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RESUMO 

 
Esse trabalho estabelece uma metodologia que identifica as áreas de 

fragilidade ambiental, no tocante a ocorrência de processos de erosão, dentro do 

perímetro urbano do município de São José dos Campos-SP, de forma a fornecer 

subsídios concretos ao poder público municipal na aprovação de empreendimentos 

imobiliários. A metodologia foi elaborada e aplicada tomando-se como base o bairro 

Urbanova, para o qual haviam sido aprovados cerca de 12 loteamentos residenciais 

de alto-padrão e que a priori era considerado de interesse ambiental e também a 

partir de uma base de dados totalmente acessível à comunidade e principalmente ao 

Poder Público. A metodologia foi viabilizada através do uso das Geotecnologias 

mostrando-se bastante satisfatória ao constatar-se que 85% da área é considerada 

de média/alta fragilidade ambiental e que obviamente necessitam, em parte, ser 

preservadas e conservadas e em outras de medidas conservacionistas complexas 

para a implantação de qualquer empreendimento, sobretudo loteamentos 

residenciais que exigem para a sua implantação, grande movimentação e exposição 

de materiais inconsolidados, facilitando o surgimento ou agravamento de processos 

de erosão. 

 

Palavras chave: degradação ambiental, fragilidade ambiental, risco a erosão, 

crescimento urbano, geotecnologias, uso da terra, planejamento urbano. 



 

ABSTRACT 

 

This work establishes a methodology to identify areas of environmental fragility inside  

São José dos Campos-SP urban area, which occurs erosive processes, in order to 

give concrete subsidies to the municipality in settlements approval. The methodology 

was elaborated and applied from a total accessible database to the community and 

the public power in Urbanova quarter, for which had been approved 12 residential 

settlements and a priori was considered of ambiental interest. The methodology was 

made possible through the Geotechnologies revealing sufficiently satisfactory when 

evidencing that 85% of the area are considered of medium/high environmental 

fragility and obviously needs, in part, being preserved and conserved and in other 

complexes conservationists measures for any enterprise implantation over all 

residential land divisions that demands for its implantation huge land movement and 

exposition of soil, facilitating the sprouting or aggravation of erosive processes. 

 

Keywords: environmental degradation, environmental fragility, erosion risk, urban 

growth, geotechnologies, land-use, urban planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Generalidades 

Torna-se cada vez mais presente e visível no cotidiano das cidades brasileiras 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, refletindo em uma maior 

degradação da qualidade ambiental urbana. Por outro lado, as conseqüências 

problemáticas da modernidade e da dinâmica capitalista no espaço urbano vêm 

despertando, nos diferentes segmentos da sociedade, à medida que esta sente as 

mazelas advindas pelo uso irracional dos recursos naturais, uma crescente 

preocupação acerca da questão ambiental. 

Os problemas ambientais no Brasil estão relacionados ao complexo quadro de 

crise geral e a falta de políticas públicas adequadas quanto ao planejamento da 

utilização racional dos recursos naturais, o qual tem gerado uma utilização irracional 

e na maioria das vezes com perdas irreversíveis.  

Ao longo das últimas décadas, tem-se verificado que a deterioração física é 

uma realidade constante nas bacias hidrográficas do Brasil. Como conseqüência a 

esta deterioração acelerada, temos erosões, enchentes, escorregamentos e outros 

desastres ambientais, que muito preocupam quem vive nessas situações.  

Portanto a bacia hidrográfica como unidade natural integradora destes 

processos ambientais e, como receptora dos impactos ambientais decorrentes das 

ações antrópicas, pode e deve ser objeto de pesquisas e programas de medidas 

mitigadoras visando a compreensão dos mecanismos do seu funcionamento e 

preservação, mas principalmente estar integrada ao planejamento urbano para 

futuras ações de expansão urbana tendo em vista a rapidez e a intensidade destes 

processos degradadores. 

Uma das mais importantes funções do estudo do meio físico em bacias 

hidrográficas é a de gerar informações relevantes para o planejamento urbano. As 

feições topográficas e os processos morfogenéticos atuantes em uma área possuem 

papel relevante para as classes de uso do solo, obras viárias, exploração dos 

recursos naturais, lazer e turismo, como também o reconhecimento de áreas de 

risco. O conhecimento das potencialidades geomorfológicas inserem-se, portanto, no 
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diagnóstico das condições ambientais, contribuindo para orientar a alocação e o 

assentamento das atividades humanas. Atualmente, a análise geoambiental de 

bacias hidrográficas é um bom exemplo de manejo dos recursos naturais, pois sua 

caracterização nos leva a estudo da interação entre diversos ecossistemas. 

Naturalmente esses sistemas estariam em condições de estabilidade, ou 

melhor, de equilíbrio, mas a intervenção humana causa alterações, que resultam em 

processos não usuais no sistema, ou seja, os impactos ambientais. 

Esta tendência à estabilidade chama-se homeostasia, que para Odum (1988) 

seria o termo empregado para significar a tendência dos sistemas biológicos 

resistirem a mudanças e permanecerem em estado de equilíbrio. 

Ainda para este autor o nível de estabilidade dos sistemas é variável e 

depende muito dos fatores do ambiente além da eficiência dos controles internos, 

existindo assim duas formas de estabilidade: a estabilidade de resistência que seria 

a capacidade de se manter estável diante do estresse e a estabilidade de 

elasticidade entendida como a capacidade de se recuperar rapidamente. 

 Diante dessa situação, faz-se necessário desenvolver um conhecimento sobre 

os elementos componentes desse sistema e perceber a significância dos estudos 

geoambientais e seu inter-relacionamento com outros elementos do sistema 

ambiental. Na realidade, tais estudos consistem no processo de predizer e avaliar os 

impactos da urbanização sobre condições naturais e delinear os procedimentos a 

serem utilizados preventivamente para mitigar ou evitar tais efeitos. Deste modo, 

torna-se imprescindível estudos multidisciplinares do meio físico para subsidiar um 

ordenamento na ocupação das terras. 

 

Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é estabelecer uma metodologia que possa 

identificar as áreas de fragilidade ambiental, no perímetro urbano do município de 

São José dos Campos-SP, de forma a dar subsídios ao poder público municipal na 

aprovação de empreendimentos. 

A metodologia foi elaborada e aplicada tomando-se como base o bairro 

Urbanova, região Oeste da cidade de São José dos Campos, sendo viabilizada 
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através do uso das Geotecnologias e da identificação de fatores do meio físico 

limitantes ao crescimento urbano. 

Especificamente as seguintes metas foram realizadas: 

1. Estruturar um banco de dados geográfico, em escala 1:10.000, adequado à 

elaboração de estudos ambientais; 

2. Realizar levantamento da base de dados do meio físico utilizando-se de 

dados multifontes (cartas topográficas, imagens aéreas e orbitais e dados 

de campo) como subsídios à elaboração dos mapas temáticos; 

3. Elaborar uma metodologia simples para a espacialização das áreas de 

fragilidade ambiental da região. 

4. Analisar a dinâmica de uso e cobertura vegetal natural das terras da área de 

estudo, por meio de um estudo multitemporal a respeito da evolução e 

comportamento das áreas urbanas periféricas; 

5. Identificar os aspectos do meio físico da área estudo e a correlação  entre 

os tipos atuais e futuros de uso e ocupação das terras, a fim de identificar 

os impactos ambientais potenciais; 

6. Avaliar os principais fatores que podem contribuir para o aumento dos 

impactos negativos sobre a paisagem local; 

7. Identificar áreas de fragilidade ambiental para conservação e preservação, a 

partir da análise dos resultados obtidos. 
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Justificativa 

A cidade é uma estrutura heterogênea em constante mutação, ou seja, é o 

reflexo de uma série de processos dinâmicos cuja dimensão espacial suscita 

questões a respeito das relações entre os homens, o espaço e a natureza, que 

obviamente está contida no espaço, mas que aqui ocupa um plano a parte. 

Como mencionado anteriormente, temos muito mais da metade da população 

mundial morando em cidades e desta forma torna-se comum admitir o caos citadino 

como uma característica intrínseca ás grandes cidades, sobretudo as brasileiras. Na 

verdade, segundo Ferreira (2003), o grande desequilíbrio social presente nas 

grandes cidades brasileiras é resultado da relação entre a condição subdesenvolvida 

do país e a natureza da aglomeração urbana, que por sua vez reflete, espacial e 

territorialmente os desajustes histórico-estruturais da sociedade. 

Esse quadro nada mais é do que um processo de urbanização desigual que se 

deve à uma matriz de industrialização tardia da periferia mundial, que provocou um 

inchaço dos grandes centros urbanos. Crescimento industrial esse que teve como 

condição a manutenção do baixo padrão de vida da mão-de-obra, através da 

precariedade das habitações, infra-estrutura e equipamentos urbanos, fruto da 

aliança dos interesses da burguesia nacional e do capital estrangeiro. 

Para Ferreira (2003, p.2): 

...”enquanto as periferias urbanas expandiam seus limites, sempre 

desprovidas dos serviços essenciais, para receber o enorme contingente 

populacional de migrantes rurais ao longo dos anos 60 e 70, o mercado 

formal urbano se restringia a uma parcela das cidades que atendias as 

classes mais favorecidas, deixando em seu interior grande quantidade de 

terrenos vazios, na especulação por uma futura valorização imobiliária. 

Paradoxalmente, esse espraiamento periférico da cidade industrial 

brasileira se dava pela ação deliberada do Estado, que estimulava, em 

especial no período militar, soluções habitacionais de baixo custo nas 

periferias, por serem adequadas ao modelo do capitalismo brasileiro, 

mantendo baixos valores de reprodução de força de trabalho.” 

Como resultado de tudo isso tem-se, nas cidades brasileiras, um quadro de 

absoluta segregação e exclusão. No entanto as políticas públicas, que deveriam 

atender aos interesses da população como todo, e principalmente solucionar ou ao 
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menos minimizar a problemática urbana, diminuindo assim o abismo social existente 

entres as diferentes classes sociais, destinam-se, na maioria as regiões mais 

favorecidas da cidade, verificando-se assim eixos bem distintos de desenvolvimento 

e crescimento das diferentes classes sociais (VILLAÇA, 1998). 

Desta maneira, Villaça (op cit., p142) descreve a segregação como “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”. 

Na cidade de São José dos Campos esse processo não foi e não é diferente. O 

processo de industrialização da cidade, a partir das década de 1950, estabeleceu 

novos fluxos de relações intra-urbanas, resultando em formas específicas de ocupar 

o território no seu centro, como em todo núcleo urbano, mas principalmente na 

periferia.  

As áreas urbanas periféricas do município, em sua grande maioria, até então 

se caracterizavam por áreas altamente segregadas que abrigavam apenas a 

população de baixa renda, ou seja, a população excluída, refletindo, dessa maneira, 

as ações e políticas do poder público. 

Numa outra perspectiva, o crescimento periférico dos condomínios fechados de 

alto padrão apresenta-se como uma nova realidade na dinâmica intra-urbana da 

atual conjuntura brasileira, sobretudo com o aumento dos aparatos de segurança e 

exclusão existentes nestes “feudos”, o que evidencia uma sociedade cada vez mais 

socialmente segregada. 

No caso particular do município de São José dos Campos, temos os vetores de 

crescimento das diferentes classes sociais bem definidos, evidenciados 

principalmente pelos planos e ações do poder público, bem como pela concentração 

e padrão dos novos empreendimentos nas diferentes regiões da cidade. 

As regiões Sul e Leste da cidade de São José dos Campos passaram, a partir 

da década de 1950, por um longo período de crescimento acelerado e desordenado 

devido ao advento da Industrialização e a instalação dos setores petroquímico e 

aeroespacial, os quais transformaram a cidade num pólo tecno-científico e inserida 

no mundo globalizado. Estas duas regiões da cidade constituem hoje as duas 

regiões mais populosas e concentram, por sua vez, os maiores bolsões de pobreza 

do município. 
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Já a região Oeste experimenta, atualmente, um processo inicial de expansão 

periférica de condomínios de alto padrão, resultantes das relações dialéticas entre 

as condições do meio físico e a urbanização, os processos e as estruturas sociais e 

também as formas e funções urbanas, enquanto espaço geográfico. 

É fato a aprovação ou o processo final de aprovação de tais tipos de 

parcelamento do solo, junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

(PMSJC), principalmente, cujos condicionantes do meio físico não são favoráveis à 

tal tipo de ocupação. Segundo rápida análise sobre o relatório, acerca da Carta 

Geotécnica do município (IPT, 1996), as áreas encontram-se em terrenos com alta 

suscetibilidade à erosão laminar, em sulcos, ravinas e até voçorocas; desagregação 

superficial; movimentos de massa e obviamente assoreamento e sedimentação dos 

corpos d’água, que são inúmeros nas regiões.  

Não buscamos aqui uma discussão mais profunda acerca do processo de 

segregação sócio-espacial e conseqüentemente da configuração da malha intra-

urbana da cidade de São José dos Campos, mas apenas a constatação de uma 

realidade vigente no município, afim de embasar o objetivo principal do estudo que é 

a proposição de uma metodologia de análise para o diagnóstico da situação real em 

que se encontram os recursos naturais da área de estudo, que passa a ser um 

laboratório  necessário para a aplicação desta metodologia e assim identificar as 

áreas destinadas à preservação e conservação, visando um monitoramento dos 

recursos naturais e principalmente servir como um instrumento para o processo de 

aprovação de qualquer tipo de parcelamento do solo no município. 
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CAPÍTULO I 
 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

1.1  Urbanização: mudanças na dinâmica da paisagem 

A partir da década de 1950, a formação das cidades brasileiras vem 

constituindo um cenário de contrastes típico das grandes cidades do Terceiro 

Mundo. A maneira como se deu a criação da maioria dos municípios brasileiros 

acabou sobrepujando os modelos de organização do território e gestão urbana 

tradicionalmente utilizados, mostrando-se completamente inadequados. O resultado 

é o que vemos hoje: cidades sem infra-estrutura e disponibilidade de serviços 

urbanos capazes de comportar o crescimento provocado pelo contingente 

populacional que migrou para as cidades, evidenciando o resultado da ineficácia do 

planejamento urbano no Brasil 

A urbanização, um processo mundial e irreversível, promove uma produção 

espacial cada vez mais extensa e articulada na perspectiva dos espaços construídos 

em detrimento dos espaços naturais, que vem sendo reduzidos e fragmentados com 

conseqüente perda do seu valor ecológico enquanto sistemas de sustentação da 

vida no planeta (SANTOS, 1991). 

Entre as décadas de 1950 e 1990, a parcela da população brasileira que vivia 

em cidades saltou de 36% para 75%, sendo que em 1991, nove regiões 

metropolitanas possuíam mais de 1 milhão de habitantes cada (IBGE, 2000). Não 

obstante os evidentes desequilíbrios ambientais decorrentes desse processo, os 

espaços urbanos não receberam, na mesma proporção, a devida atenção por parte 

dos governantes. 

O rápido processo de urbanização e crescimento das cidades na segunda 

metade do século XX foi responsável por mudanças significativas na fisionomia do 

planeta. Isto porque as cidades, embora concentrem muitas de suas atividades em 

espaços reduzidos, cerca de 1 a 5% da superfície terrestre, necessitam de áreas 

além dos seus limites para a produção de alimentos, extração de matérias primas, 
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disposição dos resíduos gerados e construção de vias de acesso que possibilitem o 

intercâmbio de pessoas, mercadorias, serviços e informações (FRANCO, 2000). 

Nesse sentido, Franco (op cit.), considera a urbanização o impacto máximo da 

atuação humana sobre sua própria organização na superfície terrestre e na 

deterioração do ambiente, dada a ausência de critérios sócioambientais na 

organização e distribuição espacial da população. Estas, ditadas freqüentemente por 

uma tendência desenvolvimentista centrada na produção máxima com a maior 

rentabilidade possível, relacionando-se com a tendência de desenvolvimento dos 

sistemas naturais. 

Assim, nas ações de apropriação da natureza para a implantação e/ou 

expansão das áreas urbanizadas são introduzidas alterações que modificam estes 

sistemas, resultando na maioria das vezes em comprometimentos da sua 

capacidade de suporte e até mesmo no rompimento de tais sistemas, levando, 

conseqüentemente, à sua degradação com consideráveis perdas sócio-econômicas 

e culturais. Os grandes assentamentos urbanos concentram também os maiores 

problemas ambientais, tais como poluição do ar, hídrica, degradação dos solos; 

destruição dos recursos naturais; desintegração social; desemprego; perda de 

identidade cultural e de produtividade econômica. Muitas vezes, ou na maioria das 

vezes, a forma de ocupação do solo urbano mas principalmente o gerenciamento de 

áreas de risco deixam de ser tratados pelo público com a prioridade necessária. 

Nos grandes centros urbanos do país, sobretudo aqueles com grande 

concentração industrial e consequentemente um contingente habitacional 

proporcional, exacerbam-se os problemas de degradação ambiental e 

assentamentos em áreas de risco, muita das vezes carentes de infra-estrutura. 

Como centros de produção, essas cidades trazem diversos problemas a seus 

habitantes, provocados pelas diversas formas de impactos ambientais que 

apresentam, como o caso do município de São José dos Campos. 

Estes impactos ambientais, associados ao processo de ocupação urbana, 

principalmente em áreas de interesse ambiental, agravaram-se ainda mais no último 

século, principalmente pela precariedade na implantação de novos assentamentos 

urbanos. No atual estágio de degradação que se encontram as cidades brasileiras, 

todo novo processo de ocupação significa um impacto ambiental, ou melhor, um 

risco ambiental. (MORETTI, 2000). 
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Apesar dessa intensa degradação sócioambiental, digamos assim, observada 

nos centros urbanos, conseqüência direta da interferência antrópica no uso e 

ocupação indiscriminado do meio físico, o homem ainda alimenta a ilusão de poder 

negligenciar as restrições fisiográficas impostas pelas diversas localidades, 

acreditando que com artifícios tecnológicos poderá reproduzir os mecanismos de 

equilíbrio das paisagens devastadas (MASCARÓ, 2003). 

De fato as atuais tecnologias permitem uma liberação quase total, num primeiro 

momento, das limitações geomorfológicas do espaço por ocasião da implantação 

das cidades, que envolve um complexo conjunto de modificações diretas e indiretas 

sobre o meio natural. Entretanto o meio físico-biótico mesmo modificado em suas 

características e mecanismos naturais persiste interagindo e condicionando grande 

parte das alterações ambientais, comportando-se de forma freqüentemente intensa e 

agressiva em resposta aos abusos sofridos por seus componentes, haja vista as 

recentes tragédias envolvendo fenômenos climáticos no Brasil e no mundo. 

Para a maioria dos pesquisadores, apesar de haver um aquecimento em um 

ciclo longo e característico do planeta, ele nunca teve a intensidade verificada nas 

últimas décadas, indicando que a participação humana lançando os gases pode ter 

agravado a situação. Por outro lado existem os que indicam a civilização do 

combustível fóssil como a culpada por todas estas transformações, tendo a 

Revolução Industrial como um marco fundamental na história da Humanidade, a 

partir da qual se passou a consumir inicialmente carvão mineral e depois petróleo 

em larga escala a ponto de afetar a dinâmica climática do planeta (RIBEIRO, 2002). 

Este debate ainda não possui uma posição definitiva, mas é cada vez maior a 

lista dos adeptos de que a participação humana é relevante. Por isso o princípio da 

precaução foi sugerido e aplicado na Convenção sobre Mudanças Climáticas. 

Mesmo os que acreditam que o aquecimento global tem causas apenas naturais 

concordam que é preciso evitar o aumento de gases que intensificam o efeito-estufa 

na atmosfera o que pode evitar a aceleração da elevação da temperatura. 

Dessa forma, estas modificações cada vez mais profundas e extensas nas 

paisagens naturais, alterando-as de forma, muitas vezes, irreversível, faz do próprio 

homem a vítima potencial da degradação ambiental. Sobre esses aspectos SANTOS 

(1991) observa ser o espaço do homem cada vez mais um espaço 

instrumentalizado, culturizado, tecnificado e trabalhado segundo os ditames da 
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ciência, num quadro onde as condições ambientais são ultrajadas com agravo à 

saúde física e mental das populações. 

A maneira indiscriminada com que se destrói ou se constrói o espaço é o 

reflexo do desprezo para com a natureza diante da qual não existe a idéia de 

respeito, mas o interesse em adaptá-la àquilo que assegurará o desenvolvimento. 

Assim é que nos processos de ocupação urbana, ditada pelo imediatismo da 

exploração econômica, o binômio destruição e construção é privilegiado sob 

quaisquer instâncias, num processo de desconstrução espacial alienado, 

desnecessário e abusivo, com a substituição freqüente de ecossistemas importantes 

por áreas que constituirão, futuramente, espaços-problema no contexto das cidades. 

As irracionalidades sobre o solo assim configuradas destroem referências com a 

natureza e homogeinizam a fisionomia dos lugares, pois para que o espaço entre no 

circuito das trocas ele deve ser modificado em seus particularismos morfológicos e 

culturais, tornando-se conversível para se dobrar às exigências estratégicas que lhe 

dizem respeito.  

Como resultado dessa urbanização intensiva e indiscriminada, envolvendo a 

aplicação de modelos urbanísticos transplantados de outras realidades na 

padronização dos diversos lugares, tem-se a perda de referenciais naturais e 

histórico-culturais relativos à identidade dos lugares. Esse fator provoca a perda do 

vínculo cultural e histórico com o ambiente e leva à deterioração da própria condição 

humana, impossibilitando o estabelecimento de relações harmoniosas entre 

natureza, cultura e sociedade. 

As áreas urbanas em expansão, sobretudo com a falta de um planejamento 

adequado, exigem para sua implantação grande remobilização e exposição dos 

materiais inconsolidados, remoção de árvores ou vegetação, cortes em barrancos e 

encostas, agravando ainda mais o processo de degradação ambiental, sobretudo o 

processo de degradação do solo e conseqüentemente o surgimento de processos 

de erosião, que por sua vez acarretam uma série de outros problemas (MASCARÓ, 

2003). 

A maior ou menor intensidade destes fenômenos degradantes, desencadeados 

por uma expansão urbana predatória, dependerá da adoção de medidas 

mitigatórias, desde que o processo de parcelamento do solo urbano leve em 

consideração fatores como a declividade, o sistema natural de drenagem, condições 
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naturais de estabilidade de encostas, características geotécnicas, leis ambientais, de 

zoneamento, entre muitos outros.  

Desta maneira, faz-se necessário uma abordagem sistêmica profunda acerca 

dos possíveis fatores agravadores dos processos de impacto e degradação 

ambiental, afim de um desenho e uma gestão urbana que resultem em 

configurações com melhores desempenhos socioambientais, visando a 

sustentabilidade nas cidades. 

 

1.2  Impactos ambientais  

As cidades constituem ecossistemas diversamente estruturados e apresentam 

inter-relações complexas entre seus elementos (solo, ar, água, fauna, flora, 

construções, homem, técnica), impondo uma rápida e grande transformação do meio 

natural devido à concentração de população e atividades produtivas sobre seus 

territórios, impactando progressivamente os sistemas naturais . 

As atividades desenvolvidas pelo homem provocam alterações significativas 

nas características dos ecossistemas. Desta maneira, o Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA seria uma forma de identificar e avaliar as conseqüências da 

atividade humana, seja através de planos, políticas, projetos ou construções, por 

exemplo, sobre os meios físico, biótico e antrópico, no sentido de propor medidas 

mitigadoras para os impactos negativos, na tentativa de promover o aumento de 

seus benefícios, caso possível (MOTA, 2003). 

Para Tommasi (1994), o conceito de impacto ambiental é antropocêntrico e 

pode ser definido, então, como a alteração no meio ou em algum de seus 

componentes por determinada ação ou atividade humana, que por sua vez precisam 

ser quantificadas pois apresentam variações relativas, podendo ser positivas ou 

negativas, e uma vez ultrapassada a capacidade de resiliência de um ecossistema, 

ele entrará em processo de extinção. 

Os estudos de impacto já haviam sido definidos, no Brasil, como instrumento 

básico para avaliação de impactos em processos de implantação através da lei nº 

6.938 de 1981, que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente. Porém o 

procedimento para a execução de tais estudos foi definido apenas pela Resolução nº 

001 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 
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Nesta resolução ficou estabelecido quais atividades modificadoras do meio 

ambiente dependeriam de estudos de impacto para seu licenciamento. Dentre elas 

destacamos: 

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental 

e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à 

aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter 

supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, 

tais como: 

[...] 

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha., ou em áreas 

consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos 

órgãos municipais e estaduais competentes;  

[...] 

