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ALTERAÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO LAJEADO NO MUNICÍPIO DE 

PARAIBUNA- SP 

   
 

RESUMO 

 

Com o desenvolvimento desse trabalho procurou-se identificar e 
compreender as alterações no uso da terra e os impactos ambientais e sociais de tais mudanças 
na Bacia Hidrográfica do Lajeado, no Município de Paraibuna - SP. Através da análise dos 
mapeamentos realizada por meio de fotointerpretação dos anos disponíveis, de 1962, 1973 e 
2003 e entrevista junto aos moradores foi possível levantar as mudanças ocorridas na área que 
apresentava característica rural e que agora passa por um processo de ocupação das terras em 
sua maioria na forma de sítios e chácaras de lazer. Através da pesquisa sócio-econômica pode 
ser aferida junto aos moradores mais antigos a percepção das mudanças nos últimos 40 anos 
qual a situação de infra-estrutura oferecida pela Prefeitura Municipal de Paraibuna. Foi 
observado nos mapeamentos o aumento da área utilizada por reflorestamento de eucalipto, 
áreas urbanizadas e um processo de regeneração da vegetação natural comparando os dados 
de 1962 a 2003. As áreas dos bairros do Espírito Santo e Varjão fo ram consideradas como de 
expansão urbana o que acelera o processo de urbanização dos bairros citados, somente o 
bairro do Lajeado ainda preserva a característica mais rural com fazendas e chácaras maiores, 
porém é o bairro que mais possui área com reflorestamento, segundo os moradores a 
diminuição da quantidade de água é um problema enfrentado por eles. Os dados levantados 
neste estudo trazem subsídios para a administração municipal gerir sobre os problemas 
ambientais e sociais da área. A integração das informações é importante para monitorar a 
saúde ambiental da bacia hidrográfica e também melhorar a vida de seus habitantes.    
 

Palavras-chave: bacia hidrográfica, impactos ambientais, mudanças espaciais.  

 

 

 

 

 



SOCIAL-ENVIROMENTAL MODIFICATIONS IN LAJEADO’S  
HYDROGRAPHIC BASIN IN PARAIBUNA CITY - SP 

 
 
 

ABSTRACT 
  
  
  

  
  

This work aims at showing and understanding the modifications in the use 
of the land and the environmental and social impacts of such modifications in  Bacia 
Hidrográfica  do Lajeado ( Lajeado’s Hydrographic Basin), in Paraibuna, SP.Through the 
analysis of maps made by means of photointerpretations in  the available years 1962, 1973 
and 2003 and residents’ interviews, it was possible to discover the changes occurred in the 
area that presented a rural characteristic and that is now undergoing a process of land 
occupation mostly by country houses and ranches. Through a social-economic survey made 
with former residents, it was possible to check the perception of the changes in the last 40 
years and the kind of infra-structure that was offered by Paraibuna’s City Hall. With the help 
of the map, we could see the increase in the area used for eucalyptus reforesting, urbanized 
areas and a process of regeneration of natural vegetation comparing the data from 1962 to 
2003. The districts of Espírito Santo and Varjão were considered urban expansion areas, what 
accelerates the urbanization process of such districts. Only the district of Lajeado still 
maintains a more rural characteristic, with bigger farms and ranches, therefore it is the district 
with greater reforesting areas. According to the residents, the reduction of water supplies is a 
problem faced by them. The data of this study bring grants for the municipal administration so 
that they can use them for solving environmental and social problems in the area. The 
integration of the information is important to monitor the health of the hydrographic basin as 
well as to improve its residents’ quality of life. 
  
Key words: Hydrographic basin, environmental impacts, spatial changes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estamos em um período da história, em que  a produção de um sistema de 

técnicas presidido pela informação cria, através da globalização um intenso processo de 

competitividade, consumo e confusão dos espíritos que, segundo Santos (2000), “constit uem um 

baluarte do presente estado de coisas. A competitividade comanda nossas formas de ação. O 

consumo comanda nossas formas de inação. E a confusão dos espíritos impede o nosso 

entendimento do mundo, do país, do lugar, da sociedade, e de cada um de nós mesmos”. Ainda 

segundo o mesmo autor os períodos da história são antecedidos e sucedidos por crises e como 

período e como crise a época atual mostra-se como uma coisa nova, cada um com variáveis e 

características que estão continuamente chocando-se e exigindo novas definições, novos arranjos. 

A problemática ambiental tem suscitado vários questionamentos para o 

conjunto de atividades que caracterizam o mundo moderno e a sociedade capitalista, e o 

desenvolvimento sustentável têm tido mais enfoque nas discussões atuais e nas ações do 

planejamento urbano e regional. 

Com o crescimento  surge a problemática ambiental, em que  a oposição do 

homem em relação à natureza produz uma ordem de contradições, até que ponto o crescimento 

econômico se sobrepõe ao uso irrespons ável dos recursos naturais, sejam eles renováveis ou não. 

A sociedade que busca por um desenvolvimento econômico que possa reduzir as desigualdades 

se vê no dilema de crescer sem acabar com os recursos que são necessários ao desenvolvimento e 

à vida. 

As diferentes formas de planejamento territorial surgiram para controlar os 

conflitos no território em que se dão as relações sociais. A partir do século XX a ênfase nas 

questões ambientais passa a ser considerada pelos planejadores. O impacto do desenvolvimento 

promovido pelo capitalismo nos recursos naturais trouxe a questão ambiental para o centro das 

discussões em escala mundial. 

E é no território que essas contradições e conflitos se manifestam, Santos 

(2000) define que o território não apenas o resultado da superposição de um conjunto de 
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sistemas, naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão 

e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da 

vida, sobre as quais ela influi. 

O presente trabalho faz uma revisão bibliográfica dos processos históricos de 

urbanização e das mudanças na divisão social do trabalho nas sociedades capitalistas, buscando a 

relação dialética entre a crise contemporânea urbana, rural e ambiental que se instalou 

modificando a organização do espaço.  

As questões sobre o planejamento urbano e ambiental, suas aplicações no plano 

diretor e na gestão de bacias hidrográficas, as questões referentes ao impacto ambiental e social 

causado pelo reflorestamento de eucalipto e pelo parcelamento do solo rural e os novos usos que 

estão se instalando nas áreas rurais mostraram-se relevantes e também foi alvo da pesquisa 

bibliográfica. 

Utilizou-se como estudo de caso a Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Lajeado 

no município de Paraibuna-SP que foi estudada através do levantamento do uso do solo e dos 

dados sócio-econômicos, considerando sua importância como unidade de planejamento e gestão 

ambiental como determinado pela Lei Estadual 7.663 de 30/12/1991 que regulamentou o Sistema 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A população do município de Paraibuna , de maioria rural, sente as 

transformações no espaço promovidas pela utilização da área rural para a implantação de novos 

usos do solo e novas formas de atividades não agrícolas, o que, somado aos problemas 

ambientais, tem trazido nova configuração espacial ao município. Mudanças no quadro da 

natureza local, num ambiente degradado, no qual os diferentes usos deixaram o solo infértil, 

alteraram o modo como a sociedade se relaciona com esse quadro e causaram profundas 

alterações no espaço. 

Ao final da pesquisa foi possível levantar os efeitos das mudanças ocorridas no 

espaço, sejam elas físicas levantadas pelo mapeamento das fotografias aéreas ou pelas entrevistas 

junto a população que sente as modificações ocorridas em mais de quarenta anos. Embora muitos 
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tenham consciência das mudanças, a maioria as considera como boas para o local, pois muitos 

ainda têm como modelo de progresso o desenvolvimento sem a necessária preocupação com a 

sustentabilidade ambiental e social.  
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho consiste em a partir da análise das mudanças 

espaciais ocorridas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Lajeado, no município de Paraibuna-SP  

mostrar as alterações no usos do solo e suas relações com os impactos sócio-ambientais.  

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Levantar os diferentes usos do solo que se instalaram na área da Bacia Hidrográfica do 

Lajeado, através de interpretação de fotografias aéreas nos anos de 1962, 1972 e 2003. 

• Avaliar as dificuldades no âmbito do poder público municipal, na definição e 

implementação de instrumentos de regulação e controle do uso do solo,  

• Levantar junto à comunidade habitante da área de estudo  a percepção com relação aos 

benefícios e impactos das mudanças ocorridas na configuração do espaço rural, e o 

interesse na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 



 5 

2   PROBLEMÁTICA 

 

As bacias hidrográficas apresentam-se como unidades fundamentais para o planejamento 

do uso e conservação ambiental e mostram-se extremamente vulneráveis as atividades antrópicas. 

Práticas predatórias de manejo de solo nas zonas rurais, desmatamento desenfreado da vegetação 

nativa e introdução de reflorestamento de Eucalipto tem agravado os problemas não só 

ambientais como sociais. 

O município de Paraibuna não possui instrumentos de regulação e controle de 

ocupação do uso do solo como a Le i de Zoneamento, Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

ou Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) que  é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes e, como o município tem apenas 18.383 habitantes divididos em 5.265 na 

área urbana e 13.118 na área rural (SEADE, 2005), o Plano Diretor deixa de ser obrigatório. 

Assim, o município não possui o aparato normativo e institucional de gestão de uso e ocupação 

do solo, não tendo à disposição da administração pública o arcabouço formal capaz de 

instrumentalizar suas ações no sentido da regulação não só do espaço rural, mas também de todo 

o seu território. 

Segundo Miranda (2002), o processo de dissolução das especificidades daquilo 

que é campo e daquilo que é cidade vem se materializando através da implantação de uma mescla 

indiferenciada de usos, tornando mais complexas as formas de regulação do uso e ocupação do 

solo. A dicotomia entre o espaço urbano e rural estão em discussão visto que as fronteiras entre 

eles estão cada vez mais tênues. 

A área rural de Paraibuna ganha importância quando considerada como estoque 

de área a ser urbanizada e o mercado imobiliário impulsiona, em suas áreas, novas demandas 

como uma população não agrícola de alta renda por áreas de lazer e/ou segunda residência (casa 

de veraneio, chácaras de recreio), ou demanda da população urbana de baixa renda por terrenos 

com valores menores e que possuem um mínimo de infra-estruturas. 
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O problema central desta proposta de pesquisa são os diferentes usos do solo que 

se instalaram na área da Bacia Hidrográfica do Lajeado nas últimas três décadas, produzindo 

alterações sociais e causando impactos ambientais significativos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O município de Paraibuna está inserido na região do Alto do Paraíba próximo 

ao litoral norte e tem como ecossistema principal a Mata Atlântica no arcabouço estrutural da 

Serra do Mar. Possui uma paisagem de montanha, várias nascentes de rios inclusas na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão da Fartura e do Lajeado.  Os atributos naturais do município e a 

proximidade com o litoral tem atraído muitos investimentos imobiliários. 

A administração municipal de Paraibuna enfrenta problemas nas questões de 

controle dos diferentes usos do solo que estão se instalando na área da Bacia Hidrográfica do 

Lajeado, como a instalação de condomínios de alto padrão tipo chácaras na área rural e uso 

intensivo do solo para a silvicultura. 

Atualmente a degradação ambiental está fortemente ligada a fatores de uso e 

ocupação do solo, e o controle desses usos ganha importância  uma vez que as formas de 

ocupação e manejo ocasionam o tipo e o grau de impacto, o qual atinge, de maneira diferente, o 

ambiente. Estudos relacionados à degradação ambiental em bacias  hidrográficas são de vital 

importância para o entendimento de aspectos da relação sociedade-natureza, e tal análise 

constitui-se num instrumento, podendo fornecer subsídios para um planejamento que tenha por 

meta, por exemplo, a melhoria da condição sócio-ambiental em espaços urbanos e rurais . 

Segundo Lima (2006, p.61), o equilíbrio entre os recursos florestais e hídricos 

vem sendo constantemente alterado pelo homem por meio de várias ações, como desmatamento, 

expansão da agricultura, abertura de estradas, urbanização e vários outros processos de 

transformação antrópica da paisagem, os quais alteram os ciclos biogeoquímico e hidrológico, 

assim o papel das bacias hidrográficas na conservação, restauração e manejo dos recursos 

hídricos vem sendo reconhecido mais intensamente nos últimos anos e seu manejo, como 

estratégia holística de uso dos recursos naturais renováveis de maneira a salvaguardar o solo e a 

água. O autor ainda ressalta a importância de manter a saúde ambiental das microbacias bem 

como das bacias de maior escala e dos rios na busca pelo desenvolvimento sustentável. 
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4 A CRISE SÓCIO-ESPACIAL E O PAPEL DO ESTADO 

4.1 A crise sócio-ambiental  

Quando se atribui a culpa pela crise urbana e ambiental à indústria, 

mencionando e atribuindo a ela o grande desenvolvimento tecnológico da sociedade, antes de 

considerar sua estrutura de relações sociais, pode ocorrer um reducionismo no entendimento dos 

processos geradores da crise. Segundo Foladori (2001), uma das causas e manifestações da crise 

ambiental contemporânea é exclusiva das relações capitalistas e deve-se buscar a causa da crise 

ambiental em primeira instância no tipo de relações sociais de produção. 

Segundo Gottdiener (1997), “o processo de desenvolvimento capitalista produz 

custos externos que toda a comunidade tem que suportar, alguns deles como  poluição, 

congestionamento de tráfego, degradação, crise” e pode-se ainda acrescentar outros como 

destruição dos recursos naturais; aquecimento global;  desintegração social; desemprego e perda 

de identidade cultural. Muitas vezes, as formas de ocupação do solo, o provimento de áreas 

verdes e de lazer, o gerenciamento de áreas de risco, o tratamento dos esgotos e a destinação final 

do lixo coletado deixam de ser tratados com a prioridade que merecem. Esses efeitos colaterais 

do desenvolvimento são intrínsecos à própria essência do capitalismo. 

No entendimento da realidade da crise contemporânea, a busca pelos processos 

históricos contribui na relação dialética da crise urbana e ambiental. Segundo Drumond (2002), o 

impacto do homem no meio ambiente acontece há aproximadamente 6.000 anos, porém o 

impacto ao qual o autor se refere são as interações do homem com o meio natural através da 

formação das primeiras aldeias e impérios agrícolas. Mas foi após a Revolução Industrial que se 

formaram aglomerações urbanas jamais vistas na história dos assentamentos. No início do 

processo de industrialização, os recursos naturais prendiam a produção à sua localização, as 

primeiras fábricas eram construídas perto dos locais de potencial hídrico que forne cia a energia 

para mover as máquinas e das fontes de matéria prima. Mas o desenvolvimento dos meios de 

transportes, de acordo com Deák (1991), liberou rapidamente a localização da produção e a 

concentração da força de trabalho, num processo que ficou conhecido como “urbanização”, 

gerando de passagem, uma nova diferenciação do espaço que acabara de se homogeneizar. 
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Tal processo de homogeneização do espaço supera tanto a velha distinção 

cidade/campo quanto a multiplicidade de cidades e campos, isto é, de espaços locais. As cidades 

passam a não mais possuir muros. As cidades passam a viver uma nova época. Cada época 

adiciona uma transformação e a base “natural” é encorberta cada vez mais profundamente sob um 

número sempre crescente de camadas de transformação histórica. Cidade, campo, floresta, lago, 

flora e fauna se tornam assunto da arqueologia. As atividades humanas: finanças, serviços, 

comércio, residência, indústria, agricultura e mesmo a natureza (confinada ao jardim botânico , 

ao zooloógico, à reserva natural ou parque nacional) se tornam usos do solo, em zonas e distritos 

apropriados, apoiados por edificações, regulamentos, infra-estruturas e serviços adequados. Este 

é o espaço urbano, um produto histórico, onde, cada fragmento está sujeito às relações dentro do 

todo, relações essas que constroem as próprias relações da produção capitalista e da reprodução 

social. O espaço urbano é o espaço do mercado unificado na economia de mercado (DEÁK, 

1991). 

A abordagem econômica, inspirada em Marx, parte do princípio de que a 

relação do ser humano com a natureza externa é sempre mediada por relações sociais. Significa 

que, enquanto os recursos naturais forem propriedades privadas de poucos, as causas profundas 

da crise ambiental não terão sido enfrentadas de forma crítica. Trata-se, portanto, de uma 

abordagem que apreende a crise ambiental como reflexo das contradições de classes inerentes ao 

sistema capitalista. Daí emerge a noção de crise sócio-ambiental (SOUZA-LIMA,2004). 

As políticas econômicas marxistas, segundo Souza-Lima (2004) geram 

desconforto porque assumem deliberadamente que as relações capitalistas de produção estão 

sempre na base, são causas centrais da degradação sócio-ambiental contemporânea. Isso porque, 

na presente formulação, a relação do ser humano com o ambiente físico é sempre mediada por 

relações entre grupos, que são determinados e balizados historicamente por interesses de classe 

que o autor reforça como não harmônicos ou não universais:  

“A produção capitalista inaugura, pela primeira vez na história da humanidade, um sistema de 
produção cujo objetivo não é a satisfação direta das necessidades, mas a obtenção de um lucro 
em dinheiro. Obtém-se esse lucro através da concorrência no mercado. Uns ganham enquanto 
outros perdem. Não há forma alguma de que todos ganhem simultaneamente”. (SOUZA-LIMA 
2004) 
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Nas relações do homem com o meio ambiente estabelecem-se dinâmicas, em 

que as espécies interagem, extraem recursos do meio e geram dejetos. Quando a extração de 

recursos ou a geração de dejetos é maior do que a capacidade do ecossistema de reproduzi- los ou 

reciclá-los, estamos frente a uma crise ambiental. É nos grandes centros urbanos que o consumo 

de recursos naturais e a geração de dejetos agravam ainda mais essa situação. A capacidade dos 

ecossistemas de absorver e reciclar todos esses dejetos compromete a qualidade ambiental e 

soma-se aos problemas ambientais os problemas urbanos (SOUZA-LIMA, 2004).  

Do ponto de vista sócio-ambiental, nunca na história da humanidade existiu 

uma sociedade geradora de desemprego de forma estrutural como a atual. Muitos diagnósticos 

sobre a situação ambiental consideram a pobreza ou o crescimento populacional como um 

problema ambiental. Essa não é senão uma forma discreta de tratar o desemprego. São pobres os 

que não têm trabalho, e, quando se fala de excedente populacional, faz-se referência explícita 

àqueles países que têm altas taxas de crescimento demográfico, ou seja,  acima de 2% anuais, 

associando crescimento populacional com a pobreza. E ambas as  variáveis podem se r claramente 

identificadas com aquela população que  não entra no mercado de trabalho ou o faz de maneira 

marginal ou limitada. São as relações de mercado, as relações capitalistas que determinam que 

população é excedente e quem são os pobres (FOLADORI, 2001). 

Segundo Worster (2003), o trabalho as relações sociais estão interconectados, e 

os modos de produção têm estado engajados não somente na organização do trabalho humano e 

do maquinário, mas também na transformação da natureza. Aqui, na análise sobre as várias 

formas com as quais as pessoas tentaram transformar a natureza num sistema que produz recursos 

para o consumo.  

No Brasil, as relações sociais de trabalho, devido à sua característica colonial, 

estavam atreladas ao trabalho escravo. A terra no Brasil Colônia pertencia à Coroa, o acesso à 

terra ficava restrito àqueles que faziam parte da aliança entre a burguesia mercantil, a Coroa e a 

nobreza. Após a consolidação da nova nação-estado, a partir da dominação dos movimentos 

separatistas e/ou republicanos, assegurou-se a continuidade da formação social de origem 

colonial e elitista. Essa sociedade consolidada procedeu ao preparo da inevitável passagem do 

trabalho escravo, ao trabalho assalariado que, segundo Oliveira (1981), não dava lugar a 
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nenhuma formação de mercado de trabalho. A economia, com base na monocultura fundada no 

trabalho escravo, negava a cidade enquanto força de trabalho e como espaço na divisão social do 

trabalho. Segundo Deak (1999 p.15), foi através de duas medidas fundamentais que se deu esse 

preparo: a promulgação da Lei de Terras e supressão de fato da importação de escravos. A 

primeira preparava a condição institucional da existência do trabalho “livre”, isto é, do trabalho 

assalariado: transformando a terra em propriedade privada, priva do seu meio de sobrevivência o 

trabalhador, que para viver, é obrigado a vender  sua força de trabalho e, com o salário recebido, 

comprar seus próprios meios de sustento no mercado. Os trabalhadores, desprovidos de seus 

meios de subsistência, afluíam às cidades, onde se tornariam assalariados na produção e 

circulação de mercadorias e intensificando-se as aglomerações urbanas.  

Foladori (2001, p.19) assinala a hipótese de que o ser humano, no momento em 

que conseguiu objetivar a natureza com seu trabalho, impôs transformações radicais a seu meio 

ambiente. Mas a principal transformação, sobre a qual estão baseadas as demais, é a que impôs a 

sua própria espécie, ao estabelecer relações de base imediata e, com isso, gerar relações sociais. 

Essas relações sociais são diferentes segundo o tipo de propriedade e o uso dos meios de 

produção. Cada etapa histórica privilegia determinadas relações sociais. Assim, a análise das 

forças que guiam o comportamento humano em face de seu ambiente devem se ajustar a essas 

relações sociais e de trabalho, historicamente determinadas. 

A sociedade brasileira passou por mudanças significativas em sua estrutura no 

período posterior à década de 30 do século XX. A população urbana, que correspondia a 31,28% 

da população total em 1940, passou a representar 75,5% em 1990 (P ÁDUA, 2005 p.37). Os 

dados, que indicam um intenso processo de rápido crescimento urbano- industrial, configuram 

dinâmicas sociais e econômicas que não ocorreram de forma espontânea, mas foram induzidas 

por políticas industriais e pela manutenção de mão-de-obra barata e pelo êxodo rural. O que 

caracteriza estas transformações, porém, é o seu caráter elitista e desequilibrado. As mudanças na 

paisagem foram muito grandes, mas a tradicional iniqüidade e concentração de riqueza não 

apenas foi acentuada como, de fato, se agravou. Grandes contingentes da população foram 

forçados a abandonar ou modificar radicalmente seu modo de vida sem receber o apoio 

necessário para, pelo menos, se adaptarem às suas novas condições, no caso dos escravos à 

condição de libertos (PADUA, 2005). 
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O processo de urbanização no Brasil é um reflexo das mudanças nas relações de 

trabalho, reforçando a teoria de que as mudanças nas relações de trabalho mudam também o 

espaço. Segundo Santos (2006, p.112), no mundo capitalista, a maneira de organização da 

produção, que se convencionou denominar de urbano-indutrial, veio transformar 

significativamente tanto as relações sociais como as relações espaciais.  

