização em geral, a natureza está oculta, pois é geralmente vista como 

a antítese da atividade produtiva humana.  

Catunda (2000) afirma que a maior parte dos problemas ambientais 

urbanos relaciona-se à essa dinâmica de uso e ocupação do espaço, sendo o 

principal condicionante de sustentabilidade urbana, dado com mais força pela 

forma de ocupação do que pela escala de ocupação. 

Para Moretti (2001), expansão periférica das cidades x forma 

precária de implantação ocasiona um quadro de degradação que desafia o 

poder público: como prevenir novos impactos e recuperar áreas já afetadas, e 

como incluir os problemas sociais na agenda ambiental. 

Segundo Bitar (1995), a aceleração da expansão urbana tem 

revelado problemas de considerável gravidade, originados da quase completa 

desconsideração dos fatores fisiográficos do meio ambiente. Esta expansão se 

dá hoje sob a ótica quase exclusiva das razões especulativas de mercado, que 

vêm ignorando as reais potencialidades e limitações principalmente das áreas a 

serem ocupadas. Isto acaba determinando a ocupação inadequada de regiões 

e locais extremamente problemáticos, tais como áreas propícias ao 

desencadeamento de escorregamentos ou processos de erosão intensos, 

vertentes sujeitas ao aparecimento de voçorocas, áreas sujeitas à inundação, 

etc. 
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O termo periferia, e sua conotação dual, não é imposto a seus 

moradores; ele é normalmente utilizado e claramente percebido por seus 

produtores como uma apropriação desigual do espaço urbano. A periferia é de 

fato o local onde vivem os pobres, é socialmente segregada, e o preço da terra 

é baixo, porém, ao mesmo tempo, é um local mutante, sempre reproduzido em 

novas extensões de terra, enquanto velhas periferias são gradualmente 

incorporadas à cidade, ocupadas por novos moradores e reorganizadas pelo 

capital (MAUTNER, 1999). 

Confirmando Mautner (op cit.), Santos (2000) afirma que morar na 

periferia é, na maioria das cidades brasileiras, o destino dos pobres, que estão 

condenados a não dispor de serviços sociais ou a utilizá-los precariamente, 

ainda que pagando por eles preços extorsivos.  

Para Pergola (2000), a periferia torna-se parte integrante da cidade à 

medida em que o método de produção capitalista exige que a cidade expanda-

se para adequar-se à sua função propulsiva  da produção de mercadorias, da 

distribuição, da troca e do consumo dos bens produzidos entre si como setores 

produtivos. Com a consolidação do capitalismo, desfaz-se o equilíbrio 

tradicional entre a cidade e seus habitantes. Por meio do processo de 

urbanização, esse equilíbrio é substituído por uma expansão da cidade no 

sentido da periferia ou sob a forma de polaridades urbanas descentralizadas, 

autônomas e ligadas ao centro histórico, ou então – e mais freqüentemente – 

sob a forma de uma expansão por acréscimos volumétricos e sucessivos. 

Assim, sob essa segunda forma, a presença maciça da periferia começou a 

influir negativamente nas estruturas urbanas, periclitantemente frágeis. 

           Segundo Villaça (2001), o processo de periferização se dá quando a 

especificidade do urbano torna-se possível: deslocamento, através do quê a 

segregação torna-se mais evidente. A partir daí, completa Borges (2003), os 

trabalhadores têm como “opção” construir suas casas nas periferias destituídas 

de serviços urbanos básicos, e conclui dizendo que o padrão periférico é a 

única alternativa para os “pobres” tornarem-se proprietários de suas casas, pois 

é para onde são atraídos pelo menor valor de mercado desses imóveis ou terra, 

com o qual “podem” arcar. Villaça (2001) sustenta esse raciocínio quando diz 
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que essa estrutura espacial segregacionista é, portanto, determinada pelo 

controle do espaço pela elite, sendo que o poder público, através das 

regulamentações do uso da terra, visa tão somente conter os chamados 

exageros ou distorções de mecanismo de mercado, mas nunca violentá-lo, e 

muito menos eliminá-lo. Assim sendo, o controle do uso da terra tem seu poder 

limitado pelo sistema de mercado e pela propriedade privada da terra. 

Villaça (op cit.) conclui seu pensamento dizendo  que na economia 

de mercado da cidade, a localização é a mercadoria mais importante do 

mercado imobiliário, na definição das normas urbanísticas, na análise do uso da 

terra e na formação da estrutura urbana. Espaço e localização são portanto 

comodidades econômicas sujeitas às forças da oferta e da procura, e o poder 

público comparece como agente que veio oferecer ao mercado imobiliário as 

pré-condições de que eles necessitam para seu desenvolvimento, segundo a 

estrutura urbana proposta.    

 
 
2.3- IMPACTOS AMBIENTAIS DO MEIO NATURAL   

A definição do que seja “impacto ambiental” – preocupação básica 

que inspirou a criação do EIA9 - vem expressa no art. 1° da Resolução n. 

001/86  CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

          “Qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a 

saúde, a segurança e o bem estar da população; as 

atividades socio-econômicas; a biota; as condições estéticas 

e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos 

ambientais”.  

                                                           
9 Segundo Mirra (2002), o estudo de impacto ambiental é conhecido e rotulado, na prática, de 
forma simplificada, pelas suas iniciais EIA. A partir da Constituição de 1988, que utilizou a 
terminologia Estudo Prévio de Impacto Ambiental, muitos autores passaram a se referir ao 
EPIA, em respeito à nova designação constitucional. Contudo, a tradição  de se manter a 
denominação EIA não altera  nem faz qualquer distinção ao termo e seu significado.  
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De acordo com Tommasi apud Franco (2001, p. 30), os impactos 

ambientais podem ser de várias categorias. Pode ser positivo ou benéfico, 

quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro 

ambiental; negativo ou adverso, quando a ação resulta em dano à qualidade de 

um fator ou parâmetro ambiental; impacto direto, quando resulta de uma 

relação de causa e efeito; impacto indireto, resultante de uma ação secundária 

em relação à ação ou quando faz parte de uma cadeia de reações; impacto 

local, quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações; impacto 

regional, quando o impacto se faz sentir além das imediações do sítio onde se 

dá a ação; impacto temporário, aquele cuja ação tem duração determinada; 

impacto permanente, aquele cujos efeitos não cessam de se manifestar num 

horizonte de tempo conhecido. 

Segundo Franco (op cit.) o homem, como ser vivo, depende da terra, 

do ar e da água A qualidade ambiental, isto é, do meio ambiente, interfere 

diretamente na vida de todos os grupos da sociedade, sem distinção. Os 

recursos ambientais (ecológicos e sociais) são portanto intimamente 

relacionados e interdependentes. 

Por muitos séculos, a Terra foi considerada como uma fonte 

inesgotável de recursos naturais que poderia suportar indefinidamente o 

desenvolvimento humano. Na busca do desenvolvimento econômico, grandes 

agressões foram feitas à natureza: o homem poluiu os mares, a terra e o ar, 

destruiu ecossistemas inteiros e só recentemente percebeu o efeito de suas 

ações no equilíbrio do planeta (CARVALHO et al, 1999). Há quatro séculos, 

todas as sociedades mundiais são reféns do mito do “progresso” e do 

“crescimento desordenado” (CUNHA e GUERRA, 1999). 

Para Bitar (1995), a interação entre os meios e seus componentes é 

dinâmica, e tende a modificar, amplificar ou controlar os fluxos ou desenvolver 

novas propriedades. Esses processos decorrentes dessas interações com 

predominância de componentes abióticos são considerados processos do meio 

físico, que se referem ao desenvolvimento e sucessão de fenômenos, 

potencializados pela interação de componentes materiais e tipos de energia, 



 

 

18 

  

podendo ser deflagrado, acelerado ou retardado por agentes físicos, químicos, 

biológicos (flora e fauna) ou humanos, num determinado ambiente. A 

identificação e caracterização das alterações nos processos do meio físico 

consistem em conhecer os processos tecnológicos da atividade modificadora e 

na caracterização da dinâmica do meio físico, através de seus processos. 

Os impactos ambientais associados ao processo de urbanização 

ampliaram-se perigosamente neste último século. A expansão periférica das 

cidades e a forma como foram implantados os novos assentamentos criaram 

um quadro de grave degradação sócio-ambiental (MORETTI, 2001).  

O urbanismo de risco é aquele marcado pela insegurança, quer (e 

principalmente) das pessoas, quer do terreno e da construção ou ainda da 

condição jurídica da posse do território. As terras em que se desenvolvem os 

mercados de moradias para os pobres são normalmente aquelas que pelas 

características ambientais são mais frágeis, perigosas e difíceis de serem 

urbanizadas (encostas, beiras de córregos, áreas alagadiças, etc.) (MIRANDA, 

2003).    

 
2.3.1- Impactos Ambientais do Meio Natural decorrentes da Ocupação 
Urbana de Baixa Renda 
 

Segundo Cunha e Guerra (1999), desde os primórdios de sua 

existência o homem, como  qualquer outra espécie habitante do planeta, 

interage com o ambiente à sua volta, modificando-o e transformando-o de 

acordo com suas necessidades. As interferências, suas causas e 

conseqüências trazem uma série de relações entre si (reações em cadeia), 

sempre aumentando sua influência sobre o meio ambiente. 

As modificações causadas pelo homem no meio ambiente têm, em 

geral, um aspecto comum: a alteração da cobertura vegetal primária, que 

representa o equilíbrio da interação climática com as características do solo de 

uma determinada área, sendo o elemento fixador do solo e estabilizador das 

condições climáticas e hidrológicas. A retirada das matas expõe os solos e as 

margens dos cursos d’água aos processos de erosão, com conseqüente 

assoreamento e inundação, ou promove ainda a desertificação de grandes 
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áreas. A presença da vegetação, especialmente em áreas urbanas ou de 

expansão urbana, além de promover a estabilização das condições físicas, 

proporciona um conforto ambiental decorrente de vários fatores, tais como o 

equilíbrio da umidade e da temperatura, movimentação de ar e radiação solar, 

aumento da permeabilidade do terreno, controle da erosão, entre outros 

(CUNHA e GUERRA, op cit.). 

A ocupação urbana no Brasil, de modo geral, efetivou-se sem o 

devido conhecimento e planejamento do meio físico. Consequentemente, 

diferentes ambientes têm apresentado as mais variadas problemáticas 

ambientais (CUNHA e GUERRA, op cit.). 

Segundo Moretti (2001), a expansão da área urbanizada de uma 

cidade sempre tem impacto no ambiente natural e construído. Alteram-se as 

condições  da flora e da fauna; modificam-se os regimes de escoamento e 

infiltração das águas superficiais e subterrâneas; são gerados resíduos que se 

infiltram no solo e são lançados na terra, nas águas e no ar. Quando a 

urbanização ocorre de forma precária e incompleta, não atendendo às 

exigências técnicas para o parcelamento do solo e não respeitando os 

condicionantes do meio físico, os impactos ambientais associados ao 

empreendimento trazem conseqüências negativas à qualidade de vida na 

cidade como um todo. No ambiente construído, um novo loteamento significa a 

expansão da área que deve ser mantida e atendida pelo poder público com 

sistema de transporte, água, tratamento de esgoto, iluminação e equipamentos 

públicos.  

O poder público10 e os mercados informais de terras criam, através da 

legislação urbanística, mecanismos perversos que mantêm a pobreza longe 

das áreas urbanizadas, construindo uma muralha por meio de regulamentação 

urbanística e reservando as regiões mais qualificadas aos mercados formais, e 
                                                           
10 Segundo Miranda (2003), o approach tradicional do planejamento em relação aos 
assentamentos de baixa renda tem sido “esquecer” ou estigmatizar estes territórios 
(denominando-os “sub-normais”), e investir neles politicamente, o que significa negociar, em 
geral, usando votos como moeda de barganha, provendo investimentos em infra-estrutura e 
serviços como “concessões” ou “favores” do Prefeito ou Vereador para as comunidades. Esses 
mecanismos têm sido uma fonte muito importante de poder político na esfera local, na medida 
em que assentamentos irregulares ou ilegais “não têm o mesmo direito à infra-estrutura e a 
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abrindo continuamente fronteiras de expansão urbana para o informal. O 

mecanismo revela-se ainda mais perverso se for levado em conta o fato de que 

a “fronteira” aberta pelos mercados informais não foi ocupada pelos mercados 

formais devido às suas dificuldades de urbanização (altas declividades ou 

áreas inundáveis, entre outras) ou a restrições ligadas à preservação ambiental 

(como áreas de mangue, matas, mananciais, etc.). Os territórios excluídos 

constituem-se à revelia da presença do Estado, ou de qualquer esfera pública, 

e portando se desenvolve sem qualquer controle ou assistência (MIRANDA, 

2003). “Quando essas áreas são loteadas e vendidas por seus 

empreendedores sem cumprirem sua função social de abrigar novas 

edificações, os riscos ambientais associados a essa ocupação são extensos e 

inevitáveis” (MORETTI, 2001). 

A exclusão territorial nas cidades brasileiras é mais que a imagem da 

desigualdade, é a condenação da cidade como um todo a um urbanismo de 

risco. Ela é vista como uma forma de analisar “como” e “por quê” indivíduos e 

grupos não conseguem ter acesso e beneficiar-se das possibilidades oferecidas 

pelas sociedades e economias. A noção de exclusão considera tanto os direitos 

sociais quanto os aspectos materiais, abrangendo portanto não somente a falta 

de acesso a bens e serviços, que significam a satisfação de necessidades 

básicas, mas também a ausência de acesso à segurança, justiça, cidadania e 

representação política (MIRANDA, 2003). 

Segundo Moretti (1997), no Brasil, nos últimos anos, a política de 

investimentos públicos na área de saneamento priorizou a saúde pública em 

detrimento da preservação ambiental. Assim é bastante comum que a parcela 

da população atendida pelo sistema público de abastecimento de água seja 

superior àquela atendida pela coleta de lixo, que por sua vez é muito superior à 

parcela que tem seus esgotos tratados. A otimização dos investimentos em 

tratamento de esgoto pressupões que se privilegie e incentive a ocupação de 

áreas que dispõe ou irão dispor, em curto prazo, de sistemas de tratamento. 

Cabe lembrar que se uma parcela dos esgotos gerados for tratada, e uma 

                                                                                                                                                                          
serviços como a cidade legal possui”. O estatuto ilegal de seu ambiente torna os habitantes de 
baixa renda ainda mais vulneráveis ao clientelismo.  
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parcela prosseguir sendo jogada nos córregos11, pode-se ter um resultado 

tímido. A meta básica de resgatar a vida dos corpos d’água pressupõe a 

eliminação praticamente total dos dejetos lançados sem tratamento. 

Hogan (1999) afirma que uma forma contundente de captar as 

relações entre população e meio ambiente é o conceito de população em 

situação de risco. A identificação e o estudo de ambientes em situações de 

risco, ou de regiões ambientalmente frágeis, são também uma forma de 

analisar as conseqüências sócio-ambientais dos movimentos de população. 

Estudos de áreas ecologicamente frágeis mostram que existe imensa variação 

geográfica na pressão populacional, que pode ter pouca relação com a 

densidade populacional. Deve-se aprender a separar a idéia  de pressão 

populacional da simples idéia de tamanho grande. A resiliência dos 

ecossistemas pode suportar populações muito grandes ou ser ameaçada por 

assentamentos relativamente pequenos. Não o crescimento demográfico, 

tampouco os movimentos migratórios que provocam a degradação ambiental, 

mas a falta de oportunidades e de justiça social nos locais de origem, a falta de 

acesso à crédito e à assistência técnica e, no caso do Brasil, um sistema 

perverso de clientelismo, que incide principalmente sobre a população “pobre”, 

marginalizada, excluída do “mercado” urbano formal. 

2.3.1.1- Uso das Terras 
Para Bastos e Freitas (1999), a ocupação da terra de forma 

inconseqüente e acelerada nas últimas décadas, sem a implantação de uma 

infra-estrutura adequada, contribuiu bastante para vários danos ambientais 

atualmente observados. Muitas das dificuldades impostas pelas características 

do meio físico são normalmente menosprezadas ou enfrentadas de modo 

ineficaz.  

Segundo Cunha e Guerra (1999), as características geomorfológicas, 

geológicas e geotécnicas do meio físico considerado são os principais fatores 
                                                           
11 Segundo Mascaró (1991), pode-se estimar a capacidade de um curso d’água absorver, sem 
prejuízo ecológico, uma determinada quantidade de efluentes de esgotos. Quando os esgotos 
contêm exclusivamente materiais orgânicos, dentro de certos limites, pode-se usar o próprio 
poder de oxidação da água. Como a água de rios e lagos contém oxigênio em dissolução, tem 
a capacidade de depurar-se, absorvendo os detritos orgânicos. Mas o oxigênio também é 
necessário para a vida do próprio curso d’água, plantas e peixes, que precisam dele para viver, 
pelo que os cursos têm limites para essa absorção de detritos. 
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que, para um determinado tipo climático, condicionam os reflexos decorrentes 

da ocupação do solo. Nas áreas urbanas, especialmente, o meio físico é o 

componente  ambiental que, mesmo alterado em suas características e 

processos originais, persiste interagindo e condicionando grande parte dos 

problemas do ambiente construído. 

A ocupação humana, iniciada pelo desmatamento e seguida pelo 

cultivo da terra, construção de estradas, criação e expansão das vilas e 

cidades, sobretudo quando efetuadas de modo inadequado, constitui, conforme 

afirma Collares  (2000), a razão da origem e aceleração dos processos do meio 

físico. Uma das maiores conseqüências da erosão, por exemplo, além das 

grandes perdas de terrenos, é o assoreamento que provoca nos cursos d’água 

e reservatórios e consequentemente o desequilíbrio das condições hidráulicas; 

uma vez ativada, a erosão passa a ser comandada por fatores naturais, tais 

como volume das chuvas, formas do relevo, tipo de solo e presença ou 

ausência de cobertura vegetal. 

Segundo Moretti (1997), a produção da habitação destinada à parcela 

da população de menor renda enfrenta sérias limitações de recursos 

financeiros. Esta é a postura que tem prevalecido nas cidades brasileiras, 

fazendo surgir a cidade formal, implantada de acordo com a lei, e a cidade 

informal, implantada de acordo com padrões gerados pela própria população. 

Esses padrões autogerados levam a assentamentos muito heterogêneos,  

encontrando-se tanto ocupações espontâneas de uma beleza poética, quanto 

ocupações que podem ser consideradas como subumanas (há também o risco 

de se levar em conta apenas as limitações econômico-financeiras, oficializando-

se os critérios utilizados nas ocupações espontâneas, mesmo que subumanas, 

por ser esta a alternativa economicamente viável para a população dos estratos 

de mais baixa renda).  

Para Moretti (op cit.), as deficiências no projeto (quando existe) e na 

implantação das obras de terraplenagem, geram grandes problemas de 

degradação nos assentamentos habitacionais. Normalmente predomina uma 

postura envolvendo total alteração do perfil natural do terreno, estabelecendo-

se plataformas para construção das unidades. Os cuidados técnicos 
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necessários para que seja bem sucedida uma implantação com terraplenagem 

generalizada, usualmente com custos elevados, nem sempre são adotados nos 

empreendimentos.  

As implantações em que se pretende minimizar o volume de 

movimentação de terra, adequando-se o sistema viário e o posicionamento das 

edificações à topografia do terreno são mais trabalhosas e muito mais caras. 

Por exemplo, em áreas de elevada declividade natural, a solução menos 

adequada são lotes urbanizados de pequenas dimensões: ao se procurar 

garantir o acesso do automóvel particular a cada lote, tem-se inevitavelmente 

elevado movimento de terra para a implantação das vias e das unidades 

habitacionais, o que não é aconselhável nessas situações topográficas; alguns 

projetos topográficos especificam que a conformação final do terreno possibilite 

o caimento das águas pluviais de cada lote para a respectiva rua lindeira, 

evitando que lotes a jusante recebam as águas pluviais de lotes a montante – 

esta exigência traz conseqüências indesejáveis, em especial nas áreas com 

declividade natural relativamente elevada (acima de 15%), onde só se 

consegue que todos os lotes tenham caimento para a rua se for executada 

terraplenagem generalizada e de grande porte. As exigências, portanto, devem 

visar primeiramente a qualidade das obras de terraplenagem, o que não 

acontece em grande parte dos municípios  (MORETTI, op cit.).  

Ainda de acordo com Moretti (op cit.), há situações do meio físico que 

requerem maior cuidado, exigem no mínimo diretrizes geotécnicas ao serem 

ocupadas: áreas junto a córregos e locais potencialmente inundáveis (em 

decorrência da alteração das condições de escoamento do córrego ou aumento 

de vazão da bacia de drenagem) e áreas de elevada declividade ou locais 

potencialmente críticos quanto ao desenvolvimento dos processos de erosão, 

isto é, os de elevada complexidade geológica ou geotécnica, que apresentam 

uma ou mais das seguintes características: mais que 30% do terreno 

envolvendo declividades naturais superiores a 15%; mais que 30% do terreno 

apresentando solos moles, de elevada compressibilidade; mais que 30% do 

terreno apresentando afloramentos de rochas ou matacões em superfície; mais 

de 30% do terreno apresentando evidências de intervenções anteriores 
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potencialmente problemáticas como cortes, aterros, depósitos de resíduos ou 

atividades de mineração; presença de zonas com risco de escorregamentos, 

erosão de grande porte ou inundação. 

A implantação do sistema viário urbano, de acordo com Moretti (op 

cit.),   provoca uma  nítida concentração das águas pluviais. Nas glebas não 

parceladas, o escoamento processa-se de forma distribuída e as águas atingem 

os córregos e as linhas de drenagem natural ao longo das grandes extensões. 

A implantação das vias, porém, implica em concentração das águas pluviais no 

leito viário, sendo assim, a rede de drenagem  assume papel fundamental para 

garantir a trafegabilidade e evitar o desenvolvimento dos processos de erosão e 

de enchentes.  

Para o autor, nas vias de circulação de caráter essencialmente local, 

com declividade longitudinal relativamente baixa12 (inferior a 5%) e com 

circulação restrita de veículos pesados, pode ser dispensada a pavimentação, 

salvo algumas exigências (em geral, associa-se a imagem da “rua de terra” a 

uma total falta de obras complementares de urbanização). O autor  ressalva, 

porém, que há situações em que é problemática a aceitação de vias não 

pavimentadas, principalmente as de elevada declividade, pelo risco de erosão 

do leito viário, nem sempre contornável com obras de drenagem.  

Segundo Mascaró (1991), nas áreas carentes de recursos, o normal é 

a implantação parcial da infra-estrutura urbana, sem uma planificação prévia 

nem do ponto de vista da eficiência do serviço, nem do ponto de vista da 

viabilidade e economicidade dos serviços implantados por partes. Por exemplo, 

é comum a existência em urbanizações (eternamente) em formação de ruas 

traçadas sem pavimentação, às vezes somente com abaulamento do terreno 

em que foi aberta, sem nenhuma possibilidade de prestar serviços, onde águas 

correm com velocidade excessiva erodindo o terreno, em altas declividades, ou 

empoçam e alagam trechos, destruindo o pouco que foi feito, em baixas 

                                                           
12 Segundo o mesmo autor, determinar as declividades mínimas e máximas (tanto longitudinal 
quanto transversal) das vias de circulação têm por objetivo garantir condições de escoamento 
das águas pluviais, evitando a formação de poças na pista de rolamento, para as de baixa 
declividade; e problemas e inconveniências como risco de acidentes e tendência à circulação 
de veículos a elevadas velocidades e alta vazão de drenagem das águas pluviais, entre outros, 
para as de alta declividade. 
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declividades. Nessas áreas, como em todas, portanto, a implantação das vias 

de circulação e das ocupações urbanas devem ser feitas de modo que possam 

cumprir suas funções, com a menor deterioração possível do meio natural em 

que estão inseridas, pois a maior causa dos processos de degradação do meio 

físico provocados pelo uso das terras estão relacionados à implantação de ruas 

e edificações em declividades excessivas (e tudo o que trazem consigo – na 

maior parte das vezes por falta de opção13: poluição, desmatamentos, e todos 

os tipos de intervenções insustentáveis).    

 
2.3.1.2- Processos do Meio Físico Provocados pelo Uso das Terras 

Para vários autores, entre eles Cunha e Guerra (1999), Bitar (1995) e 

Cunha (1991), os principais processos do meio físico modificados pelo uso das 

terras são: movimentos de massa, erosão do solo, escorregamentos em 

vertentes naturais e ocupadas, assoreamento  e poluição dos corpos d’água e 

poluição14 por disposição de resíduos sólidos: 

Segundo Cunha e Guerra (1999), modificações feitas em vertentes, 

seja por construção ou escavação, drenagem ou agricultura, alteram a natureza 

do movimento de massa. Isso pode ser facilmente percebido nos deslizamentos 

de barrancos, nos cortes para aberturas de estradas - comuns onde os taludes 

tornam-se mais íngremes pela ação humana.   

Para  Marçal e Guerra (2001), o avanço da erosão se dá em áreas 

onde não há vegetação ou onde a ocupação urbana se dá de forma 

desordenada, sem planejamento e infra-estrutura básica.  

A erosão do solo, causada pelas águas das chuvas, é um processo 

que depende de uma série de fatores, tais como: propriedade dos solos, 

erosividade da chuva, características das vertentes (forma, comprimento e 

declividade), cobertura vegetal e uso e manejo da terra, dentre outros. Quando 

                                                           
13 Pelos diversos motivos já argumentados no trabalho. 
14 Segundo Bastos e Freitas (1999), a poluição é considerada, juridicamente, como a inclusão 
de qualquer fator ao ambiente que provoque alterações das suas qualidades naturais. Do ponto 
de vista científico, a poluição ambiental é melhor caracterizada pela impureza introduzida, em 
um determinado momento, do que pelo ato do seu lançamento ao meio. Neste contexto, 
poluição é o resultado indesejável das ações de transformação das características naturais de 
um ambiente, atribuindo um caráter nocivo a qualquer utilização que se faça do mesmo 
(CUNHA e GUERRA, 1999, p. 39). 
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o uso e manejo do solo não respeitam a fragilidade do ambiente físico, a 

degradação ambiental pode ser catastrófica, tanto para o próprio ambiente, 

quanto para a população que habita a área atingida (BITAR, 1995)  

Segundo Lima-e-Silva, Guerra e Dutra (1999), as vertentes sofrem 

bastante com a exploração dos recursos naturais e com as várias formas de 

usos que os seres humanos têm dado a elas. Os solos, que são a parte mais 

externa do relevo, acumulam toda a sorte de danos, em função de não se levar 

em conta, na maioria das vezes, os riscos associados à sua utilização, o que se 

torna crítico, por exemplo, nas relações entre as vertentes e as calhas fluviais. 