 

Para Franco (2000) o impacto ambiental é um dos focos de atuação do 

Planejamento Ambiental, que por sua vez pressupõe os princípios de preservação, 

recuperação e conservação que devem ser combinados para uma melhora na 

qualidade de vida humana, dentro de uma ética ecológica, levando-se sempre em 

consideração  a capacidade de suporte e o equilíbrio, a nível local e regional, dos 

ecossistemas. O princípio da preservação, também chamado de princípio da não-

ação determinada que o meio deve permanecer intocado; A recuperação aplica-se a 

áreas alteradas pela ação antrópica e que a partir de um certo momento deve ser 

adotado o princípio da não-ação, de modo a preservar e contribuir para, talvez, uma 

reversão nos processos degradatórios; e por fim a conservação que pressupõe, 

segundo palavras da autora, “utilizar sem destruir ou depredar a fonte de origem de 

alimento ou de energia”. 

Em outras palavras, o estudo para a avaliação de impacto permite a 

compreensão da relação entre a preservação, a recuperação e a conservação dos 

ecossistemas e o crescimento e desenvolvimento econômico. 

Assim, a colocação de Moretti (2000) em que toda e qualquer intervenção 

antrópica no meio ambiente, por menor que seja, é uma forma de impacto ambiental 
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potencial, deixando evidente que todas as áreas são, a priori, de relevante 

interesse/fragilidade ambiental. 

Avaliar para planejar permite que desenvolvimento econômico e qualidade de 

vida possam estar caminhando juntas, podendo-se obter um melhor planejamento 

do uso e manutenção dos recursos utilizados, haja vista que a Terra planeta é 

composta por muitos ecossistemas e ambientes com características próprias, não 

podendo haver um padrão único para o estudo. 

Conclui-se então, que a realização de um EIA para a implantação de 

loteamentos, bem como para os processos de implantação em andamento, além de 

todos os fatores referentes ao meio físico são totalmente pertinentes.  

Para Jain (1993) apud Mota (2003) a execução de um EIA é feita em quatro 

etapas, que compreendem: 

− Primeira: Completo entendimento acerca da ação proposta, ou seja, 

entender o que será feito, onde será feito, que tipos de recursos e/ou ações 

estão envolvidos  e principalmente se existem maneiras melhores, digamos 

assim, de se efetuar o mesmo propósito. 

− Segunda: Completo entendimento a respeito do meio ambiente afetado, 

implicando na identificação das características do meio que serão afetadas 

direta ou indiretamente, bem como a amplitude dos efeitos sobre o meio. 

− Terceira: Previsão de implantação da ação proposta no respectivo local e 

determinar os possíveis impactos nas características ambientais previamente 

determinadas na etapa anterior. 

− Quarta: Apresentação dos resultados do estudo, de modo que a análise 

acerca das conseqüências ambientais possa ser utilizada no processo de 

tomada de decisão. 

A preocupação acerca dos estudos de impacto ambiental existe desde fins da 

década de 1950 e início da de 1960, quando foram desenvolvidas as primeiras 

metodologias para realização de tais estudos. Em 1975, através de R. Munn, foi 

traçada a primeira versão acerca das características básicas da metodologia acerca 

de um EIA. 



 14

Os métodos hoje existentes e disponíveis para a realização de um EIA são 

resultantes da evolução de outros já existentes. Entretanto, os métodos passam a 

tornar-se cada vez mais específicos à medida que  as causas e os efeitos em 

diferentes segmentos do meio ambiente tornam-se cada vez mais específicos 

(BRAGA, 2002). 

Dentre os principais métodos de avaliação existentes, podemos citar: Método 

“Ad Hoc”; Listagens de controle; Matrizes de interação; Redes de interação; Modelos 

de simulação e Superposição de cartas, o qual será utilizado para a detecção das 

áreas de fragilidade ambiental. 

 
1.3  Degradação Ambiental e áreas de fragilidade ambiental 

A expressão degradação ambiental possui um amplo significado pois envolve a 

redução dos recursos naturais através de uma combinação de processos, sobretudo 

pela ação antrópica, seja pela ação direta no terreno, na fauna, na flora, etc. ou 

indiretamente através do agravamento dos fenômenos e mudanças climáticas, 

causando mudanças nocivas ao meio ambiente, levando-se em consideração o grau 

de fragilidade destes ambientes naturais 

Segundo Araújo et al. (2005), alguns processos de degradação já se 

mostraram reversíveis, desde que tomadas as devidas medidas, como no caso de 

recuperação de áreas desmatadas. Entretanto, o autor afirma que a degradação dos 

solos, particularmente, têm proporções muito mais sérias, haja vista o lento processo 

de regeneração e formação dos mesmos, o que torna o estudo a respeito destes 

processos de degradação imprescindível nos estudos de impactos ambientais 

urbanos. 

As modificações causadas pela urbanização nos ecossistemas e 

geossistemas, através da ampliação de áreas impermeabilizadas, reflete 

principalmente na capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo e 

potencializando o escoamento superficial e a concentração de enxurradas, que por 

sua vez causam impactos e mudanças nos sistemas de drenagem artificiais e 

naturais (CHRISTOFOLETTI, 1998). 

O meio urbano altera a estrutura e os parâmetros físico-químicos do solo, 

contribuindo significativamente para a perda de solos por erosão, sendo esta a maior 
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fonte de poluentes em escala, embora não facilmente notada por apresentar-se de 

forma menos tóxica (ISIRC/UNEP, 1991). Os corpos d’água,  então, estão sujeitos a 

várias fontes de poluição que, segundo MOTA (1981), se dividem em: localizadas, 

que são os esgotos domésticos e industriais, e águas pluviais conduzidas por 

galerias; e não localizadas que representam o escoamento superficial das águas. 

A alteração das paisagens, quando decorrente do aumento dos processos de 

erosão, vem se manifestando com características desde estéticas até estruturais e 

funcionais. Tais processos geram modificações visuais nas paisagens, ora pela 

redução das áreas cobertas por vegetação, ora pelo aumento das áreas de solo 

descoberto ou empregado para outros fins, afetando, a estrutura e dinâmica dos 

ambientes. Com isso, atinge-se o fluxo dos constituintes do solo, que reflete na 

alteração das relações entre tais substâncias e os demais componentes abióticos e 

bióticos do sistema. Vários segmentos da paisagem também são alterados por 

processos de deposição, que se dão desde áreas com relevo mais plano até o que é 

mais grave, o assoreamento dos corpos d’água. Nesse sentido, a degradação do 

solo se constitui em um problema que se agrava à medida que não se atua no 

sentido de minimizar os efeitos dos processos de erosão, cujos reflexos se 

manifestam não somente na esfera econômica, mas social, política, estética e 

ambiental (CORRÊA, 1999). A erosão é um processo mecânico que atua 

simultaneamente na superfície e na profundidade do perfil do solo, tornando-se 

crítica em função da intensidade das atividades humanas (LEPSCH, 1976). 

As causas desse processo são complexas e decorrentes de fatores culturais, 

institucionais, sociais, econômicos e ambientais (SILVA et al., 2003). A erosão tem 

sido relacionada não somente com a perda de solo, mas também com a redução da 

profundidade do solo, com o assoreamento dos corpos d’água, com a alteração da 

dinâmica e estrutura das paisagens e da qualidade ambiental dos corpos d’água, 

com a diminuição da uniformidade das condições do solo, comprometimento da 

qualidade da água, aumento dos custos do tratamento e danos ao sistema de 

distribuição da água e com a perda de equipamentos urbanos e deterioração das 

obras civis, onerando os órgãos públicos em termos da necessidade de obras de 

infra-estrutura e da aplicação de medidas corretivas (MASCARÓ, 1996). 

O conceito de fragilidade ambiental diz respeito à suscetibilidade do meio 

ambiente a qualquer tipo de dano, inclusive à poluição. Daí a definição de 
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ecossistemas ou áreas frágeis como aqueles que, por suas características, são 

particularmente sensíveis aos impactos ambientais adversos, de baixa resiliência e 

pouca capacidade de recuperação. Podemos dizer então que são ambientalmente 

frágeis os lagos, as lagunas, as encostas de forte declividade, as restingas, os 

manguezais, etc.  

Por fragilidade ou vulnerabilidade do meio ambiente se entende o grau de 

suscetibilidade ao dano, ante a incidência de determinadas ações. Pode definir-se 

também como o inverso da capacidade de absorção de possíveis alterações sem 

que haja perda de qualidade (Diccionario de la Naturaleza, 1987). 

O grau de fragilidade ambiental de uma determinada área tem sido, então, 

associada principalmente à vulnerabilidade do solo aos diversos tipos de 

degradação, principalmente em áreas onde a capacidade de infiltração na superfície 

do solo tenha sido reduzida pela atividade humana ou expostos à forte precipitação 

(GUERRA; CUNHA, 2001), tendo em vista que este tipo de degradação desencadeia 

uma série de outros processos impactantes.  

Os processos de erosão geram pesados prejuízos pela degradação de áreas 

urbanas e pela destruição de infra-estruturas, exigindo vultosos investimentos das 

municipalidades na recuperação das áreas atingidas. 

Problemas como a compactação, a erosão, a poluição, inundações e 

deslizamentos no meio urbano podem ser provocados pela utilização inadequada do 

recurso solo, resultante da falta de conhecimento do seu comportamento quando 

submetido às aplicações urbanas. Portanto, o solo deve ser utilizado conforme sua 

aptidão de uso, observando suas potencialidades e respeitando suas limitações e 

fragilidades. Em todos estes eventos, há uma degradação da qualidade de vida, e 

em muitos, os prejuízos são irreparáveis ou sua recuperação é inviável. Neste 

sentido, é necessário maior investimento no estudo e na divulgação do uso do solo e 

seus efeitos no meio urbano. 

A preservação do solo constitui-se, então, um dos aspectos mais importantes 

dentro do processo de urbanização. Um planejamento conservacionista requer um 

levantamento das características de suporte do solo, bem como condicionadoras à 

ocorrência de processos de erosão, uma vez que a utilização racional do solo terá 

que levar em conta a potencialidade individual de exploração., ou seja, todo 
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programa de conservação do solo deve levar em consideração o uso de cada 

terreno de acordo com sua capacidade e um tratamento conforme sua necessidade. 

 

1.4  Degradação do Solo 

Corrêa (2001) destaca a ocorrência de problemas com a degradação dos solos 

desde as antigas civilizações. Como grande exemplo pode-se citar o agravamento 

do declínio do Império Romano devido à degradação ocorrida em suas colônias no 

norte do continente africano, das quais obtinham grande parte de seus alimentos. 

Merecem destaque também nesse breve recorte histórico alguns países do 

Oriente Médio, como os atuais Síria e a Arábia Saudita, cujas férteis e produtivas 

planícies foram motivo de grandes guerras tendo sido conquistadas e 

reconquistadas por diversas civilizações ao longo da história. Hoje estas áreas 

encontram-se áridas e inférteis e os processos de erosão contribuem e muito para a 

sedimentação dos cursos d’água (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1985). 

Estes acontecimentos servem de comprovação para a tese de que os 

processos de degradação dos solos interferem diretamente no desenvolvimento das 

civilizações: 

“Na história da civilização encontram-se relatos de nações que 

surgiram, cresceram e progrediram enquanto o solo foi mantido fértil; 

declinaram e feneceram quando os terrenos perderam a 

produtividade, especialmente devido à falta de medidas que 

controlassem os efeitos da erosão”  (CORRÊA, 1988, p. 2). 

No Brasil não poderia ser diferente. O histórico de degradação teve início com 

a colonização, através principalmente da extração predatória de madeira, sobretudo 

do pau-brasil, que foi explorado até praticamente sua extinção. Continuando na linha 

do tempo, temos os ciclos do açúcar, do café e da mineração, que seguiram com a 

derrubada das matas para dar lugar às plantações e minas, assim como diversos 

outros ciclos, sob os quais vive o país até hoje (CORRÊA, 2001). Recentemente, 

pode-se destacar a industrialização, associada, obviamente, à urbanização, como 

fato marcante na organização do espaço, devido a todas as mazelas que foram e 

são impostas ao meio sócioambiental bem como a expansão das monoculturas 

(agroindústria), principalmente, na região central do país. 
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Apenas a partir de 1935, com a promulgação da Lei de Conservação dos 

Solos, nos Estados Unidos, é que a sociedade brasileira passou entender a 

degradação dos solos não mais como um processo reversível mas sim como 

praticamente irreversível e que deveriam ser trabalhadas urgentemente formas de 

controle sobre este processo desenfreado, sobretudo da erosão. 

Desta maneira, segundo Corrêa (2001) temos pouco mais de 500 anos de uma 

ocupação predatória e contínua no Brasil, ou seja, embora toda essa recente 

preocupação acerca dos recursos naturais, o território continua sendo 

conscientemente degradado, sem a mínima preocupação de como as gerações 

futuras sobreviverão, ou seja, farão uso destes mesmos recursos que são 

degradados hoje. 

 Segundo Almeida e Guerra (2001), os programas de conservação dos solos 

em países do terceiro mundo, a exemplo do Brasil, têm sido um fracasso, 

principalmente por adotarem uma abordagem tradicional, que leva em consideração 

apenas questões técnicas e releva as variáveis políticas e sociais, as quais, 

juntamente com as propriedades físico-químicas dos solos, podem explicar algumas 

questões relativas à sua degradação. 

Atualmente pode-se observar a degradação do solo em diversos processos tais 

como: redução de sua fertilidade natural; diminuição da matéria orgânica; 

contaminação do solo por resíduos urbanos e industriais (inclusive lixo); alteração do 

solo para obras civis (cortes e aterros) e perda de solo por erosão hídrica (causada 

pelas chuvas), sendo estes dois últimos os mais relevantes para este estudo.  

Estes processos que contribuem para a degradação do solo e, por sua vez os 

processos de erosão, são comprovadamente causados e/ou potencializados  

diretamente pela intervenção antrópica na dinâmica de uso das terras, 

principalmente através das mudanças na cobertura vegetal natural das terras aliadas 

a forças erosivas como a erosividade e o escoamento superficial e sub-superficial 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1985). 

A forma mais expoente de degradação, segundo a FAO (1992), se refere à 

deterioração ou perda total da capacidade de suporte do solo, ou seja a erosão, que 

é agravada pelo intenso processo de urbanização, seja “desordenado” ou 

”ordenado”. 
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Segundo o The Global Assessment of Human Induced Soil Degradation - 

GLASOD (ISRIC/UNEP, 1999), a erosão por perda da camada superficial do solo 

representa cerca de 39% dentre os principais processos de degradação encontrados 

no planeta, bem como a deformação do terreno pela erosão hídrica 12%, ou seja, 

mais de 50% dos processos de degradação que ocorrem no planeta são referentes 

à degradação dos solos, sendo o Brasil intensamente afetado. A FAO estima que 

anualmente são erodidos algo em torno de 25 bilhões de toneladas de solo, o que 

comprova a alta vulnerabilidade destes sistemas à degradações, sejam através das 

variações climáticas ou processos de ocupação, por exemplo. 

39%

12%

49%

Perda da camada superior Deformação do terreno Outros  
Figura 01: Incidência das principais formas de degradação em nível global 

Fonte: Adaptado de ISRIC/UNEP, 1991. 

No Brasil, mais especificamente na região sudeste, os tipos de erosão mais 

significativos são os seguintes: 

 
Figura 02: Percentual dos tipos de erosão na região sudeste. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2000). 
  

Para a mesma região, os principais agravantes no processos de erosão são: 
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Figura 03: Fatores agravantes nos processos de erosão na região sudeste. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2000). 
 

 

Por fim temos o mapa do estado de São Paulo com a relação entre a erosão 

urbana e a densidade demográfica, através do qual pode-se notar que a relação 

entre as áreas com maior densidade demográfica e os problemas de erosão urbana 

é diretamente proporcional. 

 
Figura 04: Erosão Urbana e Densidade demográfica. 

Fonte: Adaptação de IBGE (2000). 

São José dos Campos
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1.5 Erosão 

Os primeiros escritos acerca da erosão foram produzidos, de acordo com 

CORRÊA (1999), por volta de 1887 pelo cientista alemão Ewald Wollny, mas apenas 

em 1944 definida, por W. D. Ellison, como resultante da ação do impacto das gotas 

de chuva no solo desprovido de sua vegetação natural. 

No tocante ao Brasil, de acordo com Resende (1969), o fenômeno é agravado 

pela enorme disparidade na ocupação do território pela população, que concentra-se 

em sua maior parte ao longo dos terrenos acidentados próximos à costa enquanto 

as imensas áreas de topografia favorável no interior do país possuem uma ocupação 

tão rarefeita. Obviamente essa disparidade ocorre também com relação à natureza 

geral dos solos, que associado a outros fatores concorrem para sua degradação e 

outros desdobramentos. 

A alteração da paisagem, sobretudo decorrente dos processos de erosão, vem 

se manifestando com mais freqüência no meio urbano, ora pela redução das áreas 

cobertas por vegetação, ora pelo aumento das áreas de solo descoberto ou 

empregado para outros fins, afetando a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas 

locais e regionais (GUERRA; CUNHA, 2001).  

Com isso, atinge-se o fluxo dos constituintes do solo, o que culmina por alterar 

todas as relações entre suas substâncias e os demais componentes abióticos e 

bióticos do sistema. Vários segmentos da paisagem também são alterados por 

processos de deposição, que se dão desde áreas com relevo mais plano até o que é 

mais grave, o assoreamento dos corpos d’água.  

Nesse sentido, a erosão do solo se constitui em um problema que se agrava à 

medida em que não se atua no sentido de minimizar os efeitos de tal processo, cujos 

reflexos se manifestam não somente na esfera econômica, mas na social, na política 

e na ambiental (CORRÊA, 1999).  

A erosão é um processo mecânico que atua simultaneamente na superfície e 

na profundidade do perfil do solo, tornando-se crítica em função da intensidade das 

atividades humanas desordenadas (LEPSCH, 1976). 
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Além de relacionada à remoção de material da camada superior do solo, a 

erosão pode também ser relacionada à redução da profundidade; com a redução da 

capacidade de armazenamento de água; com a alteração da dinâmica e estrutura 

das paisagens e da qualidade ambiental dos corpos d’água; com a diminuição da 

uniformidade das condições do solo, deterioração dos habitats aquáticos, 

comprometimento da qualidade da água, aumento dos custos do tratamento e danos 

ao sistema de distribuição da água; e com a perda de equipamentos urbanos e 

deterioração das obras civis, onerando os órgãos públicos em termos da 

necessidade de obras de infra-estrutura e da aplicação de medidas corretivas, ou 

seja, a degradação do solo através dos processos de erosão é um fator 

preponderante no tocante a análises ambientais, sobretudo áreas em processo de 

urbanização. 

A fragilidade ambiental de determinada área tem sido associada diretamente 

com a vulnerabilidade dos solos à erosão, principalmente em áreas onde a 

capacidade de infiltração na superfície do solo tenha sido reduzida pela atividade 

antrópica ou com solos expostos à forte precipitação. Neste contexto, a presença de 

vegetação constitui a defesa natural do solo contra a erosão e degradação do 

mesmo, sendo esta responsável pela proteção contra o impacto das gotas da água 

das chuvas, além de contribuir com a retenção da água no solo pela ação das 

raízes, bem como em participar na estruturação do solo pela incorporação de 

matéria orgânica (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993).  

Para estes autores “o desaparecimento de toda a vegetação deixando o solo 

descoberto, é, provavelmente, o pior que pode ocorrer a uma terra”. Isso porque a 

vegetação age como uma camada protetora ou tampão entre a atmosfera e o solo, 

já que as folhas e ramos absorvem parte da energia das gotas da chuva, reduzindo 

a velocidade da queda d’água e protegendo, pela ação das raízes, os solos contra 

os movimentos de massa. A ausência da cobertura vegetal protegendo os solos é 

um importante fator que afeta a perda de solo, além de comprometer o volume e a 

qualidade da água. 

Em áreas desprovidas de vegetação, ou em pastagens e lavouras, o 

aquecimento da atmosfera é maior do que em áreas com cobertura vegetal mais 

densa, causando maior ascensão de ar, o que pode interferir com a vegetação e 

desestruturar a camada superficial do solo, provocando a erosão. Áreas com 
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cobertura vegetal são importantes para o desenvolvimento sustentável quando, 

dentre outros aspectos, conservam o solo e a água em áreas altamente erodíveis, 

caso a vegetação original fosse removida. A retirada da cobertura vegetal gera, por 

um lado, a diminuição da precipitação local, da infiltração de água e do estoque de 

água subterrânea; por outro lado, o aumento no escoamento superficial, a erosão 

dos solos e o assoreamento dos corpos d’água, além da alteração nos padrões de 

vazão e volume dos cursos d’água.  

A ocupação do espaço desencadeada pelas ações de desmatamento, cultivo 

do solo, implantação de estradas, criação e expansão de cidades efetuada de modo 

inadequado é o fator fundamental na aceleração da erosão. A maior quantidade de 

perda de solo tem sido observada em áreas com cultivo agrícola, em áreas 

fortemente pisoteadas, de corte e derrubada de madeira, mas principalmente, no 

tocante à áreas urbanas, no processo de implantação de loteamentos, através da 

abertura de ruas, causando grandes modificações nos declives. 

As atividades associadas ao uso e ocupação do solo são acompanhadas de 

uma série de alterações na dinâmica dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, 

em função da integridade e das complexas interações existentes entre os mesmos 

na formação de um complexo sistema natural em contínuo desenvolvimento 

representado pela paisagem. A paisagem pode ser considerada, então, como a 

expressão morfológica de diferentes formas de ocupação e transformação do 

ambiente, como resultado do processo de ocupação e gestão diante de qualquer 

ação que proporcione uma alteração morfológica sobre a mesma. 

Lepsch (1976) coloca que o solo, quando desprovido de sua vegetação natural, 

fica sujeito a uma série de fatores que tendem a degradá-lo, dentre os quais 

podemos destacar a erosão, que em seu estágio avançado/acelereado torna-se uma 

das principais causas da degradação. 

O desgaste do solo ocorre, então, quando são modificadas suas características 

físicas, químicas ou biológicas, podendo ser provocado por esgotamento, 

salinização, compactação, desertificação ou erosão, sendo esta última de direto 

interesse desta pesquisa. 

Neste complexo processo vários fatores exercem influência de formas e 

intensidades diferentes, podendo-se destacar como principais fatores: o solo, o 
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embasamento geológico, o clima, a geomorfologia e a cobertura do solo, que serão 

estudados um a um posteriormente. 

No âmbito urbano há o aumento do escoamento superficial e diminuição da 

porcentagem de água infiltrada no solo. Como conseqüência têm-se o aumento da 

produção de sedimentos por parte do solo, através de perdas por erosão e o 

assoreamento ou contaminação dos cursos d’água (SILVA et al., 2003). 

 

 
Figura 05: Relação entre a superfície impermeável e o escoamento superficial 

Fonte: FISRWG (1998) apud ARAUJO, ALMEIDA e GUERRA (2005) 
 

O deslocamento de partículas da camada superior do solo provoca, entre 

outros, a deformação do terreno em forma de ravinas1 e voçorocas2, chegando à 

destruição das margens dos rios e até movimentos de massa. 

                                                 
1 Sulcos produzidos no solo, devido ao trabalho erosivo das águas de escoamento. (ORMOND, 2004) 
2  Estágio avançado de ravinamento, praticamente irreversível.  
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Alguns condicionantes naturais, como chuvas concentradas, encostas 

desprovidas de vegetação, declividades das encostas e etc., que juntamente com o 

manejo inadequado do solo, podem acelerar o processo de erosão do mesmo. 

A corrente conservacionista defende a idéia de gestão da utilização dos 

elementos da biosfera, de modo a produzir o maior benefício sustentando para a 

população atual, mantendo as suas potencialidades para satisfazer as necessidades 

e aspirações das gerações futuras. Esta gestão compreenderia as atividades de 

manutenção a preservação e a restauração ou recuperação dos recursos. 

Esta corrente de pensamento acrescenta à questão dos processos de erosão a 

esfera sócio-econômico, ou seja,  estes processos fazem parte, grosso modo, de um 

ciclo vicioso: 

 

Figura 06: Ciclo da degradação 
 

 

No Brasil, a estimativa de perda de solos por erosão ultrapassa 2 bilhões de 

toneladas por ano, compreendendo desde áreas agricultáveis até áreas urbanas, 

que vêem ganhando destaque e causando grande preocupação nas últimas 

décadas (CORRÊA, 2001). 
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1.5.1 Fatores atuantes no processo de erosão 

É sabido que a água das chuvas é o principal causador da erosão, mas sua 

ação poderá ser maior ou menor dependendo de alguns fatores, dentre os quais 

podemos destacar: a Topografia do terreno, o Clima, o Solo e o Uso e Ocupação 

das terras. 

 

Topografia do terreno 

 Para Ross (1990), na natureza não existe nada tão concreto quanto o conjunto 

de formas que compõem a camada superficial da terra, conhecida como Litosfera ou 

comumente chamada de relevo. 

 O relevo, como um dos componentes do meio natural, apresenta uma grande 

diversidade de formas. O estudo destas formas recai, sobretudo, no estudo das 

encostas, que dominam grande parte da superfície terrestre e segundo Araújo 

(2005), caracterizam-se por possuírem declividades a partir de 2º ou 3º. 