Para Santos (1997) o homem é um elemento do espaço que, juntamente com as 

firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as infra-estruturas, se entrelaçam, fundem-se 

e se confundem, contêm-se uns nos outros e são por todos contidos, produzindo-se a totalidade de 

maneira mais intricada. Assim colocado, podemos afirmar que o causador das mudanças em um 

dos elementos interfere no outro. E os homens, sejam na qualidade de fornecedores de trabalho, 

sejam na de candidatos a isso, estão interferindo e sofrendo interferências das mudanças do 

espaço. As crises no espaço urbano e rural também estão de certa forma contidas na crise 

ambiental e vice-versa, pois o elemento condutor da crise é o mesmo, o homem, pois ele está 

absorvido pelo modo de produção capitalista. 

  

4.2 O papel do Estado diante da crise 

 

O caráter monocultor da agricultura de exportação abortou o processo de 

urbanização que se verificava no entorno das regiões produtoras, propiciando uma rede urbana 

pobre com poucas, mas grandes cidades. Os vários ciclos econômicos do Brasil permaneceram, 

recriando um padrão de urbanização – de um lado pobre e de outro extremamente polarizada em 

grandes e poucas cidades deflagrando um processo de metropolização e formação de grandes 

centros urbanos. (OLIVEIRA,1982) 

Na década de 30 a intervenção do Estado se intensifica com a regulação das 

relações capital-trabalho que, segundo Oliveira (1982, p. 45), é o aspecto mais crucial da relação 

entre o Estado e o urbano, pois, após a revolução de 30, começa um processo centralizador de 

regulação da atividade econômica no Brasil, reforçando as ações de um novo agente social que é 

o capitalista industrial. 
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A partir dos anos 50 instala-se no Brasil o capitalismo monopolista e a 

contradição entre a industrialização de periferia do mundo capitalista e a conduta dos estados 

centrais levam o Estado a assumir certas tarefas que a própria burguesia nacional não era capaz 

de dar conta. Então o Estado comparece com um elemento que Celso Furtado apud Oliveira 

(1982 p.48), chamou de “socialização das perdas e privatização dos lucros” através de seu poder 

de coerção sobretudo fiscal. 

A repercussão do surgimento da classe média tem, do ponto de vista da 

organização urbana , um impacto muito grande, pois amplia o chamado setor terciário  

(OLIVEIRA,1982). A terciarização nada mais é do que a expansão das funções de circulação de 

mercadorias, circulação de capital, como o enorme crescimento do sistema bancário. O autor 

afirma que o urbano hoje no Brasil são as classes médias, isto é, as cidades são por excelência a 

expressão urbana dessa nova estrutura de classes, em que o peso das classes médias emerge com 

enorme força, tendo em vista o tipo de organização que o capitalismo internacional criou ao 

projetar suas empresas dentro da sociedade brasileira. 

Das relações entre o Estado e o urbano, as novas classes médias criaram 

demandas dentro das cidades. E o Estado hoje, do ponto de vista de sua relação com o urbano, 

entre outros aspectos importantes é, em grande maior ia, determinado pela demanda dos 

habitantes que possuem maior faixa de renda dentro das cidades. Ele, o Estado, atende as 

demandas desta faixa e desatende as demandas dos habitantes de baixa renda da sociedade, das 

demandas dos  operários, das demandas das camadas  populares em geral. 

O urbano hoje é sobretudo a criação e reprodução das classes médias no Brasil, 

em primeiro lugar, e, pela sua negação, evidentemente, da ausência das classes populares 

enquanto agentes políticos na estrutura política do país e no aparelho do estado. 

A crescente valorização do preço da terra, favorecida pelas ações do Estado 

agrava ainda mais o processo de exclusão social tanto no urbano como no rural, pois a terra não 

se distribui, mas subdivide-se pela expectativa de valorização. 

Sorj, apud Miranda (2002 p.13), faz uma análise do processo especulativo com 

terras nos grandes projetos agropecuários em zonas de fronteiras implantados pelo Estado, nas 
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décadas de 60 e 70, afirmando que esses projetos, por si só, não asseguravam altas taxas de 

lucros:  

“a explicação desses tipos de investimentos não se encontra ao nível dos lucros produzidos 
pelos processos produtivos e sim dos lucros determinados pelo triplo processo de valorização 
da terra, por causa da apropriação da renda fundadora, da apropriação da renda institucional 
e da valorização crescente do preço da terra”. (SORJ apud MIRANDA, 2002 p.13)  

Ao distinguir a primeira renda, o autor se refere à ocupação de terras integradas 

ao mercado pela criação de infra-estrutura por parte do Estado. No caso da segunda renda, refere-

se ao fato de a propriedade legal das terras permitir sua valorização através de créditos 

subsidiados e incentivos fiscais, que são transferência de mais valia realizada pelo Estado para 

incentivar um novo campo de acumulação. E a terceira renda seria determinada também pela 

tendência histórica do capital no Brasil de se orientar na compra de terras ou bens imóveis como 

forma de assegurar frente aos processos inflacionários.  

Em meados da década de 70 o II Plano Nacional de Desenvolvimento buscava 

inaugurar uma nova estratégia de acumulação. A partir da onda de substituição de importações, o 

setor de bens de produção passaria a comandar a acumulação. Essas políticas marginalizaram 

setores até então privilegiados, como era o caso da construção civil.  

Os setores de engenharia e da construção civil deram importante sustentação ao 

regime militar e, portanto, não admitiram ficar fora deste arranjo de favorecimento de 

acumulação no momento de crise. O Estado optou por dar prioridade a estes setores. Segundo 

Miranda (2002 p.8), entre os diversos pactos que soldam frações de capital e impõem limites à 

ação do Estado na complexa economia brasileira, dois são de particular importância para a 

demonstração político-econômica da impossibilidade estrutural da mudança do padrão de 

industrialização: o primeiro pacto solda uma ampla frente de interesses, liderado pelo bloco da 

grande engenharia nacional com amplas frações de capital nacional  estrangeiro. O segundo pacto 

solda frações do capital mercantil e financeiro via indústria da construção civil. Atuante nos 

perímetros metropolitanos e urbanos, este pacto articula-se com o Estado em suas três instâncias 

– Federal, Estadual e Municipal. 

O desenvolvimento econômico era mais que uma política governamental; 

significava um programa social de enorme abrangência, energia e originalidade. Dean (1996 
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p.281) ressalta que na década de 70 a idéia de desenvolvimento econômico penetrava a 

consciência da cidadania, justificando cada ato do governo, e até de ditadura, e de extinção da 

natureza. Acima de tudo, nas representações do Estado, nos meios de comunicação e no 

imaginário popular, o desenvolvimento econômico se vinculava à erradicação da pobreza. Isto se 

mostrou uma quimera. Na realidade, a estratégia deliberadamente perseguida colocava o 

crescimento econômico no lugar da distribuição da riqueza. Eram atribuídos valores 

insignificantes às florestas e a outros recursos naturais renováveis, ignorando-se todos os outros 

valores. O mesmo autor ressalta que, durante a década de 70, a escala e velocidade dos projetos 

de desenvolvimento do governo militar atingiram um clímax que não resultou apenas em crise 

econômica, mas também em uma tempestade conjunta de desastres ambientais.  

A crise econômica das décadas de 80 e 90 trouxe efeitos que agravaram ainda 

mais a crise urbana, através do enxugamento do aparelho do Estado e a ruptura dos mecanismos 

de financiamento das políticas de habitação e de infraestrutura urbana. Houve um arrefecimento 

deste padrão de crescimento urbano, via processo de periferização (MIRANDA, 2002). 

A questão da moradia está relacionada aos problemas econômicos, 

principalmente à oferta de emprego ; quando aumenta o desemprego , o acesso à moradia pelo 

trabalhador fica cada vez mais dificultado, pois há uma associação entre a produção do bem 

moradia e a especulação imobiliária, que torna a terra urbana um bem pouco acessível para a 

população de faixa de renda menor. Os processos especulativos elevam o preço da terra e o Poder 

Público seria o responsável por estabelecer o equilíbrio do mercado. Porém a ausência de 

intervenção ou a existência de uma intervenção que favorece apenas a certos atores, pode resultar 

em problemas como ocupação ilega l de áreas com o surgimento de favelas e loteamentos 

clandestinos. 

O envolvimento do Estado na produção social do espaço nos países em 

desenvolvimento no período pós-guerra foi baseado na tecnologia avançada e estimulou o 

crescimento de determinadas indústrias, financiou investimento de capital em localizações 

geográficas específicas, produzindo assim efeitos de pólo de crescimento em regiões particulares. 

Segundo Gottdiener (1997):  
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“esse nível de alocação de fundos teve um efeito profundo sobre o espaço, como na construção 
do sistema de rodovias interestaduais, incentivando assim a mudança demográfica da cidade 
para o subúrbio nas décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos. Essa discussão ressalta a 
intervenção do Estado como produto da  competição política e  reforça que o capitalismo 
promove um desenvolvimento desigual e conseqüentemente desigualdades espaciais.” 
(GOTTDIENER,1997) 

Alguns autores, como Holland e Lipetz, citam que as ações do estado 

neutralizam as desigualdades de desenvolvimento, mas para Gottdiener o Estado promove o 

crescimento apenas dentro das coerções políticas e econômicas das relações sociais de produção. 

Dessa maneira, renova-se o caráter contraditório da intervenção do Estado. Por conseguinte, o 

conceito de desenvolvimento desigual diz respeito ao conflito essencial entre capitais separados 

em torno da desapropriação do espaço e aos efeitos ambientais injustos da natureza desordenada 

desse conflito. 

No aspecto urbano a intervenção do Estado, segundo Marcondes (1999), 

destaca a primazia da base econômica na natureza da intervenção, expressando, portanto, os 

interesses econômicos da classe dominante por intermédio de três dimensões da política urbana – 

planificadora, operacional e uma dimensão propriamente urbanística. A vinculação do Estado aos 

interesses econômicos dificulta o entendimento da atuação dos aparatos institucionais na questão 

ambiental. 

Segundo Licco e Nefrussi (2006), quando se trata do urbano, a complexidade 

do que se denomina problemas ambientais exige tratamento especial. As cidades não são apenas 

espaços em que se evidenciam problemas sociais. O próprio ambiente construído desempenha 

papel preponderante na constituição do problema, que transcende ao meio físico e envolve 

questões culturais, econômicas e históricas.  

O poder público tem mais do que poderes e obrigações para a manutenção dos 

processos ecológicos essenciais e o manejo de espécies e ecossistemas. O poder público tem 

como instrumento para tanto, por exemplo, a prerrogativa de criação de Unidades de 

Conservação; avaliação e licenciamento ambiental com suas medidas mitigadoras e 

compensatórias; o estabelecimento de listas de espécies (da fauna e da flora) raras e ameaçadas 

de extinção; sanções penais e administrativas contra os degradadores e a possibilidade de 
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implementar programas que estimulem a criação de áreas protegidas, entre outras ferramentas 

(RAMBALDI; OLIVEIRA 2005). 

No que tange ao urbano, Deak (1999 p.17) enfatiza que há uma questão em 

aberto – Qual a perspectiva de continuidade do processo urbano e que práticas a sociedade estará 

prestes a gestar para a organização de uma sociedade inteiramente urbanizada? A resposta para 

essa questão o autor ressalta que reside no âmbito mais amplo da própria organização social: as 

perspectivas de evolução das eventuais crises, impasses ou dilemas da gestão urbana dependem 

inteiramente das perspectivas de evolução dos atuais processos de transformação da sociedade e 

mudanças dos paradigmas de desenvolvimento. Em particular, as aglomerações urbanas terão 

melhores condições de saneamento; transporte coletivo rápido, abrangente e de boa qualidade; 

redes adequadas de telefonia e de informações; áreas públicas e de lazer mais generosas e 

equipadas; serviços públicos acessíveis; patrimônio histórico respeitado e conservado e paisagem 

urbana condizente, se e quando as transformações da sociedade os requererem.  Isto é, se a 

sociedade brasileira se livrar do lastro patrimonialista e dos entraves a seu desenvolvimento para 

entrar em um estágio de desenvolvimento fundado no aumento da produtividade do trabalho, que 

requer, enquanto necessidade histórica, uma elevação constante dos níveis de infra-estruturas e 

serviços urbanos. 

A gestão dos recursos ambientais, dos serviços públicos, a produção e a 

regulamentação do uso do espaço urbano terão de se adaptar à evolução do estágio de 

desenvolvimento que necessitará de novos instrumentos de políticas públicas para at enuar a crise 

sócio -ambiental. 

4.3 A crise sócio-ambiental no espaço rural 

Os últimos séculos marcam para a atividade agrícola, com a humanização e a 

mecanização do espaço geográfico, uma considerável mudança de qualidade, chegando-se, 

recentemente, à constituição de um meio geográfico que Santos (2000 p.88) chamou de meio 

técnico-científico- informacional, característico não apenas da vida urbana, mas também do 

mundo rural. E através desses meios que se instala uma agricultura propriamente científica, 

responsável por mudanças profundas quanto à produção agrícola e quanto à vida e relações 

sociais. 
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No mundo contemporâneo, a distinção entre o rural e o urbano se torna cada vez 

mais complexa, pois nem tudo que está inserido nas cidades é urbano nem tudo que está no meio 

rural é agrícola. Se a globalização traz efeitos profundos no urbano, no campo o processo também 

trouxe grandes mudanças, podemos falar de uma agricultura científica globalizada que recebe 

influência daquelas mesmas leis que regem os outros aspectos da produção econômica e as bases 

econômicas no campo. 

Com elevado investimento o agronegócio tem tomado conta do campo, 

substituindo as pequenas produções agrícolas familiares por grandes áreas plantadas e com 

poucas oportunidades de emprego. Além dos problemas sociais como a expulsão do pequeno 

produtor, desemprego, êxodo rural, etc., há também os problemas como: desmatamentos, perda 

da biodiversidade, erosão hídrica (ravinas e voçorocas), formação de areais, assoreamento dos 

cursos d’água, contaminação do lençol freático, salinização, perda e envenenamento do solo, 

esgotamento potencial dos recursos hídricos (comprometimento dos mananciais). O investimento 

degrada não só o ambiente, mas também expropria a população de seu hábitat tradicional, 

destruindo seus ritos, cultura, representações e formas de produção aliadas à conservação 

(SUERTEGARAY, 2004). 

O ambiente vai se transformando não só pela tecnologia, mas pelo insistente 

uso da terra com as monoculturas. No estudo de caso o comprometimento crescente das terras 

com a monocultura do eucalipto dá continuidade ao processo iniciado com outras culturas como 

café, soja, etc. Segundo Costa (2000, p.204), a celulose, como um bem intermediário com 

demanda em expansão, continuará, pelo menos no presente estágio tecnológico, sendo feita a 

partir da madeira e as implicações sociais e demográficas continuarão a se manifestar, como 

conseqüência das alterações das relações de produção no campo progressivamente ocupado pelo 

reflorestamento. 

Costa (2000) ressalta que, além dos impactos do eucalipto sobre o meio físico 

(flora, fauna, solos, etc.), as conseqüências ambientais do reflorestamento são transferidas para o 

meio ambiente urbano através da mobilidade da população. Tais impactos serão maiores para a 

parcela da população com condições socioeconômicas mais deterioradas, desenraizada, 
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precariamente inserida no mercado de trabalho, ocupando áreas urbanas mais desfavorecidas, ou 

seja, o custo ambiental para essas populações é muito maior.  

A partir de meados da década de 80, assistimos à emergência de uma nova 

conformação do meio rural brasileiro, a exemplo do que já ocorre há tempos nos países 

desenvolvidos. A cadeia produtiva no campo é alterada, e atividades, antes consideradas 

secundárias, passam a incorporar a principal fonte de renda do produtor. 

Tal valorização também ocorre com as atividades rurais não-agrícolas derivadas 

da crescente urbanização do meio rural (moradia, turismo, lazer e prestação de serviços) e com as 

atividades decorrentes da preservação do meio ambiente, além de um outro conjunto de 

atividades que buscam de “nichos de mercado” muito específicos para sua inserção econômica. 

Os espaços rural e urbano não podem ser compreendidos separados um do outro, 

e estão associados a duas grandes abordagens: a dicotômica e o continuum. Na primeira, a ênfase 

recai sobre as diferenças que se estabelecem entre estes dois espaços, sendo o campo pensado 

como algo que se opõe à cidade. Na segunda, ocorre uma aproximação entre o espaço rural e a 

realidade urbana.  

Na abordagem da dicotomia o campo é visto como opositor à cidade e o espaço 

rural abrigaria, preferencialmente, a produção agropecuária, sendo que todas as outras características 

observadas no campo estariam vinculadas a essa atividade econômica. Qualquer atividade que não 

seja estritamente agrícola não poderia ser considerada como do campo. 

Neste contexto, apesar de já existirem indícios que apontam para existência de 

um espaço continuum rural-urbano, há diferentes reflexões sobre um mundo com visíveis 

contrastes entre as realidades rural e urbana. Esses contrastes são amenizados à medida que o 

urbano invade o rural, seja por meio da urbanização ou por instalação de usos rurais não 

agrícolas, reforçando a idéia do espaço continuum. 

A indústria fez a cidade explodir e desencadear o processo de urbanização 

extensiva, com a incorporação das periferias mais ou menos distantes pelo tecido urbano. O 

crescimento das cidades, a industrialização da agricultura e o transbordamento do urbano nas 
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áreas rurais, verificados em vastas regiões do mundo no decorrer do século XX, e reforçados por 

trabalhos de Miranda (2002) e Gouvêa (2003), sugerem que a transição entre os espaços rural e 

urbano deve ser entendida como espaço continuum, sem fronteiras que marquem a divisão dos 

espaços.  

Historicamente, especialmente no caso dos grandes centros urbanos brasileiros, 

a área rural vem sendo tratada como um estoque de área a ser urbanizada. Segundo Miranda 

(2002), a urbanização dessas áreas de estoque, muitas vezes ocorre sem se considerar, sua 

adequação ao uso agropecuário, a possibilidade de extração mineral, a necessidade de 

preservação do patrimônio natural e cultural.  

Com o intenso crescimento das cidades, não só no sentido vertical, mas 

também horizontal a expansão dos limites horizontais da cidade se dá inicialmente com o 

deslocamento das classes menos favorecidas para áreas periféricas e, também, da ocupação de 

campos por sítios de recreio, casas de campo, chácaras, para onde a população procura deslocar-

se em busca de tranqüilidade noa finais de semana e até para moradia. Nesse contexto destacam-

se as zonas de expansão urbana. 

Ao Município compete, assim definido pelo plano diretor ou aprovadas por lei 

municipal., delimitar o perímetro urbano dentro de seu território, notadamente para fins 

urbanísticos. Cabe ao Município  estabelecer critérios de definição de zona urbana ou de expansão 

urbana e à lei urbanística estabelecer os requisitos que darão à área condição de urbana ou 

urbanizável, e, atendidos esses requisitos, a lei especial municipal delimitará o perímetro urbano, 

as áreas de expansão urbana e os núcleos em urbanização. 

A incorporação de áreas rurais às urbanas através do espraiamento da mancha 

urbana, causa conflitos de interesses. Miranda (2002) destaca dois lados deste conflito:  de um 

lado a pressão do segmento imobiliário através da abertura do território dos municípios para o 

processo de urbanização e parcelamento solo ; e do outro lado de uma forma mais tímida e em 

maior desvantagem, as associações de ambientalistas e de moradores que se preocupam com a 

preservação dos espaços rurais, recursos naturais e culturais.  
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O parcelamento de imóvel rural (localizado em zona rural) para fins urbanos 

só é possível se lei municipal redefinir o seu zoneamento, transformando a zo na rural ou parte 

dela (onde se encontra o imóvel) em zona urbana ou de expansão urbana. Assim para atender á 

atividade imobiliária, a Lei de Zoneamento de um Município pode ser aprovada, indo ao encontro 

dos interesses dos especuladores imobiliários com interesse em atender a demanda de mercado, 

reforçando os conflito s entre os vários segmentos das sociedades. 
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5 PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 

5.1 O parcelamento do solo Rural 

Diante da intensa urbanização, e todos os problemas que a população enfrenta 

nos grandes centros urbanos, a associação do meio rural aos “espaços ecológicos” como forma de 

lazer e também por um meio de vida alternativo fez crescer nos últimos anos o interesse pela área 

rural, aumentando a demanda por loteamentos tipos chácaras, casas de campo, veraneio, etc.  

O crescimento da demanda por terras na área rural traz consigo uma substancial 

elevação do valor da terra e de empreendimentos imobiliários para atender a uma demanda cada 

vez maior. Cabe à administração municipal controlar o processo de parcelamento do solo por 

meio de normas complementares, pois o parcelamento do solo urbano ou de expansão urbana  é 

regido pela lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Quanto ao parcelamento do solo rural cabe 

ao Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária – INCRA, através da instrução nº 17-B.  

De acordo com o INCRA o parcelamento de imóvel rural para fins urbanos só 

pode ser realizado conforme Art. 3º da Lei nº 6.766, posteriormente alterada sua redação pela Lei 

nº 9.785/99, art.3º, em zonas urbanas, de expansão urbana, ou de urbanização específicas, assim 

definidas pelo plano diretor ou por lei municipal, ressaltando que estes parcelamentos para fins 

urbanos de imóvel rural visam a transformação para diversos imóveis urbanos. E cabe ao INCRA 

proceder unicamente à atualização do cadastro rural, estando o loteamento aprovado em acordo 

com a Prefeitura Municipal ou pelo Governo do Distrito Federal, e registrado no Registro de 

Imóveis (GOUVÊA, 2003). 

Segundo Gouvêa (2003), os parcelamentos para fins urbanos de imóvel rural 

localizado fora da Zona Urbana ou de Expansão Urbana, são regidos pelas disposições do art. 96, 

do decreto 59.428, de 17/10/66, e do art. 53 da Lei 6.766/79, de 19/12/79. Neste tipo de 

parcelamento cabe ao INCRA proceder unica mente sua prévia audiência. 

A autora ainda destaca que os parcelamentos com vistas à formação de núcleos 

urbanos, ou à formação de sítios de recreio, ou à industrialização, somente poderão ser 

executados em áreas que: 
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- por suas características e situação, seja própria para a localização de serviços 

comunitários das áreas rurais circunvizinhas; 

- seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada como de estância 

hidromineral ou balneária; 

- comprovadamente tenha perdido suas características produtivas, tornando 

antiecônomico o seu aproveitamento. 