O que acontece numa vertente acaba se refletindo sobre as calhas fluviais, 

podendo causar, por exemplo, o assoreamento dos corpos líquidos, diminuindo 

a qualidade e quantidade da água.  

Os processos de erosão iniciam-se pelo impacto da massa aquosa 

com o terreno, desagregando suas partículas. Esta primeira ação de impacto é 

complementada pela ação do escorregamento superficial, a partir do acúmulo 

da água em volume suficiente para proporcionar o arraste das partículas 

liberadas. A ocupação humana da terra, segundo Cunha (1991), representa o 

fator decisivo na aceleração dos processos de escorregamento. 

 “O homem vem se constituindo no mais importante agente 

modificador da dinâmica das vertentes. O avanço das diversas formas de uso e 

ocupação da terra em áreas naturalmente suscetíveis aos movimentos 

gravitacionais de massa, acelera  e amplia os processos de instabilização” 

(BITAR, 1995). 

Segundo Lima-e-Silva, Guerra e Dutra (1999), os corpos líquidos 

sofrem toda sorte de danos, resultantes da exploração dos recursos naturais e 

da simples ocupação humana em determinadas áreas. O ciclo hidrológico é 

totalmente alterado, na maioria das vezes pelo mau uso da terra (rural ou 

urbana), que resulta na tendência de as águas escoarem mais na superfície do 

solo, em vez de infiltrarem-se, iniciando os processos de erosão. Além disso, o 

lençol freático pode diminuir em qualidade e quantidade, bem como ser 

contaminado através da ação de poluentes. Nesse caso, pode haver o risco de 

contaminação também de mananciais, pois o lençol d’água é responsável por 
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seu abastecimento (sua recuperação é muito difícil ou mesmo impossível, por 

se tratar de água de subsuperfície). 

O assoreamento constitui um dos problemas ambientais mais sérios, 

e a ele estão relacionados, de acordo com Bitar (1995), os seguintes 

problemas: 

- perda de volume dos reservatórios; 

- redução de profundidade de canais; 

- perda de eficiência de obras hidráulicas; 

- produção de cheias; 

- deterioração da qualidade das águas; 

- alteração e morte de vida aquática; 

- prejuízos ao lazer. 

De um ponto de vista mais amplo, Bitar (op cit.) considera  

assoreamento um quadro de desequilíbrio ambiental de vários caracteres: 

geomorfológico (pois faz parte de um conjunto de processos de modelado do 

relevo), pedológico (pois responde à erosão que acompanha importantes 

transformações dos solos, tanto física quanto quimicamente) e também 

hidrológico (pois todos os processos respondem a alterações significativas do 

comportamento hídrico dos terrenos, especialmente a relação entre as taxas de 

escoamento superficial e de infiltração). Por este prisma, portanto, o 

assoreamento constitui aspecto de um problema maior, que pode ser designado 

como degradação dos recursos naturais (solos e águas), provocada por formas 

inadequadas de uso da terra urbana ou rural. 

Para Moretti (2001), o estabelecimento de fortes restrições de uso 

não é suficiente para a proteção das extensas áreas que são utilizadas para a 

captação de água. Cursos d’água com sérios problemas de poluição passam a 

ser usados como manancial , aumentando os custos e os riscos de tratamento 

de água para abastecimento. Os processos de tratamento e de controle de 

qualidade da água no Brasil não avançam na mesma medida que os riscos e 

problemas de poluição dos cursos d’água  utilizados como mananciais. 

O autor prossegue dizendo que pela observação da bacia 

hidrográfica de um curso d’água, verifica-se que ela é constituída por diversos 
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pequenos cursos d’água que definem uma microbacia hidrográfica. O córrego 

nasce limpo e vai recebendo esgotos e outros resíduos (toda modalidade de 

lixo e sujeira urbana) ao longo de seu trajeto - muitas vezes as nascentes 

destas pequenas bacias situam-se dentro de áreas urbanizadas. A soma 

dessas pequenas bacias de drenagem pode constituir uma parcela significativa 

do abastecimento da área urbana do município.      

O problema de disposição de resíduos vem sendo encarado com 

muita seriedade pelos ambientalistas, principalmente pelo alto potencial de 

cargas tóxicas que lança no meio ambiente. Essa disposição, feita de forma 

inadequada, pode gerar tanto problemas de contaminação, quanto de 

aceleração dos processos do meio físico (COLLARES, 2000). 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas apud Bitar 

(1995), resíduos sólidos15 são os sólidos resultantes das atividades da 

comunidade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços 

de varrição, entre outras. 

Para Bastos e Freitas (1999), o lixo é considerado, como todos os 

resíduos sólidos imprestáveis, perigoso. Quando não é coletado, transportado e 

tratado adequadamente, pode trazer problemas à população. Quando não há 

um eficiente sistema de coleta, o lixo é jogado nas ruas, nas vertentes e em 

terrenos baldios, provocando desabamentos nas épocas das chuvas, além de 

causar entupimento na rede de escoamento das águas da chuva, acarretando 

inundações e, consequentemente, o perigo de contaminação da população por 

doenças de veiculação hídrica. 

O lançamento de resíduos ao meio ambiente pode causar sérios 

danos não só ambientais como de saúde pública, entre eles, contaminação das 

águas subterrâneas, potencialização dos processos do meio físico 

(escorregamentos/erosão, assoreamentos), entre outros. A decomposição do 

lixo a céu aberto produz o metano – gás altamente poluente e prejudicial à 

saúde humana. Esses locais de acúmulo de lixo são diretamente responsáveis 

pela contaminação do ar, das águas e do solo, além de se transformarem em 

criadouros  de insetos e roedores, agentes transmissores de inúmeras doenças. 
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Um exemplo de contaminação do meio pelo lixo é o chorume, líquido escuro e 

ácido, produzido pelo processo de decomposição que, quando a água da chuva 

penetra no lixo,  tende a contaminar as águas subterrâneas e os solos com 

substâncias tóxicas, tornando-os improdutivos. 

 
2.4- INDUSTRIALIZAÇÃO X PLANEJAMENTO URBANO X EXCLUSÃO 
TERRITORIAL X MEIO AMBIENTE 

A industrialização  é um processo organizador do espaço, que se dá 

a partir da decomposição das estruturas sociais agrárias e do processo de 

migração da população para os centros urbanos, servindo como força de 

trabalho. Ocorre a passagem de uma economia doméstica para uma economia 

doméstica de manufatura, e depois para uma economia de fábrica, em que há 

uma grande concentração da mão-de-obra. A indústria nasce, portanto,  no 

campo, com a manufatura, e vai para a cidade atrás de mercado e de mão-de-

obra, e estimula os serviços. Esse processo ocorre em áreas onde há também 

preferencialmente oferta de matéria-prima, de energia e de meios de transporte 

(MIRANDA, 2003). O elemento dominante é a indústria, que organiza a 

paisagem urbana a partir da lógica capitalista (CASTELLS, 1983). 

A partir de meados do século XX, o Brasil, país essencialmente agrário, 

transformou-se em país virtualmente urbanizado16. Uma vez iniciado o processo 

de industrialização, a economia brasileira passou a ter seu movimento 

determinado pela dinâmica do capital industrial, segundo uma trajetória de 

expansão e crise. Transformações quantitativas de tal magnitude implicaram 

em profundas transformações qualitativas. As aglomerações urbanas passaram 

a constituir a base e o palco das transformações da sociedade e também de 

sua economia. A distribuição desigual de renda, como não houve uma “reforma 

agrária”, agravou a penetração das relações capitalistas no campo, expulsando 

um enorme contingente de força de trabalho para os centros urbanos, 

                                                                                                                                                                          
15 Segundo Bitar (1995), os resíduos sólidos podem apresentar volumes e periculosidade 
bastante distintos, com implicações sempre complexas. 
16 Segundo Maricato (1997), muitos historiadores consideram 1930 a data início mais efetiva do 
processo de urbanização/industrialização no Brasil. As mudanças políticas ocorridas a partir da 
Revolução de 30 dão ao processo de industrialização a clara primazia na condução da 
economia brasileira.  



 

 

30 

  

alimentando o “exército industrial de reserva” que pressionou para baixo a taxa 

de salários urbanos (MIRANDA, 2003). 

Fazia-se necessário portanto ações urgentes de ordenamento das 

atividades urbanas que, não podendo ser realizadas ou sequer orientadas pelo 

mercado, tinham de ser “assumidas” pelo Estado, tanto na sua concepção 

quanto na sua implementação, crescendo então a necessidade de se fazer uso 

de ações de planejamento urbano (DEÁK e SCHIFFER, 1999). 

Segundo Miranda (2003), não há, entretanto, conexão entre a 

presença do planejamento e o grau de exclusão territorial das cidades, 

contrariamente ao conhecimento convencional de que o problema brasileiro é a 

falta de planejamento que, como tem sido praticado, tem um impacto muito 

pequeno no equilíbrio sócio-ambiental das cidades. Em um contexto de alta 

pressão demográfica e competição pela terra urbana, o planejamento foi 

largamente utilizado como um instrumento para assegurar segregação e 

demarcação de segmentos de mercado.  

No final do século XVIII, a relação entre o homem e a natureza foi 

muito alterada. A reação de deterioração do ambiente urbano levou a uma 

busca exagerada pelo campo e pela natureza, que foi chamada a fazer parte da 

estrutura urbana como uma “trégua” ao caos (MARCONDES, 1999). 

Ainda segundo Marcondes (op cit.), em meados da década de 1960 essa 

relação surgiu com a denominação meio ambiente, tratada nos aspectos 

concernentes à problemática do desenvolvimento. Esse termo passou a 

designar uma pluralidade de questões abrangidas pela terminologia questão 

ambiental17 , abrigando desde o desmatamento de florestas, risco de extinção 

de espécies da flora e da fauna, até os problemas permeados pela questão 

urbana, como a poluição de mananciais hídricos ou dos resíduos sólidos. 

                                                           
17 Segundo Gouveia (2000), traduzindo-se tal abordagem  na construção de uma análise 
ambiental que pressuponha a leitura integrada de todos os componentes do espaço, nele 
considerando os aspectos físicos, bióticos e humanos, deve-se, necessariamente, obedecer a 
uma abordagem holística (como sinônimo de totalidade, e não o equivocado sentido esotérico) 
que extrapola os limites impostos pela abordagem geográfica, seja ela crítica ou tradicional, 
limites estes explicitados pela dita “transição de paradigma na geografia”.  
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O estudo do meio ambiente passa, necessariamente, pela ecologia 

da paisagem18. Para Freitas (2002), a ecologia é a parte predominante do 

estudo do meio ambiente, a mais conhecida, a que suscita mais cuidados e 

preocupações. No entanto, o conceito de meio ambiente19 é mais amplo. Inclui 

urbanismo, aspectos históricos, paisagísticos e outros essenciais, atualmente, à 

sobrevivência sadia do homem na Terra.  

Apesar das inúmeras controvérsias acerca da definição exata do 

termo meio ambiente, no Brasil a definição é legal. A Lei Federal 6.938 de 

31/08/1981, no art. 3°, inc. I, definiu-o como “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Bitar (1995) considera o conceito de  meio ambiente  extraído dessa 

Lei de grande abrangência, alcançando a vasta gama de componentes e 

fatores que interagem e definem um determinado espaço, e contemplando a 

indissociável relação entre componentes naturais e a ação do homem, 

estabelecendo uma dinâmica própria, com enfoque no meio físico20. O caráter 

atual e dinâmico da interação entre homem e meio físico, segundo o mesmo 

autor, leva ao conceito de processos do meio físico, entendido como sucessão 

de fenômenos que ocorrem, num determinado tempo e espaço, no próprio meio 

físico, e cujas alterações impostas pelo homem podem gerar impactos e afetar 

a qualidade ambiental. 

                                                           
18 Segundo Morelli (2002), este conceito foi desenvolvido quando a paisagem começou a ser 
analisada, não apenas descritivamente ou quantitativamente, mas também qualitativamente. 
Ecologia da Paisagem é, portanto,  o estudo das variações espaciais na paisagem, em 
diferentes escalas, incluindo as causas e conseqüências ambientais e sociais, e sua 
heterogeneidade. Ela analisa a maneira como esses fatores interagem, fornece bases teóricas 
para o entendimento do impacto do homem no meio ambiente e desenvolve estratégias de 
manejo sustentável  e conservação da natureza.  
19 Segundo Freitas (2002), no Brasil consagrou-se o uso da expressão meio ambiente. Em 
Portugal e na Itália utiliza-se apenas a palavra ambiente. Com razão, pois meio e ambiente 
acabam por resultar em redundância. Meio ambiente, que os norte americanos chamam 
environment, os alemães  unwelt, os franceses environnement e os espanhóis ou hispano-
americanos entorno, é expressão difícil de ser conceituada. 
20 Para  Fornasari Filho apud Bitar (1995), meio físico pode ser entendido como o conjunto do 
meio ambiente definido pelas interações de componentes predominantemente abióticos, quais 
sejam, materiais terrestres (solos, rochas, água e ar) e tipos naturais de energia (gravitacional, 
solar, energia interna da Terra e outras), incluindo suas modificações decorrentes da ação 
biológica humana. 
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O meio ambiente urbano, como área de investigação, deve ser cada 

vez mais incorporado ao planejamento urbano e regional, o que, de certa 

maneira, permite um repensar sobre o espaço urbano (CONSTANTINO, 2001). 

Desde o final do século passado, passou-se a estabelecer normas 

legais, que se constituíram, aos poucos, em códigos de regulamentos 

urbanísticos quanto às edificações e ao uso, à ocupação e ao parcelamento da 

terra para fins urbanos e as políticas de transporte correspondentes. São essas 

regras definidoras do uso da terra urbana aquelas que apresentam um 

interesse crucial para a análise dos conflitos ocorrentes nas cidades. 

Segundo Miranda (2003), a realidade porém demonstra que a 

aplicação da norma jurídica não vem se dando conforme os preceitos legais 

com os quais foi concebida, haja vista a dimensão que tomou o caos urbano 

nas grandes cidades, mesmo após a Constituição de 1988, quando se passou a 

contar com um extenso e sofisticado arcabouço legal, com os planos diretores, 

as leis de zoneamento, parcelamento e edificação e, recentemente, o Estatuto 

da Cidade. De modo geral, essas regras atendem segmentos específicos da 

sociedade, gerando conflitos e exclusão social. Existem muitas dificuldades 

colocadas tanto pela desarticulação quanto pelo excesso de normas, muitas 

delas de caráter elitista, que acabam por estimular a segregação sócio-espacial. 

As maiores dificuldades de aplicabilidade destas normas estão associadas a 

insuficiências no aparato institucional de gestão de uso da terra que do 

normativo. De modo geral, o poder público, quando conta, é com uma incipiente 

estrutura, tanto para subsidiar análises técnicas, quanto para as ações de 

fiscalização para coibir e punir o descumprimento das normas em vigor, 

institucionalizando práticas correntes de regularização e anistia aos 

empreendimentos irregulares. Concluindo o raciocínio, Castells (1983)  diz que 

“qualquer que seja o critério e qualquer que seja a norma jurídica, a desordem 

urbana decorre da falta de controle social da atividade econômica e 

especulativa”. 

O ato de planejar é portanto o conhecimento, o reconhecimento, a 

ordenação, a regulamentação da abundância e a correção do excesso, e o 



 

 

33 

  

espaço, objeto do planejamento, um intermediador das relações humanas 

(BOADA, 1991). 

  
2.4.1- Legislação Ambiental  

Segundo Marcondes (1999), até meados do século XX o conceito de 

proteção ambiental no Brasil esteve associado à proteção dos ecossistemas de 

valor estético e cultural – o Código Florestal promulgado em 1934 determinou 

como unidades de preservação permanente as áreas de proteção da flora, 

fauna e das belezas cênicas naturais. Na década de 1960 ocorreu uma 

mudança de ênfase nessa conceituação: à  criação de monumentos naturais 

somou-se a proteção dos ecossistemas e espécies ameaçadas. Nas décadas 

seguintes, o conceito abrangeu e enfatizou a proteção dos ecossistemas 

representativos da biodiversidade. A preocupação com a proteção  ambiental 

evoluiu para a da conservação da biodiversidade no contexto dos diferentes 

sistemas econômicos de produção sustentável. 

Ainda segundo Marcondes (op cit.), a inclusão das áreas produtoras 

de água ou de uso múltiplo de recursos, entre as categorias a serem 

observadas e protegidas no âmbito da legislação ambiental, é  recente, tendo 

sido inserida no projeto de lei sobre a estruturação do sistema de unidades de 

conservação. Essa inclusão decorreu de uma nova visão das áreas protegidas 

que se origina com o entendimento dessas áreas como espaços estratégicos 

para os países, uma vez que são indispensáveis para o desenvolvimento futuro 

destes e para a busca de condições de vida adequadas em seus territórios. 

A Agenda 21, em seu capítulo 7, prescreve a necessidade do 

Planejamento Ambiental , afirmando que a redução da pobreza urbana só será 

possível mediante o planejamento e a administração do uso sustentável do 

solo. Franco (2001) explica que esse documento aconselha os países a 

fazerem um levantamento de seus recursos e a classificá-los de acordo com 

seu uso mais adequado, ressaltando que áreas ambientais frágeis ou sujeitas a 

catástrofes devem ser identificadas para medidas especiais de proteção. O 

mesmo documento reconhece que o Planejamento Ambiental deve fornecer 

sistemas de infra-estrutura, ambientalmente saudáveis, que possam ser 
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traduzidos pela sustentabilidade do desenvolvimento urbano, o qual está 

atrelado à disponibilidade dos suprimentos de água, qualidade do ar, drenagem, 

serviços sanitários e rejeito de lixo sólido perigoso.  

Segundo Almeida et al. (2002), o arcabouço legal para o controle e 

preservação dos recursos ambientais no Brasil começou a ser esboçado na 

década de 1930. Posteriormente, verificou-se um processo evolutivo muito 

significativo da legislação ambiental brasileira, que deixou para trás o 

tratamento jurídico fragmentado e personalizado que prevaleceu até o início da 

década de 1970, e que abordava a questão ambiental em diversas leis sobre 

águas, mineração, flora e fauna, caça e pesca, etc., muitas das quais ainda em 

vigor.  

Com a Conferência de Estocolmo, em 1972, a abordagem jurídica da 

questão tornou-se mais ampla e integrada, especialmente a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 quando, de forma inédita e 

pioneira, inseriu-se na Lei Maior do País um capítulo específico dedicado ao 

meio ambiente. Com isso, conferiu-se uma nova dimensão ao direito ambiental, 

que passou a contar com dispositivos legais para assegurar as condições 

básicas para a formulação e implementação de políticas de meio ambiente, 

coerentes com os princípios e necessidades de um desenvolvimento sócio-

econômico sustentável. A legislação brasileira relativa ao meio ambiente 

ganhou novo suporte com os princípios e diretrizes contidos nos documentos 

aprovados pela Conferência do Rio (ECO-92), em 1992. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 procurou dar ao meio 

ambiente a proteção necessária. Atribuiu a todos a responsabilidade pela 

defesa de uma vida sadia para esta e para as futuras gerações21. 

Ainda segundo Almeida et al. (op cit.), mesmo sendo inegável o 

tratamento jurídico cuidadoso e detalhado para a questão ambiental, não é 

possível esconder que o volumoso e acelerado processo legislativo brasileiro 

dificulte sua correta aplicação. É nítida a defasagem existente entre o 

ordenamento  jurídico e a realidade ambiental no Brasil, onde, depois de 15 
                                                           
21 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Art. 225: “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
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anos da promulgação da Constituição Federal,  muitos dos princípios e 

dispositivos legais vigentes não estão sendo cumpridos, ou o estão apenas 

parcialmente.  

Como o meio ambiente é uma área de abrangência muito 

generalizada, que engloba toda e qualquer atividade humana, e como a ação 

antrópica, por mais simples que seja, não deixa de produzir impacto ambiental, 

a sua abordagem envolve aspectos jurídicos (obrigações x direitos) e técnicos 

(de engenharia ambiental). Estas duas vertentes exigem conhecimentos 

multidisciplinares e muitas definições claras, mesmo para as coisas mais 

simples. E constituem um imenso desafio  para quem interpreta os textos 

legais. 

Portanto, não basta a existência da norma, é imprescindível a sua 

real aplicação (FREITAS, 2002). Em última análise, sua efetividade que, no 

dizer de Luís Roberto Barroso apud Freitas (op cit.), é “o desempenho concreto 

de sua função social; ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos 

preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 

dever  - ser normativo - e o ser da realidade social”.  

Para Rolnik (1999), a legalidade urbana, ou seja, o conjunto de leis, 

decretos e normas urbanísticas e de construção, regulam a produção do 

espaço urbano. A lei, aparentemente, funciona como uma espécie de molde da 

cidade ideal ou desejável. Entretanto, ela determina apenas a menor parte do 

espaço construído, uma vez que o produto – cidade – não é fruto da aplicação 

inerte do próprio modelo contido na lei, mas da relação que estabelece com as 

formas concretas de produção imobiliária da cidade. Quando a lei não opera no 

sentido de determinar a forma da cidade, é aí onde ela é mais poderosa no 

sentido de relacionar diferenças culturais com sistemas hierárquicos. Sócrates, 

Grostein e Tanaka (1985) acrescentam que a expansão urbana motivou a 

ocupação desordenada sob proteção da Lei, que não foi suficiente para conter 

e controlar esta ocupação. 

Continuando esse raciocínio, Marcondes (1999) afirma que os 

modelos de uso e ocupação do solo formulados pela legislação de proteção 
                                                                                                                                                                          
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
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ambiental baseiam-se em zoneamentos que estabelecem áreas impróprias à 

ocupação humana, proibindo ou restringindo os assentamentos. Entretanto, o 

entendimento do espaço em áreas de mananciais como produto contingente da 

articulação entre estruturas – o modo de produção capitalista, a expressão dos 

interesses e conflitos dos diferentes atores sociais mediados pelo Estado – leva 

a sistematização das diferentes posições de setores da sociedade civil, que 

refletem uma visão da relação entre meio ambiente e cidade, nos marcos da 

estrutura fundiária existente22. 

 
2.4.2- Bacia Hidrográfica como Unidade de Planejamento 

 “Uma das formas de planejar um espaço23 (...) pode ser realizada 

dentro de uma área com uma delimitação natural específica” (FITZ, 2000). 

Lanna apud Collares (2000) propõe a adoção da unidade territorial  

“bacia hidrográfica” como uma das alternativas para o planejamento e 

gerenciamento ambiental, destacando algumas vantagens e desvantagens. 

Dentre as vantagens, argumenta que a rede de drenagem de uma bacia pode 

ser capaz de indicar relações de causa/efeito, particularmente as que envolvem 

o meio hídrico; dentre as desvantagens, argumenta que nem sempre os limites 

municipais e estaduais respeitam os divisores da bacia.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(1999), bacia hidrográfica é o conjunto de terras drenadas por um rio principal e 

seus afluentes. É resultante da reunião de dois ou mais vales, formando uma 

depressão no terreno, rodeada geralmente por elevações. Uma bacia se limita 

                                                                                                                                                                          
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações” (grifo próprio). 
22 No tocante aos aspectos sociais, os avanços tecnológicos no campo, com a crescente 
expulsão da mão-de-obra rural para a cidade e, por outro lado, os processos de ampliação do 
terciário urbano, com as novas formas de comercialização e consumo advindas de atividades 
tipicamente urbanas, produziram um grande impacto no espaço físico-territorial. De um lado 
deu-se a expansão do arcabouço material e social crescentemente diferenciado e complexo, e 
de outro, faziam-se notar as marcas da exclusão e segmentação (CANO apud MARCONDES, 
1999). 
23  Segundo Fitz (2000), quando se realiza o planejamento geográfico de uma determinada 
região, deve-se ter em mente que os conceitos de bacia hidrográfica por ele descritos, tratam 
de unidades físicas naturais presentes no terreno. Assim, elas não respeitam limites de 
propriedades, limites municipais, estaduais ou internacionais. Percebe-se, algumas vezes, que 
parte dos limites de uma bacia hidrográfica coincidem com estradas ou caminhos existentes na 
área de estudo, já que, na construção de vias de acesso, procura-se aproveitar a topografia 
existente, evitando-se cortes nas elevações. 
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com outra pelo divisor de águas. Esses limites não são, contudo, fixos, 

deslocando-se em conseqüência das mutações sofridas pelo relevo. 

Segundo Almeida e Tertuliano (1999), em uma bacia hidrográfica, as 

condições climáticas, litológicas, biogeográficas, entre outras, vão condicionar 

a estruturação de determinada rede de drenagem e determinadas formas de 

relevo. Alcançando o estado de estabilidade, a geometria da rede fluvial e a da 

morfologia encontram-se em perfeito estado de equilíbrio e só sofrerão 

modificações caso haja alterações nas variáveis condicionantes. 

Segundo Ross e Prette (1998), a bacia hidrográfica constitui uma 

unidade natural, cujo elemento integrador está representado pelos leitos fluviais 

ou canais de drenagem naturais. A bacia hidrográfica, embora se constitua em 

um sistema natural cujo referencial é a água, não se torna automaticamente um 

único sistema ambiental, seja do ponto de vista natural, quando se levam em 

conta as demais componentes da natureza, como o relevo, solos, subsolo, flora 

e fauna, seja pelo ponto de vista social, quando se consideram as atividades 

econômicas e político-administrativas. Tanto os primeiros, quanto os segundos, 

quase nunca estão atrelados a esse referencial, pois os estudos e os planos 

que objetivam a busca de soluções para os problemas relacionados aos 

recursos hídricos, adotam a bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

e se limitam a apresentar propostas de caráter eminentemente técnicas.  

Entretanto, prosseguem os autores, se as atividades econômicas, sejam 

elas urbanas, industriais ou agrícolas, forem consideradas as principais 

causadoras das transformações ambientais, a bacia hidrográfica não deve 

jamais impor limites ao planejamento e à gestão dos recursos hídricos, pois as 

atividades econômicas não respeitam, na maioria dos casos, os limites 

divisores de água. Contudo, diante da importância alcançada pelo recurso 

natural água, a bacia hidrográfica passa a ser freqüentemente utilizada como 

referencial geográfico para a adoção de práticas de planejamento ou de 

manejo e aproveitamento do patrimônio natural24. 