Assim, podemos destacar a declividade e o comprimento da rampa dos 

terrenos como características altamente relevantes nos processos de erosão, haja 

vista que a primeira corresponde à razão entre o comprimento da rampa e a 

variação altimétrica, influenciando diretamente no volume e na velocidade das 

enxurradas; e o segundo corresponde a distância entre o topo e a base da forma, e 

por sua vez influenciando a velocidade, quantidade e tamanho dos materiais 

arrastados pela água, tendo em vista que quanto maior o comprimento da rampa, 

maior o acúmulo da enxurrada se acumula, maior a energia cinética, o que se traduz 

por uma erosão maior (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). 

Neste sentido, a relação entre o relevo, sobretudo a declividade do terreno, e 

os processos de erosão serve de subsídio para a detecção de áreas suscetíveis  à 

ocorrência desses processos. 

 

Clima 
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Essa relação entre o clima, mais especificamente a chuva, e a erosão pode ser 

expressa como a relação entre a erosividade da chuva, ou seja, o potencial da 

chuva causar erosão e a erodibilidade do solo, que representa a suscetibilidade do 

solo à erosão (HÓLY, 1980 apud SILVA et al., 2003) 

O clima exerce influência direta no processo erosivo de diversas formas, mas 

principalmente através da erosão hídrica, que é causada pela ação das gotas de 

chuvas sobre o solo.  

Por sua vez, o volume e a velocidade das enxurradas dependem, além da 

topografia, da intensidade, da duração e da freqüência das chuvas, sendo a 

intensidade o fator mais significativo no processo erosivo pois durante uma chuva 

muito forte, milhões de gotas de chuva golpeiam o solo, desprendendo as partículas, 

que podem ser atiradas a mais de 60 cm de altura e a mais de 1,5 m de distância 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). Um terreno desprovido de cobertura vegetal 

está mais propício a tal ação. 

Para Lepsch (1976), as gotas de chuva ao caírem de forma moderada durante 

um período maior podem ser absorvidas totalmente pelo solo, causando 

pouquíssimos estragos, ao passo que a mesma quantidade de chuva caindo 

rapidamente, sob a forma de “tromba d’água”, por exemplo, saturará o solo, criando 

enxurradas e conseqüentemente a remoção de material: erosão. 

As gotas de chuva, como agentes potencializadores, contribuem para o 

processo erosivo de pelo menos três formas: 

1. desprendem as partículas do solo pelo impacto; 

2. transportam, por salpicamento, as partículas desprendidas; e 

3. acrescentam energia cinética à água superficial. 

Assim, para evitar, ou ao menos minimizar a ocorrência de processos de 

erosão, é imprescindível eliminar o desprendimento das partículas causadas pelas 

gotas de chuva, ou seja, preservar a cobertura vegetal natural das terras. 

 

Solo 
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O solo é, sem dúvida, o fator mais importante dentro do processo de erosão, 

pois é sobre ele que ocorre o processo, ou seja, ele se comporta como um agente 

passivo dentro desse processo. 

O solo pode ser definido como um conjunto de corpos naturais, constituídos por 

partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por 

materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das 

extensões continentais do planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na 

natureza onde ocorrem e podem, eventualmente, terem sido modificados por 

interferências antrópicas (EMBRAPA, 2005). 

Trata-se, então, de uma entidade natural tridimensional de aspecto contínuo, 

conhecida também como Cobertura Pedológica, que seria a parte superior da 

litosfera transformada pela presença da atmosfera e da biosfera, através de 

processos pedogenéticos (formação), que são reações ou mecanismos de caráter 

químico, físico e biológico (LEPSCH, 1976). O solo também poder ser entendido 

como um meio organizado, cuja organização traduz-se pelas suas estruturas 

Dentre os principais tipos de solo, destacam-se os Latossolos, Podzólicos, 

Hidromórficos e etc. Cada um com suas características peculiares em relação à 

ocorrência, constituição física, química, biológica e capacidade de suporte. 

Essas peculiaridades influenciam de forma mais ou menos intensa os 

processos de erosão, o que torna o conhecimento acerca de suas características de 

grande importância na orientação do uso e manejo adequados no controle da erosão 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). 

A textura é uma característica permanente do solo e depende das 

características do material originário e dos agentes naturais de formação. Ela 

compreende a distribuição quantitativa das classes de tamanho das partículas que 

compõem o solo. Estas, por sua vez, são divididas em vários grupos, dependendo 

do seu tamanho. Os grupos mais importante, ou melhor, os usualmente 

considerados são as de menor dimensão. Da maior para a menor: areia, silte e argila 

(LEPSCH, 1976). 
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Nome Granulometria Coesão 
Areia grossa 
Areia média 
Areia Fina 
Silte grosso 
Silte médio 
Silte fino 
Argila grossa 
Argila média 
Argila fina 

 

 

 

 

Quadro 01: Comparação entre a granulometria e a coesão das partículas 
Fonte: Adaptado de SILVA et al. (2003) 

 

Silva et al. (2003) destaca o problema na mudança textural abrupta entre 

horizontes, havendo um grande aumento no teor de argila do horizonte superior para 

o inferior, o que torna este determinado solo altamente suscetível à erosão e a 

formação de ravinas e voçorocas, devido à rápida permeabilidade no horizonte 

superior e lenta no inferior, ou melhor, a porosidade varia de um horizonte para 

outro. A porosidade é considerada por Bertoni & Lombardi Neto (1990) uma das 

mais importantes propriedades físicas do solo para práticas conservacionistas. 

Com relação a estas propriedades do solo, destacam-se duas características 

importantes que contribuem e muito para o processo erosivo, que são a 

destacabilidade e a transportabilidade, sendo a primeira relacionada a granulometria 

e a segunda com a coesão das partículas, ou seja, terrenos que possuem partículas 

maiores apresentam alta destacabilidade e baixa transportabilidade, enquanto os 

terrenos com partículas menores apresentam baixa destacabilidade e alta 

transportabilidade (RODRIGUES, 1982 apud SILVA et al. 2003). 

Em se tratando de meio urbano, a identificação, o comportamento e o uso dos 

solos tornam-se algo complexo, principalmente acerca das funções que 

desempenham neste meio. Devido a estas particularidades, são chamados de “solos 

urbanos”. 

Segundo dados da ONU (2000), pela primeira vez na história mais da metade 

da população, ou seja, cerca de 51% da população mundial vive ou sobrevive no 

meio urbano, o que valida ainda mais o estudo acerca das formas de degradação 

dos solos, sobretudo da erosão, provenientes dos impactos causados pela 

urbanização. 
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O processo de urbanização, seja ele qual for, acarreta uma série de impactos 

sobre solo, acentuando ainda mais as alterações morfológicas, sobretudo a 

porosidade, que através da compactação diminui a permeabilidade do solo, 

aumentando o escoamento superficial, a remoção de material, a vazão nos cursos 

d’água e conseqüentemente provocando movimentos de massa e etc. 

Os solos urbanos podem estar alterados devido a presença de materiais 

pedogenéticos como resto de construções, madeira, plásticos e também pela 

mistura de camadas de solo por preparo profundo ou mesmo por saturação artificial 

do solo, o que refletem em solos com morfologia peculiar e composição não-usual, 

acarretando modificações em suas propriedades, morfológicas, biológicas e físico-

quimícas, comprometendo e muito sua capacidade de suporte (Glasson; Dalmolin, 

2005). 

Analisando as características dos solos urbanos, em muitos casos, percebe-se 

que o horizonte superficial foi removido ou sobreposto em atividades de corte e 

aterro. A existência de novas camadas “artificiais”, devido à deposição de diferentes 

materiais como o entulho (descarte de resto de construções), por exemplo faz com 

que a transição entre os horizontes passe a ser irregular ou descontínuo, devido, 

justamente a incorporação destes novos materiais. Todas estas alterações 

interferem no regime hídrico do solo e por sua vez na sua resistência à erosão e 

movimentos de massa (PEDRON, 2004). 

 

Uso e Ocupação das Terras – Manejo do Solo 

 Este fator pode ser considerado, talvez, o mais importante no tocante à 

prevenção e controle da erosão e/ou agravamento de processos já existentes. 

 Sob condições naturais, o solo coberto por uma vegetação densa teria uma 

maior proteção contra a ação das gotas de chuva, pois a copa das árvores fariam o 

papel de “amortecedores” da energia cinética das gotas, evitando o conato direto 

com o solo. O fato de haver uma cobertura vegetal sobre a camada superficial do 

solo reduz proporcionalmente a quantidade de material removido pela água das 

chuvas, de acordo com o porte da mesma (mata, grama, arbustos, etc.) 

 Pensando desta forma, o processo de urbanização traria benefícios ao 

processo de prevenção da erosão, mas infelizmente na urbanização, os espaços 
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permeáveis, inclusive áreas vegetadas são transformadas em áreas cujos usos 

provocam o aumento de áreas impermeáveis, resultando em aumento de 

escoamento superficial. 

 No tocante à erosão, a urbanização é mais impactante durante o processo de 

implantação, através da remoção da cobertura vegetal, atividades de corte e aterro, 

deixando o solo exposto e completamente vulnerável aos processos de erosão. 

 A erosão ocorrida no meio urbano afeta diretamente e intensamente o regime 

hidrológico da região em função da concentração da rede de drenagem, seja ela 

natural ou artificial, da eliminação da rugosidade das encostas e inibição da 

infiltração e da evapotranspiração. 

 A ocorrência destes problemas em áreas urbanas periféricas, particularmente 

neste estudo, são segundo Araújo et al. (2005) um problema relativamente novo, 

mas que contribuem e muito para o processo de sedimentação dos corpos d’água, 

tanto quanto a erosão em áreas rurais, haja vista a semelhança entre as áreas. 

Valério Filho (2004) complementa ao mencionar que os processos de erosão 

ocorrem com maior freqüência e intensidade nas áreas urbanas não consolidadas e 

em fase de implantação. Isso deve-se ao fato de que o tempo decorrido entre a fase 

de implantação do sistema viário, da infra-estrutura urbana concorre para a presença 

de áreas de solo exposto, que agregado a outros fatores como a declividade, a 

própria composição do solo e principalmente a eficiência dos sistemas de drenagem 

de águas pluviais desencadeiam processos de erosão, o que muitas vezes além de  

assorearem apenas os curso d’água, contribuem para o assoreamento também da 

galeria de águas pluviais. 

A seguir é apresentada de maneira sintética e esquemática (Quadro 02) a 

relação entre os estágios de desenvolvimento urbano e seus diversos impactos 

resultantes. 
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Estágio Impacto 
Transição do urbano em implantação para o urbano não consolidado 

Início da retirada da vegetação natural 
(cobertura do solo) 

Redução na evapotranspiração e aumento no 
fluxo de chuvas 

Perfuração de poços Rebaixamento do lençol freático 

Construção de fossas sépticas Aumento da umidade do solo e possível 
contaminação 

Cortes e aterros Remoção de material (erosão, assoreamento) 

Resíduos não tratados em cursos d’água locais Poluição dos cursos d’água 

Transição do urbano não consolidado para o urbano não consolidado médio 

Retirada de toda a vegetação; Erosão acelerada do solo; 

Construção de casas, etc.; Redução na infiltração (impermeabilização); 

Uso descontinuo e abandono de alguns poços; Elevação do lençol freático; 

Desvio de rios próximos para o fornecimento ao 
público; 

Redução no runoff (escoamento superficial)  
entre os pontos de desvio; 

Esgoto sanitário não tratado ou tratado 
inadequadamente em rios e poços. Poluição de rios e poços. 

Transição do urbano não consolidado médio para urbano consolidado 

Urbanização da área completada pela adição 
de mais prédios 

Redução maior na infiltração e rebaixamento do 
lençol freático; picos de alagamento e fluxos 
d’água com maior velocidade 

Quantidades maiores de resíduos não tratados 
em cursos d’água locais Aumento da poluição dos cursos d’água 

Aumento da população necessitando do 
estabelecimento de novos sistemas de 
distribuição de água 

Aumento no fluxo dos cursos d’água 

Pontos de barramento nas drenagens, devido  
a construção de canais e túneis artificiais 

Picos de alagamento e deslizamento das 
margens 

Quadro 02 : Estágios de desenvolvimento urbano e seus diversos impactos 
Fonte: Adaptado de SAVINI E KAMMERER (1961) apud ARAUJO et al. (2005) 
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Analisando o quadro pela ótica sócioambiental, temos, segundo Guerra & 

Cunha (2001) que tais problemas não atingem igualmente o espaço urbano, ou seja, 

as ocupações das classes sociais menos favorecidas provocam maiores impactos 

por se aglomeram e alteram a capacidade de suporte do solo, enquanto as classes 

mais favorecidas dispõe de grandes áreas para manter a vegetação e preservar o 

solo, além de serem conhecedores da “técnica”. Seria realmente essa a regra? 

Para Moretti (2000), a expansão da área urbanizada sempre causa impactos 

no ambiente natural e construído, independentemente da classe social. Obviamente 

que a expansão urbana periférica precária gera impactos altamente negativos, mas 

não somente esta modalidade de expansão, como tentaremos comprovar ao fim do 

trabalho. 

 

1.6 Formas de Erosão hídrica 

A erosão hídrica ocorre em três etapas: a primeira é a desagregação, que 

ocorre quando as partículas de solo são desagregadas pelo impacto das gotas de 

chuva na superfície do solo descoberto. A segunda é o transporte das partículas 

desagregadas, principalmente pela água que não se infiltra no solo e escorre 

superficialmente (enxurrada) e a terceira é a deposição das partículas desagregadas 

nas partes mais baixas da paisagem (vales e leitos dos rios), sendo que essas 

partículas passam a ser chamadas de sedimentos. 

 Esta modalidade pode ser dividida basicamente em três formas: laminar, em 

sulcos e voçorocas, podendo ocorrer simultaneamente no mesmo terreno. 

 Para Bertoni & Lombardi Neto (1993), essa classificação corresponde aos 

estágios de evolução do processo de erosão: 

• Erosão laminar: a camada superficial do solo é removida pelo impacto da 

chuva. É um tipo de erosão pouco perceptível, mas levando-se em 

consideração que a camada superficial do solo é a parte mais ativa do 

mesmo, os efeitos no meio rural podem ser dimensionados. 

• Erosão em sulcos ou ravinas: é o resultado da presença de pequenas 

irregularidades na declividade do terreno que por sua vez concentram o 
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escoamento das enxurradas, que atingem volume e velocidade suficientes 

para a remoção de material e formação de canais de escoamento – sulcos. 

• Voçoroca: A voçoroca é o estágio mais avançado e complexo de erosão, cujo 

poder destrutivo local é superior ao das outras formas de erosão, e portanto, 

de mais difícil contenção. Suas dimensões podem atingir até dezenas de 

metros de largura e profundidade, com várias centenas de metros de 

comprimento. 

 

1.7 Áreas do conhecimento relevantes aos estudos ambientais 

Uma ordenação espacial que oriente o planejamento do uso da terra, a longo 

prazo, necessita estar fundamentada em informações amplas e confiáveis.  

O desenvolvimento de uma base tecnológica, na qual a informação é 

organizada, analisada e apresentada com referência a sua locação, tem sido 

crescentemente demandada. Isto tem forçado uma mudança de atitude com relação 

a coleta, manipulação, uso e publicação de dados, que precisam ser acessados, 

analisados e utilizados para formular estratégias e influenciar políticas de 

desenvolvimento.  

A preocupação com o ambiente e o surgimento de problemas de degradação 

ambiental, que tem manifestado impactos que ultrapassam limites locais e regionais, 

vem impulsionando o uso das chamadas Geotecnologias – Sensoriamento Remoto, 

Geoprocessamento e SIG, afim de possibilitar o diagnóstico, a avaliação, o 

monitoramento e a evolução dos impactos ambientais. 

 

1.7.1 Sensoriamento Remoto 

As tomadas de decisão e a elaboração de propostas para melhoria e/ou 

intervenções no espaço intra-urbano, neste caso, dependem principalmente do 

conhecimento acerca dos condicionantes do meio físico, bem como das dinâmicas e 

alterações ocorridas no espaço urbano. 

Desta maneira, a obtenção de dados através do sensoriamento remoto permite 

a apreensão temporal e sinótica do espaço, que possibilitam análises, por exemplo, 
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da distribuição espacial dos elementos da estrutura urbana, acompanhamento do 

crescimento da mancha urbana, etc. 

O termo sensoriamento remoto pode ser definido, então, como a utilização de 

sensores para aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja 

contato direto entre eles (NOVO, 1994). 

Watrin (1994), complementa, afirmando que o sensoriamento remoto pode ser 

entendido como um conjunto de técnicas capazes de obter e analisar informações 

relativas a objetos ou alvos, sem que haja contato físico entre eles. 

Os sensores remotos, por sua vez,  são equipamentos fotográficos ou óptico-

eletrônicos capazes de detectar e registrar, sob a forma de imagens ou não, o fluxo 

de energia radiante, refletida ou emitida por objetos a distância. 

O fluxo de energia, também conhecido como radiação eletromagnética, 

captada pelos sensores pode ser proveniente de dois tipos de fontes: fontes 

naturais, como o Sol ou mesmo a Terra e fontes artificiais, como o caso dos radares.  

Mas afinal o que é radiação eletromagnética? Quais elementos fazem parte do 

processo de  aquisição de dados por parte dos sensores? Qual o nível de aquisição 

de dados? 

Toda matéria a uma temperatura superior à zero absoluto (0º K ou -273º C) 

emite radiação eletromagnética, como resultado de suas oscilações atômicas e 

moleculares.  

Por sua vez essa radiação emitida ao incidir sobre a superfície de outra matéria 

pode ser refletida, absorvida ou transmitida. Quando absorvida é geralmente 

reemitida, em diferentes comprimentos de onda.  

Os processos de emissão, absorção, reflexão e transmissão ocorrem 

simultaneamente e suas intensidades relativas caracterizam a matéria em 

investigação. Dependendo das características físicas e químicas da mesma, os 

quatro processos ocorrem com intensidades diferentes em diferentes regiões do 

espectro.  

Esse comportamento espectral das diversas substâncias é denominado 

assinatura espectral e é utilizado em Sensoriamento Remoto para distinguir os 

diferentes alvos de uma cena.  
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Qualquer fonte de energia eletromagnética é caracterizada pelo seu espectro 

de emissão, que é subdividido em faixas, de acordo com o comprimento de onda, 

representando regiões que possuem características peculiares em termos dos 

processos físicos geradores de energia ou dos mecanismos físicos de detecção 

desta energia (Figura 07).  

 
Figura 07: O Espectro eletromagnético 

 

Dentre as faixas do espectro eletromagnético destaca-se a faixa do visível, ou 

luz branca, que corresponde ao comprimento de onda capaz de sensibilizar o olho 

humano normal, que a torna de grande importância para o Sensoriamento Remoto, 

pois imagens obtidas nesta faixa, geralmente, apresentam excelente correlação com 

a experiência visual do intérprete. 

O processo de aquisição de dados para os sensores passivos funciona 

conforme representando pela Figura 08. 
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Figura 08:  Elementos básicos no processo de aquisição de dados 
 

Em se tratando de sensores passivos, temos a radiação solar incidindo e 

interagindo com os objetos terrestres, a qual sofre alterações de acordo com as 

propriedades físicas, químicas e biológicas dos mesmos, fazendo com que a energia 

refletida ou emitida ou irradiada seja captada pelos sistemas sensores e a partir 

destas características identifique os diversos alvos existentes na cena. 

Os sensores remotos são compostos basicamente por um sistema coletor, que 

recebe a energia através de uma lente, ou espelho, etc., de um sistema detetor, que 

capta a energia coletada em determinadas faixas do espectro, de um processador, o 

qual processa o sinal registrado, gerando assim o produto que contém as 

informações necessários ao usuário (Figura 09). 
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Figura 09: Componentes do sistema sensor 

Fonte: Adaptado de Steffen (2002) 
 

O processo de aquisição pode ser coletado em diferentes níveis (Figura 10), o 

que determina a utilização de diferentes sensores, bem como a obtenção de 

diferentes dados. Dependendo do nível de coleta os dados apresentam diferentes 

resoluções espaciais e temporais. 

 
Figura 10: Nível de aquisição de dados. 

Fonte: Florenzano (2002) 
 

Os sistemas sensores podem ser classificados em função da fonte de energia 

e do tipo de produto que produz. No caso da fonte de energia, os sensores podem 

ser passivos, quando captam a energia proveniente dos alvos (não possuem fonte 

própria de radiação) como por exemplo as câmeras fotográficas; ou ativos, quando 

possuem a própria fonte de radiação eletromagnética, que são trabalhadas em 

faixas restritas do espectro, como os radares. 
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Quanto ao tipo de produto produzido, os sensores são classificados em não-

imageadores, ou seja, não geram imagem da superfície sensoriada. Ex.: 

Espectrorradiômetros (assinatura espectral) e radiômetros (saída em dígitos ou 

gráficos). Essenciais para aquisição de informações precisas sobre o 

comportamento espectral dos objetos ou imageadores, que obtém uma imagem da 

superfície observada como resultado. Fornecem informações sobre a variação 

espacial da resposta espectral da superfície observada.  

Por sua vez os sensores imageadores se subdividem em sistema de quadro 

(framing systems), que adquirem a imagem da cena em sua totalidade num mesmo 

instante, como por exemplo no sistema RBV dos primeiros modelos Landsat; 

sistema de varredura (scanning systems), que equipam os sistemas TM e MSS da 

série Landsat e SPOT, por exemplo; e o sistema fotográfico, que é mais fácil de 

operar, mas limitado na capacidade de captar a resposta espectral (filmes cobrem 

somente o espectro entre ultravioleta próximo ao infravermelho distante) e também 

nas horas de sobrevôo, que devido a fenômenos atmosféricos não permitem 

freqüentemente observar o solo a grandes altitudes. 

De acordo com o nível de obtenção de imagens, existem diferenças com 

relação à escala, ao tamanho da área observada e à resolução das imagens. 

Quanto maior a altitude do sensor, maior será a distância em relação à 

superfície da Terra e maior será a dimensão da área observada. Nota-se que quanto 

menor a distância do sensor em relação ao alvo observado, maior é a resolução 

espacial e a escala. Como resultado maior é o nível de informação que pode ser 

obtido na interpretação das imagens. 

O avanço tecnológico dos novos sensores permite obter imagens de alta 

resolução espacial, mesmo a grandes distâncias. 

Os sistemas sensores operam com resoluções que são a capacidade do 

sensor de discriminar detalhes do ponto de vista espacial ou espectral. As 

resoluções são assim classificadas: 

- resolução espacial: é a menor área do terreno que um sistema sensor é 

capaz de individualizar. Assim, é determinada pelo seu campo de visada 

instantâneo (IFOV – “instantaneous field of view”), ou seja, pela sua 

capacidade de obter medidas de amostras de pequenas dimensões. Essa 
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menor área obtida é chamada de “pixel” (abreviação de “picture element ou 

picture cells”), 

- resolução espectral: é largura da banda espectral da imagem, quanto mais 

estreita a banda e quanto maior o número de bandas, maior é a capacidade 

de discriminar diferentes alvos, 

- resolução radiométrica: é a sensibilidade do sensor para detectar pequenas 

variações de energia radiante refletida, corresponde assim à menor variação 

de amplitude que o sistema consegue detectar, e 

- resolução temporal: é o intervalo de tempo entre duas passagens do satélite 

pelo mesmo ponto da superfície terrestre. 

O quadro abaixo apresenta uma análise comparativa entre os sensores 

imageadores fotográficos e por varredura. 