O projeto de parcelamento do solo devidamente aprovado (pela Prefeitura 

Municipal ou pelo Governo do distrito federal) e registrado, caberá ao INCRA proceder a 

atualização cadastral, a partir da prévia audiência concedida por ele em concordância com a 

prefeitura, fica possível a realização do processo. Este tipo de procedimento para modificação de 

uso do solo vem demonstrar que um solo/imóvel é rural ou urbano conforme o seu uso/destinação 

e não pela localização (GOUVÊA, 2003). 

Diante disto, a administração pública pode definir o zoneamento, que pode ser 

definido e alterado  conforme o uso. No que tange à alteração do zoneamento em que está 

localizado o imóvel objeto do parcelamento, destaca-se que a competência legislativa municipal 

não está submissa a nenhum outro órgão. Basta o devido processo legislativo para alterar a 

transformação de determinada zona rural em zona urbana ou de expansão urbana. Operada a 

publicação da lei que alterou o zoneamento, passa ao Poder Público Municipal a prerrogativa de 

coordenar a ordenação territorial daquela zona. 

O fato pode ser verificado no Município de São José dos Campos, que de acordo 

com (Gouvêa, 2003, p.158), criou a Lei Municipal nº 3.721/90 (Lei de Zoneamento) que trata do 

parcelamento, uso e ocupação do solo. Nesta lei foram criadas as zonas de uso ZCHR (Zonas de 

Chácaras de Recreio) definida como Zona de Expansão Urbana, destinada à implantação de 

Núcleo Residencial de Recreios e posteriormente na lei complementar nº 18/90 que dispõe sobre 

as atividades urbanas na Zona Rural. Na intenção de controlar a ocupação de áreas rurais por 

loteamentos clandestinos, bem como na regulamentação desta zona, a lei determina que fica 

expressamente proibido o parcelamento do solo  na Zona Rural para fins urbanos. 
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Em 1995 foi implementada a Lei complementar nº 165 que determina, no Cap. 

II artigo 5º, o parcelamento para fins de Chácara de Recreio que não se enquadra no conceito de 

imóvel rural, ficando sua aprovação subordinada às normas de loteamentos para fins urbanos. E o 

art. 6º destaca – O projeto de loteamento para fins de Chácara de Recreio somente poderá ser 

aprovado em zona urbana ou de expansão urbana.  

Essas alterações acabam beneficiando grupos com interesses imobiliários em 

que os empreendedores deste mercado ilegal de terras encontram formas de burlar a lei e acabam 

por desmembrar em loteamentos menores as áreas antes definidas como Chácaras de Recreio. 

Segundo (Gouvêa, 2003, p. 166), esses processos se davam sem fiscalização e o INCRA 

reconhecia um módulo rural e recebia o tributo (ITR) sobre glebas em área rural sem conhecer 

sua real situação de parcelamento urbano. Nesta circunstância é que muitas glebas em zona rural 

foram parceladas ilegalmente em chácaras com o registro em escritura com partes ideais entre 

seus proprietários.  

No tocante ao zoneamento de zonas rurais, urbanas ou de expansão urbanas 

que estão inseridas em áreas de bacias hidrográficas, podem ser consideradas como áreas de 

ocupação dirigida como dispõe a Lei Estadual nº 9.866, de 28/11/97, que determina que serão 

criadas áreas de intervenção com o objetivo de estabelecer diretrizes e normas para a proteção e 

recuperação de bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, 

assim dispõem o art. 14 e 15: São Áreas de Ocupação Dirigida aquelas de interesse para a 

consolidação ou implantação de usos rurais e urbanos, desde que atendidos os requisitos que 

garantam a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água em quantidade 

e qualidade para o abastecimento das populações atuais e futuras. São Áreas de Recuperação 

Ambiental aquelas cujos usos e ocupações estejam comprometendo a fluidez, potabilidade, 

quantidade e qualidade dos mananciais de abastecimento público e que necessitem de intervenção 

de caráter corretivo. 

Como em matéria ambiental a competência de regulação dos entes federativos 

é concorrente e suplementar, é permitido aos municípios criarem legislação própria de regulação 

do uso e ocupação do solo, mesmo em áreas rurais. Na ausência de legislação municipal a lei 
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estadual pode ser utilizada para regular e ordenar o uso e ocupação de áreas inseridas em bacia 

hidrográfica, podendo basear o zoneamento ecológico na Lei Estadual citada. 

O espaço rural está sendo penetrado pelo mundo urbano com velhos e novos 

personagens, como os neo-rurais (profissionais liberais e outros ex-habitantes da cidade que 

passaram a residir no campo) ao lado dos assentados (ex-sem terra) e daqueles que não são 

organizados, que podemos chamar excluídos, pois estão abaixo da linha da pobreza e nada 

possuem e são denominados por Graziano (1999) como os sem-sem (sem terra e sem emprego e 

quase sempre também sem casa, sem saúde, sem educação, e principalmente sem organização, 

coisa que os sem-terra indiscutivelmente já conseguiram). 

Gouvêa (2003) discute as questões dos loteamentos clandestinos no município 

de São José dos Campos que foram se instalando em virtude do processo de intensa urbanização 

a partir dos anos 50. Segundo a autora, o período de 1980 a 1982 foi marcado por grande 

assentamento de loteamentos urbanos nas regiões sudeste e norte, caracterizados por expansões 

de áreas já consolidadas, porém cada vez mais distantes do centro urbano e próximos à área rural 

como no caso da zona norte. A escassez de lotes urbanizados e moradia  para a população de 

baixa renda que sofria com a crise econômica fizeram com que, a partir de 1984, boa parte da 

zona rural do município passasse por um intenso processo de implantação de loteamentos 

clandestinos, agravando ainda mais o crescimento disperso da cidade. 

As alterações espaciais levantadas pela autora, ressaltam que a área rural é 

utilizada como estoque de áreas a serem urbanizadas, seja por loteamentos clandestinos, como 

por condomínios de alto luxo, causando uma pressão sobre a área rural. 

Miranda (2002, p. 15) reforça o mesmo padrão de ocupação das áreas rurais 

pela urbanização no Município de Campinas no mesmo período. Segundo a autora, “a área rural 

próxima aos grandes centros urbanos vem sendo ocupada com usos rurais não agrícolas, ou 

mesmo por usos urbanos, como condomínios de alto luxo e chácaras de lazer, muitos deles em 

situação legalmente irregular, em áreas mais valorizadas, ou por loteamentos clandestinos, 

invasões e/ou ocupações pela população de baixa renda, em áreas mais desvalorizadas”  
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No processo de mudanças de atividades agrícolas para as não agrícolas 

(fabricação de doces, conservas, móveis e utensílios doméstico), ao lazer (turismo, caça e pesca, 

artesanato, cultivo de flores, criação de animais exóticos, etc.) e práticas de esportes radicais na 

área rural, a produção agrícola passa a ocupar cada vez menos o tempo total de trabalho das 

famílias rurais e, por conseguinte, a agricultura passa a responder apenas por parte do tempo de 

ocupação e da renda dessas famílias. Esse processo é acelerado pela queda da renda agrícola 

decorrente da tendência de longo prazo (pós década de 70) de queda dos preços das commodities 

agrícolas no mercado internacional.  

No entanto, essa redução da população ocupada em atividades agrícolas não 

significa que haja uma retomada do êxodo rural iniciado na década de 1940. Segundo Schneider 

(1999), no período recente, especialmente a partir dos anos 80, a queda do emprego agrícola tem 

sido compensada parcialmente pelo crescimento da população rural ocupada em atividades não 

agrícolas, que, além de reconhecer que as migrações rural-urbanas influenciaram a queda da 

População Economicamente Ativa (PEA) agrícola, indica que essa redução também pode ser 

atribuída às mudanças recentes das novas formas de ocupação das áreas rurais. 

Uma avaliação abrangente das transformações da agricultura nas últimas 

décadas, na órbita dos países integrantes do chamado capitalismo avançado, certamente 

enfatizaria os espetaculares ganhos de produtividade e a radical transformação da base 

tecnológica dos processos produtivos agrícolas. No entanto, esta mudança apontará o que os 

pesquisadores vêm diagnosticando em várias partes do mundo ocidental, demonstrando que as 

transformações da agricultura foram socialmente excludentes, provocaram a diminuição abrupta 

das populações rurais, foram ambientalmente prejudiciais aos ecossistemas naturais e que, apesar 

da elevação da produção, parte considerável da população mundial, inclusive nos países onde a 

modernização tecnológica foi mais intensa, não conseguem sequer atingir os limites alimentares 

mínimos (SCHNEIDER, 1999).  

Como conseqüência da queda da renda agrícola, observa-se uma crescente 

importância das atividades e rendas não-agrícolas entre as famílias rurais. E esse fenômeno é tão 

forte e rápido que os dados de Graziano Silva (1999 p.2) apontam que em 1998 o total das rendas 

não-agrícolas já ultrapassavam o montante das rendas agrícolas recebida pelos moradores rurais. 
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Isso significa basicamente que as atividades agropecuárias já não respondem pela maior parte da 

renda da nossa população rural nesse final de século. 

Também desde meados dos anos 80, vêm ocorrendo uma forte queda do 

número de pessoas ocupadas em atividades agrícolas, devido principalmente ao processo de 

mecanização da colheita de nossas principais culturas. Com isso, seria de se esperar uma 

equivalente redução da população rural. Mas isso não vem ocorrendo porque as pessoas que 

residem em áreas rurais estão ocupadas em outras atividades. 

O rural hoje é um espaço que demanda novas formas de regulação públicas e 

privadas. Graziano Silva (1999 p.5) cita como exemplo o caso das prefeituras se batendo contra a 

proliferação desordenada dos condomínios rurais, que não passam, no fundo, de novas formas de 

loteamentos clandestinos para a população abastada e de luxo, para a população de mais alta 

renda, que , uma vez implantados, acabam demandando ampliação dos serviços de infra-estrutura.  

O espaço rural também enfrenta uma crise que somada à crise urbana e 

ambiental traz transformações na configuração territorial, o desemprego afeta tanto os 

trabalhadores urbanos como os rurais que têm procurado em novas formas um meio de 

subsistência.  

Segundo Balsadi (2001), a agricultura em tempo parcial e a pluriatividdade do 

trabalhador do campo promovem uma articulação entre a agricultura e os demais setores 

econômicos, num contexto territorial que já foi agrícola e rural, passando cada vez mais a ser 

caracterizado pela presença de diversos ramos de atividades, com exceção das áreas mais 

atrasadas e mais pobres. Nesse espaço, em que o rural já não é sinônimo de agrícola, há forte 

expansão das atividades industriais e de serviços, antes restritas às áreas urbanas, de tal forma que 

a difusão de novas tecnologias que acompanha esse processo, torna cada vez maior a analogia 

entre os processos de trabalho na agricultura e na indústria e entre os mercados de trabalho 

urbano e rural. A tradicional divisão social do trabalho entre cidades e as áreas rurais torna-se 

cada vez mais imprecisa. 

A regulação de toda a dinâmica que se instala no espaço pelas mudanças no 

trabalho e no uso e ocupação do solo urbano e rural é parte das funções políticas-administrativas 
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dos municípios e das regiões, e o planejamento institucional, na grande maioria de caráter 

tecnocrático (SCHULT, 2000, p.74) dedica-se às áreas definidas pelo perímetro urbano e rural 

através dos planos diretores. A mudança das relações econômicas e sociais, fruto da globalização 

e  do sistema de técnicas principalmente o da informação, além da emergência dos problemas 

ambientais, tem levado à falência este modelo de planejamento e, sendo necessárias novas 

estratégias no enfrentamento da crise sócio-ambiental.  

 

5.2  Histórico do planejamento e do urbanismo 

O século XXI está marcado como o século em que  a crise ambiental 

definitivamente passa a ser o centro de muitas discussões e ações do espaço, seja ele urbano ou 

rural. Tendo em vista o colapso urbano, escassez de recursos naturais, desmatamentos e 

aquecimento global, as ações políticas no território passaram a abordar as questões ambientais de 

maneira mais profunda e os dados apresentados por cientistas e ecologistas, embora inicialmente 

pareçam alarmistas, não podem mais ser ignorados. A questão amb iental, mesmo estando na 

pauta dos grandes encontros políticos no mundo e nos planos diretores dos municípios, ainda 

carece de planejamento eficiente que considere todas as variáveis com a inclusão de uma visão 

ecossistêmica em três instâncias: nos ecossistemas urbanos, nos agroecossistemas em que o rural 

se insere e nos ecossistemas naturais 1 

Segundo Erse (2005, p.52), é preciso observar que a base, na qual se apóia a 

formulação e definição de estratégias de desenvolvimento nacional, regional e setorial, deve 

compreender um razoável entendimento da dinâmica dos ecossistemas como um todo, a fim de  

melhor avaliação de suas potencialidades como ambientes aproveitáveis para os sistemas 

humanos. Para tanto, os componentes ambientais devem ser analisados sob uma perspectiva 

holística, desta forma englobando as interações bióticas e abióticas que maestram os fluxos 

energéticos presentes no ambiente.  

                                                 
1 Considera-se ecossistemas naturais do Brasil a Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Mangue, 
Restinga, Pantanal e Pampas gaúchos (DOV, IMPERATRIZ, LENCIONI NETO, 2005) 
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Anterior ao surgimento do planejamento ambiental, as ações dos planejadores 

no espaço urbano foram ocorrendo com bases em diferentes modelos ou tipos de projeções 

espaciais de imagens da cidade futura, as quais foram aplicadas em diferentes épocas e países, a 

meta principal era o controle social, o desenho e o ordenamento eram expressões ideológicas 

desse controle.  

Alguns modelos de urbanismo, na tentativa de redefinir o desenho das cidades, 

na linha do pré-urbanismo, surge os modelos progressistas e modernistas, na fase do urbanismo 

os antigos modelos são retomados e aprimorados (CHOAY,1965).  

No século XX, o objeto dos planejadores eram as cidades e o setor econômico 

e, de acordo com Santos (2004 p.16):  

“os vários tipos de planejamento eram setoriais e a discussão central ainda estava voltada ao 
terreno urbano e às múltiplas funções de uma cidade, porém com maior desenvolvimento 
teórico de planejamentos setoriais da área econômica e de recursos hídricos”.(SANTOS, 2004 
p. 16)  

Uma visão um pouco mais diferenciada de planejamento surgiu na década de 

1950, quando, nos Estados Unidos, a principal preocupação girava em torno da necessidade de se 

avaliarem os impactos ambientais resultantes de grandes obras estatais. Como em grande parte 

desses empreendimentos predominavam aspectos sociais, como geração de empregos e 

crescimento inadequado das cidades, o procedimento metodológico mais comum continuava 

sendo a análise de custo/benefício e de alternativas de técnicas de engenharia. Perdas ambientais 

(consideradas na economia como externalidades) e outras alternativas sociais não eram vistas até 

então. A questão ambiental era vista como um segmento à parte, ligada à sistematização do 

conhecimento da natureza e à política de protecionismo (SANTOS, 2004).  

O marco das preocupações  do homem moderno com o meio ambiente foi o 

chamado Clube de Roma, uma reunião que se deu em 1968, quando notáveis de vários países e 

de diversas áreas discutiram o uso dos recursos naturais e o futuro da humanidade. O relatório 

final foi chamado de “Limites de Crescimento”. Segundo Franco (2001, p.157), “esse estudo 

mostrava que se o crescimento demográfico e econômico continuasse a longo prazo, inevitáveis 

efeitos catastróficos iriam ocorrer em meados do próximo século”. Embora parecesse alarmante 
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demais, o relatório abalou as convicções da época sobre o valor do desenvolvimento econômico e 

a sociedade passou a fazer maior pressão sobre os governos acerca da questão ambiental. 

O desenvolvimento econômico era mais que uma política governamental; 

significava um programa social de enorme abrangência, energia e originalidade. Dean (1996 

p.281) ressalta que , na década de 70, a idéia de desenvolvimento econômico penetrava a 

consciência da cidadania, justificando cada ato do governo, e até de ditadura, e de extinção da 

natureza. Acima de tudo, nas representações do Estado, nos meios de comunicação e no 

imaginário popular, o desenvolvimento econômico se vinculava à erradicação da pobreza. Isto se 

mostrou uma quimera. Na realidade, a estratégia deliberadamente perseguida colocava o 

crescimento econômico no lugar da distribuição da riqueza. Eram atribuídos valores 

insignificantes às florestas e outros recursos naturais renováveis, ignorando-se todos os outros 

valores. O mesmo autor ressalta que, durante a década de 70, a escala e velocidade dos projetos 

de desenvolvimento do governo militar atingiram um clímax que não resultou apenas em crise 

econômica, mas também em uma tempestade conjunta de desastres ambientais.  

Para Santos (2004, p. 21), no Brasil, até o início do século XIX, a conservação 

ambiental era tratada por naturalistas vinculados aos compromissos e metas políticas ou com 

planejamento territorial. Segundo a autora não existiam, assim, propostas de planejamento 

ambiental. Os prenúncios desse tipo de proposta tornaram-se mais concretos na virada do século, 

nos anos 1930, quando foram modelados os planejamentos de recursos hídricos e gestão de 

bacias hidrográficas. 

O tratamento geopolítico dos recursos naturais variava entre a administração 

setorial dos recursos naturais (floresta, águas, pesca, terras), e de 

conservacionismo/preservacionismo de caráter biocêntr ico (patrimônio natural em áreas 

protegidas). Segundo Neder (1997, p. 248), este tipo de intervenção geopolítica na área ambiental 

de “regulação pública ambiental desenvolvimentista” foi iniciado sob o período da ditadura 

Vargas e o Estado Novo prosseguiu intacto pela redemocratização de 1946, do nacional-

desenvolvimentismo (1946-1964), e esgotou-se no período do desenvolvimentismo sob governos 

militares. 
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O espírito desenvolvimentista da década de 1950 enraizou-se no Brasil e as 

décadas de 1960 e de 1970 apresentaram um país com prioridade na industrialização. Como para 

os governantes o principal impacto era a pobreza, ocorreu nesta época grande geração de 

poluentes e depauperamento dos recursos naturais.  

Surge, nos anos de 1970 a 1980, a tendência de elaboração de planejamentos 

regionais integrados e a experiência dos antigos planejamentos das bacias hidrográficas (anos de 

1930 a 1940), que haviam sido abandonados por serem incompatíveis com a era 

desenvolvimentista voltam a ser utilizados, pois os planejadores buscavam obter como produto 

planejamentos de caráter ambiental.  

Na mesma década começam a surgir documentos ressaltando a importância da 

contenção de crescimento populacional global. Em 1972 acontece a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente Humano – a Conferência de Estocolmo. Segundo Franco (2001, p. 

158), a conferência foi marcada por discussões acaloradas sobre o meio ambiente versus 

desenvolvimento. Como resultado da Conferência surgiu o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente – Pnuma, com sede mundial em Nairobi, com o objetivo de catalisar as 

atividades de proteção ambiental.  

Na década de 1980, grupos governamentais organizaram-se para produzir 

planejamentos regionais. Havia esforços para incluir conceitos ecológicos, econômicos e 

políticos em planejamento de caráter regional e urbano, mas eles tendiam a ser unicamente 

acadêmicos ou estudos de casos não aplicados. Nessa época, o ambiente e o desenvolvimento já 

não podiam ser apresentados isoladamente. Desta forma, o planejamento adjetivado “ambiental” 

era visto como um caminho para um desenvolvimento social, cultural, ambiental e tecnológico 

adequado (SANTOS, 2004). 

Foi criada em 1987 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) pela Assembléia Geral das Nações Unidas. A comissão chegou em 

1987 a um relatório, que registrava todos os sucessos e falhas do desenvolvimento mundial. Entre 

os resultados positivos, Franco (2004, p.159) ressalta a expectativa de vida crescente; mortalidade 

infantil decaindo, maior grau de alfabetização; inovações técnicas e científicas promissoras; 

aumento da produção de alimentos e o reconhecimento oficial do termo “Desenvolvimento 
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Sustentável”. Por outro lado a autora relata os problemas que o relatório trouxe, como: o aumento 

da erosão do solo e a expansão das áreas desérticas; florestas desaparecendo; poluição do ar 

crescente e ameaçando a camada de ozônio; fracasso nos programas de desenvolvimento; 

aumento de toxidade dos resíduos produzidos pela indústria e agricultura nas cadeias alimentares 

e áreas de mananciais. 

Em 1981, foi promulgado um dos principais documentos brasileiro referente ao 

ambiente: a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (conhecida como PNMA), lei nº 

6.938/81. A partir desta lei foram criados o SISNAMA (S istema Nacional de Meio Ambiente) e o 

CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e diretrizes de avaliação de impactos, 

planejamento e gerenciamento, de zoneamentos ambientais, usando como unidades de 

planejamento as bacias hidrográficas. Foi a primeira vez que, explicitamente, surgiu a proposta 

de planejamento ambiental no Brasil, como forma de ordenamento territorial. 

Em busca de um modelo de desenvolvimento pautado no respeito ao meio 

ambiente, na justiça social e na participação do cidadão, as conferências das Nações Unidas nos 

debates, passam a utilizar o tema desenvolvimento sustentável baseado em um relatório 

apresentado em 1987, intitulado “Nosso Futuro Comum” ou Relatório Brundtland, que 

oficializou o termo desenvolvimento sustentável. Nesse relatório, foi proposto que se devia 

atender às necessidades do presente sem comprometer o atendimento às gerações futuras 

(SANTOS, 2004 p.19).  

 A Constituição Federal de 1988 reforça a importância ambiental e a Função 

Social da propriedade. Anterior à Constituição, em 1986 foi aprovado outro documento legal de 

extrema importância: A Resolução 001, do CONAMA, que criou a obrigatoriedade de estudo de 

impacto ambiental no Brasil para uma vasta gama de atividades humanas. Os relatórios de 

impacto ambiental e a criação das Áreas de Preservação Ambiental passaram a ser utilizados 

como importante ferramenta de planejamento. 

A partir de 1990, o planejamento ambiental foi incorporado oficialmente aos 

planos diretores dos municípios. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, e é obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes. Juntamente com o PDDI os municípios possuem outros 
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instrumentos de regulação e controle de ocupação do uso do solo como a Lei de Zoneamento e  

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), disponibilizado à administração pública como 

arcabouço formal capaz de instrumentalizar suas ações no sentido da regulação não só do espaço 

urbano, mas também de todo o seu território. 