                                                           
24Não se empregou a expressão “recurso natural” pois, segundo Santos (2000), a idéia de 
“recurso” é restritiva, e enraizou-se na sociedade brasileira “empobrecida pelo economicismo”. 
Ele propõe substituí-la pela idéia de “valor” humano, natural e ambiental.   
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De acordo com Leal (1995), na abordagem sistêmica de bacias 

hidrográficas, a água25 (entre outros elementos)  aparece como matéria, 

elemento e energia do sistema. O que ocorre nas cidades, com maior 

freqüência, é a alteração, subtração e/ou adição de muitos elementos a eles, 

repercutindo direta ou indiretamente nos rios. O parcelamento do solo, por 

exemplo, nem sempre se mostra o mais adequado à topografia, à declividade e 

à drenagem. O sistema em equilíbrio portanto acaba por ter que se adaptar a 

esse parcelamento impróprio, que traz consigo sérias conseqüências: 

desmatamentos, movimentações de terras, remoção de solo superficial, 

soterramento de nascentes, interrupções de cursos d’água, exposição do solo 

de alteração (camadas inferiores mais erodíveis que o solo superficial), 

impermeabilizações, e, a partir daí, formação de voçorocas, erosão, 

assoreamentos e inundações, escorregamentos,  entre outros. 

Ainda para Leal (op cit.), abordar as relações sociedade ⇔ natureza 

a partir de porções de bacias hidrográficas urbanizadas não significa reduzir a 

visão e/ou a dimensão do trabalho a ser realizado. O estudo de um fenômeno 

específico reproduz, em diferentes escalas, as mesmas determinações da 

totalidade, sem com isso eliminar-se as particularidades históricas. Na 

produção de uma pequena parcela do espaço, encontram-se as mesmas 

determinações, a mesma articulação. A escolha de uma parte, que é uma 

unidade natural, como área de estudo na cidade, exige conhecimentos e 

reflexões sobre a natureza e suas relações com a sociedade, o que não ocorre 

quando a área escolhida é um bairro ou um setor administrativo. 

Para Branco (2001), cada unidade geográfica - neste caso, uma 

bacia hidrográfica - apresenta características próprias de conformação e 

aptidões. Cada uso do solo interfere na qualidade do meio de uma maneira 

particular. Entretanto, a bacia não pode ser desocupada ou transformada em 

                                                           
25 A água movimenta-se no planeta de maneira cíclica, estando hora na superfície, hora na 
atmosfera, hora nos lençóis subterrâneos. Em decorrência da presença de energia solar e 
ventos, a água evapora dos mares, rios, solos e organismos vivos e concentra-se na atmosfera 
sob a forma de vapor, constituindo as nuvens. Ao sofrerem resfriamento, as nuvens devolvem 
a água para a superfície sob a forma de chuvas. Desta água que retorna, parte é interceptada 
pela vegetação, parte escoa sendo conduzida aos rios e mares e parte infiltra-se no solo 
abastecendo os lençóis subterrâneos, que, por sua vez, reabastecem as nascentes, riachos e 
rios, formando esse movimento contínuo e cíclico.  (Carvalho et al., 1999) 
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uma reserva intocável, mas deve ser objeto de um uso disciplinado, compatível 

com os vários usos. Vigora nessa linha de pensamento, portando, o atual 

conceito de sustentabilidade, em lugar do antigo e inócuo conceito de 

intangibilidade, ou proibição de ocupação. Ocupação sustentável, ou seja, 

ocupação com planejamento na medida exata das suas potencialidades e 

compatibilidades, de forma auto-sustentável.  
 
2.5- GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO PLANEJAMENTO URBANO  

As técnicas de geoprocessamento, incluindo sensoriamento remoto 

e integração de dados em ambientes computacionais e sistemas de 

informação geográfica, são ferramentas que possibilitam a coleta e análise das 

informações temáticas  e oferecendo subsídios ao planejamento ambiental 

(HAINES-YOUNG, 1999). 

A utilização destes sistemas produz informações que permitem 

tomar decisões para colocar em prática ações  que se aplicam a qualquer 

tema que manipule dados ou informações vinculadas a um determinado lugar 

no espaço, desde que seus elementos possam ser representados em um 

mapa. 

Segundo Garcia (1982) o sensoriamento remoto pode ser definido 

de uma maneira ampla como a detecção da natureza de um objeto sem que 

haja contato físico, em que aviões e satélites são as plataformas mais comuns. 

O termo sensoriamento remoto é restrito aos métodos que se utilizam da 

energia eletromagnética na detecção e medida das características de objetos, 

incluindo-se aqui as energias relativas a luz, calor e ondas de rádio.  

Os sensores são os equipamentos capazes de coletar energia 

proveniente do objeto, convertê-la em sinal passível de ser registrado e 

apresentá-lo em forma adequada à extração de informação. É portanto a 

utilização conjunta de modernos sensores, equipamentos para processamento 

de dados, equipamentos de transmissão de dados, aeronaves, espaçonaves 

etc., com o objetivo de estudar o ambiente terrestre através do registro e da 

análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias 
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componentes do Planeta Terra em suas mais diversas manifestações  (NOVO, 

1988). 
A fotografia aérea foi o primeiro produto de sensor remoto a ser 

utilizado. Os primórdios da aerofotogrametria datam da Segunda metade do 

século XVIII, concomitantemente com o próprio desenvolvimento da fotografia. 

De 1857, quando foram obtidas as primeiras fotografias a partir de balões até 

nossos dias, verificou-se um grande avanço nas técnicas de sensoriamento 

remoto (GARCIA, 1982). 

O autor define imagem como o termo genérico aplicado a toda forma 

pictórica de representação, independentemente do comprimento de onda ou 

sistema utilizado para sua produção. Embora seja um termo generalizado, é 

normalmente aplicado a figuras provenientes de métodos que não se utilizam 

de filmes fotossensíveis, ainda que o produto final de um sistema radarmétrico 

seja uma fotografia. Neste caso, no entanto, a detecção é um sistema não 

fotográfico.  

Dessa maneira, o autor prossegue, fotografia é uma imagem 

formada pela radiação   eletromagnética que sensibiliza produtos químicos em 

um filme plástico, com uma amplitude que vai de  0,3 a 0,9 µm, 

aproximadamente.  

Independentemente do comprimento de onda, as imagens podem 

ser descritas por certas características fundamentais, quais sejam escala, 

brilho, contraste e resolução, sendo tonalidade e textura conseqüências das 

primeiras (GARCIA, op cit.). 

Como uma imagem é o resultado do registro da energia refletida, 

emitida e/ou transmitida das diferentes partes do espectro eletromagnético, 

pela variedade de situações possíveis é essencial conhecimentos básicos de 

interpretação de uma imagem para uso efetivo dos dados disponíveis. Para 

tanto, são utilizados elementos de reconhecimento dos objetos presentes, 

como tonalidade e cor, textura, padrão, tamanho, forma, sombra, local e 

associação (GARCIA, op cit.).   

Pelo potencial de utilização, as fotografias aéreas prestam-se como 

ferramentas de trabalho nos mais diferentes campos. Ainda que os 
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pesquisadores que se utilizam delas não sejam especialistas na ciência 

fotográfica, a maioria deles se familiariza com os processos e materiais 

fotográficos, o que facilita bastante o processo de interpretação (GARCIA, op 

cit.). 

Pereira et al. (1989) apontam vantagens ao uso de fotografias 

aéreas para estudos ambientais, entre eles: abrangem grande área da 

superfície terrestre de uma perspectiva e formato que facilita o estudo dos 

objetos e seu relacionamento (visão sinótica), o que não é aparente ao 

observador no campo; proporcionam visão tridimensional; apontam 

características não visíveis pelo olho humano; e proporcionam ao observador 

a representação dos objetos, fenômenos e suas relações em um determinado 

tempo (documentos históricos), permitindo a observação de tendências dos 

processos físicos e culturais.  

Para Anderson (1982), uma seqüência temporal de fotografias 

aéreas de uma região torna possível a detecção das transformações, ao longo 

dos anos, dos usos e coberturas vegetais naturais  das terras26, termo  definido 

por Pereira et al (1989) como “forma pela qual o espaço está sendo ocupado 

num dado momento, quer por aspectos naturais, quer por atividades 

desenvolvidas pelo homem. 

Segundo os mesmos autores, o conhecimento da distribuição 

espacial do uso e cobertura da terra é imprescindível no processo de tomada 

de decisões relativas à organização racional da atividade humana no espaço. 

É neste contexto que se insere o uso de fotografias aéreas como um 

dos produtos de sensores remotos para a identificação e mapeamento  dos 

recursos naturais e de uso da terra. 
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3 - MATERIAL E METODOLOGIA 
 
3.1- MATERIAL 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados produtos 

cartográficos, dados censitários do IBGE, dados fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos, legislação referente, produtos de 

geoprocessamento, de sensoriamento remoto, além dos equipamentos 

específicos a seguir relacionados. 

 
3.1.1- Área de Estudo 

A área selecionada para esta pesquisa corresponde à Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre, localizada na Zona Norte do Município 

de São José dos Campos, à margem esquerda do Rio Buquira, afluente do Rio 

Paraíba do Sul (Figura 3.1).  

Esta área foi escolhida por apresentar características físicas 

problemáticas, tendo em vista o processo de ocupação urbana desordenado 

que ocorre na periferia da cidade de São José dos Campos. 

 

 

                                                                                                                                                                          
26 Segundo Villaça (1978), uso da terra é a finalidade para qual a terra é utilizada ou consumida 
pelas atividades humanas. 
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              Figura 3.1- Localização da Área de Estudo 

 
 

3.1.1.1- O Município de São José dos Campos 
O Município de São José dos Campos, limitado pelas coordenadas 

22°47’30’’ a 23°20’00’’ de latitude Sul e 45°41’15’’ a 45°52’30’’ de longitude W 

Gr., situado no Médio Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, configura-se 

como o mais importante dos municípios que compõem a Bacia do Rio Paraíba 

do Sul. Contou com expressiva taxa de crescimento demográfico a partir dos 

anos 50, como conseqüência da implantação de um parque industrial 

diversificado, em função de sua privilegiada localização entre as duas 

principais regiões  metropolitanas do país – São Paulo e Rio de Janeiro, 

localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra. Além disso, o município 

está ligado aos dois principais pólos turísticos do estado de São Paulo, Litoral 

Norte pela Rodovia dos Tamoios, e Campos do Jordão, pela Rodovia SP – 50 

(CHUSTER, 2000). 
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3.1.1.1.1- Características do Meio Físico 
Localizado na Província Geomorfológica denominada Planalto 

Atlântico, o Município de São José dos Campos, com um total de área de 

1.118,00 km² (Resolução n. 24 de 25/07/97 – IBGE), possui altitudes de 530 a 

2000m acima do nível do mar (PMSJC, 2001).  

O clima de São José dos Campos, segundo Koppen  apud PMSJC 

(2001), é de Cwa (clima mesotérmico úmido), tropical sub-quente úmido. Junto 

à área urbana, esse clima tem sofrido alterações, em razão dos 

desmatamentos e intensas ocupações. As precipitações abundantes ocorrem 

nos meses de novembro a março e correspondem a 72% do total anual, sendo 

o relevo elemento orientador na distribuição regional das chuvas. Toda a rede 

hidrográfica está sob influência das chuvas de verão. Ocorre durante o ano 

predominância de massa de ar tropical. A direção do vento predominante é do 

setor sudoeste e a intensidade é de 1,0 a 2,50 metros por segundo. A umidade 

relativa do ar tem média anual de 76%. No verão, a média das  temperaturas 

máximas é de 29,6°C e  no inverno a média das temperaturas mínimas é de 

12°C (MORELLI, 2002). 

O relevo de São José dos Campos caracteriza-se pela existência de 

planícies fluviais posicionadas às margens do Rio Paraíba do Sul, a partir de 

onde, na direção norte, encontra-se uma região de colinas denominada “mar de 

morros”, com altitudes médias variando entre 660 e 975 metros, constituindo os 

contrafortes da Serra da Mantiqueira. Na direção sul, a partir das planícies 

fluviais, encontra-se os terraços ou colinas tubulares, onde assenta-se grande 

parte da malha urbana (MORELLI, op cit.). 

O Rio Paraíba do Sul atravessa o município de São José dos 

Campos segundo a direção geral NE, dividindo-o em duas partes de áreas 

consideravelmente diferentes, sendo que a mais extensa é a que se situa ao 

norte e se estende da calha do rio até as fronteiras com o estado de Minas 

Gerais. A rede hidrográfica do município tem notável importância econômica. 

Alguns desses cursos d’água concorrem para a formação de barragens. São 

José dos Campos possui mais de 300 mananciais e vertentes que formam os 

rios, riachos, ribeirões e córregos. Os afluentes da margem esquerda do Rio 
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Paraíba do Sul (Rio Jaguari, Rio Buquira e Rio do Peixe, afluente do Rio 

Jaguari), em função do maior volume d’água, são mais importantes que os da 

margem direita (PMSJC, 1994).  

Segundo Morelli (2002), a paisagem original de São José dos 

Campos era constituída por cinco diferentes tipos de formações vegetais do 

domínio da Mata Atlântica e uma do Cerrado, que se mesclavam criando 

mosaicos de altíssima biodiversidade. Com a exploração cafeeira, no início do 

século XIX, e posteriormente as atividades pecuárias e o intenso 

desenvolvimento urbano e industrial ocorridos nas últimas décadas, houve uma 

devastação muito acentuada e rápida da cobertura vegetal original. A 

vegetação nativa remanescente predominou nas encostas, contrafortes e nas 

posições de cumeeira da Serra da Mantiqueira, por constituírem áreas de 

preservação natural. Raríssimas ocorrências também em trechos que 

acompanham as margens do Rio Paraíba do Sul e principais tributários, 

constituindo-se nas denominadas matas ciliares. 

 
3.1.1.1.2- Evolução Histórica 
Diferentes fases antecederam o crescimento urbano-industrial de 

São José dos Campos. Inicialmente a cultura do café, que atingiu seu apogeu 

em 1886; em seguida, o cultivo do  algodão, no final do século XIX e início do 

século XX (PMSJC, 2001).  

O início do século XX foi marcado pelo Período Sanatorial em São 

José dos Campos, quando a cidade passou a ser procurada por suas 

condições climáticas favoráveis à profilaxia e ao tratamento de tuberculose, 

tornando-se Estância Climatérica (março/1935) e Estância Hidromineral 

(dezembro/1935). A partir de 1945, a função Sanatorial da cidade entrou em 

declínio, com o desenvolvimento dos primeiros antibióticos. Com uma política 

econômica favorecida principalmente pelas verbas arrecadadas no período 

Sanatorial, o Município pôde investir em uma infra-estrutura voltada para seu 

desenvolvimento industrial (PMSJC, op cit.).  

A fase Sanatorial persistiu até fins da década de 1950, quando 

definitivamente começou o processo de industrialização, iniciado na década de 
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20, que passou a comandar o desenvolvimento da cidade e do município 

(PMSJC, op cit.).  

O advento da Rodovia Presidente Dutra (1951), que encurtava o 

percurso entre São Paulo e Rio de Janeiro e posteriormente o desenvolvimento 

de pesquisas tecnológicas, possibilitaram a implantação de indústrias de 

grande porte ocupando áreas de expansão urbana e ao longo da Via Dutra 

(PMSJC, op cit.). 

Indústrias automobilísticas instalaram-se na cidade, influindo 

acentuadamente no próprio entorno (atraindo outras indústrias de apoio), e na 

região como um todo, trazendo consigo, além de um processo de 

industrialização acelerado, padrões de desenvolvimento urbano comuns a esse 

fenômeno, não apenas nos aspectos físicos (circulação, transporte, 

abastecimento, expansão da zona urbana, formação de núcleos de habitações 

precárias etc.), mas também naqueles que dizem respeito às conseqüências 

sociais das transformações econômicas (PMSJC, 1994). 

Em 1950 houve um maior desenvolvimento urbano nas regiões 

periféricas ao núcleo original e na parte norte da cidade, onde se instalaram as 

primeiras grandes indústrias. Nas décadas seguintes, o município passou 

aceleradamente por mudanças em seu sistema urbano, relacionadas com 

diversas etapas de seu desenvolvimento sócio-econômico. 

Com a vinda do Centro Tecnológico Aeroespacial – CTA (1950) e o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (1961), a conseqüente 

consolidação do chamado “complexo tecnológico industrial aeroespacial”, 

houve incremento no crescimento populacional, intensificando a urbanização 

do município (Figura 3.2), que passou a ter um caráter disperso, atravessando 

a via Dutra, tomando espaços rurais. 
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Figura 3.2 - Gráfico da Taxa de Urbanização do Município de SJC de 1940 a 2000 (Fonte: 

Censos Demográficos do IBGE de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000) 
 

Em 1980, o quadro urbano do município sofreu grande 

transformação devido a essa intensa industrialização (Quadro 3.1) ocorrida nas 

décadas de 60/70. O então núcleo urbano ampliava cada vez mais seus limites 

através  da divisão e ocupação de novas áreas. Os loteamentos não se 

detiveram às proximidades desse núcleo mais antigo, atingindo locais 

afastados, inclusive a zona rural.  

 
Quadro 3.1- Crescimento Industrial no Município de SJC de 1960 a 2000 

ANO 1960 1970 1980 1990 2000 

N. INDÚSTRIAS 72 284 390 628 811 

                                           Fonte: PMSJC, 2000 
 

A administração municipal não acompanhou tal ritmo de crescimento 

urbano com a presteza que se exigia, e a conseqüência foi que os bairros 

criados não foram equipados com melhoramentos urbanos, às vezes nem 

mesmo com os essenciais. Deste modo, o processo de industrialização de São 

José dos Campos deu-se em patamares descontínuos, não controlado pelo 

planejamento municipal.  

Nas últimas décadas, São José dos Campos tem se destacado como 

um dos maiores pólos de pesquisa e produção científica e tecnológica do País. 

Com uma economia crescente, conta com um mercado abrangente, 
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compreendendo setores automobilísticos, farmacêuticos e de eletrodomésticos, 

além da implantação de um novo pólo, o de telecomunicações.   

 
3.1.1.1.3- Estruturação do Espaço Urbano  
A presente estrutura urbana de São José dos Campos, como 

resultado desse processo, apresenta graves problemas. 

Segundo a PMSJC (1994), um dos pontos mais críticos do 

desenvolvimento de São José dos Campos é a habitação. Com área total de 

1.118,00 km2 , o município possui 19,6% desse total de área urbana legal e o 

restante, correspondente a 80,4%, rural, sendo  que, de acordo com o Censo 

Demográfico do FIBGE de 2000, dos 538.298 do total de habitantes do 

município, 531.714 estão situados na área urbana e apenas 6.584 estão na 

área rural. 

Demograficamente, até 1940 o município conviveu com uma 

população predominantemente rural. A partir de 1950, entretanto, a medida 

em que foi configurado e consolidado o processo de industrialização, 

percebeu-se que a população, principalmente a urbana, cresceu em ritmo 

acelerado, mudando o perfil demográfico do município (Figura 3.2, p. 54). 

Nesse período verificou-se a ocorrência de determinados fenômenos 

com intensidade suficiente para indicar um estado de desorganização social 

mais ou menos generalizado por todo núcleo urbano, mas exacerbado em 

certos pontos. Teve grande influência nesse sentido o enorme afluxo de novos 

habitantes de origem, situação econômica e social diferentes, que as 

oportunidades variadas com o desenvolvimento industrial atraíam para São 

José dos Campos. 

Algumas zonas da cidade começavam a registrar elevada ocorrência 

de fenômenos, como más condições de vida dos moradores, falta de condições 

mínimas de higiene e saúde, desorganização familiar e social e taxa de 

desemprego e criminalidade, normalmente considerados índices de 

desorganização social. 

Segundo dados do IBGE (Quadros 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5), em 1970 

72,8% da população do município contava com abastecimento de água por 
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rede geral, e apenas 26% contava com rede geral de esgotamento sanitário; 

em 2000, entretanto, 94,96% da população contava com rede geral de 

abastecimento de água, e 89,11% contava com rede geral de esgotamento 

sanitário. Embora tenha sido grande o investimento, ao longo dos anos em 

tratamento de esgoto, o percentual de população atendida por abastecimento 

de água ainda é maior que a atendida por esgotamento sanitário. 

 

 
Quadro 3.2- Cobertura de Serviços Públicos para Domicílios Particulares 

Permanentes – Abastecimento de Água. 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

ANO TOTAL DE 
DOM. rede geral poço ou 

nascente outra forma sem declaração 

1970 27.828 20.266 5.487 - - 
1980 63.003 57.397 3.757 1.802 47 
1991 107.045 99.001 4.663 3.381 - 
2000 144.586 137.310 6.651 625 - 

Obs.1: Para o ano de 2000, os domicílios particulares permanentes correspondiam a 98,26% dos existentes. 
Obs.2: Não houve separação entre domicílios com ou sem canalização interna. 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE de 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

 
Quadro 3.3- Cobertura de Serviços Públicos para Domicílios Particulares 

Permanentes – Tipo de Esgotamento Sanitário. 
USO E ESCOADOURO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

ANO TOTAL 
DE DOM. rede 

geral 
fossa 

séptica fossa rudimentar vala rio, lago ou 
mar 

outra 
forma não tem 

1970 27.828 7.256 6.422 10.784 - - 1.080 - 
1980 63.003 45.780 6.905 7.149 - - 1.493 904 
1991 107.045 90.440 4.375 8.779 1.084 - 1.672 695 
2000 144.586 128.850 7.374 5.072 895 2.026 139 230 

     Obs.: Não houve separação entre “só do domicílio” ou “comum a mais de um domicílio”; para o ano de 2000, 
considerou-se os domicílios particulares permanentes que possuem banheiro ou sanitário, e a coluna “não tem” refere-

se aos que não possuem.  
Fonte: Censos Demográficos do IBGE de 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

 

 
Quadro 3.4- Cobertura de Serviços Públicos para Domicílios Particulares 

Permanentes – Destino do Lixo. 
DESTINO DO LIXO 

ANO TOTAL 
DE DOM. coletado queimado enterrado

jogado em 
terreno 

baldio ou 
logradouro

jogado em 
rio, lago 
ou mar 

outro 
destino 

1970 27.828 - - - - - - 
1980 63.003 - - - - - - 
1991 107.045 102.662 2.202 723 1.236 92 130 
2000 144.586 143.087 998 194 224 19 64 

Obs.: “Queimado” e “enterrado” na propriedade. 
Fonte: Censos Demográficos do IBGE de 1970, 1980, 1991 e 2000 
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Quadro 3.5- Cobertura de Serviços Públicos para Domicílios Particulares 

Permanentes – Utilidade Existente. 
UTILIDADE EXISTENTE 

ANO TOTAL 
DE DOM. Iluminação 

elétrica telefone 

1970 27.828 22.355 - 
1980 63.003 60.020 16.835 
1991 107.045 106.505 34.226 
2000 144.586 144.192 78.665 

       Fonte: Censos Demográficos do IBGE de 1970, 1980, 1991 e 2000 
 

 

Tais fenômenos revelavam as conseqüências mais profundas da 

mudança, agravada pelo crescimento rápido da população (Quadro 3.6) e 

descontrole do poder público; pela criação de condições de vida 

desfavoráveis em certos aglomerados residenciais,  originando um núcleo 

em expansão rápida e contínua, criando vários núcleos de expansão que 

não conseguiam integrar-se  ao sistema econômico local, incapaz de 

absorver totalmente a grande quantidade de mão de obra que se lhe 

oferecia, tornando-se socialmente desajustada. 

 
 Quadro 3.6- População Total para o Município de São José dos Campos. 

POPULAÇÃO TOTAL POR ANO 

ANOS 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 

N. DE PESSOAS 36.702 44.804 77.533 150.884 287.513 442.369 539.313 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. 
 

 

 

Frente ao desenvolvimento industrial, o município passou a ser 

considerado um dos mais importantes pólos migratórios(Quadro 3.7) do 

Estado de São Paulo, verificando-se entre 1950 e 1970 (Quadro 3.6, p. 55) as 

maiores taxas de crescimento populacional (crescimento de 236,8%). 
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Quadro 3.7- Número de pessoas não naturais do município, abrangendo 
estrangeiros e internos (intramunicipais, intermunicipais e interestaduais). 

MIGRAÇÃO POR ANO 

ANO N. DE PESSOAS NÃO NATURAIS 
DO MUNICÍPIO 

1970 74.395 
1980 96.333 
1991 228.087 
2000 45.103 

         Fonte: Censos Demográficos do IBGE de 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

 

Famílias de todas as camadas sociais vinham trazidas pelas 

indústrias e, buscando boas condições de instalação, provocaram um aumento 

geral nos custos da habitação e nos preços dos gêneros de primeira 

necessidade. O afluxo de moradores para a cidade, entretanto, foi mais 

intenso entre as camadas populares, em busca  de trabalho na própria 

indústria. A procura entretanto foi maior que a oferta, sendo impossível às   

empresas existentes absorver a totalidade da demanda disponível. A 

instalação de todo esse contingente portanto não ocorreu, o que resultou na 

criação de aglomerados de habitações precárias desse excedente de mão-de-

obra excluído. Ao mesmo tempo, a moradia do operário já fixado também  

passou a constituir problema sério, pois a média das habitações na cidade não 

era suficiente, e o poder público não apresentava solução para o problema. As 

crescentes desigualdades na distribuição de todos os gêneros de infra-

estrutura acabaram por comprometer a qualidade de vida da população urbana 

(como foi visto anteriormente, apenas 26% da população contava com rede 

geral de esgotamento sanitário em 1970). 

Nas décadas de 60 e 70, o município apresentou excessiva taxa de 

crescimento demográfico (94,61% - Quadro 3.6, p. 55) em função de 

vantagens locacionais, como resultado da implantação de um parque industrial 

com participação significativa na produção estadual, principalmente no tocante 

às exportações e ao uso de tecnologia avançada. Este desenvolvimento 

refletiu-se nas atividades de comércio e de prestação de serviços.  

Nas décadas seguintes (80 e 90), houve uma queda na taxa de 

crescimento populacional (90,55% de 1970 para 1980, e 53,86% de 1980 para 
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1990 – Quadro 3.6, p. 55). A economia industrial de São José dos Campos 

entrou em uma fase de descenso. A redução dos empregos industriais 

(Quadros 3.8 e 3.9 – crescimento de 29,48% de 1970 para 1980, crescimento 

de 136,76% de 1980 para 1990 e queda de 80,23% de 1990 para 2000) deu 

origem a problemas sócio-econômicos, que se refletiram no tecido urbano 

através do surgimento de loteamentos clandestinos e de favelas. 
 