 

Item sensores fotográficos sensores de varredura 

Resolução geométrica Alta  média 

Resolução espectral média alta 

Resolução temporal baixa alta 

Visão sinótica baixa alta 

Base de dados Digital/analógica digital 

Quadro 03:Comparativo entre sensores imageadores fotográficos e por varredura 
 

Atualmente existem centenas de satélites artificiais em órbita, equipados cada 

um com um tipo de sensor orbital diferente. Os sensores exploram as características 

de uma plataforma embarcada em uma órbita circular, para garantir que as imagens 

tomadas em diferentes regiões da Terra tivessem a mesma resolução e escala; 

permitir o imageamento cíclico da superfície, para garantir a observação periódica e 

repetitiva dos mesmos lugares; ser heliosíncrona, para que as condições de 

iluminação da superfície terrestre se mantivessem constantes; e o horário da 

passagem do satélite deve atender às solicitações de diferentes áreas de aplicação 

(geologia, geomorfologia, agricultura, etc..).  
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Satélite Altitude Órbita Resolução Espectral 
Resoluçã

o 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Largura da Faixa 
Imageada 

Banda 1: 0,45 – 0,52 µm 

Banda 2: 0,50 - 0,60 µm 

Banda 3: 0,63 - 0,69 µm 

Banda 4: 0,76 - 0,90 µm 

Banda 5: 1,55 - 1,75 µm 

30 m 

Banda 6: 10,4 - 12,5 µm 120 m 

LANDSAT 7 
 ( EUA) 

705 km 

Circular 
Polar 

heliossíncron
a 

Banda 7: 2,08 - 2,35 µm 30 m 

16 dias 185 km 

PAN: 0,50 – 0,73 µm 5 m 

XS 1: 0,50 – 0,59 µm 

XS 2: 0,61 – 0,68 µm 

SPOT 5 
 (França) 

832 km 

Circular 
Polar 

heliossíncron
a 

XS 3: 0,78 – 0,89 µm 

10 m 
26 dias 60 x 60 km 

JERS-1 
 (Japão) 

570 km 
Polar 

heliossíncron
a 

Banda L:  23,5 cm 18 m 44 dias 75 km 

RADARSAT 
 (Canadá) 

798 km 

Circular 
Polar 

heliossíncron
a 

Banda C: 5,6 cm 9 a 100 m 24 dias 50 a 500 km 

Satélite Altitude Órbita Resolução Espectral 
Resoluçã

o 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Largura da Faixa 
Imageada 

0,51 – 0,73 µm 

0,45 – 0,52 µm 

0,52 – 0,59 µm 

0,63 – 0,69 µm 

CCD 

0,77 – 0,89 µm 

20 m 26 dias 113 km 

Pan: 0,50-1,10 µm 

1,55 - 1,75 µm 

2,08 - 2,35 µm 

80 m 
IR-

MSS 

10,40 - 12,50 µm 160 m 

26 dias 120 km 

0,63 - 0,69 µm 

CBERS 2 
 (China/Brasil) 

 
778 km 

Circular 
Quase-polar 
heliossíncron

a 

WFI 
0,76 - 0,90 µm 

260 m 5 dias 890 km 

PAN 450 - 900 nm 0,61 m 

450 – 520 nm 

520 – 600 nm 

QUICKBIRD 
(EUA) 

450 km heliossíncron
a Multi. 

630 – 690 nm 

2,44 m 
1 – 3,5 dias 16,5 x 16,5 km 

PAN 0,45 - 0,90µm 1 m 2,9 dias 

0,45 - 0,52µm 

0,52 - 0,60µm 

0,63 - 0,69µm 

IKONOS II 
EUA 

681 km heliossíncron
a Multi. 

0,76 - 0,90µm 

4 m 1,5 dias 
13 x 13 km 

Quadro 04: Características básicas dos principais sistemas em órbita 
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As diferentes bandas espectrais dos diferentes sensores têm aplicações 

distintas em estudos de sensoriamento remoto, como exemplifica a Figura 11 e o 

Quadro 05, para os satélites Landsat e SPOT. 

 
Figura 11: Aplicações das bandas dos Satélites Landsat e SPOT. 

Fonte: Steffen (2002) 
 

SATÉLITE LANDSAT - SENSOR TM 

Canal Faixa Espectral (um) Principais aplicações 

1 0.45 - 0.52 
Mapeamento de águas costeiras 

Diferenciação entre solo e vegetação 
Diferenciação entre vegetação coníferas e decídua 

2 0.52 - 0.60 Reflectância de vegetação verde sadia 

3 0.63 - 0.69 Absorção de clorofila 
Diferenciação de espécies vegetais 

4 0.76 - 0.90 Levantamento de biomassa 
Delineamento de corpos d'água 

5 1.55 - 1.75 Medidas de umidade da vegetação 
Diferenciação entre nuvens e neve 

6 10.4 - 12.5 Mapeamento de estresse térmico em plantas 
Outros mapeamentos térmicos 

7 2.08 - 2.35 Mapeamento hidrotermal 

SATÉLITE SPOT - SENSOR HRV 

Canal Faixa Espectral (um) Principais aplicações 

1 0.50 - 0.59 Reflectância de vegetação verde sadia 
Mapeamento de águas 

2 0.61 - 0.68 Absorção da clorofila 



 43

Diferenciação de espécies vegetais 
Diferenciação de solo e vegetação 

3 0.79 - 0.89 Levantamento de fitomassa 
Delineamento de corpos d'água 

Pan 0.51 - 0.73 Estudo de áreas urbanas 

Quadro 05: Aplicações das bandas dos satélites Landsat e SPOT. 
 

1.7.2 Geoprocessamento 

 A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais, 

propriedades, animais e plantas sempre foi uma parte importante das atividades das 

sociedades organizadas. Até recentemente, no entanto, isto era feito apenas 

em documentos e mapas em papel; isto impedia uma análise que combinasse 

diversos mapas e dados. Com o desenvolvimento simultâneo, na segunda metade 

deste século, da tecnologia de Informática, tornou-se possível armazenar e 

representar tais informações em ambiente computacional, abrindo espaço para o 

aparecimento do Geoprocessamento. 

Nesse contexto, o termo Geoprocessamento denota a disciplina do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 

da informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas 

de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia 

e Planejamento Urbano e Regional. As ferramentas computacionais para 

Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (GIS1), 

permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao 

criar bancos de dados geo-referenciados. Tornam ainda possível automatizar a 

produção de documentos cartográficos. 

Pode-se dizer, de forma genérica, “Se onde é importante para seu negócio, 

então Geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho”. Sempre que o onde 

aparece, dentre as questões e problemas que precisam ser resolvidos por um 

sistema informatizado, haverá uma oportunidade para considerar a adoção de um 

SIG. 

Num país de dimensão continental como o Brasil, com uma grande carência de 

informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, 

rurais e ambientais, o Geoprocessamento apresenta um enorme potencial, 
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principalmente se baseado em tecnologias de custo relativamente baixo, em que o 

conhecimento seja adquirido localmente. 

A cartografia e o geoprocessamento também possuem grande importância 

para o planejamento, por se tratarem de áreas de conhecimento onde são 

concebidos, levantados, redigidos, divulgados e interpretados imagens e mapas, que 

são representações geométricas, planas, simplificadas e convencionais, de todo ou 

parte da superfície terrestre, numa relação de similitude conveniente, denominada 

escala.  

A razão principal da relação interdisciplinar entre Cartografia e 

Geoprocessamento é o espaço geográfico. A cartografia preocupa-se em apresentar 

um modelo de representação de dados para os processos que ocorrem no espaço 

geográfico. Geoprocessamento representa a área do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais, fornecidas pelos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), para tratar os processos que ocorrem no espaço geográfico. Isto 

estabelece de forma clara a relação interdisciplinar entre Cartografia e 

Geoprocessamento. 

Uma razão histórica, que reforça o vínculo que aqui se discute, é a precedência 

das iniciativas de automação da produção cartográfica em relação aos esforços 

iniciais de concepção e construção das ferramentas de SIG. A Figura 12 sintetiza a 

discussão apresentada, estendendo-a apropriadamente às áreas de Sensoriamento 

Remoto, CAD (Computer Aided Design) e Gerenciamento de Banco de Dados. 
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Figura 12: Relações interdisciplinares entre SIG e outras áreas. 
Fonte: Adaptado de MAGUIRE et al. (1991) 

 

Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) ou Geographic Information 

System (GIS) pode atualmente ser conceituado de forma sumarizada, como um 

sistema de processamento de dados, que apoiando-se em processo gráficos, 

captura dados espacialmente referenciados, administra e processa dados para a 

aplicação nos campos das geodisciplinas.  

O SIG seria então um banco de dados geocodificado, que armazena, gerencia, 

recupera e processa informações digitais georeferenciadas, proveniente de imagens, 

mapas, dados estatísticos e descritivos (Figura 13). O ambiente computacional 

permite analisar dados de forma integrada, com o objetivo de obtenção de soluções 

rápidas e precisas, para problemas relacionados ao comportamento espacial de 

dados (MAGUIRE et al.,1991). 
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Figura 13: Estrutura básica de um SIG 
Fonte: Adaptado de CAMARA et al. (1996) 

 

Existem no mercado diversos sistemas SIG, sendo o SPRING, um software 

livre desenvolvido pelo Departamento de Processamento de Imagens – DPI, do 

INPE , e utilizado nesta pesquisa. 

 

1.8   Legislação ambiental 

Uma atuação humana crescente no último século, sobre a base dos recursos 

naturais, tem causado modificações significativas em seu estado natural e colocado 

em xeque a sua capacidade de suportar a vida.  

A partir do momento em que a degradação dos recursos naturais, passou a 

ameaçar a qualidade da vida humana, nasceu a consciência da necessidade da 

tutela jurídica do meio ambiente. A legislação ambiental, surgiu da consciência sobre 

o problema da degradação e destruição do meio ambiente, onde a lei é colocada 

como estratégia de controle das formas de perturbação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico (CONAMA, 1992).  

O desenvolvimento atual e futuro da proteção ambiental, com relação a 

instrumentos regulatórios e econômicos é uma tarefa permanente. Juntamente com 

o princípio político de ação preventiva, a regulamentação ambiental precisa ser 

atualizada para incorporar os avanços do conhecimento científico e da tecnologia. 
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Além disto, existe a necessidade de homogeneização das várias áreas da legislação 

ambiental, que de certa forma evoluíram de forma independente. As 

regulamentações sobre a caracterização do impacto ambiental são um passo nesta 

direção e a codificação de longo prazo em uma lei ambiental básica deve ser um 

objetivo prioritário do Estado.  

O desenvolvimento da condição ambiental depende da ação responsável por 

parte de indivíduos e grupos sociais. O Estado, pela legislação ligada ao 

licenciamento e monitoramento da aplicação da legislação, deverá ser o guardião de 

uma política eficiente e efetiva de proteção ambiental (Federal Ministry for the 

Environment, 1994).  

Em nível legislativo brasileiro temos quatro diplomas legais que são 

importantes para a tutela jurídica do meio ambiente: Código Florestal - Lei Nº 4.771, 

de 15/09/1965; Decreto Lei Nº 1.413 de 14/08/75, dispondo sobre o controle da 

poluição do meio ambiente provocada por atividade industrial; Decreto Nº 76.389 de 

03/10/75, dispondo sobre medidas de prevenção e controle da poluição industrial; 

Portaria do Ministério do Interior Nº 13 de 15/01/76, fixando os parâmetros para a 

classificação de águas interiores nacionais, de acordo com alternativas de consumo 

e dispondo sobre o controle da poluição. 

Uma política global envolvendo ar, água, solo e subsolo, vem propiciando uma 

normatividade mais ampla, a começar pela Lei Nº 6.938 de 31/08/81, que dispõe 

sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins, mecanismos de formulação e 

sua aplicação.  

Mais recentemente foram promulgadas a Lei Nº 7.661 de 16/05/88, instituindo 

o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, Lei Nº 7.797 de 10/07/89, criando o 

Fundo Nacional do Meio Ambiente e a Lei Nº 7.802 de 11/07/89, dispondo sobre 

pesquisa, produção, embalagem e controle de agrotóxicos. Cogita-se atualmente em 

elaborar um texto único e abrangente dos aspectos fundamentais da matéria, como 

o Código do Meio Ambiente.  

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a tratar deliberadamente da 

questão ambiental e assumiu tratamento da matéria em termos amplos e atuais. As 

Constituições Estaduais, de um modo geral, dispuseram amplamente sobre a 
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proteção ambiental, utilizando a competência que a Constituição Federal 

reconheceu aos Estados nessa matéria.  

As Leis Orgânicas dos Municípios, também vem cuidando da questão 

ambiental e declaram em geral que o Município em cooperação com o Estado e a 

União, promoverá a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do 

meio ambiente. Propõe a instituição de sistemas de administração da qualidade 

ambiental e a coibição de qualquer atividade que implique na degradação ambiental 

(GUERRA; CUNHA, 2001). 
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CAPÍTULO II 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

2.1 O município de São José dos Campos 

O município de São José dos Campos situa-se a leste do Estado de São Paulo, 

na microrregião do Vale do Paraíba entre os dois maiores pólos do país: São Paulo 

e Rio de Janeiro, localizando-se entre as latitudes 22º 45’ 00” S e 23º 20’ 00” S e 

longitudes 46º 10’ 00” W e 45º 40’ 00” W e com uma área total de 1.102 km², das 

quais 63% são áreas de proteção ambiental. 

 
Figura 14: Localização do Município de São José dos Campos-SP. 

 

Considerado o mais importante município do Vale do Paraíba, Centro 

Universitário e Tecnológico, e pólo irradiador das atividades econômicas da Região, 
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sofre os efeitos da condição de ser o maior município da Região. Atrai pessoas em 

busca de emprego e, ao mesmo tempo cria condições para atender demandas 

sociais e econômicas provocadas por esta sua característica. 

O processo de interiorização do desenvolvimento, com seu intenso crescimento 

econômico, a partir da década 1970, fez-se sentir notadamente no crescimento 

populacional em São José dos Campos. 

 
Figura 15: Crescimento Populacional do município de São José dos Campos 

Fonte: Adaptado de dados do IBGE. 
* Estimativa oficial do IBGE. 

 

A expansão do município é um exemplo claro de crescimento desordenado e 

acelerado. Houve um grande fluxo migratório atraído pela expansão industrial a 

partir da década de 1950, passando de 44.804 habitantes para quase o dobro no 

início dos anos 1960, com 76.994 habitantes. O incremento populacional entre as 

décadas de 1960 e 1970 foi ainda maior, apresentando um crescimento de mais de 

190%, ou seja, uma taxa de aproximadamente 6,78% ao ano, atingindo a marca de 

148.332 habitantes em 1970. Na década seguinte a taxa de crescimento ao ano foi 

de  6,83% com a população chegando a 287.289 habitantes em 1980. Na década de 

1990 o crescimento populacional começa a diminuir, apresentando uma taxa de 

aproximadamente 4,41% ao ano, refletindo a crise econômica pela qual passava o 

país, principalmente no Setor industrial. Mas mesmo assim, a taxa de crescimento 

permanecia acima das taxas estadual e federal. Traduzindo em números, a 
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população saltou de 287.289 em 1990 para 539.313 em 2000,  sendo estimada em 

aproximadamente 592.932 habitantes para o ano de 2005 (IBGE). 

Todo esse crescimento do município também foi acompanhado por alguns 

municípios ao seu redor, que segundo o IPEA/UNICAMP/IBGE (2000), o município 

de São José dos Campos, juntamente com Jacareí, Caçapava, Taubaté, Tremembé 

e Pindamonhangaba formam uma aglomeração urbana (AUSJC), que possuía cerca 

de 1.211.748 habitantes. 

A área urbana do município de São José dos Campos cresceu e propagou-se  

em direção à periferia,  destacando-se os vetores leste e norte com a maior 

proliferação de loteamentos clandestinos, a região sul com a maior população dentre 

as regiões do município e o setor centro-oeste como o vetor de concentração das 

classes mais favorecidas. Torna-se, então, cada vez mais difícil para o cidadão 

comum, em sua totalidade, ter domínio do todo. Isso gera uma tendência em abarcar 

fragmentos da cidade nos limites na “unidade bairro”. 

Nos últimos 20 anos, novas reestruturações na produção mundial vêm 

modificando substancialmente os grandes centros urbanos, sobretudo São José dos 

Campos, que se enquadra hoje não apenas como pólo industrial mas também pólo 

nos quadros da nova ordem da economia mundial, investindo em comunicação, 

praças financeiras, lugares de produção de serviços especializados com objetivo de 

atrair capital estrangeiro, pólo tecno-científico e também  com a implantação de 

novos campus de renomadas Universidades. Assim, o pequeno município da década 

de 1950, tornou-se hoje uma cidade globalizada. 

O Estado de São Paulo está dividido político-administrativamente em 11 

regiões, sendo São José dos Campos Sede da 3ª Região Administrativa e Integrada 

por Municípios de todo o Vale do Paraíba Paulista e Costa Norte. Oficialmente, o 

município é constituído por três Distritos: São José dos Campos (sede), Eugênio de 

Melo e São Francisco Xavier. O Distrito de São José dos Campos é subdividido em 

dois Subdistritos: 1º Subdistrito de São José dos Campos e 2º Subdistrito de 

Santana do Paraíba. Para melhor administrar o município de São José dos Campos, 

o Poder Público dotou os Distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier de 

Administradores Distritais, enquanto que o Distrito sede foi dividido em quatro 

Regionais: Centro, Leste, Norte e Sul. 
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Figura 16: Rodovia Presidente Dutra e a cidade de São José dos Campos. 

 

2.2  Breve histórico 

 “O território joseense foi inicialmente ocupado por uma fazenda de pecuária 

criada oficialmente a partir da concessão de sesmarias, por volta de 1590, a 

pedido de padres jesuítas. Essa fazenda localizava-se às margens do Rio 

Comprido, hoje divisa natural entre São José e Jacareí. 

A classificação como fazenda de gado foi um artifício usado pelos jesuítas 

para ocultar dos bandeirantes uma missão catequética. 

A Lei de 10 de setembro de 1611 que regulamentava a instalação de 

aldeamentos de índios dispersos, administrados por religiosos, transformou 

oficialmente a fazenda em missão de catequese. Esse fato causou desagrado aos 

colonos que muito necessitavam da mão de obra indígena e que tiveram suas 

ações dificultadas. O resultado desse conflito entre religiosos e colonos culminou 

com a expulsão dos jesuítas em 1640 e a conseqüente extinção da missão pela 

própria dispersão dos aldeados. 

Alguns anos mais tarde, com o "esquecimento" da expulsão por parte dos 

paulistas, os jesuítas reapareceram no Vale do Paraíba em nova sesmaria, 

distante cerca de 15 km a nordeste da aldeia velha, onde hoje se encontra o centro 

comercial. Do novo local tinha-se uma visão privilegiada da área que circundava a 

aldeia nova, garantindo maior segurança contra invasões, enchentes e permitindo 
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boa ventilação e insolação. Apesar de ser uma nova missão, era oficialmente 

tratada como fazenda de gado. 

Sabe-se ainda que a organização urbana no plano teórico e prático da 

aldeia, é obra atribuída ao padre jesuíta Manoel de Leão, cuja principal ocupação 

era a de ser administrador, estando em São Paulo desde o ano de 1663, 

encontrava-se à frente das fazendas mais remotas. Entre estas, figurava-se o 

aldeamento em solo joseense. Em 1692 essa aldeia aparece com o nome de 

"Residência do Paraíba do Sul" e em 1696 como "Residência de São José". 

Com o início do ciclo da mineração, o aldeamento passa por sérias 

dificuldades devido a saída de braços para o trabalho nas minas. Nota-se, ainda, 

por parte dos padres um certo abandono em relação ao destino da aldeia. Após a 

expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, todos os bens dessa ordem religiosa, tais 

como fazendas, colégio e aldeias passaram para a custódia da Coroa. Esta 

determinou ao governador, D. Luis Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado 

de Mateus, que tornasse essas novas propriedades produtivas. O governador 

pediu e obteve do Vice-Rei autorização para criar Freguesias e Vilas. 

A 27 de julho de 1767 foi formalizada a ereção da Aldeia em Vila de São 

José do Paraíba. 

A emancipação à categoria de Vila não foi um fator determinante para o seu 

progresso, que por muitos anos manteve as mesmas características de uma 

pequena vila com predominância do setor rural. A principal dificuldade de São José 

era o fato de a Estrada Real passar fora de seus domínios. Em meados do século 

XIX, a Vila de São José do Paraíba já demonstrava alguns sinais de crescimento 

econômico com o desenvolvimento da agricultura.  

O algodão teve uma rápida evolução na região quando São José conseguiu 

algum destaque e cuja produção atinge seu apogeu em 1864. Nesse mesmo ano, 

a 22 de abril, a Vila é elevada à categoria de cidade. E, em 1871 recebe a atual 

denominação de São José dos Campos, seguida pela criação da Comarca em 

1872. Quase simultaneamente, há o desenvolvimento da cultura cafeeira no Vale 

do Paraíba que começa a ter alguma expressão a partir de 1870, já contando, 

inclusive com a participação de São José. 

No entanto, foi no ano de 1886, quando já contava com o apoio da Estrada 

de Ferro inaugurada em 1877, que a produção cafeeira joseense teve seu auge, 

mesmo num momento em que já acontecia a decadência dessa cultura na região, 

conseguindo ainda algum destaque até por volta de 1930. A procura do município 

de São José dos Campos para o tratamento de tuberculose pulmonar, teria se 

tornado perceptível no início deste século, devido às condições climáticas 

supostamente favoráveis. 
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Entretanto, somente em 1935, quando o município foi transformado em 

Estância Hidromineral, que São José passou a receber recursos oficiais que 

puderam ser aplicados na área sanatorial. Com o advento dos antibióticos nos 

anos 40, a tuberculose começa a receber tratamento ambulatorial, caracterizando 

assim o fim da função sanatorial até então exercida por São José, num momento 

que já é crescente a vinda de estabelecimentos industriais para a cidade.  

O processo de industrialização do município, toma impulso a partir da 

instalação do Centro Técnico de Aeronáutica – CTA, em 1950 e também com a 

inauguração da Rodovia Presidente Dutra, possibilitando assim uma ligação mais 

rápida entre Rio de Janeiro e São Paulo e cortando a parte urbana de São José 

dos Campos. 

A conjunção desses fatores permitiu que o município caminhasse para o 

potencial científico-tecnológico em que se encontra.”  

Fonte: Prefeitura Municipal de São José  dos Campos 

 
2.2.1 Cronologia 

 

1590 Origem - Criação da Aldeia de São José do Rio Comprido 

1759 
Expulsão dos jesuítas - Com a expulsão dos jesuítas, ficaram as aldeias à mercê do 
Governador Geral da Capitania, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão - Morgado 
de Mateus. 

1766 
Demografia - Contava a Aldeia com 94 fogos (casas), 205 mulheres e 159 homens e era 
a maior que os jesuítas haviam administrado, com exceção da de Barueri, que tinha 128 
fogos. 

1767 Emancipação da Vila - 27 de julho - segunda-feira - Estava criada a Vila de São José do 
Paraíba, fato anormal, pois ainda não havia passado pela condição de Freguesia. 

1834 
1° Prefeito - 9 de abril: Promulgada lei instituindo prefeitos municipais na Província. 
Para São José do Paraíba foi nomeado o capitão Manoel Joaquim Gonçalves de 
Andrade, que permaneceu no cargo por vários anos. 

1864 Cidade – 22 de abril – Pela lei nº 27, a Vila foi elevada à categoria de cidade. 

1871 Nome Atual - 4 de abril: Pela lei provincial nº 47, é adotada a denominação de São José 
dos Campos, em virtude da imensa extensão de campinas aqui existentes. 

1872 

Comarca – 06 de abril – Criada pela lei provincial nº 46. Na 16ª sessão ordinária do 
primeiro ano da 19ª legislatura, 27/02, deu entrada o projeto nº 82, propondo a criação 
das comarcas de Caçapava, Casa Branca, Faxina e Ubatuba. Com uma emenda, na 2ª 
discussão, foi substituída Caçapava por São José dos Campos. 

1872 

Recenseamento – 11 agosto, censo oficial do aís: População: 12.998 habitantes, sendo 
6.681 homens , 6.317 mulheres , 11.753 livres, 1.245 escravos. Entre os livres, sabem 
ler e escrever 2.171. Estrangeiros: 268, dos quais africanos 193, portugueses 55 e 
outros. Brasileiros natos: Paulistas 12.119, baianos 222, mineiros 102 e outros. 
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1877 
Estrada de Ferro - 18 de janeiro: Festividade de inauguração com a chegada do 
primeiro comboio de passageiros, procedentes de Jacareí, embora a estrada já 
estivesse pronta em 1876. 

1892 Distrito - Pela lei estadual nº 59, de 16 de agosto de 1892, foi criado o Distrito de São 
Francisco Xavier. 

1918 
Epidemia - Com extrema violência alcançou o município a “Gripe Espanhola”, fazendo 
inúmeras vítimas. Atendeu os casos, entre outros, o médico Nelson Silveira D’Ávila. A 
Santa Casa aviava, graciosamente, todo o receituário. 

1920 
1ª Indústria - 28 de maio: A edilidade concede benefícios fiscais e doa terreno ao senhor 
Eugênio Bonádio, para a instalação da fábrica de louça branca de pó de pedra na 
cidade. 

1922 
Indústria – Fundada pelos senhores Max Becker e Paulo Becker, começou a 
funcionar a primeira cerâmica do município – “Santa Lucia”. 

1924 1° Sanatório - 27 de abril: Com a presença do governador Washington Luiz, foi 
inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha, o maior do país. 

1925 

Indústria - 18 de setembro: Concedida isenção de impostos, por 25 anos à S. A. 
Tecelagem Paraíba, que iniciou a construção de uma fábrica de tecidos no município. 
Concluída em 1926, é a primeira do gênero têxtil e a 3ª grande indústria a se instalar no 
município. 

1928 1ª Rodovia - 5 de maio: Inaugurada a rodovia Rio - São Paulo, com o nome Rodovia 
Washington Luiz, hoje conhecida como Estrada Velha. 

1935 Estância Climática - O decreto 7007, de 12 de março, instituiu São José dos Campos na 
categoria de Estância Climática. 