Em 1992 ocorre, no Rio de Janeiro, outra Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, também conhecida como “Cúpula da Terra”, 

quando foi elabora a Agenda 21. Nesse encontro ficou patente que a humanidade havia chegado a 

um momento de definição de sua história: ou ficar com o modelo político vigente, o qual é hábil 

em aprofundar as divisões econômicas, que existem dentro dos países e entre os países, 

aumentando com isso a pobreza, a fome, a doença e o analfabetismo em todo o mundo cujo 

retrato dessa situação é a deterioração dos ecossistemas de que dependemos para a vida na Terra 

(FRANCO, 2004) e surge a necessidade de mudar o rumo da humanidade melhorando o padrão 

de vida dos pobres e protegendo o meio ambiente. 

No tocante ao planejamento urbano destaca-se o capítulo 7 da Agenda 21 que 

ressalta a promoção da planificação e da ordenação sustentável do uso da terra, promoção de 

sistemas sustentáveis de energia e transporte nos assentamentos humanos, adotando estratégias 

inovadoras de urbanismo, destinadas a abordar questões ecológicas e fomento ao 

desenvolvimento das cidades médias, bem como uma série de diretrizes para desenvolver a idéia 

de cidades sustentáveis integradas internacionalmente. 

No mesmo capítulo a Agenda 21 reconhece que pelo menos um bilhão de 

pessoas no mundo carece de abrigo adequado, mas, por outro lado, reconhece que é nas áreas 

urbanas em que se produzem 60% do produto nacional bruto. Portanto, melhorando o 

gerenciamento das áreas urbanas, garante-se a sobrevivência da maior parte da humanidade que, 

no início do século XXI, estará morando em cidades.  

Segundo Santos (2004, p.23), os planejamentos atuais são fracos em modelos 

ecológicos e tratam a dimensão política de forma simplista. A participação pública e a 

interpretação das representações sociais são ainda tratadas de forma amadora. A autora ressalta 

que há um hiato muito comum entre a abordagem de planejadores urbanos e economistas 

preocupados com a ordenação de atividades humanas, o desenvolvimento econômico e a geração 
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de empregos; e ecologistas, ambientalistas e administradores do meio ambiente voltados para 

planejamentos cujo eixo de análise é o meio biofísico. Partindo de premissas diferenciadas, esses 

profissionais tentam somar suas informações como se o adjetivo ambiental pudesse fornecer um 

resultado único  e assim, suas bases se tornam inconsistentes de conhecimento e transformam-se 

em documentos obsoletos. 

 

5.3 Definição de Planejamento Ambiental 

Vários conceitos foram criados ao se definir planejamento. Segundo Santos 

(2004, p. 23), planejamento é, na sua forma mais simples, um meio sistemático de determinar o 

estágio em que você está, aonde deseja chegar e qual o melhor caminho para chegar lá. Floriano 

(2004, p.8) conceitua planejamento como uma ferramenta de gestão. É um processo de 

organização de tarefas para se chegar a um fim, com fases características e seqüenciais que, em 

geral, estão na seguinte ordem: identificar o objeto do planejamento, criar uma visão sobre o 

assunto, definir o objetivo do planejamento, determinar uma missão ou compromisso para se 

atingir o objetivo do planejamento, definir políticas e critérios de trabalho, estabelecer metas, 

desenvolver um plano de ações necessárias para se atingir as metas e cumprir a missão e 

objetivos, estabelecer um sistema de monitoramento, controle e análise das ações planejadas, 

definir um sistema de avaliação sobre os dados controlados e, finalmente, prever a tomada de 

medidas para prevenção e correção quanto aos desvios que poderão ocorre r em relação ao plano. 

Há ainda definições dentro da sociologia como a de Pereira (1978, p.13) que define planejamento 

como uma técnica de controle social. 

De acordo com a natureza do objetivo ou atividades preponderantes, o 

planejamento pode ser qualificado como socioeconômico, agrícola, arquitetônico, de recursos 

naturais ou ambientais. Assim Floriano (2004) define planejamento ambiental:  

“Planejamento ambiental, portanto, é a organização do trabalho de uma equipe para consecução 
de objetivos comuns, de forma que os impactos resultantes, que afetam negativamente o 
ambiente em que vivemos, sejam minimizados e que, os impactos positivos, sejam 
maximizados”.(FLORIANO, 2004) 

De forma geral Santos (2004, p.28) destaca que o planejamento ambiental 

consiste na adequação de ações à potencialidade, vocação local e à sua capacidade de suporte, 
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buscando desenvolvimento harmônico da região e a manutenção da qualidade do ambiente físico, 

biológico e social, fundamentados na interação e integração dos sistemas que compõem o 

ambiente. De acordo com a autora, o planejamento ambiental tem o papel de estabelecer as 

relações entre os sistemas ecológicos e os processos da sociedade, das necessidades 

socioculturais a atividades de interesses econômicos, a fim de manter a máxima integridade 

possível dos seus elementos componentes e para isso é necessária uma visão sistêmica do 

ambiente. O planejamento ambiental emprega como instrumentos todas as informações 

disponíveis sobre a área de estudo, vindas das mais diversas áreas do conhecimento, bem como as 

tecnologias de ponta que possam facilitar o seu meio principal de comunicação e de projeto. 

Constar nas leis não faz com que o planejamento ambiental se efetive de 

maneira eficiente. Segundo Santos (2004, p.29), muitos planejamentos ambientais são fracos em 

modelos ecológicos, alguns fortes em modelos econômicos, e todos tratam a dimensão política 

por um caminho demasiadamente simples, de forma linear. Apesar de a avaliação 

multidisciplinar ser sempre aconselhada, na prática é mais comum que a engenharia e 

perspectivas econômicas dominem. Além disso, é muito comum que os planos, programas e 

projetos venham construídos sobre os efeitos de planos e atividades de desenvolvimento pré-

implantados.  

 

5.4 Instrumentos de Planejamento Ambiental 

O planejamento ambiental pode apresentar-se sob diferentes formas de 

expressão. A escolha de um determinado instrumento deve ocorrer em função de objetivos, 

objeto e tema central enfocados. Deve considerar a adequação de sua estrutura e conteúdo, do 

espaço político-territorial visado, do detalhamento previsto para as proposições e do tempo 

disponível para a execução. Em diversos casos, trabalhos com Zoneamentos, Estudos de Impacto 

Ambiental, Planos de Manejo ou Áreas de Proteção Ambiental, entre outros, são apresentados 

como sinônimo de planejamento ambiental, e que na verdade deveriam ser chamados de 

instrumentos do planejamento ambiental por atuarem sobre o meio natural e atividades 

produtivas como caminho e recurso dirigidos a alcançar objetivos e metas (SANTOS, 2004). 
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No Brasil o zoneamento é muito usado pelo poder público como instrumento 

legal, para implementar normas de uso do território, porém, finalizar trabalhos e projetos 

definidos por instituições governamentais com o zoneamento ou formular programas sem 

diagnósticos não constitui um processo de planejamento ambiental. 

Os municípios brasileiros têm apresentado cada vez mais seus planos diretores 

como instrumentos de planejamento ambiental que orientam a atuação do poder público e da 

comunidade em suas atividades, levando a formulação de políticas públicas. Segundo Santos 

(2004, p.36), o Plano Diretor é o instrumento básico para uma política de desenvolvimento e 

garantia de melhoria de vida no município. Destacam-se por enfocar as comunidades humanas, o 

uso e a ocupação da terra, os processos da economia e provisão da infra-estrutura. Deve ser 

considerado como instrumento de planejamento quando visa ao aprimoramento das relações entre 

o homem e a natureza, quando têm objetivos e metas bem claras e bem consolidadas por meio de 

diretrizes e ações propostas e quando elabora um diagnóstico preocupado com os recursos 

naturais e com o homem.  

Com referência aos problemas enfrentados pelo homem diante do caos urbano, 

a busca por novos espaços como meio de se aproximar da natureza e, ao mesmo, tempo fazer 

parte do mundo moderno , tem aproximado a fronteira entre os espaços urbanos e rurais. Segundo 

Miranda (2002, p. 105), a área rural próxima aos grandes centros urbanos se refere aos espaços 

mais cobiçados para esta finalidade. Até por essa proximidade, essas áreas vêem deixando de ser 

suporte de atividades agrícolas tradicionais, transformando-se em áreas de reserva de valor, 

causando dissolução da especificidade do uso rural. Esse fenômeno resulta na implantação de 

uma mescla de atividades que problematizam as formas de regulação do uso e ocupação do solo , 

podendo comprometer a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Para a autora é 

necessário pensar em outras formas de regulação, que deverão ser tratadas pelo plano diretor. 

Para que ocorra um macrozoneamento rural, depende-se de algumas 

informações importantes como os recursos naturais que devem ser preservados, a presença de 

passivo ambiental e a capacidade de recuperação do ecossistema, o perfil do solo e capacidade 

produtiva. O Zoneamento Ambiental tornou-se instrumento de ordenamento territorial através da 

Lei Nº 10.527, de 10/07/2001 cap. II, Seção I, art. 4º c,  Estatuto da Cidade. 
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O Estatuto prevê alguns instrumentos de planejamento e gestão territoriais 

para concretização de suas diretrizes ambientais, a saber, o plano diretor, a disciplina do 

parcelamento, do uso e da ocupação do solo, o zoneamento ambiental e o estudo prévio de 

impacto ambiental, sendo que os dois últimos estão previstos também na Política Nacional do 

Meio Ambiente. Embora  a competência de regulação dos entes federativos seja concorrente e 

suplementar, é permitido aos municípios criarem legislação própria de regulação do uso e 

ocupação do solo, mesmo em áreas rurais, o que compõem um aparato integrado de gestão. No 

art. 30 da Constituição Federal estão listadas algumas atividades que devem ser consideradas 

como competênc ia do município, entre elas estão o ordenamento territorial urbano e a proteção 

do patrimônio histórico-cultural local, seja aquele situado em áreas urbanas ou rurais. 

As zonas rurais possuem áreas de interesse para a preservação ambiental, com 

importantes mananciais hídricos, nascentes, cursos d’água, maciços vegetativos dentre outros 

recursos naturais. No entanto, o desenvolvimento agroindustrial, a monocultura, a mecanização 

da produção agrícola, o uso de agrotóxicos, a práticas de queimadas tem gerados impactos 

ambientais que necessitam ser avaliados. É preciso investigar as condições das Áreas de  

Preservação Permanente, reservas legais, ocorrências de erosão, assoreamentos dos cursos 

d’água, ocorrência ou não de contaminação do solo e dos recursos hídricos. Logo o plano diretor 

deverá qualificar a diversidade e as condições de preservação, em caso de det eriorização de sua 

capacidade de recomposição (BARBOSA, 2006). 

Para Santos (2006, p.100), quando se toma a paisagem como idéia-força central 

do planejamento por considerá- la um vetor da inclusão nos mais diversos níveis, deve -se ter claro 

que: 

- um plano não constitui em documento redentor e dotado da mágica de sozinho 

solucionar os chamados problemas urbanos; 

- um plano deve conter o maior grau de aproximação com a realidade física e 

social, evitando discurso fácil da abstração; 

- a paisagem como idéia-força central no planejamento requer diversas escalas.    
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O autor esclarece que paisagem e ambiente são tomados como referentes a uma 

única e mesma esfera de categorias e de problemas, e em certa medida privilegia a noção de 

paisagem como integradora. 

A adoção  da paisagem como mote da questão requer formação de outros 

procedimentos que não aqueles mais usuais com os quais se costuma trabalhar. Para obtenção de 

qualidade nos espaços devem-se utilizar os instrumentos de regulação da ocupação e uso do solo 

urbano como ferramentas e estratégicas para o desenho da urbanização; não fazer uso de índices e 

das taxas de ocupação como possibilidade de maximização ordenada da ocupação e uso do solo 

que, normalmente, terminam por apresentar, quanto a apropriação dos espaços, morfologias 

conservadoras (SANTOS, 2006). 

Nos planos diretores, de acordo com Santos (2004, p. 37), podem ser adotados 

outros objetivos condizentes com o planejamento ambiental, propor uma gestão integrada e 

descentralizada; compatibilizar políticas de diferentes esferas; proteger e recuperar o meio 

ambiente e o patrimônio cultural, histórico, paisagístico, artístico e arqueológico, assegurando o 

acesso a eles; integrar e compatibilizar atividades urbanas e rurais, com uso racional da infra-

estrutura.  

Flávio Villaça (2005), destacando as ilusões do plano diretor de São Paulo, 

conclui que: 

“O planejamento urbano no Brasil, representado pelo Plano Diretor, está a exigir uma revisão 
radical, ou seja, pela raiz. Todos os seus pressupostos precisam ser questionados. Todos, sem 
exceção. A partir deste questionamento é fundamental que o plano diretor e seus métodos sejam 
redefinidos de baixo para cima. A maioria deve recusar o plano pautado pela minoria. O debate 
deve vir de baixo para cima e não ser um evento ao qual a maioria comparece convidada pela 
minoria. Os problemas e suas prioridades devem ser definidos pela maioria e esta deve recusar 
qualquer constrangimento “por não entender de Planejamento urbano”. Especialista é aquele a 
quem o problema diz respeito” (VILLAÇA, 2005). 

No tocante à participação de todos no processo de aplicação de um plano 

diretor pautado no planejamento ambiental, Santos (2004, p. 170) destaca que os planejadores 

ambientais precisam esforçar-se para dissolver o pré-conceito que têm sobre grupos de inclusão 

prioritários no processo de planejamento. Uma representação se faz somente com a presença de 

todos os segmentos da sociedade. Assim, é vital que o processo considere, por exemplo, tanto 
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moradores de bairros de baixa renda como os condomínios de luxo, bem como representantes de 

associações de bairro e das indústrias. Discriminar ou privilegiar grupos sociais é um erro. Cada 

ator representa um grupo com suas características específicas e relaciona-se de diferentes formas 

com a problemática ambiental da região. Cada ator tem conhecimento com suas limitações sobre 

a região e os impactos que nela prevalecem, incluindo-se nessa asserção o próprio planejador e os 

agentes institucionais. Cabe ao planejador reconhecer e expor as particularidades de cada grupo, 

procurando transpô- las para um contexto geral. 

Segundo Paula e Monte Mor (2000, p. 76), são vários os desafios que se  

colocam para o enfrentamento da questão ambiental: a) as questões decorrentes da criação de 

legislação e de instituições de controle e gestão ambiental; b) aquele que se refere à necessidade 

de universalização da questão, isto é, à criação de uma consciência coletiva cidadã sobre o direito 

a um ambiente saudável; c) o desafio relativo à formação de métodos de análise, conceitos e 

procedimentos teóricos capazes de abordar em sua totalidade e complexidade a questão 

ambiental; d) finalmente, aquele especificamente voltado para a necessidade de desenvolvimento 

de tecnologias ambientais alternativas e reparadoras. 

5.5 Diagnósticos dos Temas Ambientais 

O Diagnóstico é um momento do planejamento que envolve, pelo menos, três 

fases, cada qual compreende um processo: a seleção e obtenção dos dados de entrada, a análise 

integrada e a elaboração de indicadores que servirão de base para a tomada de decisão (SANTOS, 

2004). 

Não existe um único conjunto de temas para todos os métodos e procedimentos 

de planejamento ambiental, no entanto, alguns deles são muito freqüentes: 

Clima - Podem ser considerados os dados de precipitação, temperatura, 

classificação climática, umidade relativa do ar, insolação/nebulosidade, ventos, balanço hídrico, 

radiação solar, massa de ar e pressão atmosférica. 
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Geologia - consideram-se as unidades geológicas (descrição da estrutura, 

litologia e/ou evolução ou dinâmica), ocorrência de minerais de interesse econômico, 

hidrogeologia. 

Geomorfologia – Unidades geomorfológicas (descrição dos tipos de relevo, 

formas de relevo, padrões de drenagem, altitude, declividade, processos de erosão, e acumulação 

e/ou fragilidade e potencialidades). 

Pedologia – Classes de solos, vulnerabilidade à erosão, potencial ou restrição de 

uso. 

Recursos Hídricos – Caracterização das bacias hidrográficas, da rede de 

drenagem e/ou dos aqüíferos, quantidades de água, qualidade da água, uso e consumo de água, 

fontes de poluição. 

Arqueologia – Sítios arqueológicos (localização ou identificação de áreas de 

ocorrência potencial). 

Fauna – Espécies (identificação de locais de ocorrência, hábitat, dieta, 

abundância, status, endemismo, espécies migratórias e de importância econômica). 

Vegetação – tipos de vegetação, espécies (riqueza, status, importância 

econômica, endemismo), capacidade de proteção do solo a processos erosivos. 

Uso e ocupação das terras – Histórico e uso atual, localização de áreas 

degradadas, localização de áreas protegidas (unidades de conservação e áreas indígenas). 

Atividades econômicas – Setor primário, secundário e terciário (histórico e 

evolução do setor, caracterização da produção ou serviço, infra-estrutura disponível, trabalho e 

geração de renda). 

Estrutura fundiária – Distribuição dos estabelecimentos, condição do produtor, 

projetos de colonização e assentamentos, situação fundiária das Unidades de Conservação (UCS), 

situação jurídica das áreas indígenas, ocupação de terra (localização). 
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Aspectos culturais e da organização social e política – Cultura popular, 

indígena e quilombola, organização social e política. 

Demografia e condições de vida da população – Demografia, saúde, trabalho e 

renda, educação, condições de moradia, outros (lazer, propriedade de veículos, de aviões, etc.). 

Infra-estrutura de serviços – Saneamento, saúde, transporte, energia elétrica, 

educação, comunicação, infra-estruturas da UCS, lazer, habitação e segurança pública. 

Aspectos jurídicos e institucionais – Legislação ambiental, programas ou 

projetos ambientais existentes, identificação de instituições e sua atuação. 

Segundo Santos (2004, p. 73), o estado do meio costuma ser avaliado por temas 

relacionados aos aspectos físicos (climatologia, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia) e 

biológicos (vegetação e fauna). As pressões no meio são verificadas pela avaliação das atividades 

humanas, sociais e econômicas (uso da terra, demografia, condições de vida da população, infra-

estruturas de serviços). Já as respostas da sociedade às pressões podem ser observadas pelos 

aspectos jurídicos, institucionais e de organização política. O sucesso do planejamento ambiental 

depende dos temas escolhidos e na disponibilidade de dados de entrada. 

Segundo McHarg (1992, p.105), nos estudos da natureza ou ambientais são 

utilizados dados que justificam o estudo e o primeiro deles é o que emprega o método lógico 

derivado das ciências exatas. Os dados extraídos dos estudos da geologia, hidrologia, solos e vida 

selvagem são coletados de fontes substanciais e são improváveis de conter maiores erros 

sustentando as interpretações nos estudos de poluição atmosféricas, inundações e drenagem de 

solo. O autor destaca que esses métodos permitem o progresso importante do planejamento e a 

comunidade pode empregar seus próprios sistemas de valores, e que muitos projetos em 

andamento não consideram os valores próprios das comunidades e tendem ao fracasso. 

No tocante ao interesse deste trabalho destacamos os temas de uso e ocupação, 

dinâmica populacional e condições de vida, pois retratam as atividades humanas que podem 

significar pressão e impacto sobre os elementos naturais. É uma fonte essencial para a análise de 

fontes de poluição e um elo entre as informações dos meios biofísicos e socioeconômicos que não 
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se deve levar em consideração somente os dados atuais, mas também mudanças recentes e o 

histórico de ocupação da área de estudo.  

 

5.6 A bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

A bacia hidrográfica pode ser entendida como um “conjunto de terras drenadas 

por um rio principal e seus afluentes. A noção de bacia hidrográfica inclui naturalmente a 

existência de cabeceiras ou nascentes, divisores e cursos d'água principais, afluentes, 

subafluentes, etc.”. Em todas as bacias hidrográficas deve existir uma hierarquização na rede 

hídrica e a água se escoa normalmente dos pontos mais altos para os mais baixos. Uma bacia ou 

microbacia hidrográfica coleta a precipitação que cai sobre sua superfície e conduz parte dessa 

água para o rio através do escoamento superficial e do fluxo de água subterrânea. Além da 

estrutura geológica que define a morfologia de bacia e controla os processos de erosão, lixiviação 

e potencial de produtividade da área, outros fatores colaboram na formação e ecologia da bacia 

hidrográfica. Os solos e a vegetação influenciam na velocidade com que essa água alcança o rio, 

a litologia determina a textura do solo. O tempo é fator decisivo no intemperismo das rochas e na 

erosão que determina as escarpas e, conseqüentemente, o gradiente do rio determinado como 

produto integrado à bacia hidrográfica. 

Diante da dinâmica estrutural de formação, seu potencial hídrico e biológico 

com relações funcionais e interligações biofísicas definidas pelo ciclo hidrológico, a bacia 

hidrográfica possibilita uma base estrutural adequada para a implementação de uma estratégia 

ecossistêmica de manejo na busca pela sustentabilidade (LIMA; ZAKIA, 2006).  Segundo os 

autores um dos pressupostos na busca pela sustentabilidade consiste na reestruturação das 

práticas convencionais de manejo, adequando-as às condições biológicas, aos processos e ao 

potencial da paisagem, assim como na incorporação e avaliação de seus impactos ambientais, 

procurando, através de estratégias ativas, atacar não só os sintomas, mas também as causas da 

degradação ambiental.  

De acordo com Schult (2000, p.69), a busca pela sustentabilidade em áreas de 

bacias hidrográficas passa pelo desenvolvimento sustentável que pode ser definido como uma 
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série de propostas que basicamente se pautam na sustentabilidade ambiental, na justiça social e na 

democracia. A sustentabilidade ambiental pressupõe o equilíbrio entre as demandas de recursos 

naturais e a capacidade de suporte do meio ambiente. A justiça social busca um crescimento 

econômico com melhor distribuição de renda, propiciando a eqüidade social e a democracia é 

garantida através da participação dos cidadãos ou de suas representações. 

Num contexto ambiental, econômico e social a bacia consiste em uma unidade 

fundamental de planejamento, por ser uma unidade ecológica e geomorfológica natural, 

permitindo incorporar implicações de manejo no contexto sócio -ambiental, uma vez que os 

impactos refletidos na bacia afetam a todos que nela estão, forçando mudanças na produção 

social do espaço. 

Segundo Montgomery et al (1995); Steiner et al (2000) apud Lima e Zakia 

(2006, p. 72), a implementação de estratégias de planejamento visando o manejo sustentável da 

bacia envolve pelo menos: 

- Conhecer o funcionamento da paisagem: informações sobre a distribuição 

espacial e temporal dos processos ecológicos; 

- Conhecer o passado: um dos princípios do manejo ecossistêmico é que o 

estresse pode aumentar se os fatores sob os quais o ecossistema evolui forem modificados. 

