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SUSTENTABILIDADE OU CRISE 
 

RESUMO 

 

Este trabalho analisa as conseqüências do processo de desenvolvimento e 

ocupação no Vale do Paraíba Paulista pelo interesse econômico e como tal 

ocupação alterou a disponibilidade de recursos hídricos, colocando em risco a 

sustentabilidade, isto é, a possibilidade de atendimento das demandas no presente e 

a garantia de atendimento para as futuras gerações. Para subsidiar nossa análise 

recorremos a dois planos de pesquisas: o primeiro sobre a ocupação do território, as 

transformações que se deram no tempo em decorrência da intencionalidade 

capitalista, com a apropriação dos recursos naturais e o desenvolvimento urbano 

regional, destacando o efeito da industrialização e da aglomeração sobre a 

qualidade dos recursos hídricos; e o segundo, especialmente sobre a presença da 

água em nossa Região a partir da condição primitiva, seu Ciclo Hidrológico regional, 

seus usos, sua importância para o abastecimento, a produção agrícola e a industrial 

e, finalmente, as alterações que lhe foram impostas no regime, na qualidade e na 

disponibilidade, com as conseqüências que tais resultados trarão para as demandas 

presentes e futuras, para a sustentabilidade da região. 

 

 

Palavras – Chaves: Vale do Paraíba Paulista, recursos hídricos, sustentabilidade, 

ocupação do território, intencionalidade capitalista, água, Ciclo Hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECONOMIC IMPACT IN PARAÍBA DO SUL HYDROGRAPHIC BASIN,  

IN SÃO PAULO STATE  SECTION,  

SUSTAINABILITY OR CRISIS 

 

 

Abstract 

 
This study analyzes the consequences of the development and  human occupation 

process of the São Paulo State section of Rio Paraíba do Sul valley, emphasizing the 

economic aspect. The occupation changed the availability of water resources, putting 

in high risk the sustainability of this region, i.e. the possibility to attend the present 

and future water demands. In order to subsidize this analysis, we focused the study 

on two relevant aspects, namely: The land occupation, including the transformations 

occurred in the last 150 years, due to economic cycles. The appropriation of the 

natural resources and the urban development are considered, specially the effects of 

industrialization and the increase of population density on the quality of water 

resources; The occurrence of water in this region, since the early times of 

occupation, considering the regional hydrologic cycle, the different uses of water, its’ 

importance for domestic, agricultural and industrial use. Furthermore we analyze the 

changes imposed to hydrologic cycle, the quality and availability of water and the 

consequences of these findings on the water availability for the present and future 

demands for the sustainability of the region. 

 

 

 

Keywords: Water resources, Sustainability, Land occupation, Economic interests, 

Hydrologic Cycle, Rio Paraíba do Sul Valley. 
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Introdução 

 

O Vale do Paraíba Paulista experimentou um processo de ocupação, 

principalmente a partir da entrada da monocultura do café, por volta de 1800 e que 

se intensificou progressivamente, com maior ênfase a partir de 1950 com o ciclo 

industrial metalúrgico. 

Tal processo decorrente da intencionalidade econômica se apropriou dos 

recursos naturais como base para seu desenvolvimento, tendo sido a Mata Atlântica 

e a água os elementos historicamente mais afetados pelo processo. 

Neste estudo procuramos inicialmente apresentar o processo histórico de 

ocupação, como forma de distinção da região e de debate sobre a responsabilidade 

do interesse capitalista sobre a ocupação. Mas o plano principal do tratado destaca 

a presença da água na região, seus usos, sua importância e a degradação. Que a 

apropriação esteve sempre reservada prioritariamente ao processo produtivo, 

ficando a população e os trabalhadores em segundo plano, com enormes 

contingentes alijados de seus benefícios para a saúde, o lazer e as necessidades 

básicas, durante séculos de ocupação. Que os serviços de tratamento e distribuição 

de água são bastante recentes e ainda hoje incompletos e que resta muito por se 

fazer em termos de afastamento e tratamento de esgotos. 

Desde a época do Brasil império, não se priorizou a distribuição de água, 

nem o tratamento de esgotos para a população. Mas as elites e os processos 

produtivos de exportação nunca ficaram carentes dos recursos hídricos. 

O Ciclo do Café no Vale do Paraíba é um dos exemplos mais significativos e 

incontestáveis da apropriação da água como recurso para a satisfação da economia 

exportadora. 