1935 

Estância Hidromineral - A Lei Orgânica do Município, n.º 2,484, de 16 de dezembro, 
instituiu São José dos Campos na categoria de Estância Hidromineral. 
1936 Fórum - Inaugurado o edifício do fórum, na ala norte da Praça Afonso Pena. No 
local hoje se encontram a Coletoria, a Inspetoria e o Posto Fiscal Estadual. 

1941 
Indústria - instalada a Cerâmica Weiss S/A, para produzir utilidades domésticas e 
objetos de adorno, que durante muitos anos funcionou onde hoje é a agência do INSS, 
na Avenida João Guilhermino. 

1944 
2ª Guerra Mundial - 29 de junho: Embarcou para a Europa a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), levando mais de uma centena de pracinhas joseenses, incorporados 
ao 6° B.I. de Caçapava. 

1946 
Indústria - Começou a funcionar a primeira grande fábrica do gênero químico no 
município: Rhodia - Indústrias Químicas e Têxteis S/A, produzindo fios artificiais de 
raion. 

1947 
CTA - 13 de março: Iniciadas as obras do Centro Técnico de Aeronáutica, dirigidas pela 
COCTA - Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica, instituída em 
29/01/1946 e extinta em 26/11/1953. 

1950 

CTA - ITA - 2º semestre - Transferido para esta cidade o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, criado em 1947 no Rio de Janeiro. Os alunos são bolsistas do Ministério da 
Aeronáutica e além das aulas, têm também hospedagem, alimentação e serviços de 
saúde. Novo marco no desenvolvimento, instituindo o ciclo de ensino universitário no 
município, divulgando o seu nome no Brasil e no exterior. 
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1950 
Incentivos - Abril: Lei 155 concede isenções fiscais, fomentando o estabelecimento de 
novas indústrias no município. As isenções são de cinco a dez anos, segundo o número 
de pessoas ocupadas e o valor dos investimentos. 

1951 

Rodovia - 19 de janeiro: Inaugurada a nova ligação Rio - São Paulo, Rodovia 
Presidente Dutra, a primeira com uma pista em asfalto, cortando o centro urbano da 
cidade, assinalando o marco de nova era para o Brasil, para São Paulo e para toda a 
Região do Vale do Paraíba. 

1952 
Indústria - Instalada a Johnson & Johnson S/A - Indústria e Comércio, estabelecimento 
de grande porte com produtos cirúrgicos, farmacêuticos, de higiene, hospitalares, 
odontológicos, e veterinários. 

1959 Indústria - Instalada a General Motors do Brasil S/A, maior fábrica do município, 
produzindo automóveis, motores e componentes. 

1965 
Foguete - 15 de dezembro: Lançado na Barreira do Inferno, Natal (RN), foguete, 
construído em São José dos Campos pela Avibrás, fábrica de produtos aeronáuticos, 
por solicitação da CNAE - atual INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

1969 
Indústria - 19 de agosto: Decreto do presidente da República autoriza a construção da 
Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, de economia mista, com capital 
inicial de 50 milhões de cruzeiros. 

1970 
Incentivos - 4 de janeiro: A edilidade aprovou projeto de lei fomentando a instalação de 
indústrias no município, que ficaram isentas, por dez anos, dos impostos territorial e 
sobre serviços de qualquer natureza (ISS). 

1992 18 de fevereiro – Depois de ficar dez anos fechado, o Sanatório Vicentina Aranha foi 
reformado e transformado em centro de geriatria. 

1993 Notícia - 18 de março – “A fábrica da Alpargatas de São José dos Campos fechou 
ontem, encerrando a produção de calçados, após 33 anos de atividades no Município...” 

1993 
Notícia - 6 de outubro – “A direção da Tecelagem Parahyba anunciou no dia 5 de 
outubro o encerramento das suas atividades, depois de 70 anos de atuação. Os quase 
800 funcionários da empresa começam a cumprir hoje o aviso-prévio.” 

1994 
Notícia – 1º de março – “A fábrica de cobertores Tecelagem Parahyba volta a 
funcionar depois de três meses paralisada. A empresa foi reativada pela Associação dos 
Funcionários da Fábrica de Cobertores Parahyba.” 

1994 Novembro – A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), foi privatizada. 

1995 Plano Diretor - 27 de abril - Aprovada pela Câmara Municipal, a lei complementar nº 
121/95, que instituiu o novo Plano Diretor de São José dos Campos. 

1996 
Privatização – Março – A empresa Nova Dutra, vencedora do processo de 
privatização, assumiu a concessão da Rodovia Presidente Dutra. 

1996 Parque – Inaugurado em 27 de julho o Parque da Cidade “Roberto Burle Marx”, com 
516.000 m2 em área onde funcionava a Fazenda da Tecelagem Parahyba. 

1997 
Zoneamento - 15 de dezembro - Aprovada pela Câmara Municipal, a lei complementar 
nº 165/97, que regulamenta o uso e ocupação do solo no município de São José dos 
Campos. 

2004 Patrimônio – Através da lei nº 6.493/04, é declarado como Zona de Preservação (ZP) o 
complexo formado pela antiga Tecelagem Parahyba e Fazenda Santana do Rio Abaixo. 
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2004 
26 de fevereiro – Aprovada a lei nº 6.517, de autoria do Legislativo, que declara o 
município de São José dos Campos como “A Capital da Indústria Aeroespacial do 
Brasil”. 

Quadro 06: Cronologia do Município 
Fonte: Adaptado de PMSJC (2004). 

 

2.3  Situação atual 

A especificidade da ocupação regional − condicionada pela posição 

estruturadora do Rio Paraíba do Sul, pelo relevo (a Serra do Mar e a Serra da 

Mantiqueira) e pela Rodovia Presidente Dutra fez com que os principais eixos de 

expansão urbana acompanhassem a rodovia ou o rio, ocasionando uma 

urbanização na qual os diversos centros se estruturavam a partir do mesmo eixo 

viário. Esses fatos favoreceram a conurbação, associada às grandes facilidades de 

circulação e comunicação pela Via Dutra, e ultimamente também pela rodovia 

Carvalho Pinto, e possibilitaram uma maior integração funcional entre as cidades, 

com São José dos Campos exercendo o papel de pólo regional.  

O principal centro é São José dos Campos, responsável por grande parte da 

produção industrial regional. Na cidade de São José dos Campos está localizado o 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, pertencente ao Centro Tecnológico da 

Aeronáutica – CTA; o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE; a Empresa 

Brasileira de Aeronáutica - EMBRAER, dentre outras. Maior concentração de 

instituições de pesquisa ligadas às forças armadas, localiza-se na Região um polo 

de alta tecnologia, voltado à pesquisa, desenvolvimento e produção industrial 

aeroespacial, que produz aviões, satélites e outros equipamentos de elevado 

conteúdo tecnológico.  

A localização da Região, entre os principais centros consumidores do país, a 

existência dos institutos de pesquisas, a disponibilidade de quadros técnicos de 

elevada formação e, também, a existência de um bom aparato de infra-estrutura - 

inclusive a possibilidade de utilização de gás natural como fonte de energia -, 

transformaram a Aglomeração urbana de São José dos Campos (AUSJC) em um 

dos principais eixos de localização industrial do Estado, atualmente.  

Os ramos industriais que mais se destacam na AUSJC são: indústria de 

bebidas, líquidos alcoólicos e vinagre (instalada principalmente em Jacareí); a 
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indústria de material de transporte (instalada em Caçapava, Taubaté e em São José 

dos Campos); de papel e papelão (instalada em Jacareí); produtos químicos 

(instalada principalmente em São José dos Campos). Chama a atenção ainda o fato 

de que, tanto a indústria de bebidas, quanto a de papel e papelão, ganharam 

destaque no valor adicionado industrial (VA) do Estado de São Paulo, a partir de 

1990. Isso foi possível graças à instalação de novas plantas da indústria de bebidas 

em Jacareí e à modernização da indústria de papel e celulose. 

A especificidade do crescimento econômico do Vale diz respeito ao fato de 

que esse processo não está subordinado ao desempenho agrícola, como em outras 

regiões do interior. Ao contrário, a frágil estrutura produtiva desse setor não 

acompanhou o crescimento industrial, embora tenha passado por transformações ao 

longo do período.  

Já o setor terciário teve um significativo crescimento, induzido pelo 

desenvolvimento da produção industrial, do emprego e do crescimento da população 

regional, principalmente a partir da década de 1980. Nesse período São José dos 

Campos assumiu características de um centro regional.  

A apenas 89km da capital, São José dos Campos é um dos centros 

industriais e de serviços mais importantes do interior paulista. O município pólo da 

aglomeração urbana fica junto à Via Dutra (BR 116), e à malha ferroviária da antiga 

Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro. O 

complexo industrial do município, atualmente, conta com 720 indústrias, que 

empregam cerca de 43 mil pessoas, embora tenha crescido seu destaque no setor 

de serviços. Suas funções de centro de apoio à produção têm-se ampliado com a 

instalação de diversos equipamentos e serviços novos, tanto no segmento de 

serviços prestados à empresas, como no de serviços pessoais. Sua localização 

estratégica, também tem atraído um grande número de grandes equipamentos 

comerciais tanto do segmento atacadista quanto do varejo, instalado em shopping 

centers. Seu aeroporto oferece vôos regulares para diversas localidades do país. 

São José dos Campos é um centro de compras, atendendo, além das cidades 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte, aquelas do sul de Minas Gerais, abrangendo 

mais de 2 milhões de consumidores potenciais. Em 1997, o comércio também 

cresceu significativamente: cerca de US$ 75 milhões foram investidos, com a 

abertura de unidades das redes Magazine Luíza, Paes Mendonça, Mappin, 
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Blockbuster Vídeo, Cinemark Theatres, Lojas Americanas e o Shopping Colinas (120 

lojas). 

A localização estratégica da AUSJC, próxima de São Paulo e Campinas e a 

excelente infra-estrutura instalada, além da logística disponível e dos institutos de 

pesquisa e formação profissional, ligados às forças armadas,  asseguram 

possibilidade de desenvolvimento tecnológico, a partir dos centros de pesquisas e 

oferta de mão-de-obra qualificada. 

 

2.4  Aspectos físico-territoriais 

Localizada as margens do Rio Paraíba do Sul e cortada no sentido leste/oeste 

pela rodovia federal BR-116 (Presidente Dutra) e pela Estrada de Ferro Central do 

Brasil (EFCB) – atual Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que ligam Rio de Janeiro a 

São Paulo, a cidade de São José dos Campos está, na média, 600m acima do nível 

do mar, entre as Serras do Mar e da Mantiqueira, atingindo 2.082m de altitude no 

Pico do Selado, ao Norte do município. 

 

Clima 

O clima predominante na região é o tropical sub-quente úmido, apresentando 

índices pluviométricos mensais menores em relação as regiões serranas vizinhas. 

De maneira geral, pode ser caracterizado por um período seco no outono/inverno e 

um chuvoso na primavera/verão. Especificamente São José dos Campos, possui o 

clima do Tipo Cwa (clima mesotérmico úmido), segundo a classificação de Köppen, 

caracterizando-se pelo período frio e seco entre o meses de Maio e Agosto, com 

médias inferiores a 15ºC e o meses mais quentes e chuvoso entre Dezembro e 

Março.  

A precipitação abundante nos meses de Dezembro a março correspondem a 

72% do total do ano. São predominantes as massas de ar tropicais seguidas por 

massas de ar frio. A umidade relativa do ar oscila em torno de 75% e a pluviosidade 

por volta de 1.500mm anuais. 
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As temperaturas oscilam entre  a média mínima de 12º C e a média máxima de 

30ºC. Nos últimos anos, a maior temperatura registrada foi 37,2 °C e a mínima de 

1°C . 

 

Geomorfologia 

A área do município está no Planalto Atlântico e inclui subdivisões naturais em 

zonas determinadas por uma série de feições distintas. Essas zonas estão 

representadas pela Serra da Mantiqueira, pelo Médio Vale do Paraíba e Planalto de 

Paraitinga. 

A Serra da Mantiqueira compreende toda a escarpa que limita o Vale do 

Paraíba, ao norte, com o Planalto Sul-Mineiro.  

O Médio Vale do Paraíba representa o setor central que separa a Serra da 

Mantiqueira, ao norte, do Planalto de Paraitinga, ao sul, e contém um domínio 

central incluindo a planície do Rio Paraíba do Sul. 

A área urbana caracteriza-se pela existência de planícies fluviais posicionadas 

às margens do Rio Paraíba do Sul e tributários, onde se concentram as atividades 

agrícolas do município. Na direção norte há uma região de colinas denominadas 

"Mar de Morros", constituindo os contrafortes da Serra da Mantiqueira. Na direção 

sul existem terraços ou colinas tabulares, região onde está assentada grande parte 

da malha urbana.  

 

Vegetação 

A Mata Atlântica semi-decidual (Serra do Mar), florestas de altitude (Serra da 

Mantiqueira), várzeas e cerrado são os biomas característicos da região de São 

José dos Campos. 

Historicamente, nessa região, com a exploração cafeeira no início do século e, 

posteriormente, as atividades pecuárias e o intensivo desenvolvimento urbano e 

industrial ocorridos nas últimas décadas, houve uma devastação muito acentuada e 

rápida da cobertura vegetal original. 

Os sucessivos desmatamentos, praticamente, removeram a vegetação original. 

Atualmente a vegetação nativa remanescente predomina nas encostas, esporões e 
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nas posições de cumeeira da Serra da Mantiqueira, principalmente no Distrito de 

São Francisco Xavier, por constituírem áreas de preservação natural, conforme a 

Figura 17. Ocorre também em trechos que acompanham as margens do Rio Paraíba 

do Sul e principais tributários, nas denominadas matas ciliares. Observam-se ainda 

algumas manchas de cerrado na região sul do município, no Torrão de Ouro. 

 

 
Figura 17: Evolução do desmatamento no município de São José dos Campos 

Fonte: Adaptado de dados do S.O.S. Mata Atlântica 
 

 

 

O município possui cerca de 63% de sua extensão territorial em Área de 

Proteção Ambiental (APA), sendo que 9,38% encontram-se na zona urbana como, 

exemplo, o Banhado e 53,11% na área rural: APA da Mantiqueira, do Rio do Peixe e 

de Jambeiro, do Distrito de São Francisco Xavier e da Represa do Jaguari 

(Prefeitura Municipal de São José dos Campos - PMSJC,1998). 
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A cobertura vegetal também está presente nos espaços públicos existentes no 

município, cobertos por algum tipo de vegetação, como exemplo, as áreas verdes 

urbanas identificadas pela arborização de ruas, praças e parques públicos, pelos 

bosques, paisagens livres de construção (públicas e particulares), bem como as 

zonas de preservação permanente: fundos de vales, banhados, matas ciliares e 

unidades de conservação. 

 

Hidrografia 

São José dos Campos está inserida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, que nasce no município de Paraibuna no encontro de dois outros rios: 

Paraitinga e Paraibuna, e atravessa longitudinalmente no sentido leste/oeste o 

município.  

A rede hidrográfica é significativa, possuindo mais de 300 mananciais e 

vertentes que formam rios, riachos, ribeirões e córregos. Os afluentes da margem 

esquerda do rio Paraíba, em função do maior volume de água, são mais importantes 

que os das margem direita. Destacam-se os afluentes Jaguari, Buquira e o Rio do 

Peixe, afluente do Jaguari. Já os afluentes da margem direita, apesar de menos 

volume de água, são importantíssimos do ponto de vista de utilização, pois todos 

cortam a área urbana, recebendo toda a rede de esgotos domésticos e industriais da 

principal região do município. Destacam-se os ribeirões Vidoca, Vermelho, 

Comprido, Nossa Senhora D'ajuda, Ressaca, Senhorinha, Lavapés, Cambuí e 

Pararangaba. 

 
 
 

2.5 Área de estudo 

O objeto de estudo dessa pesquisa localiza-se na Região do Oeste do 

município de  São José dos Campos, entre as coordenadas 23º 09’ S 45º 53' W e 

26º 13’ S 46º 00' W, com aproximadamente 24,45 km² e delimitada ao norte e a 

oeste pelo Rio Jaguari, a leste pelo Rio Paraíba do Sul e ao sul pela divisa municipal 

entre São José dos Campos e Jacareí. Obviamente, está contida na bacia do rio 

Paraíba do Sul, sub-bacia do Rio Jaguari e microbacia do Córrego Ribeirão 

Vermelho (Figura 18). 
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A escolha desta área deve-se ao fato de ser uma área, a priori, 

“ambientalmente frágil” levando-se em consideração características relevantes no 

tocante a aspectos físico-ambientais, como: ser delimitada pelos cursos d’água 

mencionadas acima; grande presença de mananciais, bem como áreas de proteção 

previstas em Lei;  características fisiográficas não favoráveis à urbanização; terem 

sido aprovados, junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC), 

loteamentos de alto-padrão; e principalmente por motivação pessoal: morador da 

região. 
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Figura 18: Localização da Área de estudo 
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2.6  Materiais 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram necessários a utilização de 

diversos materiais cartográficos, tendo em vista a necessidade de apreender 

informações acerca do meio físico da área em questão. 

Para tal foram utilizados:  

1. Cartas topográficas do Plano Cartográfico do Estado de São Paulo – 

Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC, 1977 (Tabela 01 e Figura 19) 

2. Fotos Aéreas, Preto e Branco, em escala aproximada 1:10.000, dos anos 

de 1953 – Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul S.A. e 1985 – 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 

3. Imagem Multiespectral SPOT 5 híbrida, pancromática e composição 

colorida R4G1B2, escala aproximada 1:10.000, resolução espacial de 2.5 

m, órbita. 

4. Mapas temáticos (Geotécnica, Pedologia, Hidrografia, Uso e Ocupação 

das Terras). 

Para a aquisição destes dados, a sua manipulação e saída dos produtos, em 

diversos formatos, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

1. Software SIG – SPRING (CAMARA et al., 1996), em sua versão 4.1. 

como base para a montagem de todo o banco de dados da pesquisa, a 

entrada dos dados, a manipulação e saída em forma de cartas e dados 

digitais; 

2. Software AutoCAD MAP 5 para o auxílio no processo de ajuste, 

concatenação e poligonalização das linhas e polígonos digitalizados, bem 

como servir de ferramenta de intercâmbio entre alguns dados gerados no 

SPRING e outros softwares gráficos,como por exemplo o CorelDRAW; 

3. Mesa Digitalizadora Digigraph, modelo van Gogh, tamanho A1; 

4. Computador Dell Pentium 4, 1.6 GHZ, 512mb RAM; 
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5. Banco de Dados de Geoprocessamento “CIDADE VIVA” – Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos (PMSJC)/ Fundação de Ciência, 

Aplicações e Tecnologia Espaciais – FUNCATE. 

 

As cartas topográficas utilizadas fazem parte do Plano Cartográfico do Estado 

de São Paulo, elaboradas pelo Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC (1977). 

Encontram-se listadas na Tabela 01, bem como sua articulação na Figura 19.  

 

FOLHAS NOME MAPA ÍNDICE  ESCALA 

SF-23-Y-D-II-I-SO-A Fazenda São Bráz 082/116 1:10000 

SF-23-Y-D-II-I-SO-B São José dos Campos I 082/117 1:10000 

SF-23-Y-D-II-I-SO-C Fazenda Urbanova 083/116 1:10000 

SF-23-Y-D-II-I-SO-D São José dos Campos III 083/117 1:10000 

SF-23-Y-D-II-I-SO-E Fazenda do Poço 084/116 1:10000 

Tabela 01: Cartas topográficas utilizadas para a realização do trabalho. 
 

 
Figura 19: Articulação das Cartas topográficas para a Área de estudo. 
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2.7 Procedimentos Metodológicos 

De acordo com o descrito no Capítulo 1,  esta pesquisa busca identificar as 

condições ambientais das bacias da área em questão, afim de identificar os 

possíveis impactos ambientais referentes à implantação dos novos loteamentos 

aprovados para a região. 

Nesse contexto pretende-se viabilizar, através das Geotecnologias, a 

identificação de fatores do meio físico limitantes ao crescimento urbano, tais como 

declividades acentuadas, tipos de solo, classes geotécnicas, áreas com potencial à 

erosão e áreas com restrições ao uso urbano, sobretudo as com restrições legais. 

Seguindo esta linha de raciocínio, busca-se agilizar a análise e o monitoramento das 

tendências de expansão da área urbana e sua interação  com o meio físico. Para 

tanto, a metodologia proposta subdivide-se nas etapas a seguir, conforme figura 20: 

1. Levantamentos: Bibliográfico, através de relatórios de pesquisas, 

dissertações, teses, livros e outros trabalhos científicos, relevantes à 

temática do trabalho e Cartográfico, com o uso de cartas topográficas, 

fotografias aéreas, imagem multiespectral e mapas temáticos (técnicos). 

2. Elaboração das cartas temáticas: Geotécnica, Pedológica, Declividade, 

Hidrografia, Mapa de Distâncias (Buffer)  e Uso e Ocupação das terras 

(multitemporal). Para tanto, utilizar-se-á de softwares como: Spring, 

compreendendo os módulos IMPIMA, SCARTA e IPLOT; ArcGIS; AutoCAD 

Map, entre outros. 

3. Delimitação da área em questão de acordo com: importância ecológica da 

área e sua tolerância às alterações do meio provocadas pelas intervenções 

antrópicas; características ambientais particulares, as quais devem ser 

asseguradas por proteção governamental; áreas que podem ser ocupadas 

com a expansão urbana. A partir desses critérios pretende-se enquadrar as 

unidades em: Áreas Impactadas, Áreas Muito Impactadas, Áreas de 

Preservação, Áreas Adequadas à Urbanização. 
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4. Elaboração das potencialidades e limitações dos usos dos recursos nas 

bacias. Essas duas categorias sendo determinadas a partir da sobreposição 

das cartas geológica, declividade e uso e ocupação atual das terras.  

5. E por fim, a elaboração de uma Carta de Fragilidade Ambiental, que reunirá 

as informações do diagnóstico, a partir da sobreposição de todos os mapas 

elaborados e que pode demonstrar a situação ambiental para uma ocupação 

benéfica ou o menos maléfica possível, no tocante a impactos ambientais, 

nas bacias. 

 

Figura 20: Fluxograma de procedimentos 
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2.7.1 Carta de Declividade 

A declividade, segundo Mascaró (2003), é expressa como uma percentagem 

(%) a partir da razão entre a variação de altitude e a distância horizontal que há 

entres os pontos ou ainda como ângulo (º). 

Com o auxílio da mesa digitalizadora e do SPRING foram adquiridas as curvas 

de nível das cartas topográficas, na escala 1:10.000, e gerado a Carta de 

Declividade para a área em questão. 

Para a determinação das classes de declividade foi adotado o padrão definido 

por Mascaro (1998), no qual sugere a seguinte classificação: 

 

Declividade (%) Indicações 

0 – 2 são locais que devem ser evitados, pois terão dificuldades de 
drenagem  

2 – 7 são locais ideais para qualquer uso, parecem planos  

8 – 15 

são locais que servem, mas com certas restrições, na 
situação original podem servir para atividades que não 
precisem de construções, em caso contrário, devem ser 
feitos cortes  e aterros para dotá-los de patamares 

16 – 30 são locais que devem ser evitados, são necessárias obras 
especiais para sua utilização 

> 30 são terrenos inadequados para construções e precisam de 
obras especiais para sua estabilização 

Tabela 02: Classes de declividade. 
Fonte: Mascaró (1998). 
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2.7.2  Carta Geotécnica 

 A Carta Geotécnica do Município de São José dos Campos foi elaborada pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT (1996) e incorporado ao Banco de Dados 

Geográfico “Cidade Viva”, elaborado e distribuído pela PMSJC (2003).  

 A partir desta carta, extraiu-se apenas as unidades geotécnicas pertencentes à 

área de estudo, com o auxílio do SIG SPRING, as quais se seguem, de acordo com 

IPT (1996): 

 

Aluviões 

- Terrenos localizados junto às calhas das drenagens, constituídos por sedimentos 

fluviais cuja textura varia de argilosa a arenosa, eventualmente com cascalheiras, 

com porcentagem diversificada de matéria orgânica e possibilidade de ocorrência de 

turfas com até 11m  de espessura, 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 a inundações periódicas por ocasião das 

enchentes, fenômeno reduzido pela regularização implementada pela barragem de 

Santa Branca.; 

- nível d’água raso ou aflorante, com solos constantemente encharcados nos níveis 

mais baixos e naqueles predominantemente argilosos, quando apresentam baixa 

permeabilidade e capacidade de suporte; 

- pouco relevantes nos vales encaixados, nem sempre representativos na escala 

deste trabalho.  

 

Terraços Fluviais e Residuais 

- Unidade delimitada apenas junto às várzeas dos rios Paraíba do Sul e Jaguari, 

onde é significativa em área. Nas demais drenagens, estes terraços foram 

englobados, quando fluviais, nos aluviões e, quando residuais, nas colinas; 



 71

- terrenos pouco inclinados, constituídos por sedimentos de antigas planícies 

aluvionares, em patamares atualmente mais elevados, ou trechos mais aplainados 

das colinas sedimentares e cristalinas, margeando os aluviões; 

- sedimentos com textura predominantemente arenosa ou solo de alteração de 

composição variada, dependendo do embasamento; 

- áreas com depressões formando embacimentos que são comuns nos terraços 

fluviais, com o nível d’água próximo à superfícies e capacidade de suporte e 

drenabilidade reduzidas quando ocorrem camadas argilosa no subsolo.  