Quadro 3.8- Número de Indústrias e de Pessoas Empregadas no Setor Industrial. 

ANO N. INDÚSTRIAS N. EMPREGADOS 

1960 72 6.003 

1970 284 17.866 

1980 390 49.917 

1990 628 61.532 

2000 811 45.980 

 Fonte: PMSJC, Indústrias em São José dos Campos, 1997. 
 

A década de 1990 foi marcada por mudanças no perfil econômico 

regional, com o crescimento do setor terciário do município, beneficiando-se da 

infra-estrutura já existente e da mão-de-obra liberada pelo setor industrial. De 

acordo com dados do IBGE (Quadro 3.9), com relação às pessoas ocupadas 

por setor de atividade, de 1980 para 1990 houve um crescimento de 27,96% 

de pessoas ocupadas no setor industrial, e de 1990 para 2000, o crescimento 

foi de apenas 1,06%.  

Segundo dados da PMSJC (2000), 7,7% da população total do 

município estava empregada na indústria, em 1970; 11,8%; em 1980 passa 

para 17,4%; em 1990 cai para 13,9% e em 2000 para 8,5%.  
 
 
Quadro 3.9- Pessoas Ocupadas, de 10 anos ou mais, por setor de atividade. 

SETOR DE ATIVIDADE 

ANO 
POP. 

TOTAL agropecuária industrial comércio 
transporte e 

comunicação 

prestação de 

serviços 

administração 

pública 
outras 

1970 150.884 4.119 21.093 3.958 1.591 10.209 4.063 2.497 

1980 287.513 3.509 52.558 11.364 4.514 28.899 4.307 4.114 

1991 442.369 3.240 67.254 23.242 8.137 51.485 10.277 27.320 

2000 539.313 2.123 67.964 49.558 11.916 69.200 10.424 - 

Obs.: “Agropecuária” inclui agricultura, extração vegetal, pecuária, silvicultura, caça e pesca; “industrial” inclui indústrias 
de transformação, extrativa, de distribuição e de construção civil; “comércio” inclui de mercadoria, alojamento e 

alimento; “transporte e comunicação” inclui armazenagem; “prestação de serviços” inclui educação, saúde, serviços 
sociais, intermediação financeira, atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas. Não houve 

contagem de “outras” para o ano de 2000.  
Fonte: Censos Demográficos do IBGE de 1970, 1980, 1991 e 2000. 
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Segundo Bologna (2000), São José dos Campos adentrou a década 

de 2000 em uma nova fase de transição, com a prerrogativa de mudanças no 

perfil econômico regional. Após ter vivido e liderado uma fase agro-cafeeira 

entre 1886 e 1930, transformando-se em seguida, a partir da década de 50, 

em um dos mais importantes pólos industriais do país, atualmente direciona-se 

à terceirização, isto é, seu crescimento passa a ser dinamizado pelo setor 

terciário da economia.  

Atualmente, segundo dados e informações obtidos na Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos em 2003, devido à concentração industrial 

em seu território, o município pode ser considerado, à primeira aproximação, 

“rico” no contexto nacional. Mas esta consideração é apenas uma face da 

realidade. De fato, a cidade apresenta-se como deficitária de infra-estrutura 

física e social mínima para atender sua população. 

 
3.1.1.2- A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre 
 

3.1.1.2.1- Breve Caracterização 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre está inserida na 

região Norte do Município de São José dos Campos, que corresponde a 80% 

da área rural total do município, apresentando características bastante 

peculiares: relevo acidentado, constituído por montanhas, serras e picos, rede 

hidrográfica riquíssima. Devido a fatores de diagnóstico rural27, em especial 

com relação à restrição do uso de terrenos para cultivo intensivo do solo, 

ocorreu o desenvolvimento da pecuária leiteira extensiva através de pastagens 

naturais.  

 

 

                                                           
27 De maneira geral, os solos do Vale do Paraíba não são naturalmente férteis. Este fato, aliado 
às formas inadequadas do cultivo agrícola ao longo do tempo, principalmente durante o ciclo 
do café, proporcionaram empobrecimento e desgaste do solo da região, contribuindo para o 
declínio da cultura cafeeira. Com o término desta fase e o início da industrialização, o município 
de São José dos Campos cresceu vertiginosamente, consequentemente, sua malha urbana 
assentou-se sobre os terrenos mais planos, e sob o ponto de vista agrícola, mais “tratoráveis” e 
aptos ao cultivo intensivo, restringindo esse tipo de prática somente às várzeas do Rio Paraíba 
do e Rio Jaguari, e pequenas glebas em torno da população urbana. 
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3.1.1.2.2- Características Físicas 
O acesso à área de estudo é feito pela Estrada SP-50 (Sul de Minas 

e Campos do Jordão), distando 9km do centro urbano (“centro velho”) da 

cidade de São José dos Campos. 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre compreende uma 

área de aproximadamente 1,89 km². Seu relevo apresenta-se num contexto 

ondulado característico de morros, rampas de encostas curtas e predomínio de 

declividade entre 20 e 40% (IPT, 1996). 

Com córregos afluentes intermitentes e perenes por todo seu leito 

até a cabeceira do Ribeirão Rancho Alegre, desaguando no Rio Buquira (um 

dos principais afluentes do Rio Paraíba do Sul), o padrão de drenagem28 da 

bacia, segundo a análise de Christofoletti (1974) para bacias hidrográficas, é 

dendrítico, também designado arborescente, em que os ramos formados pelas 

correntes tributárias distribuem-se em todas as direções sobre a superfície do 

terreno. Esse padrão é tipicamente desenvolvido sobre rochas de resistência 

uniforme, ou em estruturas sedimentares horizontais.  

Os solos são os materiais mais solicitados nos processos de 

urbanização devido à sua relevância em relação aos processos tecnológicos. É 

no solo que se desenvolvem os problemas decorrentes da intervenção do uso 

e ocupação (IPT, 1996). Segundo Kurkdjian et al (1992), os fatores limitantes, 

isto é, desvios das condições de solo tidas como ideais, constituem importantes 

indicadores de um planejamento de ocupação racional da terra.  

Segundo IPT (1996), a abordagem do meio físico reflete as 

características relevantes do relevo, das rochas e dos solos, que interagem  

entre si condicionando o desenvolvimento de seus processos, analisados para 

estabelecer a compartimentação da Carta Geotécnica.  

De maneira geral, pode-se dizer que o comportamento dos terrenos 

na região norte do Município de São José dos Campos está basicamente 

vinculado à topografia acidentada, tornando-os bastante suscetíveis à 

movimentos de massa, processos de erosão, entre outros (IPT, op cit.). 
                                                           
28 Segundo Christofoletti (1974), os padrões de drenagem referem-se ao arranjo espacial dos 
cursos fluviais, que podem ser influenciados em sua atividade morfogenética pela natureza e 
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3.1.1.2.3- Dinâmica da Ocupação da Terra 
A expansão na direção Norte do Município ocorreu de forma 

imprópria, pois é nesta porção do território que se encontram as situações de 

maior declividade, que apresentam maior suscetibilidade a escorregamentos 

localizados ou generalizados (corridas de massa), etc. Tais condições foram 

agravadas pela ocupação desses terrenos sem o esclarecimento e 

acompanhamento rigoroso de normas apropriadas ao seu comportamento 

físico (IPT, op cit.). 

Observa-se atualmente considerável aumento na ocorrência de 

indústrias e atividades residenciais/comerciais/prestadoras de serviços nesta 

região, principalmente sob forma clandestina, devido ao alto custo da terra no 

perímetro urbano legal - zona urbana ou zona de expansão urbana (PMSJC, 

1994). Não fugindo assim dos parâmetros teóricos que indicam causas e 

conseqüências  dessas situações de exclusão sócio-espacial, agravadas pelo 

laisse fair do poder público e interesses privados (principalmente do “circuito 

especulativo imobiliário”). 

Este importante fator relacionado ao parcelamento do solo rural para 

fins urbanos29, a ser observado na ocupação do território, passou a ser uma 

característica predominante na década de 1980, com a crise econômica por 

que passou todo o país, com a conivência do poder público (que não 

apresentou efetiva fiscalização da aplicação da legislação disponível com 

relação a essas áreas) e com a forte atuação do setor imobiliário, nos bairros 

periféricos do limite da zona urbana, refletindo-se na cidade de São José dos 

Campos, com a explosão de loteamentos clandestinos, principalmente em 

áreas de topografia irregular, de declividade acentuada, compostos por sub-

habitações fixadas em locais não recomendados à ocupação urbana, na 

eminência  de desabamentos, escorregamentos, entre outros, por população 

de baixa renda excluída do perímetro urbano legal pelo alto preço dos terrenos 

e imóveis, sendo obrigadas a “conformarem-se” com esses locais mais 

“acessíveis”, com os quais “podiam” arcar, construindo suas próprias casas 
                                                                                                                                                                          
disposição das camadas rochosas, pela resistência litológica variável, pelas diferenças de 
declividade e pela evolução geomorfológica da região. 
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sem parâmetros técnicos (com os quais não podiam contar) nem investimentos 

públicos de infra-estrutura e equipamentos públicos (afinal, a ocupação com 

características urbanas nessas áreas era e é ilegal). 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

(2001), nestes loteamentos clandestinos30 concentra-se uma população de 

baixa renda, fruto da segregação social resultante da crise de 80 (na maioria 

desempregados que não poderiam arcar com os custos da moradia na área do 

perímetro urbano legal), em glebas que em princípio foram vendidos com áreas 

variando entre 1.000,00m² a 5.000,00m², porém em curto prazo foram 

subdivididos em lotes menores (até 125,00m²), transformando-se em 

verdadeiros lotes urbanos, que rapidamente foram ocupados com construções  

e moradias de caráter permanente. Carentes de toda infra-estrutura básica, 

desde saneamento até equipamentos comunitários, passaram a cobrar do 

poder público esses serviços, que são originalmente de responsabilidade do 

loteador.  
Conforme observou Chuster (2000), esses loteamentos surgiram  

como produto da rigidez da legislação em relação à dinâmica do mercado 

imobiliário, da baixa solvabilidade da população de mais baixa renda e da 

ineficiência e incapacidade (e falta de interesse) do poder público em fiscalizar 

o território do município (o parcelamento do solo rural para fins urbanos passou 

a ser uma característica predominante a partir de 1984 nos  bairros periféricos 

ao limite da zona urbana do município, pois a legislação vigente de 

parcelamento, promulgada em 1980 pela Lei n. 2263, exigia toda infra-estrutura 

à implantação de loteamentos legalizados, restringindo as possibilidades ao 

atendimento das populações de baixa renda à esses locais). 

                                                                                                                                                                          
29 A forma de ocupação do território vem se dando de modo inadequado, não observando as 
potencialidades e limitações do meio físico para a totalidade do território municipal. 
30 A Prefeitura Municipal de São José dos Campos adota as definições de "Loteamento 
Irregular e Loteamento Clandestino" de Gasparini (1985). Segundo esse autor, o loteamento é 
irregular na medida em que o Poder Público competente o examina e o aprova a pedido do 
interessado parcelador que, registrando ou não o plano no cartório imobiliário da situação do 
empreendimento, deixa de executá-lo ou o executa em descompasso com a legislação vigente 
ou em desacordo com o ato de aprovação ou, após a aprovação e execução regular, não o 
registra; o parcelamento é clandestino na medida em que o Poder Público competente para 
examinar ,e se for o caso, aprová-lo, dele não tem, nesse sentido, qualquer conhecimento 
oficial. 
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Estas ocupações atualmente totalizam 120 loteamentos no 

município, contando com uma população de aproximadamente 35 mil 

habitantes (Fonte: Jornal Vale Paraibano, de 10 de janeiro de 2003, p. 7). 

Observa-se que muitos já se constituem em verdadeiros bolsões urbanos, 

sendo que a demanda aí existente utiliza os equipamentos dos bairros urbanos 

(legalizados) próximos. 

O parcelamento da terra com características urbanas, feito de forma 

clandestina, é característica principal da área de estudo, que corresponde à 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre, inserido na Bacia Hidrográfica 

do Rio Buquira, importante contribuinte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul. 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre compreende o 

Loteamento Chácaras do Havaí e parte do Loteamento Águas do Canindú 

(Águas do Canindú 1), ambos clandestinos. 

A pesquisa realizada sobre registros em Prefeitura, INCRA e Cartório 

acerca dos loteamentos que compõem a Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Rancho Alegre obteve como resultado apenas uma “Certidão Oficial” registrada 

em cartório (documento anexo 2), constando apenas a área referente ao 

loteamento Chácaras Havaí, cuja gleba total (532.400,00m²) que, segundo 

consta, foi desmembrada em 16 glebas em 21 de junho de 1993 por Marcelo 

da Cunha Veri. É contraditório, pelo simples fato de que, segundo as 

interpretações das fotografias aéreas de 1988, a área já apresentava 

características de loteamento em implantação, com terrenos seguramente 

menores que os 5.000m²  exigidos pela lei municipal n. 3721 de 1990 (ver item 

3.1.1.2.5- Legislação Incidente). Segundo dados não oficiais da Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos, os  Loteamentos  Águas  do  Canindú I e 

II teriam sido desmembrados por seu proprietário “Harward - Empreendimentos 

e Participações S/C Ltda. 

Atualmente, e contando com a presença de associações de bairro,  

estes loteamentos estão em processo de legalização pela Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos, contando, recentemente, com a presença de alguns 

equipamentos de infra-estrutura, como água (Saneamento Básico do Estado de 
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São Paulo - SABESP)31, energia elétrica (Bandeirante), coleta de lixo, 

transporte público, rede de telefonia. Não contam, entretanto, com rede de 

esgoto, valendo-se de fossas para descarga, e muitas vezes, tubulação ligada 

diretamente às ruas; também não contam com sistema de tubulação de 

escoamento de água, a única obra com que contam é uma calha lateral à caixa 

de rua, em apenas algumas delas, para facilitar o escoamento.  

Segundo dados da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, esses loteamentos 

estão inseridos no setor sócio-econômico municipal n. 25, contando o Águas do 

Canindú (com área aproximada de 817.453,00m²) com população estimada de 

774 pessoas (dado de 1996) e 255 domicílios e o Chácaras Havaí (sem dados 

de área) com população estimada de 312 pessoas (dado de 1996) e 102 

domicílios. Segundo o setor econômico do IBGE, o Águas do Canindú é setor 

502 e o Chácaras Havaí é 500. 

 

3.1.1.2.4- Características Sócio-econômicas dos Loteamentos 
contidos na Bacia, segundo os Setores Econômicos do IBGE 

Segundo dados sobre setores censitários do IBGE apresentados 

pelo ESTATCART (2002) para os Loteamentos Chácaras Havaí e Águas do 

Canindú32 (500 e 502 respectivamente), têm–se os seguintes dados 

censitários, englobando-se os dois loteamentos no universo33 desta pesquisa: 

- Do total de pessoas residentes nos dois loteamentos, 98,49% 

moram em domicílios particulares permanentes. Desse total de 

pessoas residentes, 22,96% são responsáveis pelos domicílios. 

- Do total de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes, 23,24% são analfabetos, 67,72% freqüentou o 

ensino fundamental, 8,09% freqüentou o ensino médio e 0,95% 

freqüentou o ensino superior. 
                                                           
31 Há pouco menos de um ano, a população local contava com o abastecimento de água 
proveniente de duas caixas d’água localizadas em um topo de morro da bacia hidrográfica. 
32 Não há separação dos dados dos Loteamentos Águas do Canindú I e Águas do Canindú II, 
por isso foram considerados os dados englobando os dois loteamentos, mesmo constando da 
área de estudo apenas o Águas do Canindú I. 
33 Esse universo é composto por  210 domicílios particulares permanentes e 930 pessoas 
residentes, sendo que 916 residem em domicílios particulares permanentes. 
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- Com relação aos domicílios particulares permanentes, quanto ao 

abastecimento de água, em 68,57% deles é por poço ou nascente 

na propriedade, sendo que desse total, 2,08% é canalizada só no 

terreno, 95,84% é canalizada em pelo menos um cômodo e 

2,08% não é canalizada; em 1,90% é por rede geral, sendo que 

desse total, 100% é canalizada só no terreno; e em 29,53% é por 

outra forma. 

- Com relação aos domicílios particulares permanentes, 99,05% 

possui banheiro ou sanitário. Desse total, com relação ao 

esgotamento sanitário, 13,94% é por fossa rudimentar, 79,81% é                        

por fossa séptica, 4,81% é por rede geral de esgoto ou pluvial e     

1,44% é por rio ou reservatório de água. 

- Com relação aos domicílios particulares permanentes, quanto ao 

destino do lixo, em 98,57% dos domicílios o lixo é coletado, sendo 

que desse total, 94,20% é por serviço de limpeza e 5,80% é por 

caçamba de serviço de limpeza; no restante dos domicílios o lixo 

é queimado na própria propriedade. 

- Com relação ao rendimento mensal bruto por pessoa responsável 

pelo domicílio particular permanente têm–se o valor médio de R$ 

396,00, sendo que   12,86% recebem de ½ a 1 salário mínimo, 

19,53% recebem de 1 a 2 salários mínimos, 16,67% recebem de 

2 a 3 salários mínimos, 16,67% recebem de 3 a 5 salários 

mínimos e o restante (34,27%) recebe mais que 5 salários 

mínimos. 

Borges (2003) traçou o “Mapa da Pobreza Urbana de São José dos 

Campos”. Segundo os dados contidos nessa pesquisa, os Loteamentos Águas 

do Canindú (I e II) apresentam Índice Muito Crítico de Pobreza, enquanto o 

Loteamento Chácaras Havaí apresenta Índice Crítico de Pobreza. De acordo 

com o estudo, a categoria “Índice muito crítico de pobreza urbana”  é a mais 

crítica encontrada, e contempla deficientes34 condições de domicílio, de 

                                                           
34 O Índice Muito Crítico refere-se aos lugares com uma concentração de carências muito 
acima da concentração média da cidade. 
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saneamento, condição social dos responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes e condição de educação dos residentes. 

 Segundo Borges (op cit.), o objetivo desse estudo é perceber a 

pobreza urbana em suas manifestações sociais e no espaço; explicitar as 

piores condições de vida, através de parâmetros comparativos de classificação 

das situações sociais, mostrando as áreas em que há “acúmulo de carências 

sociais” em altas proporções, relativamente ao desempenho geral da cidade.  

 
3.1.1.2.5- Legislação Incidente  
Com relação às Leis de Proteção aos Mananciais, incidem sobre a 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: 

- Lei Estadual 7.663/91 (que cria o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, instalando o Comitê das 

Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul);  

- Decreto Federal 1.842/96 (que institui o novo Comitê de 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 

CEIVAP); 

- Lei Federal 9.433/97 (que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, adotando diretrizes e normas para a proteção e 

recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de 

interesse regional do Estado de São Paulo, tendo como 

objetivos: preservar e recuperar esses mananciais; compatibilizar 

as ações de preservação dos mananciais de abastecimento e as 

de proteção ao meio ambiente com o uso e ocupação do solo e o 

desenvolvimento sócio-econômico;  promover uma gestão 

participativa entre instâncias governamentais e sociedade civil; 

descentralizar o planejamento e a gestão das bacias desses 

mananciais, visando sua proteção e recuperação; e integrar os 

programas e políticas habitacionais à preservação do meio 

ambiente. Para tanto, propõe a criação das Áreas de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais (APRMs) em uma ou mais sub-

bacias hidrográficas desses mananciais, que devem estar 
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inseridas em uma Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (UGRHI) e 

- Lei Estadual   9.866/97 (que dispõe sobre diretrizes e normas 

para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos                       

mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, 

considerando-se “mananciais de interesse regional” as águas 

interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou em                       

depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para 

abastecimento público). 

 

Pelo Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de 

São Paulo – Parte II: Interior – mapa n. 03 anexo, em escala 1/250000 (1988), 

a área de estudo referente nesta pesquisa está contida na categoria Área de 

Proteção Ambiental35 (art. 14 da Lei SNUC),  do grupo Unidades de Uso 

sustentável acima referido, sendo, conforme art. 15 desta Lei, uma “área em 

geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”.  

Essa Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul, criada em 13 de setembro de 1982, pelo Decreto Federal 

n. 87.561, foi elaborada com o objetivo de proteger áreas de mananciais, além 

de encostas, cumeadas e vales das vertentes do Vale do Paraíba e da Serra 

da Mantiqueira, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e 
                                                           
35 Segundo o Atlas, as Áreas de Proteção Ambiental são UCs originadas na Lei Federal n. 
6.902 de 27 de abril de 1981, que em seu art. 8° estabelece: “Os poderes executivos Federal, 
Estadual e Municipal, quando houver relevante interesse público, poderão declarar 
determinadas áreas dos seus territórios de interesse para a proteção ambiental, a fim de 
assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições 
ecológicas locais”. Conforme estabelece a Resolução CONAMA n. 10 de dezembro de 1988, 
“as APAs terão sempre um zoneamento ecológico-econômico, o qual estabelecerá normas de 
uso, de acordo com suas condições”. São também consideradas espaços de planejamento e 
gestão ambiental de extensas áreas que possuem ecossistemas de importância regional , 
englobando um ou mais atributos ambientais. No território das APAs, coexistem áreas urbanas 
e rurais, com suas atividades sócio-econômicas e culturais, e as terras permanecem sob o 
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da região serrana de Petrópolis no Rio de Janeiro. Sua administração é de 

responsabilidade do IBAMA. Segundo esse decreto,  para recuperação e 

proteção ambiental da área correspondente à Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul foram adotadas medidas como macrozoneamento, implantação 

de sistemas urbanos de abastecimento d’água e de tratamento de esgotos em 

todas as cidades, controle da poluição industrial das unidades produtivas 

existentes ou que venham a se implantar e utilização dos instrumentos legais 

disponíveis e dos incentivos financeiros governamentais para assegurar o 

controle da poluição hídrica e a preservação ambiental.  

Trata-se portanto de uma forma de ocupação que disciplina o uso e a 

ocupação do solo, através de zoneamento ambiental, procedimentos de 

controle e fiscalização, programas de educação e extensão ambiental, cujo 

encaminhamento ocorre em articulação com órgãos do Poder Executivo, com 

as universidades, os municípios envolvidos e com as comunidades locais 

(MORELLI, 2002) 

A Constituição Federal de 1988 estabelece competência comum e 

concorrente respectivamente à União, aos Estados e Municípios. Caso a União 

ou o Estado estejam presentes, por exemplo, em uma Área de Preservação 

Ambiental Federal ou Estadual, a ação excede o poder local, prevalecendo a 

legislação de maior valor (respectivamente União, Estado e Município). Celso 

Ribeiro Bastos apud SECOVI (2000) afirma que “nada poderá ser exercido por 

um poder mais amplo quando puder ser exercido pelo poder local” (grifo 

próprio). 

                                                                                                                                                                          
domínio privado, não exigindo desapropriação por  parte do poder público (DEREZEN, 
2002).    
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A Lei Federal n. 9.985 de 18 de julho de 2000 regulamenta o art. 225 

da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC – estabelecendo critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação – UCs36. De 

acordo com o Capítulo III da Lei SNUC,  as unidades de conservação dividem-

se em dois grupos com características específicas: Unidades de Proteção 

Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

A Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965, que institui o Novo 

Código Florestal, considera de Preservação Permanente florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso 

d’água, desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima é de 

30 metros para os curso d’água de menos de 10 metros de largura; ao redor 

das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; nas nascentes, 

mesmo nos chamados "olhos d’água", seja qual for a situação topográfica, num 

raio mínimo de 50 metros de largura; no topo de morros, montes, montanhas e 

serras; nas encostas ou parte destas 

A Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979 (Lei Lehmann) que 

dispõe sobre o parcelamento do solo urbano em zonas urbanas ou de 

expansão urbana e determina que “não será permitido o parcelamento do solo 

em encostas, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades 

competentes, respeitando-se as limitações do meio físico, podendo não ser 

permitido em terrenos com declividade igual ou superior a 30%” e em terrenos 

em que as condições geológicas não aconselhem a edificação. 

No âmbito municipal, as principais leis condicionantes da área de 

estudo são a Lei n. 3721/90 – Lei de Uso do Solo e a Lei Complementar 

165/97 – Lei de Zoneamento. 

Pela Lei 3721/90, a área constitui-se Zona de Expansão Urbana 

para Chácaras de Recreio - ZCHR, delimitada no mapa n. 3 dessa Lei, como 

área destinada à implantação de Núcleo Residencial de Recreio. Para efeito 

                                                           
36 Art. 2° - Para os fins previstos nesta Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000, entende-se por : I- 
unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes - legalmente instituído pelo Poder Público 
com objetivos de conservação - e limites definidos, sob regime especial de administração ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção.  
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desta Lei, considera-se Núcleo Residencial de Recreio as glebas parceladas 

em áreas não inferiores a 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), 

destinados a fins recreacionais, ficando não obrigadas à restrição em área de 

declividade acima de 30% (PMSJC, 1991).  

Com relação a liberação da restrição de uso às áreas de declividade 

acima de 30% determinada por essa Lei, e frente ao tipo de ocupação que 

vem ocorrendo na área, surgiu a dúvida em saber se a Lei Federal 6.766/79 

alcançava ou não essas áreas. Chegou-se à conclusão de que essa Lei 

aplica-se a esse tipo de uso pois, concordando com Chuster (2000), a 

finalidade dessas áreas, mesmo em chácaras de recreio para recreação, tem 

sido para fins urbanos, com características urbanas, estando sujeita à atuação 

de leis para uso urbano, como a 6.766/79. 

Com a proliferação descontrolada da clandestinidade urbana, a Lei 

Complementar Municipal 165/97 criou nessa área uma Zona Especial de 

Interesse Social – ZEIS, constituindo-a área destinada primordialmente à 

implantação de programas e projetos destinados à população de baixa renda, 

enquadrando-se nesta categoria todas as áreas ocupadas por sub-

habitações/favelas, loteamentos clandestinos, onde haja interesse social em 

promover a regularização fundiária e urbanística e glebas ociosas no perímetro 

urbano37. Essa mesma Lei define que não poderão ser parcelados para fins 

urbanos terrenos com declividade igual ou superior a 30%, considerada sua 

cota natural, valendo-se então o mesmo raciocínio utilizado para a 

aplicabilidade da Lei 6.766//79, e confirmando sua restrição à declividade 

como poder local. 

A Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979 dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo Urbano, especificamente sobre as zonas de interesse 

                                                           
37 Segundo Moretti (1997), a delimitação de uma ZEIS abre a possibilidade de se elaborar um 
projeto de características especiais, como por exemplo a urbanização de uma favela ou de um 
loteamento irregular. Abre ainda a possibilidade de se aplicar os instrumentos previstos no art. 
182 da Constituição Federal, como urbanização e edificação compulsórios, IPTU progressivo e 
desapropriação com títulos da dívida pública. Interessa, porém, que os empreendimentos 
habitacionais de interesse social possam ser implantados em área mais abrangente possível 
da cidade. A aplicação das normas urbanísticas da habitação de interesse social, somente nas 
ZEIS, limita desnecessariamente sua utilização...  As normas urbanísticas devem ser 
formuladas visando resguardar os interesses e direitos coletivos, evitando que a implantação 
do empreendimento traga impacto indesejável para a cidade como um todo.   
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social. Define que a infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas 

zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social constituirá, no 

mínimo, de vias de circulação, escoamento de águas pluviais, rede de 

abastecimento de água potável, soluções para esgotamento sanitário e 

energia elétrica domiciliar (grifo próprio, ressaltando o fato de apenas 4,81% 

dos domicílios contidos nos loteamentos referentes ao estudo contarem com 

esgotamento sanitário por rede geral de esgoto ou pluvial – item 3.2.3.1, p. 59, 

décima primeira linha).  

 
3.1.2- Documentos Cartográficos 

Carta Planialtimétrica “São José dos Campos I”,  folha SF-23-Y-D-II-

I-SO-B, do Plano Cartográfico do Estado de São Paulo, editada em 1978, em 

escala 1/10.000, que forneceu dados para a produção de uma base cartográfica 

constituída pela drenagem e pelo traçado viário, e dados para a produção de 

uma base cartográfica constituída pela topografia - curvas de nível  e topos de 

morros que delimitam a bacia hidrográfica em estudo. 

Carta Geotécnica, em escala 1:10.000 do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT (1996), que forneceu dados acerca 

das características geotécnicas da área em estudo. 

 
3.1.3- Fotografias Aéreas 

O levantamento  do Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da 

área de estudo foi realizado a partir da utilização das seguintes fotografias 

aéreas: 

• Fotografias aéreas em escala aproximada 1/25.000, preto e 

branco, referentes ao aerolevantamento efetuado por Aerofoto Natividade, em 

1962 (fotografias n°4867 a 4868, faixa n°08); 

• Fotografias aéreas em escala aproximada 1/8.000, preto e branco, 

referentes ao aerolevantamento efetuado por Terrafoto Aerolevantamentos 

S.A., em 1977 (data do vôo: 26/10/77; fotografias n°61 a 63, faixa n°03 );  

• Fotografias aéreas em escala aproximada 1/10.000, preto e 

branco, referentes ao aerolevantamento efetuado por Terrafoto 
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Aerolevantamentos S.A., em 1988 (data do vôo: 26/09/88; fotografia n°05 a 06, 

faixa n°40B);  

• Fotografias aéreas em escala aproximada 1/10.000, coloridas, 

referentes ao aerolevantamento efetuado por INPE38/PMSJC39, em 1997 

(fotografia n°3518 a 3520, faixa n°4A);  

• Ortofoto impressa em escala aproximada 1/10.000, colorido, 

referente ao aerolevantamento efetuado pela PMSJC, em 2000. 

 
3.1.4- Equipamentos 

O equipamento utilizado na produção deste trabalho foi: papel 

acetato,  para confecção da base cartográfica e mapeamento de uso e 

cobertura vegetal natural das terras, a partir das fotografias aéreas; mesa de 

luz; estereoscópio de espelho; lupa; microcomputador; scanner; mesa 

digitalizadora; impressora e plotter. 

 
3.1.5- Programas Computacionais 

Para digitalização, vetorização e cruzamento dos dados analógicos 

obtidos das bases cartográficas e fotografias aéreas foi utilizado o software 

SPRING (CAMARA et al., 1996). 

 
3.2- METODOLOGIA 

Para que fossem cumpridos os objetivos propostos neste estudo, 

foram seguidos os seguintes procedimentos metodológicos, ilustrados no 

fluxograma de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38 INPE - Instituto Nacional de Pesquisas espaciais. 
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Figura 3.3 - Fluxograma de Trabalho 

 
3.2.1- Levantamento de Dados 

Inicialmente foi realizada uma busca acerca da bibliografia referente 

ao tema da pesquisa, legislação pertinente e dados censitários disponíveis 

sobre os loteamentos referentes à área de estudo. 

Num segundo momento, efetuou-se o levantamento dos dados 

cartográficos disponíveis sobre a área de estudo, de onde foram extraídos os 

                                                                                                                                                                          
39 PMSJC - Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 
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dados de interesse do meio físico como declividade, drenagem, unidades 

geotécnicas, traçado viário entre outros. 

Em seguida foram identificadas as fotografias aéreas referentes à 

área de estudo, para mapeamento do uso e cobertura vegetal natural das 

terras em diferentes datas, contemplando a evolução e modificação desse uso 

ao longo dos anos conforme sugere Anderson (1982), quando afirma que por 

uma seqüência temporal de fotografias de uma região é possível detectar as 

transformações dessa área. 

 
3.2.2- Trabalho de Campo  

Foram realizadas várias visitas à área de estudo, para coleta de 

dados com a população local e para constatação dos problemas ambientais 

identificados na fotografia aérea do ano de 2000. Fotografias do local foram 

tiradas, com o intuito de compará-las às imagens da fotografia aérea de 2000, 

elucidando eventuais dúvidas (levando-se em conta a evolução de dois anos 

de mudanças na paisagem), e ilustrando o corpo do trabalho. 

As entrevistas com a população local tiveram o intuito de verificar 

como se deu o início do processo de ocupação por loteamentos clandestinos 

na área, e quais as conseqüências à própria população.  

 
3.2.3- Mapeamento do Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras40 

Para o mapeamento foram utilizadas fotografias aéreas dos anos de 

1962, 1977, 1988 e 1997, obtidas a partir dos respectivos fotoíndices, que 

forneceram uma visão geral e ampla da área a ser analisada; e o mosaico 

controlado do ano de 2000.  As escalas aproximadas foram ampliadas ou 

reduzidas, de modo a adaptar-se à base cartográfica em escala 1/10.000. 

       A interpretação do material aerofotográfico coletado foi realizada através de 

papel acetato, mesa de luz, estereoscópio de espelho e lupa, sob a base 

cartográfica obtida da Carta Planialtimétrica.  

                                                           
40 Há uma extensa discussão literária acerca dos termos uso do solo e uso da terra. Neste 
estudo foi utilizado o termo uso da terra adotado por Lojkine (1997), que define solo como 
termo associado ao conceito fundiário antigo, em que somente ele possuía valor; já o termo 
terra, refere-se não somente ao solo, mas ao subsolo e todos os pavimentos construídos acima 
dele, dotando todo o espaço de um valor. 
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3.2.4- Elaboração dos Arquivos Digitais  
As bases cartográficas e os mapeamentos resultantes das 

fotointerpretações, após concluídos manualmente, foram digitalizados através 

de processo manual via mesa digitalizadora, transformando-se em  Planos de 

Informação (P.I.) vetoriais. 

A elaboração dos arquivos digitais (vetorização dos dados 

analógicos para a criação de planos de informação e banco de dados) foi 

realizada pela utilização do software SPRING (Camara et al., 1996) , que é um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), que faz parte de uma 

geotecnologia denominada Geoprocessamento, sendo o sistema  que reúne 

maior capacidade de processamento e análise de dados espaciais. 

A partir do fotomosaico de 2000, foi extraído via tela o traçado viário 

da área de estudo, criando-se assim a “Carta do Traçado Viário relativo ao ano 

2000”. 

 
3.2.5- Resultados 

- Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre; 

- Declividade da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre; 

- Áreas de Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Rancho Alegre; 

- Unidades Geotécnicas da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho 

Alegre; 

- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 1962; 

- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 1977; 

- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 1988; 

- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 1997; 

- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 2000; 
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- Traçado Viário da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre 

para o Ano de 2000. 

 

 

3.2.6- Cruzamentos dos Planos de Informação   
Para obtenção de dados que fundamentassem os estudos 

(resultados, análises e discussões), foram realizados os seguintes 

cruzamentos: 

Carta de Declividade X Carta de Uso e Cobertura Vegetal Natural das 

Terras para o ano 2000, gerando dados quantitativos de ocupação por classe 

de declividade. 

Carta de Áreas de Preservação Permanente X Carta de Uso e 

Cobertura Vegetal Natural das Terras para o ano 2000, gerando dados 

quantitativos de ocupação por área de preservação permanente. 

Carta de Traçado Viário do ano de 2000 X Carta de Declividade, 

gerando dados qualitativos (forma de ocupação) e quantitativos (percentual de 

ocupação) de arruamentos por classe de declividade. 

 

3.3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS SISTEMATIZADOS PARA 
DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DO MEIO FÍSICO NATURAL CAUSADOS 
POR ANTROPIZAÇÃO IRREGULAR POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 
EM ÁREA DE RISCO (FRAGILIDADE) AMBIENTAL 

 

Esse item foi desenvolvido segundo as premissas básicas de 

desenvolvimento de um tema, de acordo com Nunes (2002). 

  

1- Tema: Ocupação urbana e degradação ambiental em área de periferia. 

 

2- Problematização do tema:  

a) Que tipo de ocupação urbana: CLANDESTINA (ILEGAL), 

DE BAIXA RENDA, SEM PARÂMETROS E DIRETRIZES 

TÉCNICAS DE IMPLANTAÇÃO, EM ÁREAS DE 
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PRESERVAÇÃO PERMANENTE E VERTENTES 

DECLIVOSAS (ACIMA DE 30% DE DECLIVIDADE).  

b) Que tipo de degradação ambiental: MOVIMENTOS DE 

MASSA, ESCORREGAMENTOS DE VERTENTE, 

PROCESSOS DE EROSÃO E ASSOREAMENTO E 

CONTAMINAÇÃO DE CORPOS D’ÁGUA. 

c) Que tipo de periferia (legal, física e socialmente): É UMA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, DE TOPOGRAFIA 

IRREGULAR DE DECLIVIDADE ACENTUADA (FRÁGIL 

FRENTE À OCUPAÇÃO), COMPOSTA POR POPULAÇÃO 

PREDOMINANTEMENTE POBRE, EXCLUÍDA SÓCIO-

ESPACIALMENTE DO PERÍMETRO URBANO LEGAL DA 

CIDADE, SEM EFICIENTE SISTEMA DE INFRA-

ESTRUTURA BÁSICA, PRINCIPALMENTE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO. 

 

d) Como o poder público atua: COM INEFICIENTE 

FISCALIZAÇÃO, MUITAS VEZES CONVENIENTEMENTE 

ATRELADO AOS INTERESSES PRIVADOS DOS 

EMPREENDEDORES IMOBILIÁRIOS.   

 

3- Premissa para o trabalho: HIPÓTESE DE QUE A ÁREA ESTÁ 

FISICAMENTE DEGRADADA PORQUE É AMBIENTALMENTE FRÁGIL E FOI 

OCUPADA DE MANEIRA ILEGAL, EM ÁREAS RESTRITAS (MARGENS DE 

CORPOS D’ÁGUA , ENTORNOS DE NASCENTES E ENCOSTAS DE 

DECLIVIDADE ACIMA DE 30%), POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, SEM 

PARÂMETROS TÉCNICOS E DIRETRIZES GEOTÉCNICAS PARA AS 

EDIFICAÇÕES, NÃO ACOMPANHADAS POR EFICIENTES OBRAS DE 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. 

 

4- Confrontação da “premissa de trabalho” com a bibliografia existente e 

disponível sobre o tema. 
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5- Coleta de dados: 

a) Dados disponíveis do meio físico: MATERIAL 

CARTOGRÁFICO (TOPOGRAFIA E DRENAGEM, 

UNIDADES GEOTÉCNICAS), MATERIAL FOTOGRÁFICO 

(FOTOGRAFIAS AÉREAS OU IMAGENS DE SATÉLITE), 

LEGISLAÇÃO INCIDENTE. 

b) Dados censitários disponíveis sobre a área: NÚMERO DE 

DOMICÍLIOS, NÚMERO DE PESSOAS RESIDENTES, 

TIPO E NÚMERO DE COBERTURA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS. 

c) Verificar se o todo é ou não homogêneo. 

d) Visitas a campo: ENTREVISTAS COM A POPULAÇÃO 

LOCAL ACERCA DE SUAS NECESSIDADES E 

VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E DOS 

PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO PRESENTES 

(DOCUMENTADOS ATRAVÉS DE FOTOS OBTIDAS NO 

LOCAL). 

 

6- Geração de dados: DECLIVIDADE (A PARTIR DAS CURVAS DE 

NÍVEL TOPOGRÁFICAS) , ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (A 

PARTIR DA DRENAGEM E DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE – NESTE CASO, 

PELO NOVO CÓDIGO FLORESTAL), DEMAIS ÁREAS LEGALMENTE 

RESTRITAS À ANTROPIZAÇÃO (NESTE CASO, ÁREAS DE DECLIVIDADE 

ACIMA DE 30%), MAPEAMENTOS PERTINENTES DE USO E COBERTURA 

VEGETAL NATURAL DAS TERRAS, A PARTIR DO MATERIAL DE 

SENSORIAMENTO REMOTO (NESTE CASO, FOTOGRAFIAS AÉREAS DOS 

ANOS DE 1962, 1977, 1988, 1997, 2000). 

 

7- Análises: ATRAVÉS DA COMPILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

PROVENIENTES DOS DADOS GERADOS, PRINCIPALMENTE PELA 

EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS ANOS MAPEADOS E PELO CRUZAMENTO 
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ENTRE DECLIVIDADE E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE COM O 

ATUAL MAPEAMENTO DE USO E COBERTURA VEGETAL NATURAL DAS 

TERRAS (NESTE CASO, O ANO DE 2000 ERA O MAIS RECENTE 

DISPONÍVEL), COM AS PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS E DE CAMPO. 

 

8- Análises integradas: COMPARAÇÃO ENTRE AS SEMELHANÇAS E 

DIFERENÇAS OBSERVADAS ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E AS 

PREMISSAS, TENDO POR BASE A PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL DA 

PESQUISA E OS DADOS COLETADOS. 

 

9- Conclusões: CONFIRMAM-SE OU REJEITAM-SE AS HIPÓTESES 

INICIAIS OU SIMPLESMENTE AFIRMA-SE O RESULTADO DO TRABALHO A 

QUE SE PROPÔS. 
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4 - RESULTADOS41 E DISCUSSÕES 
 

4.1- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIBEIRÃO RANCHO ALEGRE 

 
4.1.1- Drenagem e Topografia  

A Carta Planialtimétrica “São José dos Campos I”,  folha SF-23-Y-D-

II-I-SO-B, do Plano Cartográfico do Estado de São Paulo, em escala 1/10.000, 

forneceu dados para a produção da base cartográfica constituída pela 

drenagem (Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre – Figura 4.1), e da 

base cartográfica constituída  pela topografia - curvas de nível  e topos de 

morros que delimitam a bacia hidrográfica em estudo, que deram suporte à 

geração da Declividade e das Áreas de Preservação Permanente da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre. 

 

4.1.1.1- Declividade da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre 

(Figura 4.2) 

A Declividade representa a inclinação do terreno, podendo 

determinar maior ou menor incidência dos processos erosivos, a velocidade de 

escoamento das águas nas redes hidrográficas, o nível de insolação e os 

riscos a construção civil em determinadas áreas. É expressa em porcentagem, 

como a razão entre distância horizontal e variação da altitude que há entre dois 

pontos ou com um ângulo (MASCARÓ, 1994). 

Esta carta foi elaborada manualmente, a partir das curvas de nível 

extraídas da Carta Planialtimétrica São José dos Campos I, com o auxílio de 

um ábaco analógico, sendo estabelecidas  5 classes de declividade, conforme 

classificação de Mascaró (op cit.):    

• Classe 1:   0 – 2% - áreas que devem ser evitadas pelo assentamento 

urbano sem parâmetros técnicos e diretrizes geotécnicas, pois apresentam, 

em situação original, dificuldade de drenagem; 

                                                           
47 As escalas das Cartas produzidas como “resultados” do presente trabalho não apresentam 
alta precisão devido a uma falha no sistema do software SPRING (CAMARA et al., 1996) 
utilizado.   
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• Classe 2:   2 – 7% - áreas ideais a qualquer uso, inclusive o urbano; 

• Classe 3:   7 – 15% - áreas que, em situação original, são ideais às 

atividades que não necessitam de edificações, caso contrário, devem ser feitos 

cortes e aterros para dotá-los de patamar que, como as edificações, devem vir 

acompanhados por parâmetros técnicos e diretrizes geotécnicas de 

estabilização; 

• Classe 4:   15 – 30% - áreas que, sem parâmetros técnicos e diretrizes 

geotécnicas, devem ser evitadas ao uso urbano, necessitando de obras 

especiais para sua utilização; 

• Classe 5:   > 30% - áreas inadequadas a construção sem parâmetros 

técnicos e diretrizes geotécnicas de implantação, carecendo de obras 

especiais de estabilização. 

 A digitalização desse produto analógico gerou um banco de dados 

que apresentou os seguintes resultados quantitativos com relação à classe de 

declividade, representados pela figura 4.3. 

 
Figura 4.3- Gráfico das Classes de Declividade 

 

Como se pode observar, 49,61% da área da bacia, correspondendo 

a aproximadamente 0,95km²,  apresentam declividade maior que 30%, 

considerada por Mascaró (op cit.) como áreas totalmente inadequadas à 

ocupação urbana pelo seu grau de inclinação. 

Classes de Declividade

49,61%

6,11%

27,12%

6,72%
10,44%

> 30

0 - 2

15 - 30

2 - 7

7 - 15
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Outra área também problemática frente à ocupação urbana é a área 

de declividade entre 0 e 2%, presente em 6,11% da área, correspondente a 

0,11km², que segundo o mesmo autor é considerada de difícil drenagem 

(pouco desnível). 

Como áreas com algumas restrições quanto ao uso, segundo 

Mascaró (op cit.), mas não tão severas quanto as anteriores, aparecem as 

classes de 7 a 15%, em 10,44% da área, correspondendo a 0,20km², sendo 

ideais para atividades em que não são necessárias grandes e complexas 

edificações ou grandes movimentos de terra; e de 15 a 30%, em 27,12%, com 

área aproximada de 0,52km², como áreas que devem ser evitadas, 

necessitando de obras especiais para sua utilização. 

Ocupando apenas 6,72% da área, correspondendo a 0,12km², 

aparece a única classe que, segundo Mascaró (op cit.) constitui-se ideal a 

qualquer uso, a de 2 a 7%. 

Esses dados demonstram que a bacia em estudo é ambientalmente 

frágil, principalmente com relação à urbanização sem parâmetros técnicos e 

diretrizes geotécnicas de implantação e estabilização das edificações (o quê 

comumente ocorre em se tratando de população de baixa renda) , por 

apresentar declividade natural relativamente elevada, que de acordo com 

Moretti (1997) são áreas acima de 15% de declividade, em 76,73% de sua 

totalidade, ou de muito baixa declividade, segundo Mascaró (1994), as de 

declividade abaixo de 2% (em 6,11% da área total).  

Por esses dados pode-se perceber que praticamente 82,84% da 

declividade da área, correspondendo a uma área de 1,58km², num total de 

1,89km² de área da bacia, constituem-se locais que não deveriam ser 

urbanizados, segundo os critérios estabelecidos por Mascaró (op cit.) e Moretti 

(1997), ou que para serem, necessitariam de algum tipo de obra de engenharia 

para sua adaptação, isto é, não são áreas que aceitam qualquer tipo de uso ou 

usos sem qualquer preparo prévio do sítio. 

A Lei Federal 6.766/79, sobre o Parcelamento do Solo Urbano em 

Zonas Urbanas ou de Expansão Urbana, determina que “não será permitido o 

parcelamento do solo em encostas, salvo se atendidas as exigências 
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específicas das autoridades competentes, respeitando-se as limitações do 

meio físico, podendo não ser permitido em terrenos com declividade igual ou 

superior a 30%". Confirmando essa restrição à declividade como poder local, a 

Lei Complementar 165/97 do Município de São José dos Campos define que 

não poderão ser parcelados para fins urbanos terrenos com declividade igual 

ou superior a 30%, considerada sua cota natural. 

Essa restrição decorre do fato de que vertentes, a partir desse grau 

de inclinação, tornam-se potencialmente suscetíveis aos processos de erosão, 

acelerados ou efetivados por desmatamentos, cortes, aterros, exposição de 

solo, apresentando portanto baixa resistência aos usos antrópicos. 

Confirmando essa restrição, Moretti (op cit.) afirma que  há situações 

do meio físico que requerem maior cuidado, exigindo diretrizes geotécnicas ao 

serem ocupadas, como por exemplo áreas junto a corpos d’água e locais 

inundáveis, e áreas de elevada declividade ou potencialmente críticas quanto 

ao desenvolvimento dos processos de erosão. 

E é justamente para essas áreas que ocorre a expansão urbana 

cada vez mais rápida das cidades, por serem desvalorizadas no mercado 

imobiliário, conforme afirma Campos Filho (1992), tornando-se atrativos 

“baratos” para os empreendedores imobiliários, principalmente devido às 

restrições legais de uso, como é o caso das áreas de preservação permanente 

e das áreas de declividade acima de 30%, à fragilidade do ponto de vista físico 

(geotécnico), não contando com investimentos públicos para melhoria dos 

serviços de infra-estrutura urbana pois, na maior parte das vezes, segundo 

Maricato (1996), estão às margens da legalidade urbanística, sendo ocupadas 

irregular ou ilegalmente, tornando-se reduto da população de baixa renda. 

Para Villaça (1986), através das conveniências dos Códigos 

Urbanísticos e interesses privados, essa população “pobre” é excluída das 

áreas “melhores localizadas” nas regiões centrais devido ao direcionamento 

das atividades e, consequentemente dos investimentos públicos, reforçados 

por um forte e direcionador  mercado imobiliário, que, segundo Miranda (2003), 

“não permite que tenham acesso e beneficiem-se das possibilidades oferecidas 

pela sociedade e economias”, sendo obrigadas a fixarem-se nesses lugares 
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compatíveis a seu poder aquisitivo, produzindo suas próprias casas na medida 

de seus ganhos, sem parâmetros construtivos ou técnicas de engenharia que 

lhes garantam necessária segurança com relação ao meio físico (nem com 

relação a qualquer outro tipo de segurança).  

        Concluindo, Miranda (op cit.) diz que o urbanismo de risco é aquele 

marcado pela insegurança, quer (e principalmente) das pessoas, quer do 

terreno e da construção, ou ainda da condição jurídica da posse do território, e 

se desenvolve justamente nessas áreas ambientalmente mais frágeis, e para a 

população de baixa renda. 

 

4.1.1.2- Áreas de Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Rancho Alegre (Figura 4.4) 

As áreas de preservação permanente (APPs) foram delimitadas a 

partir da drenagem extraída da Carta Planialtimétrica São José dos Campos I,  

com base na Lei Federal 4.771/65, que institui o Novo Código Florestal 

Brasileiro. 

Dessa forma, foram mapeadas as seguintes classes: 

• margens de rios – ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água 

desde seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja de trinta 

metros para os cursos d’água de menos de dez metros de largura (como é o 

caso dos corpos d’água que constituem a bacia em estudo); 

• nascentes – ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água 

naturais ou artificiais, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d’água, 

qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinqüenta 

metros de largura. 

As APPs foram  obtidas através da criação de “buffers” de 

distâncias da rede de drenagem (trinta metros em ambas as margens ao longo 

do leito) e de um raio de cinqüenta metros em torno dos pontos 

representativos das nascentes, através do software SPRING (CAMARA et al., 

1996).  

De acordo com a carta gerada, as áreas de preservação 

permanente somam uma área de 0,56km², isto é, 29,63% da área da bacia 
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(1,89km²),  sendo constituída por áreas em que não é permitida nenhuma 

espécie de intervenção antrópica (retirada da cobertura vegetal original, 

edificações, entre outras), utilizando-se os parâmetros legais. 

          Collares (2000) observa que, ao intervir nessas áreas protegidas, a ação 

do homem não se retrata apenas na eliminação da cobertura vegetal natural, 

mas também na própria conformação do corpo d’água em seu canal de 

escoamento e em seu comportamento a partir da alteração do seu 

assentamento em seu canal primitivo. Essa situação influi nos níveis 

hidrostáticos, na descarga líquida e nas condições de leito a jusante, 

comprometendo todo o equilíbrio da própria bacia e das que a englobam. O 

autor acrescenta que uma vez ativado o desequilíbrio dos cursos d’água 

provocado por assoreamentos, a erosão passa a ser comandada por fatores 

naturais, tais como volume das chuvas, forma do relevo, tipo de solo e presença 

ou ausência de cobertura vegetal. 

As formas de vegetação natural consideradas de preservação 

permanente são portanto extremamente importantes na proteção dos solos e 

dos cursos d’água, contribuindo contra os processos de erosão, na retenção 

dos sedimentos e de agentes poluidores (lixos e agrotóxicos, por exemplo), 

antes de serem carregados para os corpos hídricos. Além disso, são 

fundamentais na produção de água, contribuindo em muito para que haja 

disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica (CUNHA e GUERRA, 1999). 

Completando esse raciocínio, os mesmos autores afirmam que a 

presença da vegetação , especialmente em áreas urbanas ou de expansão 

urbana, além de promover a estabilização das condições físicas do meio 

ambiente, proporciona um conforto ambiental decorrente de vários fatores, tais 

como o equilíbrio da umidade e da temperatura, movimentação de ar e radiação 

solar, aumento da permeabilidade do sítio, controle da erosão, entre outros. 

 

4.1.2- Unidades Geotécnicas da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho 
Alegre (Figura 4.5)  

A Carta Geotécnica, elaborada pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo, na escala original 1/50.000, forneceu 
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dados acerca das características geotécnicas da área em estudo, apresentando 

as seguintes unidades geotécnicas:  

- planícies aluvionares (em 13,33% da área de estudo) - terrenos 

localizados junto às calhas das drenagens, constituídos por sedimentos fluviais 

cuja textura varia de argilosa à arenosa, eventualmente com cascalheiras, com 

porcentagem diversificada de matéria orgânica, formados predominantemente 

por solos pouco desenvolvidos hidromórficos, glei-húmicos e pouco húmicos. 