- Conhecer as condições atuais: incluindo vegetação, tendências de uso da terra, 

características físicas e o contexto da área em relação às unidades de gerenciamento hídrico e aos 

comitês de bacias hidrográficas, inclusive para proporcionar base de estruturação de 

monitoramento. 

Com bases teóricas em estudos de hidrologia de bacias como unidade natural 

da paisagem, a contínua troca de energia com o meio faz com que a qualidade de água nela 

produzida seja resultado de diversas características da bacia, entre as quais se destaca a cobertura 

vegetal. Esta cond ição singular permite o estudo da interação entre o uso da terra e a qualidade da 

água nela produzida.  Em estudos destacados por Odum (1988, p. 121), foi verificada a 

exportação de nutrientes em bacias hidrográficas que apresentaram áreas de matas não 
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perturbadas, desmatadas e em recuperação. Percebeu-se que a perda de nutrientes é muito maior 

em áreas com desmatamento do que no reflorestamento natural. A perda de nutrientes tem 

influência direta no potencial produtivo do solo. O autor destaca: 

“A erosão do solo e a perda de nutrientes de uma floresta perturbada ou de um campo 
cultivado inadequadamente não apenas empobrecem estes ecossistemas, como também tais 
efluxos apresentam, provavelmente, impactos eutróficos, ou de outro tipo, rio abaixo” 
(ODUM, 1988 p. 21). 

 

5.7  Os impactos da cultura do eucalipto 

Dentre as várias mudanças do espaço caracterizado por Costa (2000, p. 205) 

em levantamento dos custos sócio-ambiental no Vale do Aço-MG, imposto à população por 

várias mudanças no meio ambiente, o compromet imento crescente das terras com a monocultura 

do eucalipto, que procedeu à implantação das empresas siderúrgicas na região, trouxeram 

implicações sociais e demográficas que continuarão a se manifestar como conseqüência das 

alterações de produção no campo p rogressivamente ocupado pelo reflorestamento. 

Além dos impactos do eucalipto sobre o meio físico (flora, fauna, solos, etc.) 

as conseqüências ambientais do reflorestamento são transferidas para o ambiente urbano através 

do êxodo da população rural para as grandes cidades. Tais impactos serão maiores para a parcela 

da população com condições socioeconômicas mais deterioradas, desenraizadas e precariamente 

inseridas no mercado de trabalho, aumentando assim a segregação espacial, o impacto sócio-

ambiental provocado pelo uso intensivo do reflorestamento é muito maior para essas populações.  

Lima (1993) rebate as afirmações de que os projetos de reflorestamento 

extensivo com eucalipto trazem impactos sociais negativos dando, como exemplo , projetos 

realizados com sucesso na Índia, porém o autor ressalta que o tema necessita de estudos mais 

aprofundados. 

Em outro trabalho realizado no Estado de Minas Gerais por Paula e Monte-

Mór (2000), o objeto de estudo foi a Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba. Dentre os vários 

resultados obtidos pelo projeto interdisciplinar estão o de que o impacto do setor agropecuário 

diversificado foi relativamente pequeno em face das atividades industriais e mineradoras, mas o 
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mesmo não se pode dizer da monocultura do eucalipto que também se instalou na região, 

ocupando enormes áreas contínuas com a espécie exótica Eucalyptus grandis. provocando 

drásticas mudanças na paisagem regional: erosão, redução da matéria orgânica e da 

biodiversidade, com grande consumo de água e de nutrientes do solo , entre outros típicos desse 

espécie.  

 

5.8 Integração das informações 

A partir da dimensão territorial como base da investigação, os principais 

componentes do meio podem ser organizados em temáticas e temas que forneçam o 

conhecimento necessário sobre o espaço planejado. A partir deles, segundo Santos (2004, p. 128), 

é possível descrever, explicar e prever situações dentro da dimensão de análise estabelecida, 

porém esses dados não se apresentam isolados, eles têm padrões de distribuição no território e 

estão relacionados em uma intricada rede de interações que determinam funções e 

comportamentos frentes às mudanças que ocorrem ou que poderão ocorrer. A integração será 

possível se for estabelecida estrutura clara e representativa das interações no território. 

As temáticas de uso e ocupação das terras e água ficam no centro das relações 

entre os temas principais a serem considerados em um planejamento ambiental que podem ser: 

água, população, geologia, clima vegetação, fauna economia e outros que possam ser relevantes 

diante do objeto de estudo e ressaltam a relação imbricada entre os vários temas. Isso se dá 

devido ao número grande de informações obtidas de estudos nessas áreas. Desde 1930 realizam-

se estudos das bacias hidrográficas que são utilizados no planejamento. 

A seleção e ênfase dada a cada classe dependem das características do local. 

Para as áreas de predomínio rural, o enfoque é para os tipos de uso agrícola, pecuária e 

silvicultura, onde a ocupação é urbana, são destacadas classes como favelas, loteamentos ou 

centros industriais.  

A combinação dos diversos temas é realizada por meio de sobreposição, análise 

e interpretação de dados. A abordagem metodológica adotada para a interpretação de dados e 
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diagnósticos se dá através de analise do potencial geoambiental das regiões  e estudo das 

potencialidades e limitações que integrarão o zoneamento agroecológico e a avaliação da 

qualidade ambiental. Após a análise é realizada a interpretação dos produtos gerados (cartas, 

mapas, banco de dados) das unidades ambientais naturais, interpretação das fragilidades, 

potencialidades e impactos ambientais. Após uma segunda interpretação chega-se à definição das 

unidades de zoneamento ambiental (SANTOS, 2004). 

O zoneamento ambiental poderá ser utilizado pelos municípios brasileiros que 

não implementaram um Sistemas de Gestão Ambiental e conseqüentemente de Planejamento 

Ambiental, o que é previsto na Lei Federal n° 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente no Brasil. Além desse mecanismo, há outros que podem ser utilizados pelos gestores 

públicos para o planejamento e ordenamento territorial, como é o caso da Lei Federal n° 6.766/79 

que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. Em âmbito local, há diversos mecanismos 

jurídicos que auxiliam no sentido de promover o ordenamento da ocupação urbana, como é o 

caso da Lei Orgânica, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do Zoneamento, e do 

Código de Obras (ALMEIDA, 2005). 

Segundo Martins et al (2005), o uso do zoneamento ambiental apresenta as 

seguintes vantagens: a) permite que se determine limite de possíveis irreversibilidades, devido a 

conflitos ambientais e pontos de fragilidade biológica, antes que se tomem decisões sobre o uso 

de cada área que, de outra forma, poderiam causar danos irreversíveis, tendo, portanto, caráter 

preventivo; b) permite a identificação de atividades antrópicas para cada setor da unidade 

ambiental e seu respectivo manejo, possibilitando a descentralização de comando e decisão; c) 

pelo fato de  a metodologia do zoneamento ambiental ser flexível, permite que se adapte a 

definição e manejo de uma zona, conforme necessidade.  

Para a elaboração do zoneamento ambiental, utiliza-se como unidade de 

planejamento ambiental (uso, conservação e recuperação dos recursos naturais) a sub-bacia  

hidrográfica, conforme lei nº 9.433, de 08/01/97, capítulo I, art. 1, inciso 5, da Política Nacional 

dos Recursos Hídricos. O capítulo III destaca, no art. 3, incisos 4 e 5 - a integração da gestão de 

recursos hídricos com a gestão ambiental e a necessidade de articulação do planejamento de 

recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e 
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nacional. No art. 7º, incisos1 a 3 destacam-se o uso de diagnóstico da situação atual dos recursos 

hídricos; análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades 

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo e o balanço entre disponibilidades 

e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de 

conflitos potenciais. 

Neder (1997, p.258) apresenta alguns parâmetros que poderão traduzir em 

ações práticas que envolvam projetos sócio-ambientais e sustentabilidade: 

- A questão do rendimento por pessoa. Por apresentar um quadro dos mais 

diversos grupos sociais que, embora vivendo em sociedades orientadas pelos mercados, não 

podem ter nas relações mercantis o atendimento de suas necessidades, quando menos porque se 

econtram excluídos dessas relações. Assim qualquer esforço de articular sustentabilidade e 

superação da pobreza têm que passar por projetos sociais capazes de equacionar, no plano local, a 

questão dos rendimentos (sob formas combinadas de transferência de renda mínima, definida a 

partir de pautas culturalmente enraizadas, e segundo perfis de demanda local); 

- Gestão de recursos naturais renováveis. Recursos hídricos, solos e florestas 

são as três fontes de matéria prima para produção, alimentação e moradia da maior parte da 

humanidade. Políticas ambientais e projetos sociais combinados poderão ser vinculados aos 

esforços de superação da pobreza, desde que a lógica do conservacionismo seja reordenada. O 

uso/reutilização deve ser acoplado à gestão destes recursos. Tais práticas ou se subordinam à 

diversidade sociocultural de grupos e redes sociais, ou será mero conservacionismo, com a 

exclusão das populações locais. Este último aspecto é crucial para a avaliação de projetos no 

sentido de estar valorizando aqueles que oferecem maiores oportunidades de geração de e 

ocupação e renda; 

- Novos sistemas agrários. A excessiva urbanização dos últimos dois séculos 

tenderá a ser relativizada no futuro a partir de projetos sociais que levem em conta a combinação 

de três dimensões críticas que envolvem a reordenação dos sistemas agrários: a) torná- los menos 

dependentes de insumos externos aos ecossistemas renováveis; b) dotá- los de maior 

complexidade biológica no trato e manejo dos solos e espécimes produtivos, com utilização de 

ampla gama de oportunidades geradas pelas biomassas; e c) serem capazes de gerar maior 
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ocupação e renda nas sociedades locais (a partir do pressuposto de que tal processo pode ser 

alcançado pela valorização da pequena produção na agricultura, modernizada segundo as duas 

dimensões anteriores); 

- Fomento à diversidade cultural. As medidas que visem o respeito à 

autonomia e fomento da diversidade cultural enfrentam um problema similar ao do campo 

ambiental. Projetos sociais excessivamente setorializados perdem sua eficácia e passam a 

competir com áreas mais poderosas do Estado e do mercado, resultando em fracasso. Autênticas 

formas de fomento cultural se circunscrevem a uma estratégia de ações frequentemente indiretas, 

por meio de atividades relacionadas com o cotidiano de pessoas e grupos sociais (NEDER, 1997 

P. 259).  

O sucesso dos projetos que buscam a sustenbilidade ambiental e econômica 

depende muito da participação popular e de como os habitantes vêem e entendem o lugar. Porém 

qual o meio ambiente ideal das pessoas? Tuan (1980, p.130) ressalta que não podemos responder 

a essa pergunta simplesmente olhando o local onde elas vivem. Uma maneira de se aproximar 

deste ideal é examinar a idéia que as pessoas têm do mundo, pois, na complexa sociedade 

moderna, os gostos individuais por ambientes naturais podem variar enormemente, uns podem 

preferir um ambiente com vegetação mais protegida e outros acham que o desenvolvimento e o 

progresso trazem em si o processo de destruição da vegetação e de outros recursos naturais. 

Qualquer área urbana ou rural possui estrutura e identidade, mesmo que seja 

em pequena escala. As características naturais e construídas muitas vezes deixam de ser 

suficientes para estruturar a imagem do ambiente devido à intensidade e escala de 

desenvolvimento aplicado (SCHULT, 2000, p.76). O desafio do planejamento no processo de 

reformulação de um ambiente é descobrir e conservar as imagens fortes e resolver as dificuldades 

de percepção, pois todo cidadão possui numerosas relações com o ambiente, sua imagem, 

identidade e envolvimento estão impregnadas de memórias e significações. 

Lynch (1980) sugere como método para estudar a percepção ambiental a 

preparação de um planejamento que deve começar com uma análise da forma do meio físico e da 

imagem pública da área. Segundo o autor esta análise é executada a partir de entrevistas a 
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conjuntos de cidadãos, tendo em conta sua imagem do meio ambiente, e um exame sistemático da 

forma física realizada pelos técnicos. 
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6 MATERIAL E MÉTODOS  

6.1  Área de Estudo  

A cidade de Paraibuna situa-se no Estado de São Paulo, no Alto Vale do Rio 

Paraíba do Sul. Segundo IBGE-2000, o município tem uma área de aproximadamente 810 Km² 

IBGE (2006). O relevo do município é dominado por colinas e morrotes, cerca de 150 Km² do 

território é ocupado por projetos de silvicultura, abrindo espaço para a monocultura do eucalipto 

voltada basicamente para o abastecimento da indústria de papel e celulose. Segundo dados do 

IBGE, o município de Paraibuna produziu 200.847 metros cúbicos de madeira em tora para papel 

e celulose no ano de 2005 (http://www.ibge.gov.br/cidadesat). 

A área escolhida para ser objeto dessa pesquisa tem usos diferenciados que 

foram se instalando nas últimas décadas. Além de área rural, o espaço foi ocupado por 

reflorestamentos, um pequeno núcleo urbano, loteamentos e chácaras de veraneio, entre outros 

elementos componentes da dinâmica socioeconômico-ambiental. Também serão observados os 

aspectos ambientais relevantes na bacia hidrográfica que se caracteriza como unidade de 

planejamento. 

Na área da Bacia Hidrográfica do Lajeado encontram-se três bairros, Lageado, 

Varjão e Espírito Santo.  

Segundo Carvalho (2005, p.17), o termo microbacia vem sendo cada vez mais 

utilizado e citado em livros e artigos, principalmente por profissionais envolvidos com projetos 

de planejamento. Porém a ausência de uma conceituação e de consenso, não só na sua definição, 

como também em seu uso, optou-se por utilizar neste trabalho o termo bacia hidrográfica para a 

área de estudo.  
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Figura  1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lajeado – Paraibuna-SP  

 

Para a realização deste trabalho, foi utilizado os seguintes materiais: 

- Cartas topográficas 1:50.000 e 1:10.000; conforme articulação demonstrada na 

Figura 2; 

- Fotografias aéreas P/B na escala aproximada de 1:25.000 para os anos de 1962 

e 1973, conforme fotoíndice demonstrado na Figura 3; 

- Fotografias aéreas coloridas na escala aproximada de 1:10.000 para o ano de 

2003, conforme fotoíndice demonstrado na Figura 3; 

- Software SPRING e ARCVIEW 
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Figura 2  - Articulação das Cartas Topográficas 

 

Figura 3  - Fotoíndice – Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Lajeado 

 CARTA CÓDIGO 
01-A Paraibuna SF-23-Y-D-11-4-SO-B 
01-B Reservatório de 

Paraibuna 
SF-23-Y-D-11-4-SE-A 

02-A Bairro Ilhéus SF-23-Y-D-11-4-SO-D 
02-B Vale do 

Paraguai 
SF-23-Y-D-11-4-SE-C 

03-A Bairro do 
Lageado 

SF-23-Y-D-11-4-SO-F 

03-B Fazenda 
Lageadinho 

SF-23-Y-D-11-4-SE-E 

04-A Fazenda Alegre SF-23-Y-D-V-2-NO-B 
 

 
FX. 39 
 
 
 
FX. 40 
 
 
 
 
FX. 16 
 
 
 
 
FX. 17 
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6.2 Metodologia 

A metodologia aplicada consistiu em um processo de levantamento de  

informações necessárias para a análise dos impactos sócio-ambientais das mudanças do uso do 

solo na área da Bacia Hidrográfica do Lajeado, no município de Paraíbuna. 

No sentido de subsidiar as discussões acerca das questões pertinentes ao tema, 

foi inicialmente realizado um levantamento bibliográfico que se estendeu ao longo da pesquisa, 

procurando estabelecer relações entre os diferentes processos que resultam em  impactos sócio-

ambientais e integrá-los aos dados obtidos da investigação realizada através da interpretação das 

fotografias aéreas e por pesquisa junto à população.  

Durante a elaboração do trabalho, foi identificada e levantada a legislação 

vigente no Município de Paraibuna que determina a área dos bairros de Varjão e Espírito Santo 

como áreas de expansão urbana. 

As visitas a campo e entrevistas foram realizadas durante o trabalho, para se 

obterem informações destes locais, e maior contato com a população principalmente coma as 

pessoas que habitam o local há mais de 10 anos.  

A metodologia é apresentada através do seguinte Diagrama de Fluxo de 

trabalho (Figura 4): 
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Figura 4 – Diagrama de Fluxo  de Trabalho 

6.2.1 Seleção da Área de Estudo e Levantamento Bibliográfico  

A metodologia aplicada na realização deste trabalho consistiu primeiramente 

na definição da Bacia Hidrográfica do Lajeado no Município de Paraibuna-SP, como a área de 

estudo. 
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No sentido de buscar primeiramente o levantamento das questões pertinentes 

ao tema ambiental no Brasil, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre a crise contemporânea no 

espaço urbano e rural; as questões sobre o planejamento urbano e ambiental, suas aplicações no 

plano diretor e na gestão de bacias hidrográficas. As questões referentes ao parcelamento do solo 

rural mostrou-se relevante devido à verificação da instalação desse processo na área. 

 

6.2.2 Levantamento de Dados de Sensoriamento Remoto e Cartográficos 

O mapeamento foi realizado através de dados cartográficos, temáticos e de 

sensoriamento remoto em três momentos distintos: 1962, 1973 e 2003. A escolha das referidas 

datas foi realizada a partir da disponibilidade das fotografias aéreas. Através da realização dos 

mapeamentos foram levantadas as mudanças na configuração do espaço e uso do solo que, 

associado aos dados sócio-econômicos, poderão indicar-nos por interação quais os impactos 

ambientais e sociais instalados na área. 

 

6.2.3 Geração de Base Cartográfica Digital e Interpretação das Fotografias Aéreas 

Ainterpretação das fotos aéreas foi realizada com a utilização de mesa de luz e 

papel terkron. As informações foram transportadas para uma base cartográfica e então 

digitalizadas utilizando os programas SPRING e ARCVIEW. 

 

6.2.4  Levantamento em campo 

Como parte do procedimento metodológico, foi utilizado questionário sócio-

econômico elaborado a partir do mapeamento das mudanças no uso do solo da área de estudo. A 

pesquisa quanti-qualitativa abordou perguntas abertas e fechadas. Na pesquisa não foram 

utilizadas amostras probabilísticas, visto que foram aplicadas aos moradores com mais de 10 anos  

no local, representando um número relativamente pequeno da população total.  O questionário 
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contém 29 questões, com quadros incluindo alternativas diversas de respostas. Das questões dez 

abordam  as condições da moradia (tipo, saneamento, tempo de moradia, local de nascimento, 

etc.), duas  questões abordam o tema da saúde, e duas questões busca m informações sobre 

transporte e acessibilidade; seis questões abordam dados de educação, renda e tipo de ocupação. 

Na abordagem das mudanças espaciais, foram elaboradas nove questões que buscaram levantar a 

percepção das mudanças ocorridas na área de estudo. 

 

6.2.5 Geração do Mapa de Uso e Cobertura Vegetal Natural  

Através da interpretação das fotografias aéreas foi gerado o mapa de uso e 

cobertura vegetal que forneceu informações quanto às mudanças no uso e perda de vegetação 

natural e evolução da ocupação urbana no período estudado. 

 

6.2.6 Análise integrada dos dados  

Nesta etapa o objetivo foi o de se analisarem de forma integrada, as informações 

obtidas nas fases anteriores. Através da identificação dos processos de degradação ambiental 

relacionados à ocupação urbana, reflorestamento e os principais interesses envolvidos. 
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7  ESTUDO DE CASO  

 

7.1  Histórico de Paraibuna e a influência do café no desenvolvimento do município 

O café foi inicialmente plantado no litoral do Rio de Janeiro. No entanto, os 

ventos salinos acabaram empurrando as plantações de café para o planalto um pouco mais fresco 

e depois para o Vale do Paraíba. O café exige solos que não sejam encharcados nem secos, dessa 

forma, o plantio deveria ser feito em encostas íngremes. Acreditava-se que o café tinha que ser 

plantado em solo coberto por florestas “virgens”. Para a Mata Atlântica esta planta exótica 

significaria uma ameaça mais intensa que os outros modos de exploração da natureza antes 

imposta ao bioma2 (DEAN, 1996). O café avançou pelas terras altas chegando ao Vale do 

Paraíba, trazendo prosperidade a vários municípios da região. Paraibuna teve várias fazendas 

construídas para o trabalho com o café e em 1835, chegou a registrar 34 fazendas de café. 

Segundo Carvalho (2005, p. 29), no Vale do Paraíba o café foi responsáve l pelo início da 

expansão urbana, propriciando o surgimento de várias vilas e cidades. Paraibuna viveu esse 

desenvolvimento com a expansão da cidade e a construção de fazendas, umas construídas 

somente para o plantio do café outras, em menor número, voltadas para a cultura mista. Com a 

decadência do comércio do café as propriedades rurais viram na pecuária leiteira uma nova forma 

de geração de renda. 

Os agricultores, após a queda da produção do café, intensificaram suas 

atividades na produção de leite. Na década de 60 o município tinha uma produção diária de 

cinqüenta mil litros de leite. As pastagens naturais foram sendo substituídas por pastagens 

plantadas para atender às necessidades do gado. A pecuária teve e tem grande expressividade no 

sistema econômico do município.  

Com o início da construção da Barragem de Paraibuna - Paraitinga, na década 

de 1960 a produção leiteira sofreu violenta queda, ocasionada pela inundação de grande extensão 

de terra  e o êxodo dos trabalhadores rurais para a construção civil. Atualmente o preço do leite 

tem desestimulado a criação de gado leiteiro. 

                                                 
2 Exploração do Pau-brasil, monocultura da cana-de-açúcar e ext ração de ouro. 
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Segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo – CATI, atualizados em fevereiro de 2006, o município tem 4.819 cabeças de gado para 

corte e 6.327 cabeças para produção leiteira, responsável por importante parcela da renda gerada 

pela economia, porém o impacto do gado no solo antes exaurido pela monocultura do café afeta a 

qualidade do solo, comprometendo sua fertilidade e a possibilidade de plantio mais diversificado.  

Apesar do comprometimento da fertilidade do solo impactado pelo gado, o 

município de Paraibuna teve grande destaque na década de 80 como um grande produtor de feijão 

da região. Além do feijão, a produção agrícola começou a se diversificar em busca de outras 

alternativas como milho, tomate, laranja, cana-de-acúcar, mandioca e tangerina. 

 

7.2 Impactos na área urbana gerados pela construção do Reservatório de Paraibuna e da 

Rodovia dos Tamoios  

No final da década de 50 e início dos anos 60, o Estado nomeou novos diretores 

para as Usinas  que pertenciam às companhias estrangeiras que foram desapropriadas. Segundo 

Dean (1996 p.310), os novos diretores designados enfrentaram um acelerado crescimento da 

demanda de energia em uma atmosfera de crise, marcada por sobrecargas e blecautes. 