 

Colinas e Morrotes em Sedimentos Arenosos 

- Relevo de colinas, subordinadas morrotes e planícies aluviais, com declividades 

predominantes entre 5 e 10% nos topos e chegando a situações de ate 20% nas 

vertentes; 

- sedimentos de fácies fluvial meandrante e leques aluviais arenosos da Formação 

Tremembé, em que prevalecem arenitos, eventualmente com camadas e lentes de 

argilitos e folhelhos; 

- cobertura de solo superficial coluvionar areno-argiloso de espessura média em 

torno de 2m, mais espessa nos topos aplainados de maior expressão; 

- presença de lençol d’água suspenso quando ocorrem intercalações de camadas 

arenosas e argilosas. 

 

Colinas e Morrotes com Embasamento Cristalino 

- Relevo residual de rochas cristalinas, disperso em setores de tipografia mais suave 

das serras e junto às baixadas, isolado pelos sedimentos das planícies, com 

declividades variando entre 5 e 20%; 

-substrato principalmente gnáissico e migmatítico, eventualmente granítico; 

- solo de alteração em geral siltoso, às vezes micáceo, com espessura media acima 

de 10m, e cobertura de solo superficial coluvionar de espessura média em torno de 

2m. 
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2.7.3 Carta de Solos 

 A Carta de Solos para o município de São José dos Campos foi obtida a partir 

do Projeto Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte do 

Estado de São Paulo – MAVALE (1992), elaborado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE. 

 Conforme procedimento adotado na Carta geotécnica, foram extraídas as 

Unidades de Solo pertencentes a área de estudo, que se seguem: 

- HGHa2 – Glei Húmico textura argilosa + solos Aluviais textura média, ambos 

Tb + solos Orgânicos textura orgânica, todos álicos relevo plano; 

- LVa9 – Latossolo Vermelho Amarelo relevo suave ondulado e plano + 

Podzólico Vermelho Amarelo Latossólico relevo suave ondulado, ambos 

álicos A moderado textura argilosa; 

- PVa18 – Podzólico Vermelho Amarelo Tb textura argilosa/muito argilosa e 

média/argilosa fase não-rochosa e rochosa relevo forte ondulado + 

Latossolo Vermelho Amarelo textura argilosa relevo forte ondulado e 

ondulado, ambos álicos A moderado; 

- PVa23 – Podzólico Vermelho Amarelo Tb textura média/argilosa relevo forte 

ondulado e ondulado + Podzólico Vermelho Amarelo Latossólico textura 

argilosa relevo ondulado, ambos álicos A moderado. 

 

2.7.4 Cartas da Dinâmica de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras 

Para a análise multitemporal da Dinâmica de Uso das Terras, foram utilizadas 

imagens aéreas e multiespectral de três datas, conforme Tabela 03. 

 

TIPO DATA  ESCALA 
(aproximada) 

FOTOGRAFIA ÁEREA Setembro/1953 1:10.000 

FOTOGRAFIA AÉREA Outubro/1985 1:10.000 

IMAGEM SPOT 5 Fevereiro/2005 1:10.000 

Tabela 03: Relação dos produtos de sensoriamento remoto utilizados. 
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 As datas das imagens foram escolhidas através do seguinte critério: 

caracterizar o uso predominante das terras antes da ocupação urbana (1953); 

caracterizar o início da fase de transição entre as características rurais para o 

urbano (1985) e por fim caracterizar o início do processo de implantação dos 

diversos loteamentos aprovados para a área, que a transformarão definitivamente 

em área urbana (2005). 

A análise, interpretação e classificação das imagens foi feita através de uma 

metodologia proposta por Nogueira et al. (2005) adaptada de GARCIA (1982), e de 

conceitos a respeito de Fotogrametria Digital abordados por Brito & Coelho (2002). 

Após a finalização da análise e classificação analógica, via tela, das fotos 

aéreas e multiespectral, foram validados os arquivos vetoriais para a geração das 

cartas da dinâmica do Uso e Ocupação das Terras, para as três datas. O 

procedimento envolveu a tabulação cruzada e geração da respectiva matriz 

correlacional. A análise desta matriz permitiu a geração de regras baseadas em 

álgebra booleana para o cruzamento digital dos planos de informação relativos aos 

mapeamentos de 1953 e 2005, de forma a caracterizar a evolução e dinâmica da 

paisagem. 

 

2.7.5 Mapa de Distâncias – Buffer 

 A partir das cartas topográficas foram extraídos o mapa da Rede de drenagem 

e a partir deste gerado o Mapa de Distâncias (Buffer). 

Este mapa consiste na criação de áreas de preservação, a partir da análise da 

legislação. Neste caso foi criado um mapa, tomando como base a hidrografia, a 

partir das prescrições legais com relação às Áreas de Proteção Permanente – APP, 

prevista na Lei nº 4.771 de 15 de Setembro de 1965, que institui o Código Florestal. 

Constituem a  hidrografia: os rios, córregos, nascentes, lagos e lagoas pertencentes 

ou limítrofes à área. 

 Segundo a Lei, em seu artigo segundo: 

“Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 



 74

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto 

em faixa marginal cuja largura mínima será:  

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 

metros de largura; 

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 

(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;  

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 

7.803 de 18.7.1989) 

[...] 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", 

qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros de largura; 

 

2.7.6 Carta de Zoneamento 

O zoneamento urbano é, certamente, o mais difundido instrumento urbanístico 

e, também, o mais criticado, tanto por sua eventual ineficácia ou eficácia “seletiva”, 

quanto por seus efeitos perversos (especulação imobiliária e segregação 

socioespacial). 

Sua forma mais tradicional é o zoneamento de uso e ocupação do solo, de 

matriz funcionalista, que prevê uma segregação de usos – industrial, comercial e 

residencial - com maior ou menor grau de flexibilidade. 

Em sua implementação, o zoneamento usualmente é definido em duas 

escalas: a primeira, denominada de macrozoneamento, que consiste na delimitação 

das zonas urbana, de expansão urbana, rural e especiais (geralmente de proteção 

ambiental) do município. A segunda, o zoneamento propriamente dito, que irá 

estabelecer as normas de uso e ocupação para cada macrozona, em especial da 

zona urbana, haja vista que sobre a zona rural o poder local possui pouca 

competência regulatória. 
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 A Carta de Zoneamento foi extraída, assim como a Geotécnica, do Banco de 

Dados Geográfico “CIDADE VIVA”. 

 A área de estudos compreende as seguintes classes de Zoneamento, segundo 

a Lei municipal nº 165 de 15 de Dezembro de 1997: 

- ZR – Zona Residencial 

- ZM 2 – Zona Mista Dois 

- ZEPA 2 – Zona Especial de Proteção Ambiental Dois 

- ZEPA 3 –Zona Especial de Proteção Ambiental Três  

- ZEPA 4 – Zona Especial de Proteção Ambiental Quatro 

- ZUPI – Zona de Uso Predominantemente Industrial  

- ZVU – Zona de Vazio Urbano  

 

2.7.7 Carta de Risco Potencial à Erosão 

 A partir de uma adaptação da metodologia proposta por Serafim (1998) às 

necessidades dessa pesquisa, foi gerada a Carta de Risco Potencial à Erosão. 

Essa carta foi elaborada a partir da análise de atributos do meio físico que de 

alguma maneira contribuem para o desenvolvimentos de processos de erosão, tais 

como unidades geotécnicas, de solo e classes de declividade (SERAFIM, 1998). 

Para cada atributo do meio físico será atribuído um peso em função de suas 

características. Para as unidades geotécnicas serão atribuídos pesos em função das 

características do relevo e textura do solo. Quantos aos parâmetros dos solos foram 

levados em consideração as características de textura e profundidade e por fim a 

declividade que recebeu uma classificação de acordo com as classes de declividade 

(SERAFIM, 1998 apud CREPANI et al, 1996). 

Os pesos propostos, segundo Serafim (1998) apud Crepani et al. (1996) para 

os atributos do meio físico foram determinados de forma crescente de acordo com a 

suscetibilidade à erosão e as somatórias encontram-se conforme Tabelas 04, 05 e 

06. 

Para as unidades geotécnicas, foram determinados os seguintes pesos para os 

parâmetros de Relevo, Textura e Profundidade dos solos: 
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Parâmetro Características Peso 

Argilosa 1 
TEXTURA 

Arenosa 3 

Profundo (>1,5m) 1 
PROFUNDIDADE 

Raso (<1,5m) 3 

Plano 1 

Plano (várzea) 10 

Suave/Suave ondulado 2 

Ondulado 3 

RELEVO 

Forte ondulado 10 

Quadro 07: Pesos atribuídos às características das unidades geotécnicas 
Fonte: Adaptado de Serafim (1998). 

 

Sigla Unidades Geotécnicas Textura Relevo Soma 

G1 Aluvião Arenoso 
Arenosa 

(3) 
Plano 

(4) 
7 

G2 Aluvião Argiloso 
Argilosa 

(1) 
Plano 

(4) 
5 

G3 Colinas e Morrotes em Sedimentos Arenosos 
Arenosa 

(3) 
Suave/ Suave 
ondulado (2) 5 

G4 Colinas e Morrotes com Embasamento Cristalino 
Arenosa 

(3) 
Forte ondulado 

(3) 6 

G5 Terraços Fluviais 
Arenosa 

 (3) 
Plano (várzea) 

(10) 13 

G6 Planície Aluvionar 
Arenosa 

(3) 
Plano 

(4) 
7 

Tabela 04: Somatória dos parâmetros das unidades geotécnicas 
Fonte: Adaptado de Serafim (1998). 

 
 

Sigla Unidades de Solos  Textura Relevo Profundidade Soma 

S1 Glei Húmico Álico 
Argiloso 

(1) 
Plano 

(4) 
Raso (0,80m) 

(3) 
8 

S2 Latossolo Vermelho Amarelo  Álico (LVa9) 
Arenoso 

(3) 
Suave/ Suave 
ondulado (2) 

Profundo (2,2m) 
(1) 

6 

S3 Podzólico Vermelho Amarelo Álico (PVa23) 
Argiloso 

(1) 
Ondulado/ Forte 

ondulado (3) 
Raso (1,05m) 

(3) 
7 

S4 Podzólico Vermelho Amarelo Álico (PVa18) 
Argiloso 

(1) 
Forte  
(3) 

Profundo (2m) 
(1) 

5 

Tabela 05: Somatória dos parâmetros das unidades de solos. 
Fonte: Adaptado de Serafim (1998). 
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Sigla Classes de Declividade Relevo Soma 

D1 0 - 2 Plano (1) 1 

D2 2 - 7 Suave/ Suave ondulado (2) 2 

D3 8 - 15 Ondulado (3) 3 

D4 16 - 30 Forte Ondulado (4) 4 

D5 > 30 Forte Ondulado (10) 10 

Tabela 06: Somatória dos parâmetros das classes de declividade. 
Fonte: Adaptado de Serafim (1998). 

 

Após o estabelecimento dos pesos para os atributos do meio físico, foi realizado 

um cruzamento das somatórias dos pesos dos mesmos com o auxílio da Linguagem 

Espacial para Geoprocessamento Algébrico – LEGAL, no SPRING. O produto final 

será a Carta de Risco Potencial à Erosão. 

A Tabela 07, apresenta a determinação das classes de risco potencial à erosão 

e a seguir as regras de cruzamento entre os parâmetros considerados. 

 

Sigla Descrição Classe 

R1 Áreas não críticas 1 

R2 Áreas moderadas 2 

R3 Áreas críticas 3 

R4 Áreas muito críticas 4 

Tabela 07: Classes de Risco Potencial à Erosão 
 
 

2.7.8 Carta de Fragilidade Ambiental 

Conforme os objetivos propostos por esta pesquisa pretende-se, como produto 

final, gerar uma Carta de Fragilidade Ambiental, através da associação entre a 

suscetibilidade natural dos solos à erosão com o uso e cobertura vegetal das terras 

de modo a subsidiar  tomada de decisões do poder público municipal no tocante a 

aprovação de loteamentos no município de São José dos Campos. 

A Carta de Fragilidade Ambiental constitui uma ferramenta de grande 

importância para o entendimento da fragilidade da relação uso e cobertura vegetal x 

solo, face à intervenção desordenada do homem e da sociedade sobre os recursos 

da natureza.  
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Para Ross (1994) o estudo da fragilidade ambiental exige um estudo integrado 

dos elementos do estrato geográfico (clima, geologia, relevo, solo, tipo de cobertura 

vegetal), que dão suporte à vida vegetal e ao homem. Estes elementos tratados 

integradamente possibilitam chegar a um diagnóstico das diferentes categorias 

hierárquicas da fragilidade dos ambientes naturais. 

De acordo com a Metodologia proposta por Ross (1991) e adaptada às 

necessidades do trabalho, foi gerada uma carta de Fragilidade Ambiental, através do 

cruzamento entre as cartas de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras e  Risco 

Portencial à Erosão, hierarquizadas segundo os respectivos códigos de fragilidade. 

Neste caso a Carta de Fragilidade Ambiental é um documento cartográfico de 

síntese que resulta da análise integrada da suscetibilidade natural à erosão e dos 

graus de proteção conferidos pelo uso e cobertura vegetal . 

As informações de natureza pedológica, neste caso, relacionadas a fenômenos 

de erosão, foram hierarquizadas em função do maior ou menor grau de fragilidade 

do solo  tais processos, bem como o grau de proteção do solo de acordo com a 

cobertura vegetal presente. 

 

Sigla Grau de Fragilidade Grau de erosão 

F1 
Fraca 

(1) 
Áreas não críticas 

F2 
Média 

(2) 
Áreas moderadas 

F3 
Forte 
(3) 

Áreas críticas 

F4 
Muito Forte 

(4) 
Áreas muito críticas 

Quadro 08: Grau de Fragilidade à Suscetibilidade Natural à Erosão. 
Fonte: Adaptado de Ross (1991) 
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Sigla Grau de Proteção Tipos de Uso da Terra/Cobertura Vegetal 

P1 
Forte 

(1) 
- florestas naturais. 
- florestas cultivadas com espécies e vários estratos. 

P2 
Médio 

(2) 

- formações arbustivas naturais abertas com estrato graminoso. 
- formações arbustivas densas de origem secundária (capoeira). 
- formações naturais ou cultivadas de gramíneas (pastos). 
- agricultura de ciclo longo de ocupação densa (cacau, banana). 

P3 
Fraco 

(3) 

- áreas desmatadas recentes. 
- agricultura de ciclo curto (arroz, milho, feijão, soja,trigo). 
- agricultura de ciclo longo de baixa densidade (café, laranja). 
- solo exposto. 
- áreas urbanizadas. 

Quadro 09: Grau de proteção do solo pela Cobertura Vegetal Natural. 
Fonte: Adaptado de Ross (1991) 
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CAPÍTULO III 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

 

3.4 O conjunto de loteamentos 

Até o término dessa pesquisa não havia sido obtido informações detalhadas 

acerca do conjunto de loteamentos aprovados, ou em vias de aprovação, para a 

área do bairro Urbanova, sejam elas projetuais ou quantitativas, tais como número 

de lotes, vias, dimensões etc. 

Segundo a PMSJC, tais informações só poderiam ser divulgadas após o 

término do processo de aprovação destes loteamentos. Portanto não estaremos aqui 

preocupados em tecer comentários, críticas ou análises a respeito da configuração 

do sistema viário, disposição e área dos lotes. Em outras palavras, o foco de análise 

dessa pesquisa não é desenho urbano e sim a forma (maneira/procedimento) como 

estão sendo implantados tais loteamentos mas principalmente as caracterítiscas e 

localização destes loteamentos em áreas potencialmente de risco ambiental e 

conseqüentemente consideradas frágeis. 

A partir disso, consideramos como sendo de risco ambiental as áreas com 

perigo ou possibilidade de perigo ou também em situação que há probabilidades 

mais ou menos previsíveis de perda/ganho ou ainda a probabilidade de ocorrência 

de eventos não intencionais multiplicados pelas conseqüências que podem surgir a 

partir de sua ocorrência (ORMOND, 2004). 

Neste caso particular, as áreas de risco não são necessariamente áreas que 

ofereçam risco à vida humana, mas sim áreas com risco à degradação ambiental e 

conseqüentemente oferecem risco aos ecossistemas existentes. 
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Na Figura 21 pode-se observar o conjunto de 11 loteamentos inseridos na área 

de estudo, conforme dados obtidos da PMSJC. 

O loteamento nº 1, Reserva do Paratehy, possui uma área de 

aproximadamente 480.000 m² e segundo o empreendedor algo em torno de 448 

lotes residenciais. Encontra-se atualmente em estágio final de implantação, com 

construção de guaritas e fechamento com muro. 

Os loteamentos nº 2, Santa Cruz dos Bandeirantes e nº 4, Reserva do Jaguary, 

encontram-se em estágio inicial de implantação, através da demarcação das áreas e 

a abertura das vias. Possuem cerca de 823.000 m² e 386.000 m², respectivamente. 

O loteamento nº 3, Alphaville, encontra-se, segundo o empreendedor, em fase 

final de elaboração do projeto e do EIA/RIMA. Possui aproximadamente 3.370.000 

m². A Infra-estrutura prevista é de lotes residenciais com área média de 550 m², área 

comercial e empresarial, clube e parque privativo. 

O loteamento nº 5, Colinas do Paratehy, possui uma área aproximada de 

540.000 m²; o nº 6, Parque da Mantiqueira, algo em torno de 140.000 m²; o nº 7, 

Colinas do Paratehy II, cerca de 430.000 m² e o nº 8, Panorama de São José, 

217.000 m². Os loteamentos demarcados com o nº 9 encontram-se sem 

denominação, segundo a PMSJC e totalizam uma área de aproximadamente 

1.147.000 m². 

A área total ocupada pelos loteamentos soma 8.122.893,72 m² (PMSJC, 2004), 

o que corresponde a  aproximadamente 33% dos 24.445.840,00 m² da área de 

estudo. 

Vale ressaltar que tais loteamentos são classificados como alto-padrão e dão 

continuidade ao processo de deslocamento da classe mais favorecida do município 

em direção à Zona Oeste, caracterizando uma mudança definitiva das 

características de uso e cobertura vegetal das terras nesta região. 

Teoricamente tais loteamentos deveriam atender aos pressupostos de 

preservação e conservação do meio ambiente, ou seja, cumprir a risca as 

prescrições legais e limitantes do meio físico, bem como planejar e empregar 

técnicas de implantação de forma a minimizar os impactos ambientais decorrentes 

de sua implantação.  
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A seguir estarão justamente sendo abordados aspectos relevantes ao processo 

de implantação destes loteamentos e principalmente se a compatibilidade de uso 

das terras condiz com a realidade. 
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Figura 21: Carta de Localização dos Loteamentos – Bairro Urbanova
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3.1 Caracterização legal da área 

3.1.1 Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

As áreas de preservação permanente (APP) localizadas ao redor das 

nascentes e cursos d’água possuem função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da 

fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações 

humanas. Tais áreas, são definidas no Artigo 2º da Lei nº 4.771/65, que institui o 

Código Florestal, como, na maioria das vezes, locais de ocorrência de matas 

ciliares que, em função de estarem localizadas nos fundos dos vales - áreas onde 

comumente ocorrem os solos mais férteis da sub-bacia - são muito propensas a 

desmatamentos, para estabelecimento de atividades agrícolas e atualmente 

urbanização. 

As APPs foram delimitadas a partir da rede de drenagem, sendo gerado um 

buffer no SPRING, com base nas prescrições legais, citadas no capítulo anterior 

(item 3.7.5.). Foram criados,então, buffers de distância da rede de drenagem de 30 

metros a partir das margens ao longo do leito e 50 m de raio a partir das nascentes. 

A partir dessa carta, constatou-se que a área de APP representa cerca de 30% 

da área total estudada, ou seja, 7.52 km², conforme Figura 22. 

Em se tratando da área destinada aos loteamentos, que é, conforme o item 

anterior, de 8.122.893,72 m², as APPs correspondem a 14,8% desta área, ou seja, 

1.204.616 m² da área total destinada aos loteamentos deve ser preservada, o que 

nos deixa com uma área de implantação de 6.918.277,72 m², isto é, apenas 28,3% 

de toda a área de estudo. 
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Figura 22: Carta de Distâncias
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3.1.2 Lei de Zoneamento 

De acordo com a Lei de Zoneamento Municipal e com as classes de 

Zoneamento contidas na área de estudo, elaborou-se a carta de Zoneamento da 

área de estudo, conforme Figura 23. 

Nesta carta encontramos as seguintes classes de Zoneamento e suas 

respectivas restrições, conforma a Lei nº 165/97: 

ZR - Zona Residencial: constitui-se por áreas dotadas de infra-estrutura, 

destinadas a ocupação predominantemente residencial unifamiliar; 

ZM 2 – Zona Mista Dois: constitui-se de áreas dotadas de infra-estrutura, com 

tendência à intensificação da urbanização na qual se permite maior 

adensamento, para melhor e maior otimização da infra-estrutura existente e 

ocupação dos terrenos ociosos, admitindo-se o uso residencial, o uso 

compatível com o uso residencial, uso sujeito a controle e uso industrial 

compatível com o uso residencial; 

ZEPA 2 – Zona Especial de Proteção Ambiental Dois: constitui-se de áreas 

compreendidas por terrenos inseridos em APA IV, instituídas pelo Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado, que em decorrência de suas características 

físicas, destinam-se a ocupação urbana de baixa densidade, desde que 

associada a um sistema de drenagem adequado, bem como a um sistema de 

disposição de efluentes domésticos; 

ZEPA 3 –Zona Especial de Proteção Ambiental Três : constitui-se de áreas, 

formadas por terrenos correspondentes a planície aluvial dos rios ou por 

grande concentração de nascentes, devendo ser preservada como patrimônio 

ambiental e paisagístico, destinando-se a atividades agrícola, pecuária e de 

lazer, com baixa taxa de ocupação e alta restrição quanto à impermeabilização 

do solo; 

ZEPA 4 – Zona Especial de Proteção Ambiental Quatro – constitui-se de áreas 

compreendidas por terrenos inseridos em APA IV, instituída pelo Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado, que em decorrência de suas características 

físicas, permite o uso residencial unifamiliar e atividades de lazer, com baixa 

taxa de ocupação e alta restrição quanto à impermeabilização do solo, devendo 
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ser associado a um sistema de drenagem adequado, bem como a um sistema 

de disposição de efluentes domésticos, devendo respeitar as diretrizes 

constantes da carta geotécnica elaborada pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas - IPT do ano de 1996, com relação à Unidade Geotécnica 

Planície Aluvionar. 

ZUPI – Zona de Uso Predominantemente Industrial : constitui-se de áreas 

destinadas à localização de indústrias cujos processos, submetidos a métodos 

adequados de controle e tratamento de efluentes, ainda contenham fatores 

nocivos, em relação as demais atividades urbanas 

ZVU – Zona de Vazio Urbano - constitui-se de áreas compreendidas por glebas 

de médio e grande porte, não ocupadas, constituindo vazios no perímetro 

urbano, necessitando de planejamento específico para sua ocupação; 

O decreto nº 9.469 de 8 de Maio de 1998 complementa acerca da ZVU: 

Art. 1º. A Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente deverá indicar no 

pedido de diretriz para loteamento em glebas situadas em Zona de Vazio 

Urbano a finalidade do uso para que o mesmo se destinará, Residencial e 

ou Industrial, respeitando as características físico-ambientais e urbanísticas 

da gleba, bem como seu entorno. 

Art. 2º. No anteprojeto de loteamento na Zona de Vazio Urbano – ZVU, 

deverá ser elaborado Plano Diretor de Ocupação cont. do DECRETO Nº 

9469/98. 

Específica pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, podendo ser 

apresentada proposta do referido plano pelo empreendedor. 

Parágrafo Único. O Plano de Ocupação Específica deverá conter os 

Setores Especiais residenciais, comerciais, mistos e ou industriais, 

contendo os respectivos parâmetros de uso e ocupação do solo de acordo 

com as zonas de uso determinadas na Lei Complementar nº 165/97. 

Art. 3º. Em casos de Desmembramento, desdobro, instalação ou 

construção de atividade isoladas, em Zona de Vazio Urbano – ZVU, as 

frações mínimas, assim como o uso, ocupação e aproveitamento dos lotes, 

serão fixados pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. 
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Parágrafo Único. Os parâmetros de uso e ocupação devem ser definidos a 

partir da análise das características urbanísticas do entorno do imóvel bem 

como suas condições físico-ambientais, selecionando dentre as zonas 

estabelecidas na Lei Complementar nº 165/97 a mais adequada para a área 

objeto da análise.  