As porções mais rebaixadas dos aluviões apresentam declividades médias 

inferiores a 5%, estando sujeitas à inundações periódicas por ocasião das 

chuvas. O nível de água raso ou aflorante, com solos constantemente 

encharcados nos níveis mais baixos e nos predominantemente argilosos, 

quando apresentam baixa permeabilidade e capacidade de suporte. Nos 

trechos mais rebaixados, há possibilidade de: inundações fluviais, associadas 

aos períodos de cheia das drenagens, incrementadas pela ocupação urbana 

(ocupação da várzea, assoreamento da drenagem, impermeabilização do solo 

com redução do tempo de concentração das águas superficiais, etc.); 

ocorrência de alagamentos durante os períodos mais chuvosos, devido à 

dificuldade de escoamento das águas superficiais, incrementados pela 

ocupação urbana (agravada por obstruções do fluxo das águas por detritos e 

pela má drenabilidade do terreno devido à má implantação do sistema de 

drenagem) em razão da baixa declividade; processos erosivos e solapamento 

das margens dos rios, provocando assoreamento de seu leito; dificuldade de 

escavação pela baixa coesão dos materiais e nível d’água raso, além de 

instabilidade em paredes de escavação dos terrenos; recalque em aterros; 

contaminação das águas subterrâneas e de superfície, por fossas e 

lançamento de efluentes domésticos e/ou industriais (IPT, 1996). 

- colinas e morrotes em sedimentos arenosos (em 2,43% da área de 

estudo) – relevo de colinas, subordinadamente morrotes e planícies aluviais, 

com declividades predominantes entre 5 e 10% nos topos e chegando a 

situações de até 20% nas vertentes. Cobertura de solo superficial coluvionar 

areno-argiloso de espessura média em torno de 2 m, mais espessa nos topos 

aplainados de maior expressão. Presença de lençol d’água suspenso quando 



 

 

81 

  

ocorrem intercalações de camadas arenosas e argilosas. Apresentam: alta 

suscetibilidade à erosão laminar e em sulcos; desagregação superficial 

(empastilhamento) eventual das camadas argilosas expostas, provocando 

descalçamento e escorregamento de extratos sobrepostos, e aprofundamento 

gradativo dos sulcos de erosão; assoreamento de drenagens; recalque em 

aterros, quando ocorrem camadas argilosas expressivas no subsolo; 

contaminação da drenagem superficial e da parte da água subterrânea, 

principalmente por efluentes domésticos e/ou industriais de menor porte; nas 

atividades rurais, perda parcial de nutrientes do horizonte “A” do solo ou a 

remoção total deste horizonte, a partir da retirada da vegetação, levando à 

baixa fertilidade do solo e restringindo sua utilização agrícola (IPT, op cit.). 

- morros com substrato de migmatitos/xistos (em 31,69% da área de 

estudo) – sistema de relevo principalmente de morros, com declividades 

predominantes que variam de 20 a 58%, podendo ocorrer, subordinadas, 

outras formas de relevo de amplitude variada. Substrato de rochas cristalinas 

com estruturas bastante orientadas, constituídas por xistos e migmatitos. Solos 

com horizonte “C” (solo de alteração) de composição granulométrica 

heterogênea e alto grau de erodibilidade. Pode apresentar: movimentos de 

massa principalmente induzidos pela ocupação urbana, associando-se a 

eventos excepcionais de chuva; erosão por sulcos, ravinas e voçorocas, por 

reativação de cabeceiras de drenagem, principalmente nos fundos de vale e 

nas partes mais declivosas do relevo, e nas situações de concentração de 

águas superficiais e terraplenagem sem implantação concomitante de proteção 

superficial do solo e de sistemas de drenagem; assoreamento dos corpos 

d’água por sedimentos provenientes dos processos erosivos; outros processos 

induzidos pela ocupação, como escorregamentos de taludes entre outros (IPT, 

op cit.).  

- colinas e morrotes com substrato de rochas graníticas (em 52,55% da 

área de estudo) – sistema de relevo principalmente de morros, com 

declividades predominantes que variam de  20 a 58%, podendo ocorrer, 

subordinadas, outras formas de terreno de amplitude variada; substrato de 

rochas graníticas; solos com horizonte “C” (solo de alteração) de composição 
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granulométrica heterogênea e alto grau de erodibilidade. Pode apresentar: 

movimentos de massa principalmente induzidos pela ocupação humana, 

associando-se a eventos excepcionais de chuva; erosão intensa por sulcos, 

ravinas e voçorocas por reativação de cabeceiras de drenagem, principalmente 

nos fundos de vale, nas partes mais declivosas do relevo e nas situações de 

concentração de águas superficiais e terraplenagem, sem implantação 

concomitante de proteção vegetal do solo e de sistemas de drenagem; 

assoreamento dos corpos d’água por sedimentos provenientes dos processos 

erosivos; rastejos e escorregamentos associados a depósitos detríticos 

principalmente nos setores localizados abaixo das zonas de maior declividade; 

escorregamentos superficiais no contato solo/rocha; outros processos 

induzidos pela ocupação humana, como escorregamento de taludes de 

corte/aterro e/ou lixo e bota-fora (IPT, op cit.). 

De acordo com Cunha e Guerra (1999), as características 

geotécnicas do meio físico são os principais fatores que condicionam os 

reflexos decorrentes da ocupação do solo. Nas áreas urbanizadas, 

especialmente, o meio físico é componente ambiental que, mesmo alterado em 

suas características e processos originais, persiste interagindo e condicionando 

grande parte dos problemas do ambiente construído tentando “adaptar-se”. 

De modo geral, as unidades geotécnicas definidas na área de 

estudo são áreas ou de baixa ou de alta declividade, inundáveis ou 

potencialmente erodíveis respectivamente, cujos processos de degradação do 

meio físico (alagamentos, assoreamentos, dificuldade de escoamento das 

águas superficiais, processos erosivos, contaminação da drenagem superficial 

e subterrânea por efluentes, escorregamentos de taludes, movimentos de 

massa, entre outros) são primordialmente desencadeados pela ocupação 

urbana, principalmente quando não vem acompanhada por  projetos eficientes 

que levem em conta as características geotécnicas do sítio (Figura 4.6), como 

observa Moretti (1997), e agravados pela falta de infra-estrutura urbana básica 

e por fatores naturais como as chuvas. 
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Figura 4.6- Situação de vertente (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

Moretti (op cit.) conclui que a produção da habitação da cidade 

informal por população de baixa renda enfrenta sérias limitações de recursos 

financeiros, surgindo de acordo com padrões gerados pela própria população, 

espontaneamente, sem quaisquer parâmetros técnicos. 

 

4.2- MAPEAMENTOS DE USO E COBERTURA VEGETAL NATURAL DAS 
TERRAS 

Aplicando-se os elementos de reconhecimento como forma, padrão, 

textura, etc., na fotointerpretação realizada para os anos de 1962, 1977, 1988, 

1997 e 2000, obteve-se as seguintes classes de uso e cobertura vegetal natural 
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das terras para padronização dos mapeamentos, segundo critérios adotados 

para este estudo: 

- ocupação urbana42: ocupações urbanas dispersas (pontuais), ou 

pequenos núcleos urbanos, ou ainda presença de loteamento urbano 

com baixa/média taxa de ocupação. 

- área urbana em implantação: loteamentos com ausência de 

edificações, verificando-se apenas o sistema viário e áreas 

terraplenadas. 

- área industrial: presença de grandes estruturas edificadas, chaminés, 

pátio de estacionamento, etc. 

- área agrícola: presença de estrutura agrária de manejo de terra, forma 

regular, presença de linhas de plantio e carreadores. 

- campo antrópico: área de cobertura vegetal de porte baixo/rasteiro 

normalmente sem limites definidos, e áreas terraplenadas com 

retomada do crescimento da vegetação. 

- solo exposto: áreas terraplenadas, roçadas ou capinadas com ou sem 

limites definidos, portanto desprovidas de cobertura vegetal, expostas à 

ação das águas das chuvas; dependendo de sua suscetibilidade à       

erosão podem vir ou não a tornarem-se áreas com ocorrência de 

feições erosivas . 

- pastagem: áreas com cobertura vegetal de gramíneas com ou sem 

atividade de pecuária. 

- pasto sujo: áreas com domínio de cobertura vegetal de gramíneas e 

forte presença de arbustos. 

- mata / capoeira: áreas de vegetação arbustiva e arbórea, também 

incluídos fragmentos de mata / capoeira e mata ciliar, associadas a 

determinados corpos d'água da área de estudo. 

- represamento de água: corpos d’água represados ao longo do leito dos 

rios.  

 

                                                           
42 Segundo o IPT (1996), constitui-se “ocupação urbana”: áreas urbanas consolidadas, em 
consolidação, não-consolidadas, parcelada, loteamentos projetados, favelas, etc. 
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4.2.1- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 1962 (Figura 4.7) 

A base de dados gerada nesta carta possibilitou a elaboração do 

gráfico ilustrativo, conforme figura 4.8: 
 

Figura 4.8- Gráfico das Classes de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras  

para o Ano de 1962 
 

Para o ano de 1962, verificou-se a presença de apenas três classes 

de uso. Duas delas aparecem de maneira predominante, correspondendo à 

cobertura vegetal natural da área. 

Pastagem, em 52,92%, aproximadamente 0,99km², correspondendo 

à maior parte da área. 

Em segundo lugar, nota-se a presença de mata / capoeira, com 

45,75% da área, aproximadamente 0,86km². 

Em último lugar, campo antrópico, isto é, áreas em que se nota a 

presença da intervenção humana, como por exemplo, sítios roçados em 

processo inicial de reconstituição da vegetação (gramíneas), em 1,33% da 

área, aproximadamente 0,025km² da área, presença pouco expressiva frente a 

área da bacia (1,89km²). 

Em 1962 a área em estudo quase não se mostrava antropizada: em 

praticamente sua totalidade havia o predomínio de cobertura vegetal (98,67%). 
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Isto se justifica pelo fato de que na década de 60 o processo de 

industrialização no município de São José dos Campos começava a se 

intensificar, sobretudo com a duplicação da Via Dutra. Foi nessa década que o 

núcleo urbano começou a ampliar seus limites através da divisão e ocupação 

de novas áreas, inclusive na zona rural, a que se tratava a área de estudo.  

Os reflexos desse quadro portanto ainda não se faziam presentes na 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre. 

 

4.2.2- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 1977 (Figura 4.9) 

A base de dados gerada nesta carta possibilitou a elaboração do 

gráfico ilustrativo, conforme figura 4.10: 

Figura 4.10- Gráfico das Classes de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras  

para o Ano de 1977  

 

Com relação ao ano de 1977, verifica-se que dos 1,89km² 

correspondentes à área da bacia, 60,66%, equivalentes a 1,15km², e 11,49%, 

equivalentes a 0,22km², são ocupados por pastagem e pasto sujo 

respectivamente, ocupando a maior parte da área, num total de 72,15%, 
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equivalente a 1,37km² da área total. Dos 27,85% restantes, 21,75%, 0,41km², 

são ocupados por mata / capoeira. Verifica-se portanto que, em 100% de área, 

93,9%, equivalentes a uma área de 1,78km², constituem-se de cobertura 

vegetal. 

As classes campo antrópico e solo exposto, sinalizando um início de 

intervenção direta do homem na terra, ocupam 5,41% da área (0,102km²) e 

0,20% (0,0038km²) respectivamente, num total de 5,61%, 0,106km². 

Dos 0,0093km² restantes, isto é, 0,49%, está presente um discreto 

núcleo de ocupação urbana, correspondendo a 0,07% (0,0013km²) e as 

atividades econômicas industrial e agrícola em 0,27% (0,0051km²) e 0,15% 

(0.0028km²) respectivamente. 

Percebe-se em 1977 um início de antropização, representado pelas 

classes de uso “campo antrópico”, “ocupação urbana”, “solo exposto”, “área 

industrial” e “área agrícola”  (em 6,10% da área da bacia), consideravelmente 

maior que discreta antropização presente em 1962, representada somente pela 

classe de uso “campo antrópico” (em 1,33% da área total), com destaque ao 

surgimento em 1977 da classe de uso “ocupação urbana” (em 0,07% da área 

total). Isso mostra que o processo de intensificação da industrialização por que 

passava o município começava a se fazer presente na área de estudo, 

confirmando o desenvolvimento urbano nas regiões periféricas (e rurais) ao 

núcleo urbano original e na parte norte da cidade, onde se instalaram as 

primeiras grandes indústrias, que trouxeram consigo indústrias menores que 

lhes serviam de apoio. 

  

4.2.3- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 1988 (Figura 4.11) 

A base  de dados gerada nesta carta possibilitou a elaboração do 

gráfico ilustrativo, conforme figura 4.12: 
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Figura 4.12- Gráfico das Classes de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras 

 para o Ano de 1988 
 

Para o ano de 1988, nota-se que as classes de cobertura vegetal 

ainda fortemente presentes, em 69,40% da área, sendo que 39,16%, 0,74km², 

correspondem à pastagem; 10,82%, 0,20km², a pasto sujo ;e 19,42%, 

0,37km², à mata / capoeira. 

Campo antrópico e solo exposto estão presentes em, 

respectivamente, 3,57% da área, equivalendo a 0,067km², e 0,82% da área, 

equivalendo a 0,015km². 

A ocupação urbana aponta pequenos núcleos, dispersos pela área, 

num total de 0,021km², em 1,09% da área da bacia.  

Há o expressivo aparecimento da classe “área urbana em 

implantação”, ocupando 0,47km², correspondendo a 24,73% do total da bacia. 

Em comparação à ocupação urbana existente (1,09%), essa classe surge de 

forma considerável. 

Com relação às atividades econômicas, nota-se apenas o uso 

industrial, em 0,39% da área da bacia, equivalendo a 0,0074km². 

O ano de 1988 refletiu a grande transformação urbana do município 

devido a essa intensa industrialização, fazendo-se fortemente presente na área 

de estudo, não através das áreas antropizadas observadas em 1977, que 

praticamente se mantiveram constantes (5,95% em 1977 e 5,87% em 1988), 

mas pelo surgimento da classe de uso “área urbana em implantação”, 
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somando-se portanto uma área antropizada de 30,6% da área da bacia, 

correspondendo a um aumento de mais de 400% em onze anos, confirmando a 

ocupação e ampliação cada vez maior dos limites urbanos do município para as 

zonas rurais (a área em estudo deixa de ser rural apenas em 1990, pela Lei 

Municipal n. 3721, quando passa a ser zona de expansão urbana). 

 

4.2.4- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 1997 (Figura 4.13) 

A base de dados gerada nesta carta possibilitou a elaboração do 

gráfico ilustrativo, conforme figura 4.14: 
 

Figura 4.14- Gráfico das Classes de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras 

 para o Ano de 1997 

 

Com relação ao ano de 1997, nota-se predomínio da cobertura 

vegetal, ocupando 1,11km², correspondentes a 58,87% da área da bacia, 

equivalentes a 32,54%, 0,62km² de pastagem; 8,41%, 0,16km² de pasto sujo; 

e 17,92%, 0,34km² de mata / capoeira. 

As intervenções humanas, indicadas pelas classes “ocupação 

urbana”, “campo antrópico”, “solo exposto” e “área agrícola” aparecem de 

maneira bem expressiva, em 40,55% da área da bacia, correspondendo a 
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aproximadamente  a 0,77km², sendo que desse total 5,34%, 0,101km², são 

ocupações urbanas, em forma de núcleos dispersos por toda área da bacia; 

33,29%, 0,63km² são ocupados por campo antrópico; 1,53%, 0,029km² por 

solo exposto; e a única atividade econômica presente aparece em 0,39% da 

área total, eqüivalendo a 0,0074km², como área agrícola. 

A classe “represamento de água” aparece em 0,58% da área da 

bacia, correspondendo a 0,011km². 

O ano de 1997 refletiu as conseqüências do final dos anos 80 na 

área de estudo, quando a antropização passou de 30,60% da área da bacia 

em 1988, primordialmente representada pela classe de uso “área urbana em 

implantação”, para 40,55% em 1997, sendo que a classe “ocupação urbana” 

sofreu um aumento, passando de uma ocupação de 1,09% da área em 1988 

para 5,34% em 1997, isto é, quase cinco vezes maior, porém em nove anos, e 

a classe “campo antrópico” passou de 3.57% em 1988 para 33,29% em 1997, 

isto é, aumentou aproximadamente nove vezes.    

 

4.2.5- Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão Rancho Alegre para o Ano de 2000 (Figura 4.15) 

A base de dados gerada nesta carta possibilitou a elaboração do 

gráfico ilustrativo, conforme figura 4.16: 
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Figura 4.16- Gráfico das Classes de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras 

 para o Ano de 2000 

 

De acordo com a interpretação da Ortofoto 2000 com relação à área 

de estudo (Figura 4.17) Para o ano de 2000, verifica-se a presença e 70,09% 

de cobertura vegetal, correspondendo a uma área de 1,32km², num total de 

1,89km² de área da bacia, sendo que 40,45%, 0,76km ², correspondem à 

pastagem; 9,97%, 0,19km², correspondem a pasto sujo; e 19,67%, 0,37km², 

correspondem à mata / capoeira. 

Campo antrópico e solo exposto correspondem a 18,35% (0,35km²) e 

1,21% (0,023km²) respectivamente, num total de 19,56%, isto é, 0,37km² da 

área da bacia. 

A ocupação urbana apresenta-se de forma agrupada, com poucos 

núcleos espalhados pela área, num total de 10,12% da área da bacia, 

equivalendo a uma ocupação de 0,19km². 

A classe “represamento de água” aparece em 0,0043km², isto é, 

0,23% da área da bacia (menos da metade de sua área de ocupação em 1997 

– 0,58%). 

Conforme observou Bologna (2000), o Município de São José dos 

Campos adentrou a década de 2000 em uma nova fase de transição, após ter 

vivido uma fase agro-cafeeira no final do século XIX e início do século XX, 

transformando-se a partir da década de 1950 em um dos ‘mais importantes 
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pólos industriais do país, direciona-se à terceirização, isto é, seu crescimento 

passa a ser dinamizado pelo setor terciário. 

O reflexo desse quadro faz-se presente na área de estudo que, a 

partir do início da década de 2000 passou a apresentar menor percentual de 

áreas antropizadas com relação a 1997 (29,68% em 2000 contra 40,55% em 

1997), tendo suprimido a classe de uso “área industrial”, porém apresentando 

um intenso adensamento populacional em apenas três anos, com um aumento 

de quase 100% das ocupações urbanas (5.34% de áreas de “ocupação urbana” 

em 1997, para 10.12% em 2000). 

Através do trabalho de campo (junho/2002), nota-se a forte presença 

de estabelecimentos comerciais na área de estudo (sem dados cadastrais na 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, por se tratar de loteamento 

clandestino), principalmente nas principais vias de circulação (padarias, bares 

farmácias, açougues, e principalmente lojas de materiais de construção), em 

geral na própria residência (cômodos da frente). 

Esse quadro demonstra a alternativa encontrada pela população de 

baixa renda, excluída do emprego formal, em busca de seu sua sobrevivência 

através da opção por uma economia informal, abrindo seu próprio 

estabelecimento comercial, na maior parte das vezes sem alvará de 

funcionamento, por se tratar de área clandestina, mas que lhes garanta o 

mínimo necessário para seu sustento. 

 

4.3- EVOLUÇÃO TEMPORAL DA PAISAGEM 
A busca do entendimento da evolução da paisagem na área de 

estudo no período de 38 anos foi possível através da análise comparativa das 

transformações ocorridas em cada classe de uso pré-estabelecida. 

Para tanto, às informações obtidas pela leitura dos produtos 

cartográficos, fotográficos e pesquisas em campo, foram somadas as 

informações coletadas nas pesquisas bibliográficas e pesquisas sobre a área 

de estudo em seu contexto regional.  
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4.3.1- Evolução da Paisagem com relação às Classes de Uso e Cobertura 
Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho 
Alegre 

Com base nesse conjunto de dados e informações, pela análise das 

figuras 4.18 a 4.23, pôde-se determinar uma relação entre a evolução dos 

usos ao longo dos anos, e sua transformação, isto é, como cada classe de uso 

foi sendo substituída por outra, cruzando-se os planos de informação 

referentes aos anos mapeados, através do software SPRING (CAMARA et al., 

1996).  

  

 
Figura 4.18- Gráfico de Evolução da Paisagem – Pastagem e Pasto Sujo 

 

De acordo com a Figura 4.18, a “pastagem” cresceu de 1962 a 1977 

14,63% (de 52,92% para 60,66%), decrescendo de 1977 para 1988 35,44% 

(de 60,66% para 39,16%). De 1988 para 1997 decresceu um pouco mais, 

16,91% (de 39,16% para 32,54%), voltando a crescer em 2000 24,31% (de 

32,54% para 40,45%). 
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De 1962 para o ano de 2000, essa classe de uso perdeu 23,56% de sua 

área de ocupação (de 52,92% para 40,45), isto é, quase um quarto da 

pastagem inicial deixou de existir 

De 1962 para 1977 parte da “pastagem” deu lugar aos usos “campo 

antrópico” em maior escala, seguido por  “solo exposto” e “ocupação urbana”, 

e por uma pequena parcela de “área agrícola”, contudo cresceu, tendo 

ocupado áreas de “mata capoeira” ; de 1977 para 1988, deu lugar a “pasto 

sujo” e “área urbana em implantação” em maior parte, seguidos por “campo 

antrópico” e “solo exposto”; de 1988 para 1997 deu lugar à “campo antrópico”, 

“solo exposto”, “ocupação urbana”, “pasto sujo” e área agrícola”; e finalmente 

de 1997 para 2000 voltou a crescer, ocupando áreas de “campo antrópico”. 

Assim como a “pastagem”, o uso “pasto sujo” também perdeu área 

de ocupação, passando de uma área de 11,49% do total da bacia em 1977, 

quando surge,  para 9,97% no ano de 2000, isto é, um decréscimo de 13,23%. 

De 1977 para 1988, o uso “pasto sujo” deu lugar aos usos “” área 

urbana em implantação” e “campo antrópico”; de 1988 para 1997 deu lugar a 

“campo antrópico” e “solo exposto”; de 1997 para 2000 volta a crescer 

(8,41%), ocupando áreas de “pastagem” e “mata capoeira”. 

Figura 4.19- Gráfico de Evolução da Paisagem – Mata / Capoeira 
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De acordo com a Figura 4.19, a “mata/capoeira” teve sua ocupação 

consideravelmente diminuída, perdeu cerca de 57% de área (de 45,75% para 

19,67%), em 38 anos. De 1962  para 1977 perdeu 52,46% de sua área de 

ocupação, dando lugar aos usos “pastagem”, em maior escala, seguido por 

“pasto sujo”, e “área industrial” em uma pequena porção próxima ao leito do 

Ribeirão Rancho Alegre e ao eixo viário principal; de 1977 para 1988 perdeu 

apenas 10,71% de sua área de ocupação, dando lugar  aos usos “área urbana 

em implantação”, “campo antrópico” e “área agrícola”; de 1988 para 1997 

decresceu um pouco mais, perdendo 7,72% de sua área de ocupação, sendo 

substituído pelos usos “campo antrópico”, “solo exposto” e “ocupação urbana”; 

de 1997 para 2000 essa classe de uso retomou seu crescimento, passando de 

17,92% de área de ocupação em 1997 para 19,67% em 2000, ocupando áreas 

de "pasto sujo, apresentando portanto um crescimento de 9,76%,. 

 

 

Figura 4.20- Gráfico de Evolução da Paisagem – Campo Antrópico e Solo Exposto 

 

Segundo a Figura 4.20, com relação às áreas antropizadas, a 

intervenção do homem aparece sob a forma de “campo antrópico” em 1962 

em 1,33% da área, aumentando em 1977 306,77% (de 1,33% para 5,41%), 

ocupando áreas de “pastagem”; decresce de 1977 para 1988 34,01% (de 
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5,41% para 3,57%), dando lugar principalmente ao uso “área urbana em 

implantação”; volta a crescer expressivamente de 1988 para 1997 832,49% 

(de 3,57% para 33,29%), ocupando as áreas correspondentes aos usos “área 

urbana em implantação” em maior parte, “pastagem” e “mata/capoeira”; 

decresce novamente de 1997 para 2000 44,88% (de 33,29% para 18,35%), 

dando lugar à “pastagem” principalmente, e ao uso “ocupação urbana”. 

A classe “solo exposto”, também incluída nas áreas antropizadas, 

inexistente em 1962, surge em 1977 em 0,20% da área, em áreas ocupadas 

pelo uso “pastagem”; aumenta de 1977 para 1988 310% de área de ocupação 

(de 0,20% para 0,82%), ocupando áreas de “pastagem” e “campo antrópico”; 

de 1988 para 1997 aumenta 86,59% (de 0,82% para 1,53%), ocupando áreas 

de “pastagem” e “mata/capoeira”; decresce de 1997 para 2000 20,91% (de 

1,53% para 1,21% de áreas ocupadas), sendo substituído em maior parte por 

“campo antrópico”. 
 

 

 

Figura 4.21- Gráfico de Evolução da Paisagem – Ocupação Urbana 

 

De acordo com a Figura 4.21, ainda como área antropizada, surge 

em 1977 uma discreta “ocupação urbana” em 0,07% da área total da bacia, 

em áreas de “pastagem”, crescendo gradativamente, sendo que de 1977 para 
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1988 apresentou um aumento de 1457,14% (de 0,07% de áreas ocupadas 

para 1,09%), em onze anos, ocupando áreas de “campo antrópico” e “solo 

exposto”; de 1988 para 1997 apresentou um aumento de 389,91% (de 1,09 

para 5,34%), em nove anos, ocupando áreas de “área urbana em 

implantação”, “pastagem” e “mata/capoeira”;  de 1997 para 2000 essa classe 

de uso sofreu um considerável adensamento populacional, 89,51% (de5,34% 

para 10,12%), em apenas três anos, ocupando em maior parte áreas de 

“campo antrópico”.  

 

 
Figura 4.22- Gráfico de Evolução da Paisagem – Áreas Industrial e Agrícola 

 

As atividades econômicas industrial e agrícola, segundo a Figura 

4.22, aparecem de forma pouco expressiva na área de estudo.  