A implantação da cafeicultura exigiu amplo desmatamento, que alterou as 

condições naturais do Ciclo Hidrológico, interferiu no regime das águas da bacia e 

consumiu muita água para a sua produção agrícola. Podemos afirmar que a água, 

como bem fundamental da vida da região e principalmente para a população, foi 

usada no Ciclo do Café como bem de produção para a exportação em forma de 

grãos de café. 
O plantio do café devastou os domínios ocidentais do vale do rio Paraíba do Sul, que Saint-

Hilaire havia declarado como o mais singular e diverso que havia descoberto em todo o Sul e 

Sudeste do Brasil. (DEAN, 1998). 
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Tal situação se agrava com o processo industrial, quando a economia se 

apropria definitivamente dos recursos naturais, do clima e especialmente dos 

recursos hídricos para a satisfação do seu resultado econômico. 

Todos os processos produtivos industriais, agropecuários e agroindustriais 

dependem fundamentalmente, por via direta ou indireta, da água. 

A água entra diretamente nos processos de produção agrícola (irrigação) e 

pecuária (dessedentação). Mas é nos processos industriais que a demanda por 

água se mostra mais diversificada e, por fim, aparece como fator de lucratividade. 

Usa-se a região abundante em recursos hídricos para a produção de bens sensíveis 

e dependentes de água para comercializar em outras regiões ou países pobres em 

água. É um procedimento de criar dependência crescente por água nos processos 

de exportação. É como exportar água. 

Grande parte das indústrias regionais se apropria da água como catalisadora 

ou diretamente como insumo em procedimentos produtivos, para refrigeração, ou 

lavagem ou muitos outros. 

Um dos exemplos da região é o da indústria cervejeira que se apropria da 

água como componente direto de seu produto. Mais de 90% da cerveja, hoje 

produzida, é água extraída do Rio Paraíba. 

A agroindústria de papel e celulose vem concorrendo, a partir da década de 

1970, fortemente na matriz de demanda por água. O eucalipto, principal elemento no 

processo produtivo de papel e celulose, é especialmente dependente de água tanto 

para seu crescimento quanto para seu processamento industrial. A indústria de 

transformação da madeira em celulose utiliza bastante água. O papel, produzido a 

partir da apropriação de grande volume de água, vai para onde? Enriquecer qual 

setor? Qual passivo fica de retorno para a região? 

As terras da Região Sudeste do Brasil e do Vale do Paraíba Paulista em 

particular têm grande potencial para a produção do eucalipto, justamente pela 

qualidade do solo, se comparado aos solos de cerrado ou do nordeste, por exemplo, 

as condições de clima e oferta de água. Quem é o dono da água? 

Nos últimos séculos de ocupação do Vale pelos europeus, a floresta foi 

quase que completamente removida, alterando o Ciclo Hidrológico, reduzindo a 

oferta de água. Por outro lado, a incorporação do território na rede do interesse 
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capitalista vem promovendo, contraditória e progressivamente, a queda da qualidade 

dos recursos hídricos e o aumento da demanda por água. 

A ocupação do Vale do Paraíba Paulista trouxe, e continua trazendo, 

transformações ambientais que, resguardadas as proporções, se assemelha e 

contribui com o processo de transformações globais amplamente debatidas nos 

círculos da comunidade científica e entre organizações não-governamentais, assim 

como dentro de organismos oficiais, na atualidade. Tais transformações foram 

acarretadas por invasão e domínio do interesse capitalista, com o beneplácito do 

Estado. 

São três os aspectos principais das transformações ambientais globais 

referidas: mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio e perda da 

biodiversidade, com especificidades locais (no plano regional) que ameaçam a 

sustentabilidade, ou a capacidade da região em atender as demandas por recursos 

naturais no presente e garantir o atendimento das gerações futuras, especialmente 

devido à escassez do elemento água, hoje já alarmante. 

Tais efeitos globais são resultados de ações localizadas, mas concorrentes 

por todo o planeta, de desmatamento (ou remoção de cobertura vegetal), 

monocultura, extrativismo em larga escala, transformação das estruturas físico-

químicas e biológicas dos ecossistemas naturais, substituição de espécies nativas 

por exóticas (como ocorreu no caso da introdução do café, do gado leiteiro, de 

pastagens exóticas e mais recentemente do eucalipto) e, finalmente, o processo de 

industrialização com seus efeitos altamente concentradores de mão-de-obra, renda, 

urbanização e poluição ambiental, notadamente a queima de combustíveis fósseis. 