Obtivemos,então, dados quantitativos em relação a cada classe de 

zoneamento, conforme a tabela 09. 

Zona Área (km²) % do total 

ZR 1.48 6% 

ZM2 2.95 12% 

ZEPA2 0.03 1% 

ZEPA3 5.43 22% 

ZEPA4 0.04 1% 

ZUPI 0.45 2% 

ZVU 14.10 58% 

Tabela 09: Quantificação das classes de zoneamento 
 

Na porção sul-sudeste da área de estudo, encontram-se áreas compreendidas 

nas classes ZR e ZM2, que representam cerca de 18% da área total, cerca de 4.43 

km², já estão em processo de ocupação desde o ano de 1985, quando se deu o 

início do processo de implantação dos primeiros loteamentos na área e dessa forma 

foram consideradas como áreas consolidadas ou em processo de consolidação. 

Já a Leste-Norte da área, encontram-se áreas de ZEPA que são áreas de APA, 

representando mais de 5,5 km² ou seja 24% da área total, e conseqüentemente são 

inadequadas à ocupação urbana. 

A área passível de ser ocupada é a área classificada como ZVU, que 

representa quase 60% de toda a área – 14.10 km² e que segundo a Lei nº 165/97 

podem ser ocupadas, desde que respeitado um planejamento específico para sua 

ocupação. 

Conforme dito no capítulo anterior, teoricamente, a Lei Municipal de 

Zoneamento tem a função de regular as formas de uso e ocupação do solo na 

cidade de São José dos Campos. Sua preocupação maior é de estabelecer quadros 

com alguns parâmetros de ocupação e parcelamento do solo vinculados ao 
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perímetro urbano. Esses parâmetros definem os coeficientes de aproveitamento 

mínimo, básico e máximo, taxa de ocupação máxima, taxa de permeabilidade 

mínima, lote mínimo, frente mínima, número máximo de habitações por m², gabarito 

máximo e recuos de frente, de fundo e laterais das edificações com relação às 

divisas dos lotes. 

Além desses parâmetros de ocupação, o marco regulatório deveria trazer 

instrumentos para controlar as incomodidades provocadas pelas diversas atividades 

que podem ocorrer na cidade. Tais instrumentos deveriam ter como objetivo 

minimizar possíveis conflitos entre os diversos usos e o meio ambiente. Sob a ótica 

ambiental, particularmente a desta pesquisa, o Zoneamento Municipal deveria 

controlar, ou ao menos regulamentar, ocupações e usos que potencialmente 

pudessem contaminar o solo e as águas superficiais e subterrâneas; desenvolver ou 

agravar processos de erosão e riscos de enchentes e deslizamentos. 
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Figura 23: Carta de Zoneamento – Lei nº 165/97
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3.2 Caracterização do meio físico 

3.2.1 Clima - Precipitação 

A erosão hídrica é sem sombra de dúvida uma das mais importantes formas de 

erosão presentes em nosso país. É sabido que a chuva provoca uma aceleração do 

processo de erosão de acordo com sua distribuição no tempo, no espaço e 

principalmente sua intensidade. Por exemplo, pancadas de chuvas intensas, sob a 

forma de tromba d’água, durante o período chuvoso (verão) constituem a forma mais 

agressiva de impacto da água no solo. Durante a ocorrência desses eventos, a 

aceleração da erosão torna-se a máxima possível, ocorrendo, então, o avanço no 

processo de ravinas e voçorocas, criando, muitas vezes, situações emergenciais e 

obviamente remoção de material e assoreamento de canais de drenagem natural e 

implantados. 

A precipitação anual acumulada na região, para o ano de 2004, foi de 1119 

mm, apresentando uma estação chuvosa de outubro a maio, apenas com o mês de 

março atípico e uma estação seca de junho a setembro com precipitações totais de 

972 mm e 146 mm respectivamente, conforme Tabela 10. O mês de janeiro deste 

ano apresentou a maior intensidade pluviométrico no período, correspondente a 156 

mm. 

Já o ano de 2005 apresentou-se como um ano atípico, mesmo com uma 

precipitação acumulada de 1190 mm. A estação chuvosa foi de Setembro a Março, 

acumulando 941 mm contra 249 mm da estação seca que teve os meses de Maio e 

Setembro com quase 100 mm de chuva cada, enquanto na estação chuvosa 

tivemos Janeiro com mais de 260 mm de chuva, sendo que em apenas 04 dias 

acumulou 190 mm. O mês de Janeiro de 2005 representou 21,9% da precipitação 

acumulada anual.  
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mês 2004 (mm) 2005 (mm) 
JAN 156,8 261,1 
FEV 120,6 79,5 
MAR 52,0 97,0 
ABR 122,9 52,6 
MAI 113,0 98,9 
JUN 65,0 32,5 
JUL 51,7 28,8 
AGO 0,0 36,7 
SET 30,0 99,8 
OUT 108,9 183,9 
NOV 150,6 62,7 
DEZ 147,8 157 

TOTAL 1119,3 1190,5 
Tabela 10: Precipitação acumulada mensal – Posto de medida: UNIVAP 

Fonte: Adaptado de dados do LABMET/UNIVAP 
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Gráfico 01: Precipitação acumulada mensal – Posto de medida: UNIVAP 

 

A ocorrência de chuvas intensas em boa parte do ano constitui sério problema 

à estabilidade dos solos proporcionando maior risco ao desenvolvimento e/ou 

agravamento de processos de erosão na área. 

A estação chuvosa dos anos de 2004 e 2005 constituiu um grave problema 

para o agravamento dos processos de erosão encontrados na região, conforme as 

Figuras 34, 35 e 36 datadas de Novembro de 2004. 
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3.2.2 Caracterização física e topográfica 

Este item apresenta a cartografia básica da área da de estudos contendo as 

informações da rede de drenagem (Figura 24) e de altimetria (Figura 25). A área é 

delimitada a Leste/Sudeste pelos rios Paraíba do Sul, Jaguari a Norte/Oeste e 

cortada pelo Ribeirão Vermelho, formando uma vasta rede de drenagem com a 

ocorrência de um curso d’água perene principal – Ribeirão Vermelho – e de vários 

cursos d’água efêmeros, nos quais ocorrem fluxos de água somente durante as 

chuvas ou períodos chuvosos. O quadro 12 apresenta um resumo das 

características básicas das microbacias da área de estudos. 

PARÂMETROS FÍSICOS VALORES 

área da bacia 24,54 km² 

perímetro da bacia 29.372,77 m 

comprimento do canal principal   4.388,07 m 

orientação  Leste/Oeste 

altitude média  625 m 

Número de canais 81 

Densidade hidrográfica (Dh = N / A) 3,3 km-2 

densidade de drenagem (Dd = L ⋅ A) 2.20 km ⋅ km-² 

Índice de forma ( K = p / 2√π ⋅ A ) 5,25 

Quadro 10: Características morfométricas das microbacias 
 

Conforme mencionado anteriormente, a área de estudo localiza-se em uma 

região que apresenta o início de um processo de modificação permanente das 

características de uso e ocupação das terras, isto é, o início do processo de 

urbanização de praticamente toda a área. 

Levando-se em consideração as prescrições legais da legislação ambiental 

federal, estadual e municipal, bem como a lei de zoneamento municipal, que de 

alguma forma limitam a ocupação urbana na área de estudos, pode-se dizer que a 

“área útil” para a ocupação urbana é de 58% da área total de estudo, ou seja, 

aproximadamente 14,2 km². 
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Figura 24: Carta da Rede de Drenagem 
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Figura 25: Carta de Altimetria
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3.2.3 Declividade 

A carta de declividade elaborada com o auxílio da mesa digitalizadora e do SIG 

SPRING foi classificada a partir das classes de declividade definidas por Mascaró 

(1998), conforme o item 3.7.1 do capítulo anterior. 

A partir dessa reclassificação, obtivemos os seguintes resultados quantitativos 

das classes de declividade para a área total: 

Classes Área (km²) % do total 

    0 - 2 8,2691 33,8% 

    2 - 7 5,4607 22,3% 

    8 - 15 3,5941 14,7% 

    16 - 30 6,1981 25,3% 

    > 30 0,9647 3,9% 

  24,4867 100,0% 

Tabela 11: Área ocupada pelas classes de declividade 
 

De acordo com a classificação proposta por Mascaró (1998), apenas a classe 

de 2 a 7% é ideal para qualquer tipo de uso, inclusive o urbano, pois apesar de 

parecer plano, possui um desnível considerável que auxilia no escoamento 

superficial das águas, bem como nos sistemas de drenagem. Esta classe representa 

apenas 22,3% da área total, ou seja, mais de 77% da área não são indicadas para o 

uso urbano, conforme o autor. 

A carta nos mostra, então, que a partir da classe de 8 a 15% a urbanização 

pelos padrões convencionais passa a se tornar indesejável. Esta classe representa 

cerca de 14,7% da área total. Estes locais servem para ocupação, mas com certas 

restrições, na situação original podem servir para atividades que não precisem de 

construções, em caso contrário, devem ser feitos cortes  e aterros para dotá-los de 

patamares, conforme Mascaró (1998). Estes cortes e aterros são uma prática 

comum e usual na implantação de loteamentos no país, o que contribui e muito para 

o processo de degradação do solo através de processos de erosão, tendo em vista a 

exposição do solo, desprovido de sua cobertura vegetal a ação das chuvas. 

As classes de 16 a 30 % e maior que 30%, que segundo o autor são locais 

inadequados para construções e que devem ser evitados, necessitando de obras 

especiais para sua estabilização, representam mais de 30% da área.
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Figura 26: Carta de Declividade
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Se formos levar em consideração apenas as áreas destinadas ao conjunto de 

loteamentos, temos os seguintes resultados: 

Classes Área (km²) % do total 

    0 - 2 0,9640 12% 

    2 - 7 1,2665 16% 

    8 - 15 1,6754 21% 

    16 - 30 3,6578 45% 

    > 30 0,5588 7% 

Total 8,1225 100,0% 

Tabela 12: Área ocupada pelas classes de declividade - Loteamentos 
 

A partir desses dados, pode-se observar que 84% da área destinada ao 

conjunto de loteamentos encontram-se em declividades indesejáveis para a 

ocupação urbana, mas que efetivamente estão em início ou em processo de 

implantação, quando na verdade deveriam estar ocupando apenas os 16%. 

Obviamente que se formos levar em consideração a atual conjuntura sócio-

espacial do município de São José dos Campos, na qual as classes mais 

favorecidas cada vez mais se aglomeram e se deslocam no sentido oposto de 

crescimento das classes menos favorecidas, isto é, em direção a Zona Oeste, as 

atuais tecnologias existentes na Engenharia faz com que os limitantes de 

crescimento impostos pelas classes de declividade até 30% não se tornem uma 

barreira para o crescimento de tais condomínios de alto padrão. A opção pelo corte e 

aterro das encostas e morros torna, em pouco tempo, habitável uma região que 

antes se caracterizava como de sérias restrições. 

Tal tipo de obra requer, então, um planejamento de ações e execuções de 

forma a evitar as épocas chuvosas e assim minimizar os efeitos da erosão, tendo em 

vista que a remoção e deposição de material deixa o solo desprovido de sua 

cobertura vegetal e obviamente sujeito a erosividade da chuva que aliada a 

erodibilidade do solo criam uma situação ideal para o agravamento de possíveis 

processos de erosão na região.  
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3.2.4 Geotecnia 

Conforme mencionado no capítulo anterior (item 3.7.2) a Carta Geotécnica 

(IPT, 1996) foi extraída do Banco de Dados Geográfico “Cidade Viva” (PMSJC, 

2003), com o auxílio do SIG SPRING. 

A partir da carta, foram obtidos os seguintes dados quantitativos com relação 

às classes geotécnicas presentes na área de estudo: 

Classe geotécnica Área (km²) % do total 

C e M embasamento cristalino 2.15 9% 

Terraços Fluviais 0.33 1% 

Planície Aluvionar 0.01 0,5% 

C e M em sedimentos arenosos 12.33 51% 

Aluvião Arenoso 9.32 38% 

Aluvião Argiloso 0.01 0,5% 

Tabela 13: Quantificação das classes geotécnicas 
 

Através da quantificação das classes pode-se perceber que mais da metade 

da área, o equivalente a 60%, ou seja 14,48 km² encontram-se em áreas de Colinas 

e Morrotes em Sedimentos Arenosos e Embasamentos Cristalinos, que se localizam 

em áreas com declividades predominantemente acentuadas, com cobertura de solo 

superficial areno-argiloso de espessura média em torno de 2m e a presença de 

lençol freático suspenso quando ocorrem intercalações de camadas arenosas e 

argilosas (IPT, 1996). 

O conjunto de loteamentos aprovados e em processo de implantação na 

região localizam-se predominantemente sobre estas duas classes geotécnicas, que 

segundo o IPT (1996) possui algumas limitações com relação à urbanização, tais 

como: 

- Alta suscetibilidade à erosão laminar e a formação de sulcos e ravinas no solo de 

alteração, devido a sua exposição por longos períodos, com erosões 

desenvolvidas a partir da concentração das águas do escoamento superficial; 

- desagregação superficial ( empastilhamento) eventual das camadas argilosas 

expostas ( taludes em loteamentos e sistema viário ), provocando descalçamento e 

escorregamento de estratos sobrepostos, e aprofundamento gradativo dos sulcos 
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de erosão. Tal situação é, por vezes, incrementada pela presença de nível d’água 

suspenso; 

- escorregamento de restritos à ocupação inadequada, muitas vezes vinculados a 

processos de erosão 

- recalque em aterros, fundações, infra-estrutura subterrânea e pavimentos viários, 

quando ocorrem camadas argilosas expressivas no subsolo; 

- assoreamento generalizado nos canais de drenagem naturais e construídos, como 

conseqüência de erosão das áreas de montante; e 

- contaminação da drenagem superficial e de parte da água subterrânea, 

principalmente por efluentes domésticos e industriais de menor porte. 
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Figura 27: Carta Geotécnica



 102

3.2.5  Pedologia 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1993), o solo é sem dúvida um dos 

fatores mais importantes no processo erosivo, mas como um fator isolado não é 

totalmente responsável pelo o desencadeamento de tais processos. Obviamente 

existem algumas características intrínsecas marcantes como aquelas que afetam a 

velocidade de infiltração a água no solo, a permeabilidade e a capacidade de 

absorção de água e aquelas que resistem à dispersão, salpicamento e às forças de 

transporte da chuva e enxurradas, sobretudo nos dois grupos de solos que recobrem 

a área de estudo, que por sua vez associadas a fatores como a declividade, o clima 

(precipitação)  e a cobertura vegetal podem desencadear ou agravar processos de 

erosão. 

A Carta de Solos da área foi obtida através da digitalização do mapa 

Pedológico do Vale do Paraíba, escala 1:250.000 (MAVALE, 1992), a qual forneceu 

dados quantitativos referentes às 4 classes de solo identificadas e mapeadas na 

área, conforme Tabela 14. 

Solos Descrição Profundidade (cm) Área (km²) % do total 

LVa9 Latossolo Vermelho Amarelo  220 23,07 94% 

PVa18 ¹ Podzólico Vermelho Amarelo muito argiloso  120 0,04 0,5% 

HGHa2 ² Glei húmico  80 0,15 1% 

PVa23 ¹ Podzólico Vermelho Amarelo médio argiloso 105 1,19 4,5% 

Tabela 14: Classes pedológicas 
¹ Argissolos – Embrapa (1999), ² Gleissolos – Embrapa (1999). 

Pode-se perceber que a maior parte da área é recoberta por solo do tipo 

Latossolo - LVa9 - ocupando 23.07 km², isto é, 94% dela. Em uma ocorrência 

modesta, mas não menos importante, encontram-se os solos do tipo Podzólico 

(Argissolos) - PVa23 – com 1.19 km² de área ocupada, representando 4,5% da área. 

Ambos os solos recobrem 99,5% da área de estudos. O conjunto de loteamentos 

está localizado predominantemente sobre o grupo Latossolo, com apenas uma 

pequena parte sobre o solo Podzólico, conforme Figura 28 . 

No caso dos latossolos as características mais marcantes são a profundidade, 

a porosidade e a pequena diferenciação entre os horizontes. São solos profundos de 

coloração vermelha, alaranjada ou amarela, bastante porosos, de textura variável e 

fortemente intemperizados Possuem no mínimo 15% de argila no horizonte B, 

mantendo a uniformidade de textura no perfil. Por se tratarem de solos bastante 
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intemperizados, apresentam ausência de minerais decomponíveis, sendo deficientes 

em bases trocáveis e em nutrientes disponíveis. Exibem uma estruturação granular 

de agregados, que lhe conferem a característica de serem solos bastante porosos e 

permeáveis, permitindo uma drenagem muito boa. A combinação de óxidos de ferro 

e de alumínio, caulinita e matéria orgânica são comuns em Latossolos, conferindo a 

estes uma estrutura fina, muito estável que oferece uma alta permeabilidade e uma 

elevada aeração. Em caso de compactação sub-superficial, a erodibilidade destes 

solos aumenta, exigindo cuidados redobrados no seu manejo (LEPSCH, 1976). 

Já os podzólicos são solos com profundidade mediana, característico de 

regiões de clima úmido e com perfis bem desenvolvidos, moderadamente ou bem 

intemperizados, e ao contrário dos latossolos possuem uma diferenciação marcante 

entre os horizontes. O horizonte A é mais arenoso, devido ao translocamento da 

argila para o horizonte B no processo de formação, o que o torna vulnerável ao 

processo erosivo. Ocorre em situação de relevos mais acidentados, o que para Ross 

(1994), o torna uma classe de solo que apresenta uma erodibilidade muito forte. 

Portanto, os latossolos e podzólicos presentes na área são relativamente 

profundos, refletindo em um grande volume de armazenamento de água, mas a 

textura arenosa da camada superficial dos podzólicos colabora para uma 

evaporação mais acentuada e em conseqüência, um menor volume total de água 

armazenada. Em termos de armazenamento de água em períodos chuvosos, isso 

significa que parte da área apresenta possibilidade de desenvolver processos de 

erosão em virtude do baixo nível de argila, o que condiciona uma reduzida retenção 

de umidade no perfil do solo após o período chuvoso.
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Figura 28: Carta de Solos
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3.2.6  Dinâmica de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras 

A geração dos temas de uso e cobertura vegetal natural das terras da área, 

para os anos de 1953, 1985 e 2005, através do emprego das geotecnologias na 

análise e interpretação das imagens aéreas e orbitais, possibilitou a quantificação 

das categorias mapeadas nas respectivas datas e a identificação dos processos de 

alteração na ocupação da região para o período considerado, conforme Tabela 15. 

É importante ressaltar o fato da análise e a interpretação das classes de uso e 

cobertura vegetal natural ter sido realizado com diferentes produtos de 

sensoriamento remoto, em diferentes datas e épocas do ano. Esse fato pode ter sido 

a causa de possíveis erros de inclusão ou omissão para as classes de vegetação 

natural de pequeno porte, como os caso de áreas de pastagem, campo antrópico e 

pasto sujo encontradas nas Figuras 29, 30 e 31. 

1953 1985 2005 Classes 
km² % km² % km² % 

Urbana consolidada   0,00 0% 0,00 0% 0,43 2% 

Urbana não consolidada media   0,00 0% 0,00 0% 1,02 4% 

Urbana não consolidada baixa   0,00 0% 0,00 0% 1,16 5% 

Urbana em implantação   0,00 0% 0,71 3% 0,79 3% 

Reflorestamento   2,78 11% 1,23 5% 1,09 4% 

Área agrícola   2,75 11% 2,83 12% 2,94 12% 

Capoeira rala   0,14 1% 0,40 2% 0,50 2% 

Capoeira densa   1,43 6% 2,94 12% 0,79 3% 

Pastagem   7,73 32% 5,96 24% 4,50 18% 

Pasto sujo / Macega   1,65 7% 3,91 16% 3,86 16% 

Mata ciliar   2,70 11% 2,02 8% 1,71 7% 

Campo Antrópico 4,60 19% 4,42 18% 4,94 20% 

Solo Exposto 0,78 3% 0,02 0% 0,38 2% 

Total 24,44 100% 24,44 100% 24,44 100% 

Tabela 15: Classes de Uso e Cobertura Vegetal: 1953,1985 e 2005 
 

A partir da tabela acima foi gerado o Gráfico 02 que possibilita uma análise 

comparativa mais clara a respeito do comportamento das diversas classes de Uso e 

Cobertura Vegetal Natural das Terras para os anos de 1953, 1985 e 2005. 
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Gráfico 02: Classes de Uso e Cobertura Vegetal: 1953,1985 e 2005 

 

Conforme descrito no capítulo anterior, partiu-se do pressuposto de que no ano 

de 1953 não existiria qualquer tipo de ocupação urbana nesta área, de forma que 

pudesse ser caracterizado o uso predominante dessa região antes do início do 

processo de urbanização. 

Após a análise e interpretação da imagem aérea, para esta data, foi constatado 

que nesta época não existia qualquer tipo de uso que pudesse ser caracterizado 

como urbano, apesar da existência de pequenas construções residenciais dispersas, 

que neste caso representariam a sede das propriedades localizadas na área, que 

segundo o zoneamento vigente à época era considerada rural. 

O predomínio de uso nesta época era, então, de áreas de pastagem, 

representando cerca de 32% da área; de campo antrópico com algo em torno de 

19%; de áreas agrícolas e de reflorestamento, ambas com 11% cada. As áreas de 
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pastagem, neste caso, compreendem regiões com cobertura vegetal predominante 

de gramíneas associada à atividade de pecuária. No caso dos campos antrópicos 

foram consideradas as áreas com dominância de gramíneas desde que sem 

atividade de pecuária ou áreas consideradas urbanas mas desocupadas. 

Em 1953 temos também grande representatividade das áreas de Mata Ciliar, 

que correspondem à vegetação existente às margens do rio, também conhecida 

como mata de galeria ou floresta ripária e que representavam nesta época 11% da 

área. 

Vale ressaltar também a existência de uma área classificada como solo 

exposto, representando 3% da área, mas que nesse caso representava a abertura 

da ferrovia federal, que atualmente encontra-se desativada e da implantação do 

complexo industrial às margens do Rio Jaguari. 

A partir do ano de 1985 percebe-se, a partir também da análise e interpretação 

da imagem aérea, o início do processo de implantação do megaprojeto urbanístico 

“Cidade Urbanova” que previa a construção de áreas residenciais, comerciais e de 

serviço e segundo Penido (2005), “surgiu num momento em que os Governos 

Federal e Estadual iniciavam a Política Nacional de Desenvolvimento [...] 

implementavam medidas de contenção do crescimento da cidade de São Paulo, 

visando descentralizar as atividades produtivas”. Neste período houve, então, um 

grande crescimento no setor industrial a partir do grande investimento do capital 

estrangeiro na cidade de São José dos Campos. 

Desta maneira, o capital Japonês, representado neste empreendimento pela 

empresa URBANOVA – Comércio, Urbanização e Desenvolvimento Ltda. 

adquiriu, em 1974, uma grande gleba de terra na Região Oeste da cidade. O 

projeto urbanístico foi desenvolvido à época pela empresa de projetos Jorge 

Wilheim – Arquitetos Associados Ltda, e segundo Penido (op cit.), “possuía uma 

concepção urbanística inovadora para os padrões da região, primava pela 

heterogeneidade de classes sociais na cidade planejada”. 

Assim as classes de uso e cobertura vegetal natural das terras para o ano 

de 1985 indicavam o início do processo de transição entre o uso até então 

exclusivamente rural para um uso predominantemente rural ou como consideram 

alguns autores parcialmente urbano, justamente a partir da implantação de parte 
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dos loteamentos previstos para a área, às margens do Rio Paraíba do Sul. Este 

processo de implantação representava a classe urbana em implantação com 

cerca de 3% do total considerado, que por sua vez ganhava espaço em meio a 

áreas de mata ciliar que passavam agora a ocupar apenas 8% do total e também 

de áreas de pastagem, que passaram a representar 24% da área. 

Se considerarmos que estes loteamentos apresentam durante todo o esse 

processo de implantação toda sua extensão com solo exposto, temos então para 

o período 1953-1985 uma manutenção da área classificada como solo exposto, 

com cerca de 3% da área, sendo que em 1985 as áreas de solo exposto 

localizavam-se em locais com declividades relativamente acentuadas e que 

associada a fatores como chuvas, tipo de solo e cobertura vegetal obviamente, de 

uma maneira ou de outra, causaram impactos significativos na bacia hidrográfica. 

Observou-se também nesse mesmo período o desenvolvimento de áreas de 

pasto sujo/macega em áreas antes ocupadas pela pastagem (pecuária), entendendo 

aquelas como áreas associadas à pastagem mas desde que apresentem a 

ocorrência de vegetação arbustiva. Essa mudança poderia ser explicada através da 

mudança de uso prevista pelo  projeto “Cidade Urbanova” e obviamente a remoção 

parcial do gado e o posterior abandono do manejo da pastagem. 