Começaram a construir usinas de capacidade muito maior e estenderam uma rede ligando o 

triângulo industrial de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa geração de usinas 

ocupou os locais mais facilmente explorados nos rios Tietê, Paranapanema, Grande, Paraibuna, 

Paraíba do Sul e Pardo, barrando o fluxo de água por diversos quilômetros e criando reservatórios 

de quarenta a setenta km2. Não é possível calcular a quantidade de floresta que desapareceu sob 

as águas de todas essas barragens e sob as torres de linhas de transmissão.  

A partir de 1920, com as obras de construção do Porto de São Sebastião, foi 

necessária a abertura de um caminho entre a Rodovia Presidente Dutra e o litoral. A conclusão 

das obras do porto foi acompanhada da abertura de uma estrada, ainda precária, entre São José 

dos Campos e Caraguatatuba, passando por Paraibuna, atual Rodovia dos Tamoios (Figura 5).  
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A construção da Rodovia dos Tamoios trouxe grandes mudanças no espaço 

urbano de Paraibuna. Pela forte intervenção do Estado, o município começou a passar por 

transformações sociais e ambientais. A partir da década de 60, com a intensa exploração do 

potencial turístico das praias do litoral Norte, Paraíbuna ganhou movimento em seu comércio  

pela passagem dos turistas para o Litoral Norte. Isto influenciou o crescimento das atividades 

terciárias relacionadas com a parada dos turistas na cidade ao longo da rodovia.  

 
Figura 5  – Área urbana, Rodovia dos Tamoios e Re servatório 

Fonte: Carvalho (2005) 

 

Na década de 60 foi iniciada a construção da barragem de Paraitinga e 

Paraibuna, instalando-se então no município duas grandes companhias, A CESP (Companhia 

Energética de São Paulo) e a Construtora Camargo Corrêa, as quais aqueceram o mercado de 

trabalho e o comércio até 1979. Com a conclusão das obras da represa, a Construtora, que tinha 

3.000 funcionários, começou a fechar suas portas, desequilibrando o mercado de trabalho,  

levando vários estabelecimentos comerciais à falência: em 1981 restavam 20 funcionários da 

Camargo Corrêa e 10 funcionários da “Tenenge” que realizavam serviços juntos, e chegaram a 

ter 200 funcionários no apogeu da obra. 

A construção da barragem causou um impacto muito grande na região, grande 

parte da população rural foi retirada de suas terras para dar lugar ao reservatório; duas cidades 

foram inundadas: Redenção da Serra e Natividade da Serra. O alargamento do reservatório pegou 
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as melhores áreas de plantio, que são as várzeas, restando somente o topo dos morros que tem uso 

limitado do solo.  

Os produtores que não se adaptaram a novos usos do solo, viram no setor 

imobiliário uma nova forma de recursos, muitos dividiram sua propriedade em várias chácaras 

que foram vendidas a outros que viam no ambiente tranqüilo do município uma forma de obter o 

sossego que não encontram nos grandes centros urbanos. A chegada de um novo estilo de vida 

mais urbano trouxe também uma influência na cultura local tipicamente rural. Além das chácaras 

de uso de final de semana, o município de Paraibuna tem investido no turismo rural produzindo 

segundo Rodrigues (1999), “novas relações de trabalho quase indistintas, hoje, no mundo urbano 

e rural e também um padrão de comportamento, no qual já não faz sentido opor o mundo urbano 

ao mundo rural”. 

Segundo Carvalho (2005, p. 34), a construção da barragem juntamente com a 

melhoria da Rodovia SP-99 (Tamoios), foram fatores que motivaram o desenvolvimento do 

turismo.   

7.3 Uso do solo e Cobertura Vegetal 

Considerando que o meio ambiente é o espaço em que acontecem as atividades 

inerentes ao desenvolvimento urbano e rural onde o homem está inserido e atuante 

transformando-o durante todo o tempo, e este ambiente é constituído por um meio biogeofísico e 

por um meio socioeconômico, foram gerados mapas temáticos para o período de 1962, 1973 e 

2003. Sendo possível avaliar quantitativa e qualitativamente as transformações no uso da terra.  

A análise e a interpretação das fotografias aéreas dos levantamentos 

aerofotogramétricos realizados em 1962, 1973 e 2003 possibilitaram a elaboração de mapas de 

uso e cobertura vegetal natural das terras da área de estudo para as diferentes classes de uso e 

cobertura vegetal natural das terras conforme padrões definidos segundo Valério Filho (2005).1 

1 VALERIO FILHO, M. Anotações de aula da disciplina Sensoriamento Remoto Aplicado ao Planejamento Urbano 
e Regional. Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional  da Universidade do Vale do Paraíba. São 
Jose dos Campos, 2005. 
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Foram  estabelecidas as seguintes classes:  

- Mata Capoeira Densa, Mata Capoeira, Capoeira rala/macega, Mata ciliar – 

Para os anos de 1962 e 1973 as classes foram agrupadas em uma única devido à escala não 

permitir uma diferenciação entre elas, Nas fotografias de 2003 foi possível utilizar as classes 

separadas; 

 - Reflorestamento – Esta classe aparece somente nas fotografias de 2003; para 

os outros anos não foi encontrado padrão para esse uso que apresenta textura lisa e uniforme; 

-  Solo exposto – Esta classe foi observada somente nas fotografias de 1973 e 

2003; 

- Área agrícola - Esta classe também foi observada somente nas fotografias de 

1973 e 2003; 

- Pasto sujo – Esta classe apresenta um tom de cinza mais acentuado e é a  

classe de maior expressão na área; 

- Pastagem – Apresenta coloração cinza em tom bem claro, destacando-a da 

classe de pasto sujo; 

- Área Edificada - Esta classe foi observada somente nas fotografias de 2003. 

Na década de 60 a área apresentava características tipicamente rurais. A 

construção da Rodovia dos Tamoios que atraiu atenção do mercado imobiliário e trouxe reflexos 

no aumento da expectativa de renda de imóveis rurais e elevação do valor da terra, associado à  

redução da produção leiteira, provocado pelo declínio do preço do leite desfavorec endo a 

ocupação agrícola tradicional, ocorrendo um processo citado por Miranda (2002, p. 15) de 

pressão sobre a área rural próximas aos centros urbanos por uma ocupação urbana. 
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O mapa de uso e cobertura vegetal das terras de 1962  (Figura 6) confirma o 

uso das terras para pecuária  leiteira, haja vista a grande área destinadas à pastagem; a Tabela 1 

apresenta os dados atuais da produção leiteira no município de Paraibuna;  a Tabela 2 apresenta 

os dados quantitativos para cada classe de uso e cobertura vegeta l natural das terras.  

    TABELA 1 – Exploração da bovinocultura no, Município de Paraibuna-SP 

 

EXPLORAÇÃO ANIMAL QUANTIDADE UNIDADE 

Bovinocultura mista 12.438 Cabeças 

Bovinocultura de Corte   4.819 Cabeças 

Bovinocultura Leiteira   6.327 Cabeças 

Fonte: CATI (2006) – Governo do Estado de São Paulo  
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Figura 6 – Mapa de uso e cobertura vegetal das terras para o ano de 1962.
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A área composta de pasto sujo e pastagem representava em 1962 85,53% do 

total da área da Bacia, em contraste com uma pequena parcela da área de uso agrícola. A área de 

Mata/Capoeira Densa representava 14,46% da área se apresentado de forma muito fragmentada e, 

menor do que a área de reserva legal que  era de 20%. O uso intensivo de áreas com pastage m e a 

fragmentação ocasionada traz impactos ambientais negativos na biodiversidade (RAMBALDI; 

OLIVEIRA, 2005).  

TABELA 2 – Quantificação das classes de classe de uso e cobertura vegetal 

natural das terras para o ano de 1962. 

CLASSES 1962 ÁREA (KM2) ÁREA (%) 

Área Edificada   0,000     0,00 

Reflorestamento   0,000     0,00 

Mata/ Capoeira Densa   5,327   14,46 

Pastagem   3,412     9,26 

Pasto Sujo 28,090   76,27 

Área Agrícola    0,075     0,00 

Solo Exposto   0,000     0,00 

Total 36,829 100,00 

 

A Figura 7 apresenta o mapa de uso e cobertura vegetal das terras para o ano 

1973. A interpretação das fotografias aéreas deste ano apresentou pequena alteração em relação 

ao ano de 1962. A área de Mata/Capoeira diminuiu 4% conforme pode ser observada na Tabela 

3: houve uma redução da área de pastagem e um aumento da área de pasto sujo indicando uma 

retração da produção leiteira da região, refletindo o momento da economia dessa atividade 

produtiva. A atividade agrícola começa a aparecer no ano de 1973 (Figura 7), ainda de forma 

tímida, não sendo representativa. A interpretação revelou as primeiras manchas de solo exposto, 

reflexo da preparação da terra para o plantio.  



 65 

A classe relativa à área edificada não fo i identificada nas fotografias aéreas de 

1962 e 1973, portanto o processo de ocupação urbana ainda não havia começado e o bairro do 

Espírito Santo ainda não se consolidara até 1973. 
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Figura 7 – Mapa de uso e cobertura vegetal natural das terras para do ano de 1973. 
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TABELA 3 – Quantificação das classes de classe de uso e cobertura vegetal 

natural das terras para o ano de 1973. 

CLASSES 1973 ÁREA (KM2) ÁREA (%) 

Área Edificada   0,000    0,00 

Reflorestamento   0,000    0,00 

Mata Capoeira Densa   3,850  10,45 

Pastagem   1,650    4,48 

Pasto Sujo 31,329  85,07 

Área Agrícola    0,01    0,00 

Solo Exposto   0,01    0,00 

Total 36,829 100,00 

No período de 1962 a 2003, quando foram obtidas as fotografias aéreas, deu-se 

continuidade ao estudo da evolução das mudanças no uso da terra e as transformações na 

paisagem da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Lajeado. O município de Paraibuna passou neste 

período, por transformações econômicas importantes ocasionadas pela construção do 

Reservatóriode Paraibuna  e Rodovia dos Tamoios. Tais transformações tiveram impacto nos 

bairros inseridos na área da bacia e isso pode ser verificado pelo mapa de uso e cobertura vegetal 

natural das de 2003 (Figura 8). 

Um dos grandes impactos observados em campo e também no mapeamento de 

2003 foi o aumento da área utilizada para plantio de eucalipto (4,07% da área total) e da área 

urbanizada no bairro do Espírito Santo (Tabela 4).  A área foi considerada de expansão urbana 

por decreto no ano 2000. 

Em função dessa transformação, a dinâmica sócio -econômica-espacial também 

mudou significativamente: a prefeitura passou a fornecer aos moradores serviços como 

transporte, saúde, educação e outras infra-estruturas urbanas, ainda que de maneira precária como 

observado na pesquisa de campo. Ocorreu um aumento pela procura de terras na forma de 

chácaras principalmente no bairro do Varjão, em que ocorreu um processo de valorização da 

terra.  A crescente valorização do preço da terra, favorecida pelas ações do Estado, primeiramente 
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com a construção e com a futura obra de duplicação da Rodovia dos Tamoios tendem a agravar 

ainda mais o processo de exclusão social, pois a terra não se distribui e subdivide-se pela 

expectativa de valorização. Esse processo pode ser observado comparando os estilos das casas 

das chácaras do Varjão que se apresentam como de moradores de mais alta renda com as do 

Espírito Santo, mais simples e em terrenos menores. 

O reflorestamento de eucalipto está localizado ao sul da bacia próximo ao  

Bairro do Lajeado, onde foram observadas as maiores áreas com plantio, e está se intensificando 

por influência de um intenso plantio em Salesópolis, município vizinho.  

Conforme ressaltado por Paula e Monte-Mór (2000) e reforçado por 

Suertegaray (2004), os impactos ambientais e sociais ocasionados pela monocultura do eucalipto 

acabam por provocar drásticas mudanças na paisagem regional. Eles destacam, como impacto 

ambiental, a erosão, redução da matéria orgânica e da biodiversidade, grande consumo de água e 

de nutrientes do solo e o principal impacto social que é o êxodo da população rural para as 

grandes cidades devido à falta de emprego e oportunidade no campo, o que recai sobre a 

população mais carente. 

  TABELA 4 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal natural 

das terras para o ano de 2003. 

CLASSES 2003 ÁREA (KM2) ÁREA (%) 

Área Edificada   1     0,00 

Reflorestamento   1,500     0,00 

Mata Capoeira    1,080     2,93 

Mata Capoeira Densa   5,500   14,93 

Mata Ciliar   1,500     4,07 

Capoeira Rala/ Macega   3,500     9,50 

Pastagem   3,773     9,10 

Pasto Sujo 19,973   55,90 

Área Agrícola    1     0,00 

Solo Exposto   0,550     0,00 

Total 36,829 100,00 
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As classes de Mata Capoeira, Capoeira Densa, Mata Ciliar e Capoeira 

Rala/Macega constituem 31,4%. Para os anos de 1962 e 1973 as classes foram agrupadas devido 

a escala não permitir a diferenciação das classes. Porém o aumento de áreas de Capoeira 

Rala/Macega revela que áreas que foram classificadas como pasto sujo evoluíram a capoeira 

dentro de um processo de regeneração vegetal.  

O processo de regeneração natural da vegetação se dá quando uma área 

permanece abandonada ou sem uso por um período relativamente longo. Segundo Schäffer e 

Prochnow (2002), vegetação capoeirinha surge logo após o abandono agrícola ou de uma 

pastagem. Este estágio geralmente vai até 6 anos. A vegetação em regeneração natural 

geralmente alcança o estágio médio até os 15 anos. Uma vegetação em regeneração pode ser 

considerada como capoeira densa depois de 15 anos quando a diversidade biológica aumenta à 

medida que o tempo passa. 

Diante do exposto pelos autores podemos considerar que algumas áreas que 

antes eram usadas para pastagens, depois de abandonadas, evoluíram para capoeira rala e até 

densa, dependendo do tempo de abandono, considerando o tempo de 30 anos do mapeamento de 

1973 a 2003. Entretanto, a existência dessas áreas em recuperação não garante sua preservação, 

pois áreas com vegetação de capoeira em estágio inicial de regeneração são passíveis de 

autorização para desmatamento ou até mesmo serem desmatadas sem autorização e, portanto, 

podem ser utilizadas para outras atividades que não sejam de preservação. Somente as que estão 

localizadas em Áreas de Preservação Permanente – APP não podem ser desmatadas.  

Comparando com o mapa de 1973 a área de pasto sujo diminuiu 

consideravelmente e a área reservada a pastagem aumentou em 2003 apresentando 

aproximadamente os mesmos índices de 1962. Houve um grande aumento da área de pastagem 

ao norte da Bacia e ocorreu um processo de regeneração da vegetação ao sul da Bacia, explicando 

a diminuição da área de pasto sujo.  
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Figura 8 - Mapa de uso e cobertura vegetal natural das terras para o de 2003
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7.4 Drenagem e Área de Proteção Permanente 

O mosaico fotográfico com destaque da rede de drenagem (Figura 9) mostra que 

muito s dos afluentes do Ribeirão do Lajeado estão sem a mata ciliar significativa que contribuem 

para maior qualidade ambiental e que garante a saúde da bacia, bem como a quantidade e 

qualidade da água drenada por estes córregos. Ao sul da bacia algumas cabeceiras de drenagens, 

onde estão as nascentes, também não apresentam vegetação o que nos leva a considerar que, além 

das plantações de eucalipto, a ausência de mata ciliar contribui para a redução da quantidade de 

água conforme foi relatado pelos moradores do Bairro do Lajeado. Segundo Lima e Zakia (2006, 

p. 70), a destruição das matas ciliares nas zonas ripárias é uma das causas atenuantes da 

degradação ambiental de uma bacia hidrográfica. No mapeamento de 2003 as matas ciliares 

representam 4,7% da área total.  

O mesmo processo de destruição das matas ciliares foi observado por Carvalho 

(2005) na área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Fartura, vizinha à área de estudo. O autor 

constatou que são poucas as propriedades que preservam a mata ciliar e seu desmatamento 

contribui para o aumento dos impactos ambientais sobre os recursos hídricos.   

Somada à falta de vegetação, a retirada do barro para a produção de tijolos nas 

olarias instaladas em área de várzea dos afluentes do Ribeirão do Lajeado intensifica os impactos 

ambientais. Além do desvio do curso de água, os buracos feitos para retirar matéria prima  

acabam provocando inundação e interferindo na infiltração da água da chuva. Segundo 

informação de uma ex-funcionária da Casa de Agricultura, existem atualmente 19 olarias em 

funcionamento no Bairro do Lajeado. 

Verificam-se também algumas edificações nas margens dos córregos, porém nas 

áreas de nascentes não foram observadas ocupações com edificações demonstradas na Figura 10.  
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Figura 9 – Rede de Drenagem  
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Figura 10 – Mapa de enquadramento da área de proteção dos recursos hídricos
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7.5 Aspectos físicos e sócio-econômicos dos bairros 

Após análise inicial da área de estudo foi possível identificar os três bairros 

que estão localizados na área e que sofrem diferentes influências da ocupação do espaço que 

altera sua estrutura. Entre eles é possível destacar a população de moradores tradicionais que 

estão no Bairro do Lajeado e novos moradores que estão no Bairro do Varjão e a população que 

vive na área mais urbanizada no Bairro do Espírito Santo. Existem, entre estes moradores, 

diferentes olhares e idéia s sobre questões ambientais, sociais e culturais que se estruturam, 

aparentemente, em concepções distintas sobre o mundo natural e que geram diferentes 

perspectivas e planos para a região. 

 

7.5.1 Bairro do Lajeado 

 

 O Bairro do Lajeado apresenta características tipicamente rurais, composto por 

sítios e chácaras com áreas maiores que a dos outros bairros. Possui áreas de pastagens, 

vegetação natural e reflorestamento de eucalipto. Um número grande de olarias se instalou em 

uma área de várzea (Figura 11), sendo responsável pela manutenção e sustento de várias famílias. 

O Bairro não possui escola e posto de saúde e, segundo a Secretaria de Planejamento, não existe 

solicitação oficial junto à Secretaria da Saúde por um posto de saúde no bairro. A população 

utiliza do transporte público (vans) para locomoção e acesso aos equipamentos públicos em 

Paraibuna e a maioria dos habitantes está satisfeita com o oferecimento do transporte pela 

prefeitura. 

Além das olarias não foi observado nas fazendas e chácaras visitadas a utilização 

de usos não agrícolas como segunda fonte de renda, as mudanças principais ocorridas na área é a 

mesma ocorrida em Campinas conforme constatado Miranda (2002) onde a área rural próxima ao 

centro urbano foi sendo ocupada por usos urbanos, como condomínios de alto luxo e chácaras de 

lazer. 
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Figura 11 – Foto do Bairro do Lajeado apresentando uma olaria, o paredão rochoso e área com 
reflorestamento de eucalipto (fonte: autora) 

O número de áreas utilizadas para o plantio do eucalipto (Figura 12) está 

aumentando; alguns moradores de sítios próximos a essas áreas estão preocupados com a questão 

do fornecimento de água das nascentes localizadas na área do reflorestamento. Um proprietário 

de um sítio próximo à área do reflorestamento relatou, na entrevista, que a mina onde coletava 

água secou e ele buscou em outra nascente a água para o abastecimento de sua propriedade, foi 

relatado por ele e observado em campo que  um córrego próximo a sua propriedade secou (Figura 

14).  

 
        

Figura 12 - Área de pastagem do sítio localizado próximo ao reflorestamento.(Fonte: autora) 
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Figura 13 – Córrego próximo ao reflorestamento impactado pela falta de água. (fonte: autora) 

7.5.2 Bairro do Varjão 

O Bairro do Varjão foi declarado área de expansão urbana pelo Decreto  

Municipal Nº 1816 de 23 de novembro de 2000 (anexo 1).  É composto por várias chácaras, a 

maioria utilizada apenas nos finais de semana e férias. O bairro não possui escolas ou posto 

médico, o transporte público é feito por meio de vans oferecidas pela prefeitura e os moradores 

que utilizam esse meio de transporte o consideram satisfatório . Não fo ram encontrados durante a 

pesquisa de campo áreas utilizadas para reflorestamento de eucalipto ; as propriedades possuem 

uma área de vegetação natural composta basicamente de capoeira rala  (Figura 14)  e algumas 

áreas de pastagem. 

 

Figura 14 – Casas das chácaras e vegetação localizadas nas propriedades 
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7.5.3 Bairro do Espírito Santo 

 

O Bairro do Espírito Santo, onde o processo de urbanização é mais intenso, foi 

declarado área de expansão urbana pelo Decreto Municipal Nº 1816/2000 (anexo 1) e as áreas 

parceladas para fins urbanos foram regularizadas  pela Lei Municipal Nº 2226/2003. No artigo 2º 

da referida lei o bairro é considerado como Área de Especial Interesse Social (AEIS) e com 

planos específicos de urbanização. A Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001 

(ESTATUTO DA CIDADE), deixa claro a possibilidade de os Administradores, nas três esferas 

(Federal, Estadual e Municipal), instituírem as ZEIS, sempre através de lei específica, para fazer 

valer a função social da propriedade. Quando a legislação de Direito Público se refere à 

expressão “interesse social”, normalmente reporta-se ao atendimento das necessidades das 

camadas mais pobres da população, ou, em outras palavras, à redução das desigualdades 

econômicas e sociais. A Lei Municipal Nº 2235/2003 determina a área destinada à expansão 

urbana no bairro. 

Segundo a Secretaria de Planejamento , o bairro possui 147 famílias que, devido 

à situação irregular das propriedades, os moradores não possuem escritura definitiva de posse. No 

bairro há chácaras com metragem variada e lotes com áreas de 125 a 250 m2 (Figura 15).  

 

 Figura 15 – Casas em lotes de aproximadamente 125 m2 . (Fonte: autora) 
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Os habitantes do bairro, em sua maioria, são pessoas de baixa renda e, justifica a 

criação da ZEIS, a prefeitura mantém um posto de saúde e uma escola de ensino fundamental e 

há também uma escola estadual de ensino médio que está no mesmo terreno (Figura 16). 

 

Figura 16 – Posto de Saúde (Fonte: autora) 

 

Figura 17 – Escola Municipal e Estadual. (Fonte: autora) 

O maior problema encontrado no bairro é a falta de rede de drenagem da água da 

chuva nas estradas e rede de esgoto. Segundo informação da Secretaria de Planejamento a gestão 

anterior criou um convênio com o FEIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos para 
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implantação da rede de esgoto , porém as obras não foram concluídas e a administração atual está 

em processo de desapropriação de uma área para a implantação da rede de esgoto.  