A “área industrial” surge em 1977 com uma ocupação de 0,27% da 

área da bacia, aumentando 44,44% até o ano de1988, apenas tendo seu núcleo 

ampliado no mesmo local, próximo ao leito do Ribeirão Rancho Alegre e ao eixo 

viário principal que dava acesso à rodovia estadual SP-50, desaparecendo por 

completo entre os anos de 1988 e 2000. 
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A “área agrícola” surge em 1977 ocupando uma área de 0,15% da área 

total da bacia, sendo completamente suprimida (por áreas de "área urbana em 

implantação) em 1988, voltando a aparecer em 1997 com a ocupação de uma 

área de 0,39% do total da área da bacia (quase duas vezes e meia maior que 

seu primeiro surgimento), apresentando pequenos núcleos dispersos, 

caracterizando-se basicamente como agricultura de subsistência pelo padrão 

que apresentam, ou por pequenos produtores em seus próprios terrenos,  

voltando a ser totalmente suprimida em 2000. 

 

 
Figura 4.23- Gráfico de Evolução da Paisagem – Represamento de Água 

 

De acordo com a Figura 4.23, a classe de uso “represamento de 

água” surge em 1997 em 0,58% da área total da bacia, decrescendo de 1997 

para 2000 60,34% (de 0,58% para 0,23%). 

Os córregos da área em estudo passaram, ao longo dos anos, a 

constituir-se bacias de recepção para todos os elementos poluidores da bacia 

hidrográfica, não só como resultado da forma de se produzir o ambiente, mas 

também por suas características físicas (topografia irregular e características 
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geotécnicas), que contribuíram consideravelmente para seu processo de 

degradação ambiental.  

Sendo uma área de declividade acentuada,  favorece o transporte dos 

resíduos, principalmente através das águas das chuvas, acarretando a 

concentração e retenção dos poluentes, assoreando trechos dos corpos 

d'água, criando bolsões de represamento de água. Esse fato agrava-se pelo 

efeito de retenção provocado pelos aterros fragmentados, que produzem um 

processo de obstrução da drenagem natural e o conseqüente represamento 

d’água, que se forma em função do represamento das águas servidas, das 

águas pluviais, dos detritos sólidos e dos dejetos humanos, que ficam 

estagnados, não tendo para onde escoar, agravando os resultados dos 

processos poluidores. 

Esse quadro é comprovado pelo fato desta classe de uso ter 

aparecido na área de estudo apenas em 1997, quando as intervenções 

antrópicas faziam-se fortemente presentes, num primeiro momento pelos 

grandes movimentos de terra devidos à “área urbana em implantação”, mas 

principalmente com relação à classe  “ocupação urbana”, que passou por um 

sensível processo de adensamento  entre os anos de 1988 e 2000, trazendo 

consigo desmatamentos, resíduos sólidos, dejetos humanos, entre outros, 

deficientes de infra-estrutura mínima necessária para sua subsistência, 

acabando por conduzir a uma situação de insalubridade, produzindo um 

ambiente ou uma natureza degenerados (Figura 4.24 em destaque). 

Essa classe de uso diminuiu de 1997 para 2000 pelo soterramento 

desses bolsões de represamento de água, isto é, sofreram assoreamento, 

foram parcialmente suprimidos. 
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Figura 4.24- Exemplo de represamento de água encontrado na área de estudo, já com 

regeneração da cobertura vegetal no entorno (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 
 

4.3.2- Evolução Temporal da Paisagem com relação às Classes de Uso e 
Cobertura Vegetal Natural das Terras da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 
Rancho Alegre 
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De modo geral, a Figura 4.25 seguinte ilustra a dinâmica dos usos e 

coberturas vegetais naturais das terras ao longo dos anos na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre, entre os anos de 1962 a 2000. 

Figura 4.25 – Gráfico da Evolução Temporal da Paisagem  

 

Com relação a cobertura vegetal presente na área (pastagem, pasto 

sujo e mata / capoeira), predominante em 1962 com 98,67% de área ocupada 

com relação à área da bacia, foi diminuindo gradativamente até o ano de 2000, 

quando sua ocupação passou a corresponder a 70,09% da área da bacia, isto 

é, 28,96% de área a menos que sua ocupação inicial. 

Esse processo se deu juntamente com o processo de antropização 

(campo antrópico, solo exposto, ocupação urbana, área urbana em 

implantação, área agrícola e área industrial), que aumentou muito de 1962, que 

apresentava como antropização apenas uma discreta área ocupada pelo uso 
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“campo antrópico” (1,33%), tendo de 1977 a  2000 sua área de ocupação 

aumentada em quase 390% (de 6,10% para 29,68). 

Entretanto, quando se analisa a classe de uso “ocupação urbana” 

separadamente, desde sua aparição em 1977 (em 0,07% da área da bacia) até 

o ano de 2000 (em 10,12% da área da bacia), percebe-se um significativo 

adensamento populacional  de aproximadamente 14357%. Esse adensamento, 

porém, ocorreu de forma dispersa pela área da bacia, e não em um único 

núcleo concentrado, ocupando tanto áreas propícias ao assentamento urbano, 

quanto margens de corpos d’água, nascentes e encostas íngremes, que pode 

ser demonstrado através do cruzamento entre a carta de “declividade” e a de 

“preservação permanente” e a carta de “uso e cobertura vegetal natural das 

terras para o ano de 2000”. 

Esse aumento foi incrementado sobretudo a partir de 1988, quando 

apareceu a classe de uso “área urbana em implantação”, apresentando uma 

ocupação de 24,73% da área da bacia, notando-se já em 1997 um aumento de 

389,91% aproximadamente da classe de uso “ocupação urbana” em relação ao 

ano de 1988. 

A classe campo antrópico apresenta um salto em sua área de 

ocupação de 1988 para 1997, quando passa de uma ocupação de 3,57% para 

33,29% de área da bacia, justamente uma década depois da ‘devastação’ 

proporcionada pelo uso “área urbana em implantação”, em que quase um 

quarto da área total da bacia foram terraplenados, com desmatamento  de 

áreas de “pastagem”, “pasto sujo” e “mata/capoeira” para posterior utilização 

imobiliária, e não totalmente ocupada pelos assentamentos humanos e/ ou área 

agrícola, dando início ao processo de regeneração do solo. 

De 1997 para 2000, de um modo geral, a paisagem na área de 

estudo dá indícios de que começa a apresentar mudanças quanto aos 

parâmetros ambientais, com aumento de cobertura vegetal (pastagem aumenta 

de 32,54% em 1997 para 40,45% em 2000; mata / capoeira aumenta de 

17,02% em 1997 para 19,67% em 2000; pasto sujo passou  de 8,41% em 1997 

para 9,975% e diminuição  do campo antrópico e solo exposto (de 33,29% e 
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1,53% em 1997 respectivamente, para 18,35% e 1,21% em 2000), embora 

tenha ocorrido considerável aumento da ocupação urbana. 

De modo geral, a supressão da vegetação ocorreu em função de 

sua substituição por campo antrópico, áreas de solo exposto e área urbana em 

implantação, e  em função da construção de moradias pela população de baixa 

renda, em lotes de variadas dimensões (chegando a uma área mínima de 

125,00m²), com relativamente baixa densidade de ocupação, tendo ocorrido de 

forma dispersa pela área da bacia. 

Apesar das transformações descritas, a  redução da cobertura 

vegetal foi minimizada devido a vários fatores, entre eles: 

- áreas classificadas como “solo exposto”, quando abandonadas, sofreram 

regeneração natural do solo, podendo ser classificadas como “campo 

antrópico” por apresentarem crescimento de vegetação inicial, para 

posteriormente transformarem-se em “pastagem”; 

- áreas classificadas como “campo antrópico”, do mesmo modo, passaram 

a ser classificadas como “pastagem”; 

- áreas de “pastagem”, isto é, compostas predominantemente por 

gramíneas, foram ao longo do período sendo ocupadas por vegetação 

arbustiva esparsa, e classificadas como “pasto sujo”; 

- áreas categorizadas como “pasto sujo”, isto é, de vegetação arbustiva 

esparsa, foram ao longo do período ocupadas por mata secundária em 

processo de regeneração, permitindo serem classificadas como 

“mata/capoeira”; 

- o aumento das áreas de “mata/capoeira”  não deveu-se apenas a 

regeneração sofrida pelas áreas de “pasto sujo”, mas também ao 

reflorestamento com espécies naturais por parte da própria população, 

segundo entrevistas de campo (por maior conscientização ambiental da 

população, com a criação de associações de bairro – Canindú e Havaí -  

e assembléias semanais com participação de grande parte dos 

moradores). 

Com o intuito de permitir melhor análise da evolução no uso e 

cobertura vegetal natural das terras  na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho 
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Alegre, esses gráficos ilustraram, através de valores percentuais entre os anos 

de 1962 e 2000, a ampliação, redução, aparição ou supressão de cada uma 

das classes de uso adotadas para esse estudo. 

 
4.4- DINÂMICA ATUAL (ANO DE 2000) DOS PROCESSOS ANTRÓPICOS x 
DEGRADAÇÃO DO MEIO NATURAL 

Relacionando-se  todas as classes de uso e cobertura vegetal 

natural das terras observa-se que ao longo de 38 anos, as áreas ocupadas por 

cobertura vegetal foram sendo substituídas por áreas antropizadas, sofrendo 

significativa redução. 

Tal constatação pode ser explicada quando se analisa o quadro geral 

da cidade de São José dos Campos, em que áreas de periferia (urbanas, de 

expansão urbana e rurais) foram sendo ocupadas indiscriminadamente, sem 

infra-estrutura necessária, principalmente esgotamento sanitário, a partir de 

meados da década de 1980, com a crise da habitação por quê a cidade passou, 

acirrando os processos de ocupações clandestinas ou irregulares pela 

população mais carente, fruto da segregação sócio-espacial, sem considerar as 

limitações do meio físico como áreas de acentuada declividade, áreas de 

proteção permanente como margens e cabeceiras de corpos d’água, 

confirmando o que afirmam os autores Bitar (1995), Cunha e Guerra (1999), 

Moretti (2001), entre outros, quando dizem que os impactos ambientais atingem 

maiores extensões e maior gravidade quando não são respeitados os 

condicionantes do meio físico, haja vista que todo sítio tem na topografia e nas 

características geotécnicas suas características principais; igualmente, cada 

sítio tem seu ecossistema natural que, em maior ou menor grau, é alterado e 

agredido quando sobre ele se faz uma intervenção urbana. 

A área em estudo apresenta algumas poucas residências de alto 

padrão conforme ilustra a Figura 4.26, justamente por esta ser uma área 

classificada como “Zona de Expansão Urbana para Chácaras de Recreio”  pela 

Lei Municipal n.3721/90. 
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Figura 4.26- Exemplo de edificação de alto/médio alto padrão, em chácara de recreio, 

encontrada na área em estudo (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

Entretanto, através de pesquisa de campo e análise dos padrões 

apresentados pelas fotografias aéreas referentes ao ano de 2000, a maioria 

absoluta da população residente é de baixa renda (Figuras 4.27 e 4.28, que 

ocupou ou comprou áreas, atraída pelos baixos  preços e condições de 

pagamento dos lotes, que encontravam-se dentro de seus limites 

orçamentários, apesar da precariedade ou ausência da infra-estrutura básica: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, equipamentos de educação, 

sistema de saúde, transporte público, coleta de lixo, etc. (conforme ilustram as 

figuras 4.29 e 4.30), pelo aproveitamento por parte dos investidores 

imobiliários, pelos baixos preços da terra bruta na área, por suas limitadas 

características físicas quanto ao assentamento urbano, principalmente com 

esse perfil: baixa renda, sem suporte técnico e diretrizes geotécnicas para 

ocupação.  
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Figura 4.27- Edificação de baixa renda, sem tratamento técnico de corte/implantação 

(Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

 

Figura 4.28- Edificação de baixa renda (Arquivo pessoal, junho/2002) 
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Figura 4.29- Lançamento de esgoto e águas pluviais diretamente na via de circulação 

(Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

Figura 4.30- Condição de lixo por serviço de coleta ineficiente (Arquivo pessoal, junho/2002) 
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4.4.1- Carta de Declividade e Carta de Áreas de Preservação Permanente 
X Carta de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras para o Ano de 2000  

Com relação ao ano de 2000, foi gerado o seguinte gráfico de 

ocupação urbana por classe de declividade, conforme figura 4.31: 

Figura 4.31 – Gráfico de Ocupação Urbana por Classe de Declividade 

 

No ano de 2000, a classe de uso “ocupação urbana” está presente 

em 10,12% da área total da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre, o 

equivalente a 0,19km². 

Retomando Mascaró (1994), a única classe realmente propícia ao 

assentamento urbano, sem que para isso sejam feitas obras de adaptação para 

estabilização das edificações, é a que compreende a classe de declividade de 2 

a 7% de inclinação, sendo que do total de ocupações urbanas para o ano de 

2000, apenas 4,89% estão presentes nessa área. Os outros 95,11% estão 

localizados em áreas de declividade mais crítica ou mesmo impróprias ao 

assentamento urbano.  

Desses 95,11%, 17,34% e 31,58% estão localizados em áreas de 

declividade 7 a 15% e 15 a 30%, respectivamente. Essas são áreas que, para 

serem ocupadas, necessitam de obras especiais de engenharia para sua 

estabilização, não sendo o que ocorre na área em questão, pelo contexto sócio-

econômico já caracterizado anteriormente, principalmente por ser 

predominantemente composto por população de baixa renda, proveniente da 

exclusão sócio-espacial do perímetro urbano legal do município. 
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De maneira ainda mais comprometedora, os 46,19% restantes 

localizam-se nas áreas impróprias ao assentamento urbano em loteamentos, 

sendo que 8,46% estão em áreas de declividade de 0 a 2% (áreas não 

recomendadas pela falta de inclinação insuficiente para escoamento das águas 

pluviais por exemplo), e 37,73% estão localizados em áreas de declividade 

maior que 30% (áreas suscetíveis a escorregamentos, processos erosivos, 

corridas de massa, entre outros), conforme ilustram as figuras 4.32, 4.33, 4.34, 

4.35, 4.36. 

 

 

 
Figura 4.32- Forma de ocupação de vertente (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

  

Figura 4.33- Forma de ocupação de vertente (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

 

Figura 4.34- Forma de ocupação de vertente (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

 
 



 

 

111 

  

Figura 4.35- Forma de ocupação de vertente (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

 

Figura 4.36- Forma de ocupação de vertente (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

O Quadro 4.1 apresenta a distribuição das classes de uso e cobertura 

vegetal natural das terras por classe de declividade, segundo a interpretação de 
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“Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras para o Ano de 2000 na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre”. 

 
  Quadro 4.1 -  Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras por Classe de Declividade 

Uso 0 – 2 (%) 2 – 7 (%) 7 – 15 (%) 15 – 30 (%) > 30 (%)

Campo Antrópico 26,29 16,37 10,77 25,02 15,79 

Mata  / Capoeira 26,63 47,99 31,82 21,02 35,13 

Ocupação Urbana 13,76 7,24 16,50 11,57 7,56 

Pasto Sujo   2,00 2,60 4,24 

Pastagem 33,32 26,92 35,56 38,21 36,51 

Represamento de Água  0,39 1,05 0,18 0,06 

Solo Exposto  1,09 2,30 1,40 0,71 

 

 

Além do comprometimento das áreas impróprias ao assentamento 

por conta das ocupações urbanas, as áreas de declividade de 0 a 2% e maior 

que 30% de declividade apresentam-se com 26,29% e 16,50% de áreas 

desmatadas, isto é, ocupadas pelas classes de uso “campo antrópico” e “solo 

exposto”. 

Nas áreas de Preservação Permanente, relativas às classes “30m” 

e “50m”, isto é, faixa marginal de trinta metros ao longo dos corpos d’água e 

raio de cinqüenta metros ao redor das nascentes, respectivamente, além de 

não ser permitida a edificação, fica proibida qualquer intervenção humana, 

como a remoção da cobertura vegetal existente.  

O Quadro 4.2 quantifica as áreas de preservação permanentes 

antropizadas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre. 
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Quadro 4.2– Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras em  

Áreas de Preservação Permanente 

 

Classe de Ocupação 30m (%) 50m (%)

Pastagem 10,67 30,26 

Campo Antrópico 16,51 13,18 

Solo Exposto 1,30 0,77 

Pasto Sujo 1,93 1,75 

Ocupação Urbana 10,89 2,30 

Mata  / Capoeira 58,70 51,74 

 

 

Com relação ao uso nas categorias “30m” (faixa marginal ao longo 

dos cursos d’água) e “50m” (raio ao redor das nascentes), definiu-se que as 

classes de uso não-recomendáveis para estarem presentes nessas áreas são 

aqueles que estão diretamente relacionados aos processos de intervenção 

humana: campo antrópico, solo exposto e ocupação urbana. 

Com relação ao ano de 2000, os usos “campo antrópico”, “solo 

exposto” e “ocupação urbana” totalizam 44,95%, isto é, 0,25km² 

aproximadamente de ocupação nessas áreas restritas, que correspondem a 

uma área de preservação permanente de 0,41km² para faixa marginal de 30m 

ao longo dos corpos d’água e 0,15km² nas áreas de 50m ao redor das 

nascentes. É um percentual considerável, tendo em vista que essas classes 

somam uma área de 0,56km², estando quase 50% ocupadas ou desmatadas, 

como legalmente não poderiam apresentar-se.  

 
4.4.2- Saldo de Degradação ao Meio Físico 

Embora legalmente protegidas e tratadas em sua maioria, essas 

áreas non aedificandi têm sido alvo de um processo de ocupação cada vez 

mais intenso e predatório, principalmente porque, ao se tornar uma área 

legalmente restrita ao uso urbano, criam-se espaços desvalorizados no 

mercado imobiliário que, associados à carência habitacional da população de 

baixa renda e ausência de ações por parte do poder público (conivência ao 

processo especulativo imobiliário e falta de fiscalização, entre outros), propiciam 
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a comercialização irregular ou ilegal dessas áreas por parte desses 

empreendedores imobiliários às populações de baixa renda que, expulsas de 

melhores locais da cidade, vêem-se  obrigadas, pelo seu baixo poder aquisitivo, 

a se instalarem nessas áreas, num processo degradante e sem controle de 

ocupação, em condições de extrema precariedade urbana. 

O processo de ocupação e degradação do espaço na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre revela essa articulação entre a 

estrutura social e os interesses econômicos.  

A pesquisa “Mapa da pobreza urbana de São José dos Campos” 

(BORGES, 2003), identificando como índices “crítico” e “muito crítico”  de 

pobreza os loteamentos correspondentes à bacia em estudo, revela o grau de 

carência das condições de domicílio, sociais, de educação e principalmente de 

saneamento básico sofridas pela população residente. 

Quando analisados os dados de saneamento básico, percebe-se que  

apenas 4,81% dos 200 domicílios particulares permanentes com banheiro ou 

sanitário, segundo dados do ESTATCART (2002), recebem tratamento por rede 

geral de esgoto ou pluvial, sendo que os 95,11% restantes ocorrem por fossas 

ou por despejos em corpos d’água ou reservatórios. Quando analisados os 

dados de saneamento básico de São José dos Campos, entretanto, nota-se 

que 81,11% dos domicílios (144.586 domicílios particulares permanentes 

aproximadamente no total do município) conta com rede geral de esgotamento 

sanitário. 

A precariedade do sistema de saneamento básico, associada ao 

desmatamento (e ocupação) das áreas de preservação permanente e de 

declividades acentuadas   têm como conseqüência a degradação da qualidade 

ambiental, mas principalmente a qualidade hídrica, cujas principais fontes de 

poluição tanto de águas superficiais quanto de subterrâneas são: lançamentos 

de esgotos domésticos nas vias de circulação ou diretamente nos corpos 

d’água; lançamento de águas pluviais através de galerias pluviais ou 

escoamento superficial e todos os resíduos sólidos e líquidos que carregam 

consigo ao “lavarem” o solo; e água de infiltração e lançamento direto de 

resíduos sólidos e outras impurezas nos canais fluviais, que sem a proteção da 
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vegetação ciliar ou da vegetação das encostas, tornam-se bolsões de 

recebimento desses materiais.  

O desmatamento e/ou ocupação das áreas de elevada declividade 

não só contribuem para a potencialização desse quadro, como dão origem a 

outros fatores como escorregamentos de massa e processos erosivos em 

encostas, implicando inclusive em risco de morte à própria população (Figura 

4.37). 

 

 

Figura 4.37- Forma de ocupação de vertente (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

Fisicamente, as áreas de elevada declividade necessitam de 

parâmetros urbanísticos especiais, ligados à largura e pavimentação das ruas e 

calçadas, dimensões dos lotes, tipos de habitação, conforme propõe Moretti 

(2001), não podendo ocorrer da maneira como vem sendo feita na área de 

estudo, espontaneamente (Figura 4.38 e 4.39), aumentando em vez de 

minimizar os riscos de acidentes.  
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Figura 4.38- Forma “espontânea” de abertura de vias de circulação (Arquivo 

pessoal, junho/2002) 

 

Figura 4.39- Condição de degradação lateral de via de circulação (Arquivo pessoal, junho/2002) 
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Concorrendo para o agravamento desse quadro, as implantações em 

que se pretende minimizar o volume de movimentação de terra, adequando-se 

o sistema viário e o posicionamento das edificações à topografia do terreno, são 

mais trabalhosas e muito mais caras, conforme observa Moretti (1997).  

Portanto, nessas áreas de elevada declividade natural, a solução 

menos adequada é a que ocorre na área de estudo, em que se tem 

inevitavelmente elevado movimento de terra para a implantação das vias de 

circulação e das unidades habitacionais (Figura 4.40). Pelas condições 

enfrentadas pela população mais carente, que na maior parte das vezes 

constrói sua própria moradia, sem especificações técnicas e/ou diretrizes 

geotécnicas (Figura 4.41), não contando com obras eficientes de infra-estrutura 

urbana, principalmente nas áreas que  requerem maior cuidado ao serem 

ocupadas, como por exemplo as áreas próximas a córregos e locais 

potencialmente inundáveis (em decorrência da alteração das condições de 

escoamento do córrego ou aumento de vazão da bacia de drenagem) e áreas 

de elevada declividade ou locais potencialmente críticos quanto ao 

desenvolvimento dos processos erosivos, isto é, os de elevada complexidade 

geológica ou geotécnica. 
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Figura 4.40- Forma de movimentação de terra (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

 

Figura 4.41- Forma de corte sem contenção (Arquivo pessoal, junho/2002) 
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A implantação do sistema viário urbano, de acordo com Moretti (op 

cit.) e Mascaró (1991), assume papel fundamental para garantir a 

trafegabilidade e evitar o desenvolvimento dos processos erosivos, de 

inundações e de condução de resíduos ao leito dos corpos d’água resultando 

em assoreamento. As vias de circulação, principalmente quando não contam 

com obras especiais de pavimentação, calçamento e arborização, dependendo 

de sua declividade (as inferiores a 5% de declividade e superiores a 15% 

principalmente, necessitam dessas obras), podem resultar em riscos de erosão 

do leito viário, nem sempre contornável com obras de drenagem, ou em 

alagamentos em seu leito, tornando-se inutilizáveis em qualquer um dos casos.  

Segundo Mascaró (op cit.), e conforme se observa na área de estudo 

pelo Traçado Viário da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre (Figura 

4.42), isto é, em área cuja população é carente de recursos e sua ocupação 

ocorre de maneira ilegal, a implantação da infra-estrutura urbana ocorreu 

parcialmente, sem uma planificação prévia nem do ponto de vista da eficiência 

do serviço, nem do ponto de vista da viabilidade e economicidade dos serviços 

implantados por partes, apresentando todas as ruas traçadas sem 

pavimentação, somente com abaulamento do terreno em que foi aberta, sem 

nenhuma possibilidade de prestar serviços, onde águas correm com velocidade 

excessiva erodindo o terreno, em altas declividades, ou empoçam e alagam 

trechos, destruindo o pouco que foi feito, em baixas declividades (Figura 4.43).  

Com base nos dados gerados pelo cruzamento entre a 

“Declividade da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre” e o  “Traçado 

Viário da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre”, aproximadamente 

22% do arruamento (sem qualquer tratamento de pavimentação) localizam-se 

em áreas de baixa declividade (de 0 a 2%) (Figura 4.44 e 4.45), e 45%  

localiza-se em áreas de acentuada declividade (maior que 15%), de forma 

indiscriminada com relação às curvas de nível, isto é, sem preocupação em 

acompanhá-las, sendo que geometricamente mostram-se, a maior parte delas, 

transversais às curvas de nível . 
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Figura 4.43- Condição de via de circulação em área de elevada declividade (Arquivo pessoal, 

junho/2002) 

 

Figura 4.44- Condição de via de circulação em área de baixa declividade (Arquivo pessoal, 

junho/2002) 
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Figura 4.45- Condição de via de circulação em área de baixa declividade (Arquivo pessoal, 

junho/2002) 

 

Esses dados demonstram  a gravidade da situação em que se 

encontra a área de estudo, visto que tanto Moretti (1997) quanto Mascaró 

(1994) indicam a necessidade de pavimentação, calçamento, arborização e 

obras de infra-estrutura para eficiente funcionamento de sistema viário, nessas 

áreas de inclinação, sem risco para a população e para o meio ambiente. 

Moretti (2001) ainda afirma que, juntamente com a revisão do padrão 

geométrico do traçado viário e da implantação dos lotes, exigidos para as áreas 

de acentuada declividade, torna-se necessário rever também, com rigor, o 

padrão das obras de infra-estrutura exigível dos empreendimentos realizados 

nessas áreas. O autor prossegue dizendo que é necessário que vias de 

circulação implantadas nessas áreas sejam pavimentadas e contem com um 

sistema de drenagem bem projetado, além de estudos geológicos e 

geotécnicos para sua implantação, como forma de se reduzir os riscos e os 

impactos associados à urbanização dessas áreas.  

A degradação por processos do meio físico na Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Rancho Alegre pode ser explicada portanto pela suscetibilidade 

natural aos processos de erosão e movimentos de massa (pela topografia 

irregular com elevadas declividades e pelas características geotécnicas), 
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acelerados pela intensa antropização e substituição dos ambientes naturais; e 

ainda, e principalmente, pelo desmatamento e ocupação de terrenos impróprios 

à urbanização como as áreas de preservação permanente e de declividade 

acentuada,  acompanhados por deficientes obras de infra-estrutura urbana 

(inclusive, e principalmente, traçado viário apropriado) e fiscalização da 

obediência à legislação vigente (Figura 4.46). 