Ainda nessa época percebeu-se uma redução de mais de 50% da área 

ocupada pelo reflorestamento, que hoje se localiza em uma Área de Preservação 

Ambiental e obviamente perdeu seu caráter exploratório da madeira. 

“Nessa década 3, a retração na economia promoveu a desaceleração 

no ritmo do empreendimento, bem como a diminuição de 

investimentos de capital estrangeiro no Município, refletindo a crise do 

mercado externo e interno naquele momento. A perda de poder 

aquisitivo, imposta pela desvalorização da moeda, refletia-se no 

aumento do valor das prestações, desestimulando os compradores 

que desistiam da compra ou vendiam seus lotes, por não conseguirem 

saldar as prestações” (PENIDO, 2005, p. 132).  

Na década seguinte, o empreendimento teve um novo impulso, em se tratando 

de urbanização, devido à regulamentação da doação de terras na região para a 

construção de um campus universitário. Esse processo provocou o reaquecimento do 
                                                 
3 Década de 1980 
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mercado imobiliário, pressionando a PMSJC a investir em infraestrutura, sobretudo 

viária. A região oeste do Município, em poucos anos, teria uma Universidade, um 

shopping center e um hipermercado. Vias de ligação foram ampliadas e construídas 

de forma a facilitar o deslocamento e ligação com as regiões central e sul da cidade. 

A partir destes acontecimentos, a dinâmica de uso e cobertura vegetal das 

terras foi sofrendo cada vez mais modificações e para o ano de 2005 a supressão de 

áreas antes ocupadas por vegetação natural em detrimento da ocupação urbana 

tornou-se fato corriqueiro e banal, a ponto de se perceber uma queda brutal na área 

ocupada por mata capoeira (densa) que passou de 12% em 1985 para apenas 3% 

em 2005, ou seja, passando de 2,94 km² para apenas 0,79 km² respectivamente. 

Houve também uma diminuição da área de mata ciliar, que representa atualmente 

apenas 1,7 km² - 7% de toda  área. 

Em compensação, as áreas ocupadas por classes de uso urbano cresceram 

mais de 480% em relação a 1985, representando agora 16% de toda a área e se 

levarmos em consideração apenas a área que é passível de ocupação, as classes 

de uso urbano já representam 24% desta área. 

Seguindo a analogia empregada para a análise da classe de solo exposto em 

1985, temos em 2005 mais de 5% da área classificada como solo exposto e desta 

vez apenas com a implantação de novos loteamentos localizados em áreas com 

declividades altíssimas, que são solucionadas com a prática de cortes e aterros e 

obviamente criando situação favorável à ocorrência de processos de erosão na área.  

Estes novos empreendimentos imobiliários na região, em fase de projeto ou em 

execução destinam-se, conforme discutido anteriormente, às classes de alto padrão 

e obviamente o poder público municipal está reunindo forças para adiantar obras 

viárias extremamente necessárias à região tendo em vista o grande deslocamento 

populacional que será provocado pela implantação de tais loteamentos. É importante 

mencionar que tais obras viárias eram consideradas pela PMSJC de baixa 

prioridade, digamos assim, pois era prevista a execução da fase norte do anel viário 

no Município apenas a longo prazo, algo em torno de 30 anos (PMSJC, 2004) e que 

diretamente contemplaria a região com novas formas de acesso e interligação 

facilitados que não a única e já defasada via de acesso existente.  
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As manobras utilizadas pelo mercado imobiliário visando supervalorizar as 

terras da região demonstram ser bem-sucedidas e fazem a PMSJC adiantar os 

planos e dar seguimento às obras de implantação de tais vias de acesso. É 

perfeitamente visível que o mercado imobiliário em São José dos Campos tem 

comandado as políticas públicas relacionados ao planejamento urbano, no caso 

específico deste trabalho. Conseqüentemente “tem alcançado preços cada vez mais 

altos, atribuindo excepcional importância à localização no espaço urbano como fator 

diferencial de seus produtos (lotes, habitações). Dessa forma, atribui o valor de uso 

de seu “produto” a uma articulação com o sistema espacial de objetos imobiliários 

que compõem o valor de uso complexo representado pelo espaço urbano” (PENIDO, 

2005, p. 134). 

A partir dessa data consideramos, então, o início do processo de 

transformação do uso classificado como parcial urbano ou predominantemente rural 

em 1985 para predominantemente urbano em 2005. 
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Figura 29: Carta de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras - 1953 



 112

 
Figura 30: Carta de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras - 1985 
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Figura 31: Carta de Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras - 2005



 114

3.3  Risco Potencial à Erosão 

A Carta de Risco Potencial à Erosão, gerada através da metodologia 

proposta no capítulo anterior (item 3.7.7.), proporcionou a quantificação e a 

caracterização da região quanto ao risco de ocorrência de processos de 

erosão, conforme Tabela 16 e Figura 32. 

Classe Área (km²) % do total 

Baixo 8,39 34,3% 
Moderado 5,41 22,1% 

Crítico 3,57 14,6% 
Muito crítico 7,00 28,6% 

Total 24,44 100% 

Tabela 16: Quantificação das classes de risco potencial à erosão para a região 
 

O dados nos mostram que pouco mais de 56% da área apresentam 

baixo/moderado risco à erosão, contra aproximadamente 44% que apresentam 

risco crítico/muito crítico à erosão. Isso se levarmos em consideração toda a 

área de estudo, inclusive as APPs.  

Analisando apenas a área destinada à implantação do conjunto de 

loteamentos, a situação muda completamente de figura, conforme Tabela 17 e 

Figura 33. 

 

Classe Área (km²) % do total 

Baixo 0,96 11,8% 
Moderado 1,28 15,8% 

Crítico 1,67 20,5% 
Muito crítico 4,21 51,8% 

Total 8,13 100% 

Tabela 17: Classes de risco potencial à erosão para área dos loteamentos
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Figura 32: Carta de Risco Potencial à Erosão 
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Figura 33: Carta de Risco Potencial à Erosão – Área dos Loteamentos
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Considerando, então, apenas a área destinada à implantação do conjunto de 

loteamentos, chegamos a impressionantes 72,3% da área classificada como 

crítica/muito crítica à ocorrência de processos de erosão, constatando a complexa 

situação da região, que já concentra um tráfego intenso de tratores, caminhões e 

outros veículos para a construção da infra-estrutura, o que acarreta em modificações 

consideráveis na densidade e porosidade do solo devido à sua compactação, que 

reflete  na redução da infiltração e armazenamento de água no solo, aumentando 

assim o risco potencial a processos de erosão. 

As áreas caracterizadas como de baixo risco são áreas constituídas 

predominantemente por relevo com baixa declividade, praticamente planos (inferior a 

2%) e por solos resistentes à erosão, no caso aqui Latossolo Vermelho Amarelo de 

textura argilosa. Incluem-se também áreas com relevo praticamente plano, 

independentemente da cobertura do solo. Essas características possibilitam 

qualquer tipo de ocupação, desde a exploração agrícola como as de caráter 

vegetativo, exigindo apenas alguns cuidados simples de conservação do solo 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). 

Já as áreas classificadas como sendo de risco moderado são identificadas 

como áreas de relevo pouco movimentado, com declividades máximas de 8%, e com 

solos altamente erodíveis, como o caso do Podzólicos com textura arenosa. Tais 

características facultam à ocupação e exigem a adoção de medidas 

conservacionistas como por exemplo a manutenção da cobertura vegetal. A 

ocupação nessa classe requer o conhecimento detalhado da área a ser ocupada, 

sendo necessária a orientação de profissionais qualificados à conservação e manejo 

adequado do uso e ocupação, neste caso, do solo (BERTONI; LOMBARDI NETO, 

1993). 

E por fim temos as áreas de risco crítico e muito crítico, que como visto 

representam praticamente toda a área destinada à ocupação e são caracterizadas 

por áreas constituídas predominantemente por relevos movimentados, 

apresentando, o primeiro, declividades acima de 15% com solos 

moderada/altamente erodíveis. Tais características tornam essas áreas bastante 

restritas a ocupação mas principalmente ao tipo e a forma como se dá tal processo. 

Já as muito críticas são áreas que apresentam declividades acima de 30% e desta 

forma não devem ser ocupadas. Algumas áreas entre 15% e 30%, que possuem 
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cobertura vegetal rasteira ou pouco espessa, podem ser ocupadas principalmente 

para práticas de caráter vegetativo, como o caso de recomposição de mata nativa, 

desde que adotando medidas conservacionistas complexas (BERTONI; LOMBARDI 

NETO, 1993). 

Somando-se a estes fatores de risco natural à ocorrência de processos de 

erosão está o fator clima, neste caso representado pelas chuvas na região, que 

contribuem e muito para o agravamento deste quadro, tendo em vista ser um dos 

fatores mais importantes nesse processo. 

O conhecimento e estudo do ciclo hidrológico da região torna-se, então, de 

fundamental importância para o planejamento e execução de obras nessa região, 

pois a partir dele é que se obtém a seqüência da transferência de água proveniente 

da precipitação para as águas superficiais e subterrâneas, para o armazenamento e 

escoamento superficial e a evapotranspiração. 

Foi observado que nos dois/três últimos anos, respectivamente o início de 

implantação de alguns dos loteamentos, tivemos períodos chuvosos atípicos em 

relação a média, com grande concentração e intensidade de chuvas em poucos dias 

e meses, sobretudo nos meses de Janeiro e Dezembro, característicos pelas 

pancadas de chuva intensas. 

Apenas para citar alguns exemplos, temos um caso extremo de intensidade 

das chuvas na região – Janeiro de 2003 – no qual foi registrado cerca de um terço 

da precipitação acumulada em todo o mês em apenas um dia.; e um caso de 

freqüência de chuvas – Janeiro de 2005 – que registrou praticamente 20 dias 

ininterrupto de pancadas intensas de chuva diárias. 

Apenas esses dois exemplos evidenciam o quão delicado e complicado são as 

questões de ocupação de qualquer natureza desta região. Em outras palavras, a 

questão deixa de ser “como ocupar?” e passa a ser  “deve-se ocupar?”.  

As Figuras 34, 35 e 36 mostram bem o efeito de uma pancada de chuva 

intensa ocorrida no mês de Dezembro de 2004 sobre o solo desprotegido enquanto 

eram abertas as vias e demarcadas as quadras do loteamento nº 1 – Reserva do 

Paratehy.  
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Figura 34: Remoção de material 

 

 
Figura 35: Assoreamento de galeria de águas pluviais 
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Figura 36: Assoreamento de córrego 

 

Em Janeiro de 2005, época em que o loteamento Reserva do Paratehy 

encontrava-se em fase final de implantação e após outra pancada de chuva intensa, 

foram registradas as seguintes cenas: 
 

 
Figura 37: Escoamento de água pluvial. 
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Figura 38: Assoreamento de córrego. 

 

 
Figura 39: Assoreamento do lago. 

 

Essas imagens representam uma seqüência de fotos, mostrando o percurso 

que a água das chuvas percorre até chegar em seu destino final, o lago. A Figura 37 

mostra a saída da rede de drenagem de águas pluviais, que removendo todo o 
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material a sua volta passa a assorear um pequeno córrego que corria margeando os 

limites do loteamento,que por sinal na Figura 38 apresenta-se totalmente assoreado 

a ponto de as estacas da cerca de arame farpado que medem aproximadamente 

1,50 m (in loco)  estarem praticamente cobertas (centro da Figura 38) e por fim a 

Figura 39 que seria o trajeto final da água drenada e do material removido. 

A seguir algumas imagens de algumas ravinas e voçorocas encontradas na 

área destinada ao Loteamento nº 3 – Alphaville. 

  
Figura 40: Voçoroca 
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Figura 41: Solo cedeu, arrastando a galeria de águas pluviais 

 

   
Figura 42: Ravinas em estágio inicial. 
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Figura 43: Corte de morro. 

 

Na teoria os loteadores apresentam cronogramas de execução, medidas de 

contenção e de minimização dos impactos resultantes do processo de implantação 

dos loteamentos e muitas outras promessas que não enganariam o mais ingênuo 

dos seres humanos, a exceção das Prefeituras Municipais e órgãos competentes, 

que se diga de passagem até não se sabem onde. 

Na teoria e no papel é uma coisa mas na prática outra completamente 

diferente. Esse é um clichê antigo, mas que merece uma certa atenção pois continua 

a nos impressionar a completa omissão do Poder público municipal, neste caso do 

município de São José dos Campos, que no mínimo faz vista grossa para tais 

problemas, mesmo estando munida de profissionais e material suficiente para coibir 

tal tipo de ocupação.  

2000 2005 
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Para finalizar, é importante dizer que há a necessidade urgente de prevenção 

da erosão em áreas urbanas. É inadmissível que mesmo com o progresso de 

técnicas conservacionistas e na compreensão dos processos de erosão tais 

ocupações ocorram de forma indiscriminada. 

 

3.4  Carta de Fragilidade Ambiental 

Essa carta talvez não fosse 100% necessária para a comprovação da 

fragilidade dos ecossistemas presentes na região, tendo em vista o grau de 

fragilidade da região no tocante ao risco potencial à erosão, e que, obviamente, a 

sua ocupação deveria obedecer a restrições muito maiores. 

Em contrapartida temos a cobertura vegetal natural das terras como um fator 

extremamente importante na determinação da maior ou menor probabilidade de 

ocorrência e agravamento de tais processos. 

Pensando desta forma optou-se por gerar uma carta de Fragilidade Ambiental 

que levasse em consideração não apenas o risco à erosão mas também o grau de 

proteção do solo.  

Assim foi possível espacializar, caracterizar e principalmente quantificar as 

áreas de fragilidade ambiental, ou seja, esta carta pode servir como instrumento 

concreto e perfeitamente viável para o ordenamento territorial da área urbana do 

município de São José dos Campos, de forma a auxiliar no processo de aprovação 

não só de loteamentos mas de qualquer forma de parcelamento do solo. 

Através da metodologia proposta no item 3.7.8. do capítulo anterior pudemos 

quantificar e localizar as áreas não apropriadas ou ao menos não indicadas à 

ocupação, conforme a Tabela 18. 

Grau de Fragilidade Área (km²) % do total 

Baixo 6,19 25,4% 

Médio 10,41 42,7% 

Alto 7,84 32,0% 

Total 24,44 100% 

Tabela 18: Quantificação das classes de Fragilidade Ambiental 
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As classes de Fragilidade Ambiental consideradas foram definidas e adaptadas 

a partir de critérios propostos por Ross (1991).  

Foram consideradas áreas com baixo grau de fragilidade, aquelas que 

apresentam cobertura vegetal do tipo florestas naturais ou cultivadas e situavam-se 

em áreas de baixo risco à erosão. Esta classe representa pouco mais de 25% da 

área e ocorre predominantemente em áreas de Mata Ciliar e Capoeira densa. Sua 

ocupação é possível, desde que adotadas medidas conservacionistas a fim de 

conservar os ecossistemas e principalmente os recursos hídricos. 

As áreas com grau médio de fragilidade são aquelas que possuem cobertura 

vegetal com formações arbustivas naturais e a presença de gramíneas e que se 

localizam em áreas com moderado risco à ocorrência de erosão. Esta classe 

representa a maior parte da região, com quase 43% da área e ocorre em áreas de 

pasto sujo e campo antrópico normalmente em áreas de média declividade. A 

ocupação urbana torna-se restrita em um sistema que apresenta relativa fragilidade, 

pois pequenas intervenções podem causar grandes alterações no funcionamento 

dos ecossistemas ali presentes. 

Por fim temos as áreas com alto grau de fragilidade que são aquelas que 

apresentam cobertura vegetal do tipo solo exposto, áreas agrícolas, áreas 

urbanizadas e/ou desmatadas recentemente associadas à áreas com alto risco á 

erosão. Esta classe  chega a 32% da área e ocorre predominantemente nas áreas 

de solo exposto, pastagem, áreas agrícolas e urbanas localizadas em locais de alta 

declividade, genericamente falando. Sua ocupação é totalmente inadequada e 

devem ser tomadas medidas conservacionistas de forma a preservar e proteger os 

ecossistemas e assim criar uma situação de regeneração da cobertura desta região, 

haja vista o processo de ocupação já iniciado e diga-se de passagem sem a menor 

preocupação por parte dos empreendedores e muito menos do poder público. 

Se considerarmos, então, apenas a área em que serão implantados o conjunto 

de loteamentos temos um quadro ainda mais preocupante, conforme Tabela 19. 
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Grau de Fragilidade Área (km²) % do total 

Baixo 1,22 15,0% 

Médio 2,48 30,4% 

Alto 4,46 54,6% 

Total 8,16 100% 

Tabela 19: Quantificação das classes de Fragilidade Ambiental - loteamentos 

 

A partir desta nova situação constatamos que pouco mais de 30% da área 

destinada aos loteamentos possui sérias restrições à ocupação e que quase 55% 

dela é totalmente inapropriada. 

A pressão exercida pelo crescimento populacional e principalmente a exercida 

pelo mercado imobiliário que busca atender a demanda decorrente no que diz 

respeito à utilização econômica de terras no município de São José dos Campos 

Isso é um reflexo da total falta de preocupação com o meio ambiente por parte do 

poder público. 

Volto a frisar que é simplesmente inadmissível uma Prefeitura como a de São 

José dos Campos,  que possui material e pessoal perfeitamente qualificado para tal 

tarefa, aprovar loteamentos “a toque de caixa”. 

Confrontando o loteamento nº 1 – Reserva do Paratehy, que se encontra 

praticamente executado, com a Carta de Fragilidade Ambiental gerada, temos a 

seguinte situação: 

 

Grau de Fragilidade Área (km²) % do total 

Baixo 0,27 24,7% 

Médio 0,27 25,1% 

Alto 0,54 49,9% 

Total 1,09 100% 

Tabela 20: Classes de Fragilidade Ambiental – loteamento Res. Paratehy 

 

Isso comprova a teoria de que a ocupação não está adequada à fragilidade 

ambiental da região, ou seja, 75% da área do loteamento foi executada em área de 

médio/alto grau de fragilidade, sem levar em consideração a área que foi desmatada 

para a implantação do barracão de obras e vias de acesso. 
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Figura 44: Classes de Fragilidade para o loteamento Reserva do Paratehy 

 
 

 
Figura 45: Imagem SPOT 5  (Fev./2005) - loteamento Res. do Paratehy 
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O ideal para essa região seria a sua preservação total através da inclusão na 

APA do Banhado existente no município e que faz divisa com a área. Mas como o 

processo de ocupação já é um fato concreto e o discurso ambientalista aqui não 

resolve, algumas medidas deveriam ser tomadas de forma a evitar o agravamento 

do quadro. 

Além da recomposição da cobertura vegetal natural com espécies nativas, 

deveriam ser tomadas medidas como: 

- Proibir grandes movimentos de terra como corte de topos de morro, pratica 

comum na área, e assim evitar a ocorrência de processos de erosão;  

- Efetuar a proteção superficial dos taludes Imediatamente após a execução 

de terraplanagem através  de cobertura vegetal e de sistema de drenagem 

adequada, para assim evitar a desagregação superficial; 

- Construir estruturas de retenção de sedimentos erodidos à jusante de áreas 

com movimento/exposição do solo, antes do aporte nos cursos d’água; 

- Realizar drenagem para captação e condução das águas do lençol 

suspenso, quando constada sua presença; 

- Executar investigações geológico-geotecnicas especificas para o diagnóstico 

prévio da presença de solos expansivos, em atividades que impliquem 

grande movimentação de terra, implantação de sistema viário e fundações; e 

- Elaborar estudo hidrogeológico e de qualidade das águas subterrâneas, a 

partir do levantamento e sistematização de dados disponíveis e sua 

complementação. 
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Figura 46: Carta de Fragilidade Ambiental
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CAPÍTULO V 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A cidade de São José dos Campos, assim como grande parte das cidades 

brasileiras, apresenta graves problemas de degradação do solo através da erosão e 

consequentemente impactos ambientais resultantes desse processo e assim 

caracterizando estas áreas como de fragilidade ambiental, como o caso do bairro 

Urbanova. 

Esta pesquisa procurou, então, destacar os principais condicionantes do meio 

físico relevantes à ocorrência de processos de erosão como as classes de solo, 

geotécnicas, declividades, rede de drenagem e clima que isoladamente já 

mostraram de forma clara e simples o quão complexo é a implantação de 

loteamentos na região. 

Indo além, optou-se  pela geração da carta de risco potencial à erosão que 

espacializou de forma mais detalhada as áreas de risco à ocupação e que 

necessitariam de medidas conservacionistas para o parcelamento do solo, assim 

como pelo mapeamento da dinâmica de uso e cobertura vegetal natural das terras, 

que associada à carta de risco potencial à erosão nos mostra as áreas de fragilidade 

ambiental, que não são pequenas e que ocupam praticamente a área destinada aos 

loteamentos. 

Toda essa abordagem só pode ser viabilizada através do uso do SIG – 

SPRING, que permitiu o mapeamento, a integração e a avaliação ambiental de 

dados obtidos de diferentes fontes e formatos, que, aliados aos conhecimentos 

adquiridos em campo e durante o curso, foram fundamentais para a concretização 

da metodologia proposta.  
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A metodologia empregada revelou-se bastante satisfatória para o atendimento 

dos objetivos do trabalho. Observou-se que os critérios definidos para avaliação dos 

fatores ambientais foram diretamente influenciados pelas características locais, e 

obviamente devendo ser considerados os fatores locais para serem aplicados em 

outras áreas, caso se queira aplicar a metodologia. 

Uma das vantagens implícitas na abordagem metodológica proposta consiste 

justamente na liberdade de definir os critérios de avaliação, desde que aplicáveis na 

prática e mensuráveis, podendo ter a amplitude de valores necessária a atender às 

características do ambiente em estudo e às suas peculiaridades ambientais, desde 

que se faça a padronização dos valores para a aferição dos resultados consolidados 

de todos os fatores e meios enfocados. 

Do mesmo modo, há também a liberdade no estabelecimento das classes de 

fragilidade ambiental, de acordo com o local de estudos. Outra vantagem consiste na 

possibilidade da concreta visualização espacial dos resultados, expressos pelas 

classes de fragilidade ambiental. 

Uma vez definida a fragilidade ambiental foi possível confrontar estes 

resultados com as interferências propostas para a área e tentar direcionar estas 

interferências, em termos de sua natureza e localização espacial, para os locais 

capazes de suportá-las, sem que resultem em degradação ambiental extrema. 

Acredita-se que a presente abordagem metodológica possa ser utilizada nos 

diversos casos em que se faça necessária a avaliação de fragilidade ambiental, 

inclusive para enquadramento em categorias de manejo unidades de conservação e 

para zoneamento de uso destas , entre outros. 

Quanto à ocupação da região, entende-se que essa modalidade de ocupação, 

ou melhor, a forma como se dá essa ocupação tende a agravar os processos de 

erosão presentes na região devido a um crescimento vertiginoso da população 

urbana num processo rápido de urbanização com a contribuição de um 

planejamento falho ou ainda com projetos e práticas de parcelamento do solo que 

são completamente inadequados e deficientes. 

Já que esse processo de urbanização das classes mais favorecidas também é 

movido a falhas e deficiências, porque não rotulá-lo também de desordenado? Será 

que apenas as classes menos favorecidas têm esse “privilégio”? 
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Já não é sem tempo de acabar com essa hipocrisia de rotular “fatias” da 

sociedade como os responsáveis por tantos problemas ambientais que enfrentamos, 

sobretudo no meio urbano, e passarmos sim a analisar o espaço urbano, sob a ótica 

sócioambiental, como uma estrutura homogênea sem classes sociais e que qualquer 

alteração nessa estrutura poderá interferir nos ecossistemas de forma negativa, 

sejam elas pelas classes de alta ou baixa renda.  

Com a expansão cada vez mais acelerada das áreas urbanas, sobretudo no 

setores periféricos, faz-se necessário um aumento proporcional nos esforços para 

gerenciamento dos recursos naturais nestas áreas e adjacências, principalmente no 

tocante aos processos de erosão, que segundo Anjos & Pereira (2005) “há 

necessidade urgente de prevenção da erosão”. 

Obviamente que não basta apenas diagnosticar e mapear a ocorrência de 

processos de erosão, bem como das áreas de fragilidade ambiental e principalmente 

os impactos ambientais resultantes. É necessário ações estratégicas cabíveis 

através de uma política de ordenamento territorial e ambiental com a adoção de 

medidas conservacionistas e preventivas que caberiam, nesse caso particular, à 

PMSJC. 

Quanto as ações da PMSJC, destaque para o aparente descaso com relação 

as questões ambientais tão presentes e influentes no cotidiano citadino. É algo 

inadmissível que uma prefeitura como a de São José dos Campos que possui dados 

suficientes para um planejamento e um ordenamento sócio-ambiental do município  

façam, talvez, vista grossa ou mesmo o chamado “corpo mole” para a aprovação e 

liberação de empreendimentos de alto-padrão no município, que mostra, mais uma 

vez, o poder da especulação do setor imobiliário no município. 
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