Futuramente passará pelo bairro o gasoduto que será instalado pela Petrobrás, 

cujo processo de desapropriação de algumas áreas já se iniciou, porém alguns moradores são 

contra a passagem do gasoduto.  Segundo os moradores a empresa não tem projetos ambientais e 

sociais para o bairro. 

 
 
7.6 Pesquisa de Campo 

 

Com base nos diferentes usos, foi possível elabora r um roteiro de entrevistas 

contendo questões que procuram caracterizar o perfil sócio -econômico do entrevistado, suas 

relações com a área de estudo, suas concepções sobre os problemas dos bairros e suas alterações 

físicas. 

Foram entrevistadas 20 pessoas, cujas moradias estão distribuídas nos três 

bairros que se situam na área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Lajeado. Participaram grupos 

de moradores com mais de dez anos, entre eles, sitiantes, fazendeiros, trabalhadores das olarias, 

escola, posto médico e comércio local.  

7.6.1 Moradia 

Como consta na Figura 18, a maioria dos entrevistados possui moradia 

própria, os que moram em residência cedida estão nessa condição por estarem prestando serviço 

ao proprietário do sítio, chácara ou fazenda. O tipo de moradia aluga pertence ao morador do 

bairro do Espírito que apresenta residências em loteamentos menores.  

A condição de proprietários de suas terras ameniza a condição financeiras 

difícil que muitos moradores apresentam.  
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Figura 18 – Tipo de Moradia 

O tipo da propriedade foi dividido em quatro opções dentro das que se 

apresentavam na região. Como consta na Figura 19 a maioria dos entrevistados moram em sítios,  

outros em terreno/loteamento, chácara e fazenda.  
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Figura 19 – Tipo da propriedade 

Todos os entrevistados declararam serem moradores fixos do local. Não foi 

selecionado nenhum morador de final de semana/férias. Este fato torna o número de sítios maior 
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que o número de chácaras visto que os moradores de final de semana são os maiores proprietários 

de chácaras. 

 

7.6.2  Saneamento Básico 

Nos bairros do Lajeado e Varjão o abastecimento de água é realizado através 

de mina que se denominou, no questionário, de água encanada local. No bairro do Espírito Santo 

alguns entrevistados declararam utilizar água encanada local e outros água encanada da rede. 

Porém, em consulta à prefeitura, constatou-se que o abastecimento de água no bairro do Espírito 

Santo é feito por poço artesiano. Foram considerados na pesquisa os dados declarados pelos 

entrevistados, como apresentado na Figura 20.  
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Figura 20 – Abastecimento de água 

A questão da rede de esgoto foi abordada, utilizando o tipo de saneamento 

possível para a área. A Figura 22 mostra que a maioria dos moradores utiliza fossa asséptica, um 

entrevistado declarou utilizar a rede de esgoto. Em consulta à prefeitura foi constatado que a rede 

de coleta de esgoto foi iniciada na administração passada, porém não foi concluída, não tendo 

sido implantada, portanto, a rede de esgoto. Há ainda moradores que não possuem rede de esgoto 

e liberam seus dejetos diretamente nos riachos e córregos. 
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Segundo Gottdiener (1997) a poluição, falta de tratamento de esgoto e 

destinação final do lixo coletado deixa de ser tratados com a prioridade que merecem, 

aumentando assim os impactos ambientais nos grandes centros urbanos, podendo ser 

considerados grandes problemas também nas áreas rurais. O autor ressalta que esses efeitos 

colaterais do desenvolvimento são intrínsecos à própria essência do capitalismo  e das formas de 

produção.  

A falta de uma rede de esgoto nos bairros reflete o que ressalta Oliveira (1982) 

em que cita a ação do Estado atendendo as demandas de infra-estruturas da classe de mais alta 

renda e desatende as classes de renda mais baixa, aumentando ainda mais o processo de exclusão 

social e agravamento da crise sócio -ambiental. 
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Figura 21 – Rede de Esgoto 

 

7.6.3  Tempo de Moradia e Migração 

Com o objetivo de averiguar a presença de um fluxo migratório, foram 

elaboradas duas questões a serem respondidas pelos entrevistados sobre o local de nascimento e o 

motivo da mudança para o local de estudo. De acordo com Paganoto (2007), o estudo da 

mobilidade espacial da população é de fundamental importância à compreensão da dinâmica do 

espaço e é um mecanismo que reflete as transformações em curso e expressam mudanças na 

organização sócio -econômica do território. 
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Os resultados mostram que os nascidos em Paraibuna são a maioria entre os 

entrevistados. Os outros entrevistados vieram de outros Estados, Pernambuco (PE) e Aiuroca 

(MG). Alguns vieram de municípios do Vale do Paraíba como São José do Barreiro (SP) 

Caraguatatuba, Aparecida, Taubaté, Natividade da Serra e São José dos Campos. 

Os resultados mostram que o motivo da mudança de outro município para o 

local de estudo também foi levantado junto aos entrevistados, sendo que quatro deles alegaram  

motivo de trabalho. Destes, um veio trabalhar em uma olaria, um no comércio e dois para 

trabalhar como caseiros nos sítios e chácaras. Há declarações de três entrevistadas que vieram 

para o local acompanhando o cônjuge. 

Como o objetivo da pesquisa é de levantar a percepção das mudanças na área 

nos últimos anos optou-se por não entrevistar moradores com menos de nove anos residindo no 

local. 

 

7.6.4 Saúde e Educação 

O número de membros da família dos entrevistados não apresentou muita 

variação nos diferentes bairros. A maioria das famílias é composta de três membros, também há 

famílias com cinco, quatro, três e um membro. Somente onze  entrevistados possuíam membros 

na família em idade escolar. 

O Bairro do Espírito Santo possui uma escola municipal de ensino 

fundamental e uma escola estadual de ensino médio. A maioria dos entrevistados com filhos em 

idade escolar declarou que se utilizam da escola do bairro para a educação dos filhos, inclusive os 

moradores do Bairro do Varjão e La jeado, como consta na Figura 23.  
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Figura 22 – Escola onde estudam 

Nos últimos anos o número de escolas rurais no Brasil diminuiu muito, as 

prefeituras oferecem transporte para as crianças até as escolas nos centros urbanos. Como o 

Bairro do Espírito Santo foi declarado de expansão urbana, a Prefeitura Municipal e o Estado 

mantém a escola no bairro, fazendo o transporte das crianças dos bairros do Varjão e Lajeado que 

possuía uma escola no próprio bairro, porém foi desativada. 

A maioria dos habitantes dos três bairros utiliza o posto médico situado no 

Bairro do Espírito Santo.  Quando necessário os moradores procuram assistência médica em 

Paraibuna e em São José dos Campos. Conforme as respostas dos moradores eles somente 

conseguem assistência médica no local quando o caso não é grave .  Um morador relatou um 

acidente com queimadura com sua esposa e não conseguiu atendimento de emergência no local, 

sendo obrigado a levar a esposa até São José dos Campos devido à gravidade dos ferimentos, 

entretanto, nos casos simples, o posto de saúde faz o atendimento. 

O acesso à saúde de qualidade é um problema não só verificado na área de 

estudo, mas também em todo o país. Encontramos hospitais sem equipamentos, médicos, 

remédios e etc. até em grandes centros urbanos. Um atendimento de qualidade com médicos 

especialistas no posto local do bairro do Espírito Santo poderia aliviar os outros postos de saúde 

de Paraibuna e também de São José dos Campos, visto que alguns oradores optam por procurar 

os serviços médicos neste município. 
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7.6.5 Transporte e Acessibilidade  

 

Foram feitas duas perguntas aos entrevistados a respeito do transporte e 

acessibilidade aos bairros. Com relação ao meio de transporte utilizado, foi constatado que o 

transporte público na forma de Vans oferecida pela prefeitura é o mais utilizado, seguido de 

veículo próprio . Alguns entrevistados utilizam os dois, a maior parte dos entrevistados 

consideram o transporte público bom e de fácil acesso. 

 

7.6.6 Escolaridade, Trabalho e Renda  

O trabalho é o pressuposto bás ico para a dinamização da economia, pois é 

através da renda que a população terá acesso a determinados bens e serviços que garantam a sua 

sobrevivência e a vida. Esse tema teve por finalidade a avaliação das condições econômicas dos 

entrevistados mediante a quantificação de dados relativos à renda média da família e tipos de 

profissão e escolaridade, fatores ligados ao nível de profissionalização. 

Segundo Foladori (2001) o sistema capitalista reconhece o trabalhador como 

aquele a quem vende mercadorias ou a sua própria capacidade de trabalhar e o desempregado é 

aquele que não produz, nem pode vender a sua força de trabalho, ficando à margem da riqueza e 

da sociedade. 

Avaliando-se o nível de escolaridade, dos entrevistados (Figura 23) pode-se 

constatar que a maioria que possui nível fundamental incompleto compõe-se dos que na família 

permanecem habitando na área em estudo. Em informação adicional os entrevistados informaram 

que os filhos possuem nível de escolaridade maior e moram em outras cidades. Isso é 

compreensível dado que o próprio município não dispõe de escolas de nível superior nem 

mercado de trabalho para os mais qualificados, o que obriga os habitantes a procurarem outros 

centros urbanos para estudar e trabalhar. 
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Figura 23 – Nível de Escolaridade 

Associando o tipo de ocupação com a renda familiar (Figura 24), constatou-se 

que os aposentados que ganham até dois salários mínimos são a maioria entre os entrevistados e 

essa condição está associada a um nível de escolaridade baixa. É de se supor que este fato se deva 

ao perfil de emprego do município. 
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Figura 24 – Ocupação e renda 

Aos entrevistados que não nasceram no município foi perguntado o motivo de 

sua mudança para a região. Os motivo s foram diversos, sendo os mais citados vir morar com 

cônjuge e parentes que já estavam morando no local e alguns vieram para trabalhar no comércio 

ou nas fazendas e sítios. 
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Ficou evidente durante a entrevista que a busca por um ambiente mais 

tranqüilo foi o motivo mais forte para a mudança como ressalta um entrevistado: 

“me mudei para cá para trabalhar na fazenda e criar os filhos com 
mais tranqüilidade” 

Para abordar a questão do parcelamento de terras de fazendas que são vendidas 

como chácaras, foi perguntado aos entrevistados se possuíam outra propriedade além daquela que 

habitam hoje. A maioria não foi dono de outra propriedade, somente três dos entrevistados 

possuem outro imóvel na região.  

Com objetivo de levantar do que a população local sente falta e quais as 

carências de infra-estruturas perguntou-se aos entrevistados o que lhes faltam na redondeza. No 

Bairro do Espírito Santo a falta de rede de esgoto foi o item mais citado, seguido de áreas de 

lazer, quadra de esportes e também mais médicos especialistas e remédios no posto médico. No 

Bairro do Lajeado o item mais citado foi um posto de saúde e uma escola. No Bairro do Varjão,  

a melhoria da estrada é uma das carências do local. 

Para identificar a percepção dos moradores sobre as mudanças ocorridas no 

local nos últimos anos, sejam elas de ordem física (uso do solo, recurso hídrico, clima e etc.) ou 

de ordem social, foi questionado aos moradores a percepção de mudanças. A maioria dos 

moradores do bairro o Espírito Santo, responderam que a maior mudança foi o aumento do 

número de casas e o crescimento do bairro.  

No Lageado as mudanças foram mais percebidas pelos moradores com relação 

à diminuição da quantidade de água e o aumento de chácaras e sítios, como relata dois  

moradores: 

“10 a 20 anos atrás era só fazenda, agora é só sítio, chácara e olaria”. 

“ mudou bastante, a água secou por causa do eucalipto, por causa 

disso tive que mudar a mina de onde pegava água” 

 A diminuição da quantidade de água também foi a mudança principal 

observada pelos moradores do Varjão: 



 88 

“mudou muito principalmente a quantidade de água, antes sobrava 

água na caixa d’água, agora tive que aumentar o poço artesiano”. 

“mudou, diminuiu a quantidade de água” 

Aos moradores foi solicitado a avaliarem também se as mudanças foram boas 

ou ruins. No Espírito Santo e Lajeado a maioria considerou as mudanças como boas como 

relatado por um morador: 

“as mudanças foram boas, o progresso melhorou a vida da gente com 

posto médico, escola e luz” 

No Varjão os moradores consideram umas mudanças boas e outras ruins: 

“tem mudança boa como a coleta de lixo e o transporte e tem 

mudança ruim como a diminuição da quantidade de água e o 

aumento da violência e a falta de sossego” 

“ruim, o loteamento pequeno é ruim, aumentou a quantidade de 

pássaros que vêm comer as frutas do pomar”  

No Lajeado as opiniões também foram divididas: 

“Boas, melhorou antes tinha muito sacrifício e pouco lucro, hoje o 

transporte e o posto medico do Espírito Santo melhoraram muito a 

vida da gente” 

“Ruim, diminuiu a quantidade de água” 

Questionado se alguma mudança percebida não foi boa, sete moradores do 

Espírito Santo e Lajeado informaram que todas as mudanças foram boas e a mudança ruim mais 

citada foi o aumento da violência. 
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Muitos moradores informaram gostar das mudanças ocorridas no local, porém, 

quando perguntados se eles gostariam que o local voltasse a ser como no passado, a maioria 

respondeu que sim.  

Para entendermos este paradoxo das respostas, temos de utilizar os diversos 

processos de percepção ambiental. Tuan (1980) ressalta que o comportamento deve ser 

compreendido em profundidade, e não simplesmente mapeado, pois cada indivíduo percebe, 

reage e responde diferentemente frente às ações sobre o meio. As respostas ou manifestações são, 

portanto resultado das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada 

indivíduo com relação ao meio em que vive. Através das respostas dos morados pode-se constatar 

que uns preferem um ambiente com vegetação mais protegida e com mais tranqüilidade como no 

passado e outros acham que o desenvolvimento e o progresso são a solução para seus problemas 

mesmo que eles tragam em si o processo de destruição da vegetação e outros recursos naturais.  

Os maiores problemas encontrados no bairro do Espírito Santo levantados 

pelos moradores foi a falta de rede de esgoto e a falta de emprego e o que eles gostariam de 

mudar no bairro é o pavimento das ruas e o escoamento da água da chuva . No Lajeado o maior 

problema citado foi a falta de um posto de saúde. No Varjão foi o aumento do número de 

chácaras, segundo os moradores, e se eles pudessem, restringiriam a venda de terras divididas em 

chácaras. 

O atendimento das necessidades de equipamentos públicos pela prefeitura foi 

questionado aos moradores. As respostas ficaram divididas entre o não atendimento pela 

prefeitura e a satisfação no atendimento, isso ocorreu nas respostas dadas pelos moradores dos 

três bairros. 

A presença de moradores de férias e finais de semana das chácaras e 

condomínios não traz perturbação ao local segundo informações da maioria dos moradores. Mas, 

para alguns a presença deles altera a paz e o sossego do lugar e muitos não têm preocupação 

ambiental.  Segundo um morador muitos “chacareiros plantam eucalipto em área de mina d’água 

e também jogam o lixo no pasto de outras propriedades”. 
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A análise dos resultados do instrumento aplicado, cujo objetivo foi verificar 

até que ponto os moradores têm percepção dos impactos das mudanças na configuração do 

espaço rural em que vivem, mostra que essa percepção existe em relação a alguns aspectos como 

a diminuição e disponibilidade de água a partir da expansão do plantio de eucalipto e do aumento 

do número de chácaras e violência. Entretanto, embora terem sido percebidas, elas se 

manifestaram em uma pequena parcela dos entrevistados. Essa percepção pode estar sendo 

influenciada e ao mesmo tempo representar diferentes visões dos modelos de desenvolvimento. 

Muitos ainda carregam a ideologia de progresso e crescimento dentro de paradigmas que são 

conflitantes com modelos de desenvolvimento sustentável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em conta as mudanças nos espaços urbanos e rurais do último 

século que acentuaram a crise ambiental e também a social, foi possível constatar através desta 

pesquisa, que o espaço rural não está isolado de outras instâncias da sociedade e, assim sendo, 

sofre as influências dos processos políticos e administrativos das gestões públicas e econômicas 

nas instâncias Municipal, Estadual e Federal e até mesmo na Global.  

Considerando os resultados obtidos, foi possível observar pelos mapeamentos 

das fotografias aéreas da área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Lajeado as mudanças 

espaciais ocorridas no período entre 1962, 1973 e 2003. Tais mudanças foram ocasionadas por 

fatores locais e globais. A maioria da população local com uma carga ideológica de progresso 

enraizada, não considera tais mudanças como ruins e preocupantes. 

A ausência de ferramentas de controle de ocupação como Plano diretor ou lei 

de zoneamento faz com que ocorra ocupação desordenada do espaço e a Prefeitura Municipal 

encontra dificuldades para controlar essa ocupação. As propriedades não têm escritura definitiva 

e as construções são realizadas sem aprovação da prefeitura. 

Ainda com relação ao Plano Diretor e ao Zoneamento a atual administração 

tem encontrado dificuldade na sua implantação devido à mescla de usos que se instala ram no 

município e à falta de controle das administrações anteriores. Isso ocorre não somente na área da 

Bacia Hidrográfica do Lajeado, mas também em todo o município.   

Cada bairro tem seus problemas. O do Espírito Santo , considerado área de 

expansão urbana, é o mais carente de infra-estrutura por ser o bairro com maior número de 

habitantes, distribuído em loteamentos menores. A administração atual determinou a área como 

de Especial Interesse Social, e segundo a Secretaria de Planejamento, a obra prioritária para o 

bairro é a implantação da rede de esgoto. A área do Varjão também foi declarada área de 

expansão urbana, porém os loteamentos são em forma de chácaras e a maioria dos proprietários 

utiliza as residências somente nas férias e finais de semana . Alguns moradores mais antigos do 

bairro declararam que esses “chacareiros” não trazem perturbação ao local e outros não 

compartilham da mesma opinião, porém a intensa utilização das terras por esses moradores acaba 
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por aumentar a segregação social na região visto que apresentam outro estilo de vida e até mesmo 

de condição financeira. Na área de estudo ainda não há condomínio algum de alto padrão, mas 

em local próximo, na margem da Rodovia dos Tamoios já podemos encontrar o condomínio 

fechado Quinta dos Lagos totalmente aprovado pela prefeitura.   

Com relação aos impactos ambientais observados pelo mapeamento de 2003 

ocorreu um aumento da área utilizada para plantio do eucalipto e diminuição das matas ciliares, 

acarretando diminuição da quantidade de água. Tais problemas foram citados nas entrevistas, 

principalmente nos bairros do Lajeado e Varjão. Embora a legislação ambiental brasileira relativa 

à conservação e preservação dos recursos hídricos tenha evoluído sensivelmente, os avanços não 

foram suficientes para que houvesse maior fiscalização e conscientização da população da área 

quanto à importância da preservação da vegetação nas margem dos afluentes do Ribeirão do 

Lajeado. A destruição das matas ciliares é um problema ambiental não só na região, mas em todo 

o país.  

Algumas ações poderiam ser tomadas na intenção de se diminuirem os 

impactos, aprofundar-se o conhecimento das características físicas, biológicas e ecológicas, para 

se saber qual a capacidade de suporte e resiliência da área. Esse conhecimento deve ser usado 

pela administração municipal para elaborar seus planejamentos juntamente com a comunidade 

interessada, dando enfoque na preservação dos recursos naturais. 

O aumento das terras utilizadas para reflorestamento de eucalipto, além dos 

impactos ambientais, traz impactos sociais significativos. Este processo foi verificado ao sul da 

Bacia Hidrográfica. Com a diminuição da produção de leite e as dificuldades em se manter uma 

produção agrícola, a tendência é que mais proprietários arrendem suas terras para grandes 

empresas de papel e celulose, aumentando o processo de êxodo para os grandes centros urbanos e 

de desemprego, preocupação levantada pelos moradores nas entrevistas. Os usos rurais não 

agrícolas (como produção de derivados de leite, doces caseiros, artesanatos, etc.) que poderiam 

ser utilizados como fontes de renda, não foram observados em campo; somente a produção de 

tijolo nas olarias é utilizada como obtenção de renda, mas, assim, de maneira deficitária, pois a 

maioria são trabalhadores arrendatários que acabam por repassar o lucro com os donos da terra de 

onde extraem a matéria prima(argila).  
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A partir da interpretação e análise dos produtos de sensoriamento remoto, 

verificou-se a importância dessa ferramenta para auxiliar o entendimento do processo de 

urbanização de áreas agrícolas, mudanças de usos da terra e vegetação natural. Essas 

transformações, quando somadas a outras, elucidam as dinâmicas e inter-relações que acontecem 

no tempo e se refletem no espaço. Através dos mapas da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do 

Lajeado, gerados em três momentos distintos, o uso e cobertura vegetal natural das terras 

registram o modo pelo qual aquela área estava sendo utilizada e por quais transformações passou 

ao longo de 40 anos: 

- em 1962, sua exploração era voltada para a pecuária, com grandes extensões 

de áreas utilizadas para pastagem e não havia área urbanizada, a vegetação natural já se 

apresentava em processo de degradação; 

- em 1973, ocorre uma diminuição da área utilizada para pastagem, e começam 

a aparecer as primeiras áreas com plantações agrícolas e também áreas com solo exposto que 

poderiam ser áreas preparadas para o plantio. Ainda não ocorre processo de urbanização; 

- em 2003 (transcorridos 30 anos após o levantamento aerofotográfico de 

1973), ocorre um processo de regeneração da vegetação e aparecem áreas destinadas às 

atividades de silvicultura com o reflorestamento de eucalipto. Nesse momento já são observadas 

áreas com intensa urbanização, a divisão de terras em chácaras, o que nos leva a crer que a 

construção do Reservatório de Paraibuna e Rodovia dos Tamoios, nas décadas de 1970 e 1980, 

atraíram novos moradores e também aumento da demanda de infra-estruturas para a região. 

A administração atual tem encontrado dificuldades em controlar os usos e 

ocupação do solo na área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Lajeado, bem como em todo o 

município por não possuir os instrumentos de regulação e controle como Lei de Zoneamento e 

Plano de Desenvolvimento Integrado. A Secretaria de Planejamento do Município encontra 

dificuldade em realizar tal controle pela ocupação descontrolada que vem se dando desde as 

administrações anteriores. Entretanto, a criação de zonas de expansão urbana no município pode 

ter objetivo de atendimento a uma parcela da sociedade com interesses imobiliários na área.  
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Com interesse no desenvolvimento sustentável na área da Bacia, a prefeitura 

municipal tem todas as possibilidades de realizar um planejamento ambiental que busque ações 

de interesse dos moradores conciliando o desenvolvimento com a preservação da vegetação 

natural e dos recursos hídricos.  