 

Figura 4.46- Obra de contenção de águas pluviais oferecida pela Prefeitura Municipal (Arquivo 

pessoal, junho/2002) 

 

Conforme observaram Bitar (1995) e Bastos e Freitas (1999), o 

desequilíbrio ambiental nas encostas e nos corpos d’água foi provocado pela 

forma inadequada de uso e ocupação da terra. A intervenção antrópica 

desorganizada e indiscriminada, através da retirada da cobertura vegetal  ciliar 

e de encostas, aliada à falta de equipamentos e serviços urbanos eficientes e à 

ocupação de áreas de elevada declividade (sem parâmetros técnicos nem 

diretrizes geotécnicas) concorreram para a introdução de novos componentes 

ao meio físico (como o lixo jogado nas ruas, nas encostas dos morros, em 

terrenos baldios, provocando desabamentos nas épocas das chuvas, 

entupimentos na calha de escoamento das águas pluviais – quando existente – 
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e contaminação do solo e dos corpos d’água por resíduos sólidos e líquidos) e 

possibilitou a desestabilização dos sítios, pela infiltração de águas das chuvas 

e servidas lançadas diretamente nos solos e pela presença de fossas de 

esgoto sanitário e ausência das redes gerais de água e esgoto.  

Esse quadro geral é indutor da erosão do solo, movimentos de 

massa, escorregamentos de encostas, poluição e assoreamento dos corpos 

d’água. 

Dentre os principais focos de degradação presentes na área em 

estudo destacam-se: 

- aceleração dos processos erosivos das vertentes devido aos 

desmatamentos, terraplenagens com grandes movimentos de terra, 

exposição do solo pela retirada da cobertura vegetal, infiltração de 

águas servidas e de chuvas lançadas ao solo sem proteção vegetal e 

predominância de esgotamento sanitário por fossa; 

- incrementos aos processos de assoreamento e degradação dos leitos 

e margens dos corpos d’água pela contribuição  dos processos 

erosivos não controlados, agravados pela remoção da vegetação ciliar 

de proteção a esses corpos d’água, e ocupação dessas áreas; 

- poluição dos corpos d’água (superficiais e subterrâneos) por carga 

difusa, pela disposição final de resíduos sólidos, efluentes domésticos, 

dejetos humanos, entre outros, nas encostas dos morros, possibilitando 

que sejam levados abaixo e depositados nas margens e nos leitos dos 

corpos d’água através de escorregamentos de vertentes, movimentos 

de massa e/ou águas das chuvas. 

As maiores evidências de que há um processo de degradação na 

área de estudo são: a supressão de trechos dos corpos d’água perenes e 

intermitentes (Figura 4.47), identificada na fotointerpretação de 2000; e o 

aparecimento da classe de uso “represamento de água” a partir do ano de 

1997,   como resultado das formas indiscriminadas de produção e ocupação do 

espaço (Figura 4.48). 
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Figura 4.47- Supressão de corpo d’água (Arquivo pessoal, junho/2002) 

 

 

 
Figura 4.48- Represamento de água com regeneração da vegetação no entorno (Arquivo 

pessoal, junho/2002)  
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4.4.3- Risco a Escorregamento de Encosta da Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Rancho Alegre (Figura 4.49) 

Por ocasião do fechamento desse trabalho, essa carta elaborada por 

Marcelo de Oliveira Latuf em estágio no INPE – Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, a partir dos dados digitais de “declividade”, “unidades geotécnicas” e 

“uso e cobertura vegetal natural das terras para os anos de 1962, 1977, 1988, 

1997 e 2000”, relativos à Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre, 

cedidos pelo presente trabalho, foi publicada (dez/2003), tornando-se acessível 

para complementação, ou ao menos confirmação numérica, do que tem sido 

observado e analisado com relação à área de estudo. 

Essa carta de risco a escorregamento de encostas, com relação 

apenas ao “uso e cobertura vegetal natural das terras para o ano de 2000”, 

gerou a seguinte distribuição por classe de risco a escorregamento: 

- 0,046km² (2,43%) de áreas de Baixíssimo Risco 

- 0,256km² (13,48%)de áreas de Baixo Risco 

- 0,757km² (40,05%) de áreas de Médio Risco 

- 0,819km² (43,33%) de áreas de Alto Risco 

- 0,0132km² (0,71%) de áreas de Altíssimo Risco 

Com relação a esses dados, percebe-se que 44,04% da área de 

estudo ocupada no ano de 2000 apresenta alto ou altíssimo risco a 

escorregamento de encosta.  

Ao cruzar os planos de informação de “declividade” e “unidades 

geotécnicas” com toda a série temporal de “usos e coberturas vegetais naturais 

das terras” (para os anos de 1962, 1977, 1988, 1997 e 2000), observa-se  que 

em 1988 iniciava-se a expansão da ocupação urbana às áreas de “alto risco” a 

escorregamentos, com uma ocupação de 0,0027km² (0,14% da área total da 

bacia) dessas áreas pela classe de uso “ocupação urbana”, sendo que em 

2000 passa para 0,0765km² (4,05% da área total da bacia), isto é, a ocupação 

dessas áreas cresceu 2792,86% em 12 anos 

Através da identificação dessas áreas de risco, demonstra-se a 

situação problemática e de vulnerabilidade física da área relativa à pesquisa,  
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evidenciadas por suas características naturais e pela forma como foi ocupada, 

qualificando um quadro importante que traz conseqüências não só à própria 

população, mas também à cidade como um todo. 

 Sintetizando-se portanto a fundamentação teórica acerca dos 

processos de movimentos de massa, erosão do solo e escorregamentos em 

encostas, percebe-se que o impacto da erosão nos recursos hídricos 

manifestam-se através de assoreamento e poluição dos corpos d’água 

superficiais e subterrâneos. Os processos erosivos e o assoreamento trazem, 

como um de seus efeitos imediatos, além de maior freqüência e intensidade de 

enchentes e alterações ecológicas que afetam a fauna e a flora, a perda de 

capacidade de produção nos mananciais e de armazenamento de água de 

reservatórios, gerando sérios problemas de abastecimento regional. 

Dentre as principais causas do desencadeamento e evolução 

desses processos do meio físico destacam-se: o traçado inadequado do 

sistema viário, freqüentemente agravado pela falta de pavimentação, guias, 

sarjetas, calçamento, arborização; a deficiência do sistema de drenagem de 

águas pluviais e servidas; a ineficiência dos equipamentos urbanos públicos, 

principalmente esgotamento sanitário e coleta de lixo; e a expansão urbana 

descontrolada, com implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais em 

locais não apropriados (ou mesmo ilegais), sem efetiva presença/fiscalização 

do poder público. 
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4.5- RELFEXÕES  
Segundo Villaça (1978), o homem, no exercício de suas diversas 

atividades (econômicas ou não), utiliza-se diretamente da terra como apoio 

físico, uma vez que o exercício dessas atividades exige a introdução de 

melhoramentos sobre a terra. Há, portanto, uma íntima correlação entre as 

atividades humanas e os melhoramentos que o homem necessita introduzir 

sobre a terra. As atividades constituem pois o componente sócio-econômico do 

planejamento urbano, enquanto os melhoramentos delas decorrentes  (que em 

seu conjunto constituem a cidade como um organismo físico), constituem o 

componente físico.  

Com a industrialização, ocorre um processo de organização do 

espaço que se dá a partir da decomposição das estruturas sociais agrárias e 

do processo de migração da população para os centros urbanos (MIRANDA, 

2003), que passam a ter como elemento dominante a indústria, que organiza a 

paisagem urbana a partir da lógica capitalista (CASTELLS, 1983). 

Uma vez iniciado o processo de industrialização, portanto, a 

economia brasileira passou a ter seu movimento determinado pela dinâmica do 

capital industrial, segundo uma trajetória de expansão e crise. As 

aglomerações urbanas passaram a constituir a base e o palco das 

transformações da sociedade e da economia (MIRANDA, 2003). 

Para Villaça (1978), tendo em vista que a urbanização é 

fundamentalmente um fenômeno econômico, daí decorre que a organização 

interna das áreas urbanas reflete forças econômicas que facilitam o 

funcionamento dos sub-sistemas econômicos envolvidos. Um padrão racional 

de uso do solo desenvolve-se dentro de qualquer área urbana, espelhando os 

diferentes requisitos de várias atividades econômicas e categorias de 

residências. Uma ordem essencial está subjacente naquilo que, à primeira 

vista, pode parecer um arranjo acidental de usos do solo. Dentro das áreas 

urbanas, as pessoas e bens precisam mover-se rápida, econômica e 

confortavelmente, muitas vezes ao mesmo tempo e para os mesmos lugares. 

Nos casos em que a motivação do lucro condiciona o uso do solo urbano, a 
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variedade de padrões de comportamento do mercado imobiliário tende a 

produzir, em seu conjunto, padrões de uso economicamente motivados.  

Em todos os casos, acrescenta Villaça (op cit.), essas ações 

puramente econômicas deveriam ser modificadas pelo interesse público, mas 

quase nunca o são (quando o poder público não vem em seu auxílio, 

comumente visa tão somente conter os chamados exageros ou distorções do 

mecanismo de mercado, mas nunca violentá-lo ou eliminá-lo); portanto, o 

comportamento do solo, deixado totalmente livre, segue determinadas leis que, 

nas sociedades capitalistas, são principalmente as leis econômicas. 

Continuando, o autor afirma que na economia de mercado da 

cidade, a localização é a mercadoria mais importante do mercado imobiliário na 

definição e análise das normas urbanísticas. Espaço e localização estão 

portanto sujeitos às forças da oferta e da procura, e o poder público comparece 

como “agente que vem oferecer ao mercado imobiliário as pré-condições de 

que ele necessita para seu desenvolvimento”. Sendo assim, o controle do uso 

do solo tem seu poder limitado (e direcionado) pelo sistema de mercado e pela 

propriedade privada da terra.  

Para Moretti (2001), a pior situação do comportamento livre do solo 

ocorre quando áreas loteadas são vendidas pelos empreendedores, mas não 

chegam a cumprir sua função social de abrigar edificações. Os riscos 

ambientais associados a um novo núcleo são  mais relevantes quando não são 

viabilizadas rapidamente todas as obras que assegurem a proteção do meio 

físico (pavimentação, drenagem pluvial, redes de esgoto, arborização, coleta 

de lixo, entre outros), ou quando não são implantados os equipamentos e 

serviços públicos essenciais à garantia de boa condição de vida à população.  

Os problemas ambientais das cidades brasileiras, segundo Mueller 

apud  Pereira (2001), podem ser classificados em dois tipos: a degradação 

resultante dos padrões de consumo da parcela da população com renda média 

e alta, e os problemas ambientais resultantes dos padrões de vida da 

população de baixa renda, a que se refere esse estudo, estando associada 

pois à provisão inadequada dos serviços básicos de infra-estrutura. O autor 

prossegue dizendo que a deficiência mais grave dos assentamentos urbanos 
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de baixa renda é a que resulta da falta de condições adequadas de captação, 

canalização e disposição de dejetos humanos.  

Conforme observou Pereira (op cit.),  de fato, as áreas onde 

predomina a população de baixa renda nas cidades brasileiras caracterizam-se 

pela deficiência dos serviços urbanos básicos, precários sistemas sanitários e 

habitações inadequadas, na maioria das vezes em situação ilegal. Entende-se, 

portanto, que a mediação entre estruturação do espaço e degradação 

ambiental passa pelos padrões segregacionistas de uso e ocupação do solo 

decorrentes do processo de produção da cidade. 

Os trabalhadores têm como opção construir suas casas nesses 

locais destituídos de serviços e equipamentos urbanos básicos, sendo a única 

alternativa para os pobres tornarem-se proprietários de sua moradia, pois é 

para onde são atraídos pelo menor valor de mercado desses imóveis ou terra, 

com o qual podem arcar (BORGES, 2003). 

Observando-se portanto o atual processo de transformação da 

paisagem na área de estudo, constata-se que por mais restrições legais que 

possa apresentar, ela continua sendo parcelada e ocupada de forma 

indiscriminada, desconsiderando-se a legislação vigente e as derivações 

ambientais decorrentes de sua apropriação predatória. 

Deve-se salientar que as diferentes formas de parcelamento e 

ocupação do solo resultam em variadas formas de agressão ao ambiente que, 

somadas umas às outras, e à ineficiente atuação do poder público, resultam 

em um grave quadro de degradação do meio físico, em que loteamentos e 

ocupações populares – carentes, Segundo Moretti (2001), que ocorrem 

predominantemente nas áreas menos propícias, tais como vertentes de alta 

declividade ou fundos de vale, portanto áreas de menor valor comercial, que 

implicam em construção da habitação com radical transformação da paisagem. 

Essa transformação da paisagem ocorre, por exemplo, através da 

supressão da vegetação, das obras de terraplenagem com grandes 

movimentos de terra, raramente acompanhadas por obras de contenção, entre 

outras, acarretando instabilidade às construções, agravadas por problemas de 

despejo de efluentes e resíduos sólidos nos corpos d’água e no inadequado e 
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deficiente sistema viário, principalmente quando se trata  de transformações 

em área  de acentuada declividade, geotecnicamente potencialmente instável, 

conforme se apresenta a área em estudo, podendo culminar em eventos de 

risco como movimentos de massa, escorregamento de encostas e processos 

erosivos, com a perda de bens materiais e até mesmo vidas humanas.    

Além disso, a grande expansão das atividades antrópicas nas áreas 

urbanas e rurais tende a engendrar processos de contaminação das águas 

(superficiais e subterrâneas) que, pelas características do meio físico em 

questão, podem levar alguns anos para que seus efeitos sejam produzidos, 

comprometendo as gerações futuras. 

Toda essa transformação implica primordialmente na necessidade 

de aumento dos índices de cobertura dos serviços urbanos de infra-estrutura 

como captação e tratamento do sistema de esgotamento sanitário, eficiente 

coleta de lixo, que, quando ausentes ou deficientes, concorrem 

consideravelmente para a degradação do meio ambiente.   
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1- VISÃO GERAL 
Segundo Gonzales (1985), os problemas urbanos devidos à 

desqualificação ou má distribuição do espaço físico das cidades brasileiras 

manifestam-se através de seu quadro construído. Para definir esses problemas 

é preciso descobrir as formas e as condições sob as quais este “quadro” se 

desenvolve. A análise deste processo de desenvolvimento facilitará sua 

explicação. 

A autora prossegue dizendo que o físico urbano expande-se para 

atender uma demanda para uso efetivo e para reserva (especulação). Esta 

demanda expressa-se por uma população cada vez mais pobre e um 

movimento crescente na valorização dos imóveis, enfatizando as dificuldades 

de alojamento da população, dado sua renda e salários. Atendendo a essa 

demanda, o quadro se produz e reproduz, fundamentalmente, através da 

construção de infra-estrutura  (redes e vias) e/ou de edificações e benfeitorias, 

em localizações e com distribuição determinadas. Esta distribuição mantém 

sempre uma relação determinada com os tipos de atividades das populações, 

por isso o quadro resultante é sempre desigual no sentido da permanente 

confirmação de uma divisão social do espaço urbano.  

A falta de interesse dos promotores imobiliários (respaldados pela 

conveniência do poder público) em investirem na construção de imóveis 

destinados às classes menos favorecidas gera um déficit de residências 

populares no perímetro urbano legal. 

Como aconteceu com a maioria das cidades brasileiras, o processo 

de industrialização/urbanização em São José dos Campos ocorreu de forma 

acelerada e desordenada; entretanto, possui certas particularidades como 

reflexo de um conjunto de forças externas e internas (articulação poder 

público/empreendedores imobiliários) atuantes na produção e reprodução de 

seu território.  

A configuração urbana da cidade ocorreu de forma extensiva e 

periférica, levando a um comprometimento do uso da terra nas bacias 
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contribuintes, degradando paulatinamente os recursos hídricos, e o meio 

ambiente como um todo, dando vazão ao binômio pobreza urbana e exclusão 

sócio-espacial, com conseqüente exclusão dos serviços e equipamentos 

coletivos. Isto é, a exploração ambiental  e a inexistência de condições 

mínimas ambientais, socialmente necessárias à subsistência da população 

(MARCONDES, 1999). A  urbanização extrapolou os limites naturais, 

extravasando para compartimentos ambientalmente inadequados à expansão 

urbana, com altas amplitudes topográficas, recortados por densas redes de 

drenagem.  

As áreas mais desvalorizadas (dada a limitação de uso por 

legislação restritiva e baixo nível de atendimento por serviços públicos, infra-

estrutura e equipamentos) são as mais demandadas como local de moradia da 

parcela mais pobre da população pois reúnem vantagens locacionais que as 

diferenciam do restante do tecido urbano, dada a proximidade aos mercados 

de trabalho consolidados do setor secundário, num dado momento histórico, e 

mais recentemente devido à formação de novas áreas de concentração de 

atividades do terciário contemporâneo. Pelo fato de normalmente o acesso do 

traçado viário não ser muito favorável, verifica-se assim que a ocupação 

urbana de baixa renda é conduzida a esses locais por fatores associados 

principalmente à localização de mercados de oferta de mão-de-obra e aos 

baixos preços da terra. 

Como afirma Campos Filho (1992), a elevação constante em valor 

dos preços das áreas de melhor localização gera uma super demanda de 

população pobre para as periferias urbanas que, passando a ser inacessíveis a 

seus próprios moradores, transferem-se para locais cada vez mais afastados 

dos centros privilegiados, espalhando demasiadamente a cidade. 

O crescimento disperso do tecido urbano, efetivado pelo processo 

de pauperização/periferização da habitação de baixa renda foi agravado pela 

“ocupação clandestina” em áreas rurais ou de expansão urbana que, 

inicialmente, passaram a ser subdivididas ilegalmente em pequenos lotes 

urbanos, sem as mínimas condições de infra-estrutura  e equipamentos 
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públicos, passando sua população a exigir do poder público o reconhecimento 

de sua existência.  

Confirmando esse quadro, Campos Filho (op cit.) diz que a 

expansão cada vez mais rápida da cidade provoca uma demanda muito grande 

de investimentos resultando em insuficiência de recursos, cuja distribuição se 

dá primordialmente nas áreas em que é maior a concentração de renda, 

deixando deficientes os locais pobres, desequilibrando a distribuição de 

serviços e equipamentos urbanos entre as várias classes e grupos sociais, 

acirrando o processo de segregação urbana. 

Miranda (2003) afirma que não há portanto conexão entre a 

presença do planejamento e o grau de exclusão territorial das cidades, 

contrariamente ao conhecimento convencional de que o problema brasileiro é a 

falta de planejamento ou de leis (acréscimo próprio). Eles existem, porém têm 

sido praticados de forma parcial e interesseira. 

Nesse trabalho, foi analisado o processo de apropriação ilegal do 

espaço em uma Área de Preservação Ambiental, por uma população de baixa 

renda excluída do perímetro urbano legal da Cidade de São José dos Campos, 

sem efetiva ação do poder público (ora por estar atrelado à interesses privados, 

ora pela falta de fiscalização), carente de eficiente sistema de infra-estrutura 

básica como esgotamento sanitário e coleta de lixo que, associados à 

ocupação do solo em áreas de topografia irregular acentuada e margens e 

cabeceiras de corpos d'água, concorreram para o desencadeamento de 

processos do meio físico como movimentos de massa, escorregamentos de 

encostas, processos erosivos, assoreamento e contaminação dos corpos 

d’água superficiais e subterrâneos.  

Conforme observou Pereira (2001) as razões da apropriação ilegal 

da terra decorrem do baixo rendimento econômico de grande parte da 

população urbana e sua conseqüente dificuldade em adquirir propriedades no 

mercado imobiliário formal, vendo-se excluída de áreas legais, uma vez que à 

regularidade urbanística estão associados segurança do meio físico e acesso 

aos serviços e equipamentos urbanos, portanto, preços mais elevados. 
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Por este estudo, foi possível entender o comportamento da 

antropização na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Rancho Alegre, um importante 

manancial de contribuição da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

relacionando-se os parâmetros delimitadores e restritivos do meio físico como 

importantes elementos a serem considerados no processo de percepção da 

dinâmica da expansão urbana. 

Sua apropriação revelou problemas de considerável gravidade, 

conforme observou Bitar (1995), originados da “quase” completa 

desconsideração dos fatores fisiográficos do meio, ignorando suas reais 

potencialidades e limitações, acabando por determinar a ocupação inadequada 

de áreas extremamente problemáticas como nascentes e margens de corpos 

d’água, encostas de elevada declividade, entre outros.  

Nesse contexto, constatou-se a presença ilegal das classes de uso 

“ocupação urbana”, “campo antrópico” e “solo exposto” em áreas de 

preservação permanente (conforme Lei Federal 4771/65) ou de declividade 

acima de 30% (conforme Lei Federal 6766/79 e Lei Municipal 165/97), em 

44,34% e 24,06% dessas áreas respectivamente, isto é, locais legalmente 

protegidos e determinados impróprios à antropização, gerando um grave 

quadro de degradação à bacia como um todo. 

O foco da problemática da área de estudo, portanto, está 

relacionado principalmente ao assentamento de população de baixa renda 

nessas áreas, agravado pela ineficiência e/ou ausência de equipamentos 

urbanos de infra-estrutura, respaldados pela ineficiência/falta de interesse do 

poder público, mesmo tendo a Constituição Federal de 1988 representado um 

marco no planejamento urbano, ao considerar a necessidade de envolvimento 

da instância local na resolução dos problemas, atribuindo ao poder público 

municipal a exclusividade da competência de promoção ao desenvolvimento 

urbano e do ordenamento do território, por meio do planejamento e do controle 

do uso, parcelamento e ocupação do solo. 

Gonzales (1985)  afirma que atentando-se para o papel fundamental 

desempenhado pelo poder público nos processos espaciais urbanos, seja 

diretamente através da produção e distribuição de bens e serviços de natureza 
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coletiva, seja indiretamente através dos códigos urbanísticos, fica explícito seu 

envolvimento no processo de geração de rendas fundiárias e portanto da 

acumulação de capital. Através de suas políticas urbanas, o poder público está 

apenas exercendo seu papel na cena urbana: manter a segregação, que é 

funcional, e além disso garantir os modos pelos quais a ordem urbana se 

expande. Inexiste assim a neutralidade e o caráter arbitral do comportamento 

do setor público. Em todas as fases da configuração espacial urbana, portanto, 

são os interesses específicos dos diferentes setores do capital que deverão ser 

analisados para o entendimento do processo de localização habitacional da 

cidade. 

Conforme observou Pereira (2001), a relação entre pobreza e 

degradação ambiental caracteriza o espaço produzido dentro da lógica 

capitalista, baseado na maximização do lucro gerado pelo solo e na exigência 

de uma renda mínima para o acesso a esse solo, tornando a exclusão social 

estrutural, em que a população de maior renda beneficia-se do processo de 

produção e evolução da cidade, enquanto os pobres permanecem às margens, 

por não disporem de recursos financeiros que permitam sua inserção nesse 

processo. Assim, isto concorre para um tipo de degradação ambiental 

resultante da ocupação de áreas não favoráveis ao assentamento urbano e da 

provisão inadequada de assistência de serviços e equipamentos urbanos 

públicos às populações pobres em expansão nas aglomerações urbanas, 

relacionando portanto, conforme sugeriu Catunda (2000), a maior parte dos 

problemas ambientais mais à forma do que à escala de ocupação.   

Deve haver portanto uma mudança de consciência do poder público, 

para que haja melhora nas condições de vida da população pobre, que também 

é cidadã, podendo-se minimizar o caótico quadro apresentado através do 

conhecimento do grau dos processos de antropização e da abrangência de seu 

impacto no meio ambiente, e o prognóstico quantitativo  de sua evolução, com 

base na definição da suscetibilidade dos terrenos, sendo imprescindível a 

definição de ações governamentais como estabelecimento de prioridades para 

as áreas de aplicação de investimentos em obras corretivas, orientação à 

expansão urbana, definição das adequações necessárias à implantação de 
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obras viárias em áreas de alta suscetibilidade a processos erosivos, e outras. 

Os estudos permitem afirmar que, na origem, os processos de degradação 

urbanos, especialmente em áreas de periferia, estão associados à falta de 

adequado planejamento que considere as particularidades do meio físico, e/ou 

(principalmente) fiscalização, e às condições sociais e econômicas das 

tendências de desenvolvimento da área urbana. 

Concluindo, Moretti (2001) afirma que, paralelo às ações de controle 

da expansão urbana e de estímulo ao uso de lotes e edifícios já existentes, é 

necessária uma ação contundente de qualificação dos bairros periféricos, que 

não se pode limitar à simples implantação parcial, gradativa e descoordenada 

de obras de infra-estrutura. Os planos locais devem incluir programas e 

projetos integrados de recuperação e qualificação, sendo esta uma iniciativa 

que deve incluir a valorização do patrimônio ambiental e a implantação e 

manutenção de equipamentos públicos – usualmente e comprovadamente 

escassos nessas áreas.  

Deve-se, para tanto, investir na formação de um poder local com 

significativa participação e representatividade popular, com amplo 

conhecimento da realidade local e das formas de sua superação, bem  como 

dos instrumentos de ação junto ao poder público (DOWBOR, 1994). 

A existência da lei não garante sua aplicação. Torna-se necessário a 

socialização de seu conhecimento e a efetiva participação popular. Segundo 

Silva e Melão apud Leal (1995), “é através do exercício dos direitos de 

cidadania que  se abre um horizonte para superar os termos da relação caos 

urbano/desastre ambiental”. Não se pode aceitar e permitir que o destino das 

cidades e da própria população sejam decididos sem a participação popular. 

 
5.2- METODOLOGIA APLICADA  

A bibliografia adotada para dar fundamento teórico ao estudo e 

principalmente conhecimento e intimidade com o tema em questão, mostrou-se 

imprescindível na associação de fatores como industrialização ↔ apropriação 

do espaço ↔  especulação imobiliária / poder público / legislação ↔ 
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segregação sócio-espacial ↔ produção e reprodução do espaço ↔ 

degradação do meio físico. 

A metodologia de elaboração deste estudo mostrou-se eficiente, 

sobretudo no que se refere à evolução temporal da paisagem, que graças ao 

mapeamento do uso e cobertura vegetal natural das terras, por um período de 

38 anos (1962, 1977, 1988, 1997 e 2000), através de técnicas de 

fotointerpretação, pôde eficientemente explicitar a dinâmica na evolução dessa 

paisagem, e sua relação com o contexto regional. 

O uso das geotecnologias como ferramentas auxiliares em ações de 

estudo/planejamento urbano confirmou-se fundamental para a percepção da 

dinâmica espacial e evolutiva da paisagem, e para subsidiar projetos e 

propostas de correção e controle da situação. 

As visitas a campo e as entrevistas à população local também de 

muito valeram para aproximação da teoria às reais necessidades da população 

local, bem como para identificar os diferentes fatores de desencadeamento dos 

processos de degradação do meio físico. 
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