É necessária a realização de estudos mais aprofundados que poderiam ser 

utilizadas como ferramentas para o Planejamento ambiental e Zoneamento Ecológico-Econômico 

que pelo presente estudo mostrou-se importante para controlar o conflito entre a expansão do 

parcelamento de solo que potencializa os problemas ambientais, e a necessidade de manutenção 

da saúde da Bacia Hidrográfica.  
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QUESTIONÁRIO SOCIO -ECONOMICO 
Moradores da área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lajeado 

 
1) Tipo de moradia: 

� 1. Própria 
� 2. Alugada 
� 3. cedida 
� 4. Outra : _________________________________________ 
 

2) Tipo de propriedade: 

� 1. Fazenda 
� 2. Sítio 
� 3. Chácara 
� 4. Terreno/loteamento 
 

3) Tipo de residência: 

� 1. Fixa 
� 2. Finais de Semana/férias 
� 3. outros: ___________________________________________ 

 
4) Possui na residência: 

� 1. Água encanada da rede 
� 2. Água encanada local 
� 3. Poço artesiano 
� 4. Não possui água encanada 
 

5) Saneamento: 

� 1.Esgoto em rede 
� 2. Fossa Asséptica 
� 3. não possui 

 
6) Onde o senhor(a) nasceu?(Cidade e Estado)____________________________________ 
 
 
7) Há quanto tempo mora aqui? 

� 1. + de 20 anos 
� 2. entre 10 e 19 anos 
� 3. entre 5 e 9 anos 
� 4. menos de 5 anos 
 

8) Qual o motivo de o senhor(a) ter se mudado para aqui?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



9) Já foi ou é dono de outra propriedade neste lugar, além desta onde mora?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
10) Quantos membros a sua família possui morando nessa residência? Qual a idade deles? 
 

Idade Nº  
De 0 a 6 anos  
De 7 a 11 anos  
De 12 a 14 anos  
De 15 a 18 anos  
Mais de 18 anos  

 
11) Quando o senhor (a) ou algum membro da família necessita de cuidados médicos onde 
procura? 

� 1. em Paraibuna 
� 2. em São José dos Campos 
� 3. no Posto local  Qual: _____________________________________________ 
� 4. Outros. Qual: ___________________________________________________  
� 5. Nunca usou serviços médicos 

 
12) Já houve caso de o senhor(a) não conseguir assistência médica aqui no local? Explique: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
13) Onde estudam os membros da sua família em idade escolar? 

� 1. na escola local 
� 2. em Paraibuna 
� 3. em São José dos Campos 
� 4. outros onde: ______________________________________________________ 
� 5. não estudam 
� 6. não possui membros na família em idade escolar 

 
14) O que o senhor(a) acha que está faltando aqui na redondeza? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
15) qual o(s) meio(s) de transporte que você usa para chegar e sair daqui? 

� 1. Veículo particular 
� 2. Transporte Público (ônibus) 
� 3. Bicicleta 
� 4. A pé  
� 5. Cavalo ou Charrete 
� 6. Outros: ________________________________________________________ 



16) Quais as dificuldades ou facilidades que você tem no transporte para esse lugar? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
17): Na sua visão este local mudou muito nos últimos anos (para os que tem + de 5 anos 
morando no local) ? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
18) Na sua opinião essas mudanças foram boas ou ruins? (explique ) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
19) Há alguma outra mudança deste lugar que o senhor acha que não fo i boa? (caso a 
resposta seja positiva) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
20) Quais são os maiores problemas que o senhor(a) vê hoje neste local onde mora? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
21) Se o senhor(a) pudesse mudar alguma coisa neste lugar o que mudaria? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
22) O senhor(a) acha que a Prefeitura está cuidando adequadamente deste lugar? Explique: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
23 Na sua opinião os condomínios de luxo e os moradores que vem apenas nos finais de 
semana ou férias trazem algum tipo de perturbação a este local? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
24) Na sua opinião qual é a receptividade dos moradores locais para com os moradores 
como o senhor(a) que não são fixos? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 
25) O senhor(a) gostaria que este local voltasse a ser como era no passado? (para os que 
tem + de 10 ano morando no local). Por que? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
26) Escolaridade: 

� 1. Fundamental incompleto (primário) 
� 2. Fundamental completo 
� 3. 5ª a 8ª série incompleto 
� 4. 5ª a 8ª série completo 
� 5. Médio incompleto (2ª grau) 
� 6. Médio completo 
� 7. Superior incompleto  
� 8. Superior completo 
� 9. Pós graduação 

 
27) Sexo: 

� 1. Feminino 
� 2. Masculino 

 
28) Tipo de ocupação atual: 

� 1. Empregado de indústria 
� 2. Trabalhador rural 
� 3. Autônomo 
� 4. Funcionário público 
� 5. Comerciante 
� 6. Profissiona l liberal : _________________________________________ 
� 7. Empregado Doméstico 
� 8. Caseiro 
� 9. Aposentado 
� 10. Empresário 
� 11. Desempregado 

 
29) Renda familiar: 

� 1. menos de 1 salário mínimo 
� 2. de 1 a 2 salários mínimos 
� 3. de 3 a 5 salários mínimos 
� 4. de 6 a 8 sa lários mínimos 
� 5. de 9 a 12 salários mínimos 
� 6. de 13 a 15 salários mínimos 
� 7. de 15 a 18 salários mínimos 
� 8. de 18 a 50 salários mínimos 
� 9. acima de 50 salários mínimos 
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ô t r i bú i çôes  que  the  são  con fe r i das  po l  Le l '

Pa ra ibuna ,  23  de ro  de  200C

B8i

DE CRE TÀ;

ÀRTrGo  -  F i cam os  ba i r ros  em segu Ìda

re fac ionados  dec Ìa rados  á reas  de  expansão  u rbana :  Campo

A"ao"ao ,  B ragança ,  I t apeva ,  Comérc io ,  Es t i va /  Esp i r r t o

Sun to ,  ô .u "u ,  Po r to ,  Va r jão ,  Te les  Ì  e  R ibe i rão  B ranco '

ÀRTTGO 2 '  -  Ls te  Dec re to  e Ì l t r a rá  em v igo r  t rã  da ta

o  -u '  PubJ  .  ão

LUTZ DE
ìì i p

e  pub l i cado  na
na  da ta  sup ra .

ZÀGÀ

Reg l  s t  rada

'cr+:Pi)''-
Mar ia  Eugên ia  Rosa Naves
Chefe  da  sec le ta r ia  do  Gab ine te

Secre ta r i a  da  P re fe i * .u ra

SER\Iì1C D9 l-.1Gi3l RL CivlL

0Â3 Pi  :  .  r  ' ' r , i i j i ; ì1r i  t )A iaDi

I ì e c . Ì , : '

M á r i o  E
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À1r5(oc

Dìspõe sobÌê a rêguÌarização de paÌcelanentos do

so lo  pa ra  f i ns  r . i ! banos  imp-Lê rLados  i  r reg tu  Ìê  rn  en te

no uunicípio de Pataibuna, êspècif icalnêntê nos

bairÌos do Cedro/ Espíaito Sanlo.

LUIZ Df SONZÀGÀ SÀÌ{TOS, Prêfêito Mììnicipaf de

Palaibuna, usando das atr ibuiÇôes que the são

conferidas por l ,ei,

FÀZ SÀBER, que a C'àmara êprovou e eLe sanciona e

Pronulga a seguinte l 'êi:

ÀRTÌGO L' - os paÌcelaÌnerìtos do solo para f ins

urbanôs, iÌnplantâdos e ocupados irregularmente no l{unicÍpio dê

Paraibìrna a!é 10 de outubro de 2003, nos baiÍro$ acima

descrítos, poderão sel: reqularlzados, desde que obedecrdos os

critérios f ixados nêsta Ì,êi,  na têgisfação EstâduaÌ e Federal '

naqu j  I o  quê  ío r  Pe rL inenLe .

Parágrafo Único - Às edif icaÇÕes e'guidas eÌn áreas

de p.eservação arròientaI, bem como as gue estj'verêm rrsub

luci ice". não seÌão objeto de regularização de que trata esta

Le i .

ÀRTr@ 2ô - En conformidade coln os lnsirumenios dê

XroÌít ica urbana, previstos no Estatuto da cidade, a presente

Lei passa a considerar os bairros objeto da requfarizáção como

ÁREÀs DE ESPECTÀÌ- rNÍERxssE socrÀL (ÀErslr destinadas a pÌanos

espêctf icos dê urbanlzação, cooforme plaíta ê l t temÕrial '

descrit ivo anexo.

ÀRTI@ 3Ò - sÔmente serão passíveis de

requÌârização os lotes coltr área igual ou superior a 80 metÌos

q-úad.tados, FreselvandÕ-5e. dêsta forma' a funÇão social da

Drooriedade e o dirêito de todos à cidadania'

ÀRÍI@ 4O

reguÌarizaçãor dêverão
Executivo' poÌ escrito,

- os moradorês

acompanhado dos

das áreas Passiveis de

requeÌinÌeíto ao Poder

segufn!es

RUÀ HUMÀÌTÀ. Ìf 20 . TELEFONE 39?4{O2O . CEC I 22óO.OOO . ?ÂRÀIBLTNA - ESIÀDO SÃO PÁULO



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA

I - comprovarìte de relda famiÌiar' que não Poderá

ìl l trapassar a O5 (cinco) salái ios minirnos;

II - cofìPlovante de temPo dê Posse;

IÏI  - DocÌrmentos pessoais do requerente;

Iv DocÌrmentos pessÔai5 das demais pessoas qìie

residen no imóve1;
v - Cert idão do cartór' io de Reglstro de IÍÌóveÍs'

dê que não Possui outro imóvef ,-

Parágtafo único - sem prejuizos dos documêntos

aciÍna, a Prefeitura poderá detèrmina! a avaliaÇão das

condições f inanceirâs do têguerente e dê suê famíl ia' por

inteÌmédio do Setor do BeEÌ-Estar social '  para constatar a

veracidadê do a1êgado.

ÀRTIGO 5. - À PrefeituÌa Ì{unicipal outorgaÌá aos

moradore6 das áreas regufarizadas, que pLeênchaln os requisÌtos

desta Lei, TÍtulo de Doação, o qual deverá seÍ levadÕ a

registro no cartório de Registio de Inóveis '

Parâgrâfo Único - As doações teÌão cono encargos

as seguilrtês exigências, que se não obsêrvados acarretarão a

nulidade do ato:
I - uso do imóveÌ para fiÍÌ residencial" ou íÌisto;

II  - Tempo de posse igual ou superio! a 10 (dez)

anos, coÌ{ÌPÌovadq Pelo ocupantet
IÍI  - o ocupantê não poderá al iênar o. i Ì0Ôve1 por

ÌÌI l  periodo de 05 (cinco) anos;

IV - ProÌb1ção de remembramento dos 1Ôtes' sâIvo

expressa Previsão lêgal.

ÀRÍr@ 5ô _ Em caso de mâis de um rêqueriÌnento

sobre o mêsmo Ìote, levalá se em conta o cadastraÌÌênto fêito

pelo Insti tuto dê TerÌas do Éstado de são Paulo'

ÀRfI@ ?ô _ EÉ rÌelrhÌma

de ÌrnÌ iÍÌóvef ao mesmo requerênt_ê '

hipótese serâ doado, mals

RUA HUMAITÂN"?O . TELEIONE ]974:OO2O. CEP I?260{O0. PÀRAIBUNA. ESTÂDO DE SÀO ÌAULO



Parágrafo Único - o Poder Executivo dêverâ no

prazo de 180 lcento e oit€nta) dias após a p!òl icação desta

Lei, entregar o titulo de doação confotmê AÌt' 5o da presêntê

ÀRTIG|O a" - As oespesas decorrenles da exêcuÇão

desta tei coÍ!êrão por cÔntê das dotações prôpÌias constantês

r ' o  o l : ea lnen to  v igen le ,  s ì rP 'e 'nen tadas  se  necessá t i o '

ÀRÍ rGo  9o  -  F . i ca  o  ExêcuL ivo  Mun ic ipà t '  âu to Ì i zêdo

a assinar convênios com entidades técnicas e juÌ: idicas' buscaÌl

recursos f inanceiros e parcerla junLo ao Governo Eederaf '

Esiadual, Ôrganìzação da6 Naçóes unidas para os Ãssentamentos

HurÌanos ê Banco MÌmalia1, paÌra efetiva execução de presenle

ÂRTr@ 10 -

pübÌicaÇão.

ÂRÍIGO 11

contrárÌo,
Paraibuna,

Esta Lei entra em Itigor na data dã sua

- Rêvogâm-se a6 disposições em

2003

PÌêfeito

Reqistrada e Publícada na sêcretaÌia

Paraibuna, l ìa data suPra '

/v'1.EââP'-/
I'Íaria Eugênia Rosa Naves

chefè da Sêcxetar ia do Gabineiê

da cãmaÌa Municipa.l
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tileÍo D
PREFEITURA MUNICIPAT DE PAP.AIBLNA

ê  . con Ì  Í à r  o  ponLo  Gt  desse  pon to  de Í IeLe
2OaI9t 4L. NE na distârìcia de 153,85
encontÌèr

Declara árêa de expansão uÌbana-

IUIZ DE GOÌ!ÏZÀGÀ SÀÌfIOS. Prefeito Municipal dê
Paraibuna, usando das atr ibuiçôes que Ìhe são
con fe r i das  po Ì  Le i ,

FÀz SÀBER, quê a câmara aprovou e efe €anclona ê
pÌ:omúlga a seguinte Lei:

ÀRTI@ 1" - Fica criâdâ área de expansão ulbana/
comprêendêndo gleba de terras situada no bailro do Espíri to
Santo, nêste úuôicipio, conforme descriÇão abaixo:

sit io ?edra Chatâ, focalizado no bairro do EsplÌ: i to
saÌrto, MuniciPio e CoÌÌÌaÌca dê Paraibuna, sPr cadâstÌâdo
no INCRÃ sob o no 6390790019439. Inicia-se no ponto no
00 Ì1as coordenadâs Ü.T.M Datum vêrt icaÌ I  Maregrafo
rÍìbituba sC, Datum hoÌizontal: côrrego ALegre MG N-
7 .4o5 .300 ,  164  e  E -0434 .935 ,900 ,  na  Í Ì a rgem d i l e l t a  da
estrâda municipaf dos PinheiÌos quê Ì iga a cidade de
ParaibuÌìa aos bairros dô Laieado e Va.jão. no sêntido
cidade bairro, na d-ivÌsa com a Propriedadê de gidnêi do

Rêgo F€Ìrgel, ê segue no sentido horário, co!ìfrontando com
a estrada rnunicipal, até o ponto P, coÍl  os lumos e
distâncias segnrintes: do ponto no 00 ao ponto np 01'
21 '30 '39 -sw  e  36 ,48  me t ros ;  do  Pon to  no  01  ao  pon to  n "

0LÃ ,  20 "32 'Lo -S?ü  e  53 r51  ne t ros i  do  Pon to  no  01À  ao
pon to  no  O1B,  0?007 'o l - sE  e  40 ,11  me t ros ;  do  pon to  n "
O1B ao  pon to  n "  02 ,  04 '22 '55 l sw  e  33 ,23  me t Ìos i  do
ponto no 02 ao ponto n" 03, 04ô38'06"SÌ'J e 38,42 ÌÂet:ros;
do  pon to  n '  03  âo  pon to  no  04 ,  40 "59 '57 "SW ê  35 ,45
met r ì s ;  do  pon to  n "  õ4  ao  pon to  P ,  16Ô52 '5A"sn  e  24 '86
metÌosi do pontô P deflete con rumo 81"35'25" NE na

distãncia de 1?,41 metros até êncontrar o ponto O; do
ponto O, deffete com r.\)mo 8'24'35" SE nâ distância dê
?,06 metros até encontlêr o ponto N; do ponto N, deflete
con rurno 35'5?'15-Slí na distância de 1?,48 metÌos êté
encontrar o ponto Ì(; do ponto M' deflete com Ìumo
3"19'1.4'svÍ Ì Ìê di 'stância dê 41'83 netros até enconlrâÌ o
ponto L; d.o ponto 1,, deflête com Ìu.Ìno 84o36'45" SE na
ãj.stância de 2i6,25 mel,ros âté encontrar o ponto K; dêsse
ponto deflete com rumo 23o9t 49'SE e sêgue na distância
de 124,2' l  metros até encontrar o ponto J; dêssê ponto
deflête 89ò39'7' NE e sêgue na distância de
66,06 metros até encontrâ! o Ponto l ;  desse ponto defÌete
com ÌÌÌno 0"20'53-NE ê sêgue na distância de 97'59 netÌos
até encont!ar o ponto H; dêsse ponto deffete coú rumo
69"40 '19 -N Ì {  e  €egue  na  d i s tânc ia  de  L13 ,16  Í Ì e t ros  a tè

com rumo

RUA HUMAT'IÁ. N" 20 TELEFoNE 39?+oo2o - cEe 122óo-oo0 - pÀRAÌBUNÂ - EsrÁDo

ros  a té



LEI N' 2235 15 DE DEZf,MTÌRO DE 2003.

o ponto D; desse ponto defÌete conÌ rÌrrÌo 20.01'02'. SE nz-
dj-stância de 158,30 metros até encontrar o ponto Ci dessê
ponLo  de f l e le  com rL rmo  14 .10 ,05 "SE na  d . i sLánc ia  de
361,20 ÌÌet:ros até encontrar o poÊto Bi desse ponto
de f . l e te  com rúmo 46 .02 ,2A"  SE  na  d i s tânc la  de  59 r?O
ÌrÌeEros até encontrar o ponto Àt desse ponto dêf1ete Com
Ì:uÍro 45'20'01"NE na ctÌstância de 60.00 metros até
encontÌar O ponto no 1?Â, co[fronlando do ponto P ao
ponto no 1?À corÌ área pertêncentê a luiz NorbêrCo
Collazzi Lourêiro,. do ponto no Ì7Ã deflete â dirêita e
seglÌe conì runo 33ô58'30" NW na distâncla de 108,94 metros
confrontando com a propriedade de ÀÌuizio eui. ino
Fonseqa, até encontrar o ponto no 18; do ponto no lg
deflete à díreita e segue aqoÌa confrontando coÌlÌ  a
propÌiedade de Eênêdito Peulo Êonseca até o poato n" 22
corn os ruÍìos ê distâncÍas sequintes: do ponto n" 1g ao
pon lo  no  19 ,  51 "36 '20 "NË e  157 ,00  Ì Ì e t ros ;  do  pon to  no  19
do  pon lo  n '  20 ,  38o23 'AA ' ,NW e  92 ,20  me l ros ;  ão  ponLo  nô
20  " r . . r  

pon lo  no  i j ,  2 i c25 ,Jo "NF  e  19ó .50  mer ;os , .  do
ponto no 21 ao ponto no 22, 63o43 /  15 "s8  ê  180 ,70
met ros t  do  pon to  n '22 ,  a ìe f fe te  à  d i re i t a  ê  sêc lue  aqo ra
conironEàndo com a propriedade de Hêrmãfty nrala aLé o
ponto na 25 junòo a una estlada nunj.cipal que Ì iga
Paraibuna ao bairro do Espírito Santo coÍì os rumos e
distâncias seguintês: do ponto nè 22 aô ponto no 23,
24035 '30 "5W e  122 ,95  me t ros ;  do  pon to  nÕ 23  ao  pon to  nô
24 ,  56ô27 '42 "5N e  71 ,02  ne t ros ,  do  poDto  n .  24  ao  Don to
^ "  25 ,  25 .10 ' 2? " t íEe  344 ,  I 6  meL ros t  do  pon to  no  25 ,
. ì F f l c t ô  i  . l i Ì ê : l r  ô  -  - ^ ; - - , . -  - . -  - l

confrontando coln a mesma até o ponto no 32 cotn os rumos e
distáncias seguintes: do pontô na 25 ao ponto no 26l
5? '0? ' {3 "SE e  7 ,84  me t ros ;  do  pon to  n "  26  ao  ponÈo  n "  27 l
4 8 o 0 3 ' 1 8 " S E  ê  b 2 . : 1 5  m ê f Ì ô q :  . r ^  h ^ h r - ^  n Õ  ? r  â ô
2A ,  41 "2 j , 40 '  SE  e  6? ,9?  m- t ros ;  do  pon to  no  28  ao  po r t o
n "  29 t  5A"24 '55 "58  e  14 ,86  nê t ros ;  do  pon to  nô  29  ao
pon to  nô  30 ,  62039 '15 "SE e  31 ,59  me t ros ;  do  Do í to  n "  30
ao  pon to  no  r1 ,  50 "13 '46 .SL  e  48 .23  Ì ne t Ì ôs i  ão  pon to  no
3 Ì  ão  pon lo  no  32 .  47o41 '18 . ,S8  e  53 ,  18  Ì Ì ì . e t ros r  do  pon to
' ì o  12 ,  de f l eLe  á  d i re i ! â  e  segue  ago ra  con f ron rêndo  co rn
a propriêdAde de Sidnei do Rego p.angêl até o ponto 00 coÌtÌ
os rumos e distâncias sêguintês: do ponto n" 32 ao ponto
n"  33 ,  37ô36 '14 "S t Í  e  267 ,74  me t ros ;  do  pon to  n "  33  ao
pon to  no  00 ,  62o55 '01 "S8  e  380 ,2L  ne t ros -  O  pe r ímê t ro
dêScrito engloba uma áÌêa dè 289.08O,99 m2 -

ÀR?IGO 2" - Às despesas
Le- co.rrerão por conra de verbès
vigente/ suFleÌnentadas, sê necessário,

decorÌêrÌtes da
pIóprias do

presente

RUÂ HUMÂrTÀ N" 20 - TALEFONE 39?4:00?0 CEp Ì2260-000-PAMIBLÌ!Â-ESTÁDO SÁO PAULO
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ÀRTIGO
sua pubÌicaçâo,

ÀRTIGO
contrário.

3" - Esta Lei entrará ê[Ì vigo! na data de

Revogam-se

Paraibuna, 15 de dêzembro dê 2003

sÀNTOS

d ispos i çÕes

1

da Prefeitura MunicipaÌRegistrada e Publicâda na Secrerarta
de PaÌalbuna.

-a \
-- - ^(Í'\d)lw
uarÌa guqênlâ Kosa Naves
Chefe da Secrêtaria do Gabinetê

tUI
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