O fator histórico é absolutamente relevante para a análise que nos 

propusemos realizar, pois é com ele que se consegue distinguir o Vale do Paraíba 

Paulista e entender a seqüência e as conseqüências cumulativas de um período 

sobre outro, conferindo responsabilidade do processo ao interesse capitalista. 

 
Primeiro, a nova ciência das formas espaciais começa com a certeza de que tanto as 

relações espaciais quanto as temporais são intrínsecas a todo aspecto da organização 

social. (GOTTDIENER, 1997). 

 

Analisamos o entrelaçamento dos diversos interesses capitalistas e as 

transformações que eles operam na estrutura da sociedade, no espaço e no tempo. 
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O Vale sofreu fluxos de capital e mão-de-obra entre os municípios, que montaram e 

desmontaram estruturas físicas e culturais da sociedade e provocaram forte 

hierarquização sócio-econômica entre os municípios e tal hierarquização produziu 

campo fértil para a dominação do território e dos recursos naturais, notadamente dos 

hídricos. 

Não se busca, aqui, apresentar uma cronologia pura e simples dos fatos 

históricos que conduziram à condição atual, mas propor uma avaliação crítica do 

processo de ocupação, interpondo os fatos às questões naturais e culturais e a 

interferência de diversos modos de produção que determinaram, esses sim, as 

relações sociais, a definição do espaço e a tendência ao esgotamento dos recursos. 

Poderíamos dizer que a paisagem original do Vale do Paraíba, associada às 

diferentes fases do fator produtivo capitalista e às relações institucionais, ideológicas 

e culturais, no tempo, determinaram o espaço atual e suas conseqüências sobre o 

ambiente e seus recursos. 

 

 Portanto, toda forma social (o espaço) pode ser compreendida a partir da articulação 

histórica de vários modos de produção, não como atividade produtiva, mas como matriz de 

combinações entre instâncias: econômica, político-institucional e ideológico-cultural. 

(CASTELLS, 1983). 

 

Não basta, portanto, apenas visualizar a história e a estrutura, mas 

compreender o espaço resultante do ponto de vista dialético da acumulação 

capitalista, do conflito de classes e da reprodução da força de trabalho numa base 

de recursos naturais, e os procedimentos de apropriação das riquezas para o 

benefício da sua reprodução. 

Na seqüência da análise histórica, vamos tratar do processo de 

industrialização no Vale, as transformações sócio-econômicas impostas à região e 

os efeitos recentes da globalização sobre a economia – no nosso caso aqui vista 

como apropriação dos nossos recursos hídricos a serviço da reprodução capitalista 

global – e os espaços urbanos, ressaltando a ação do Estado como indutor, quando 

direciona seus mecanismos e seus aparelhos de estado para potencializar a 

acumulação capitalista. 
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... o Estado vai direcionar a potência do seu poder de coerção extra-econômica (processo 

bem estudado já por Celso Furtado, Caio Prado e outros economistas e historiadores), vai 

tentar mudar o padrão da acumulação, em outras palavras, vai fazer a famosa transposição 

de excedentes de uns grupos sociais para outros, penalizando a produção agroexportadora e 

direcionando os seus mecanismos e os seus aparelhos de Estado para potenciar a 

acumulação industrial, com todos os mecanismos já conhecidos e descritos na historiografia 

brasileira. (OLIVEIRA, 1982). 

 

Como trataremos das transformações do espaço do Vale do Paraíba Paulista 

em decorrência de sua ocupação temporal, não poderíamos deixar de abordar 

ilustrativamente, no decorrer do texto, as conseqüências sociais de tal ocupação. 

 
 ... não há teoria do espaço que não seja parte integrante de uma teoria social geral, mesmo 

implícita. (CASTELLS, 1983). 

 

Fique claro que aqui não se pretende desenvolver nenhuma teoria social, mas 

valer-se, em parte, dela, para compor o conjunto dos ciclos econômicos que levaram 

o Vale do Paraíba Paulista às condições atuais de baixa reserva de elementos 

naturais e de cada vez maior fragilidade da dinâmica hídrica. 

Este trabalho interessa aos que buscam estudar a região, em geral, mas 

especialmente ao planejador que busca transformar a vida urbana e rural dos 

municípios do Vale, com a intenção de conduzir à melhoria da qualidade de vida 

local e global. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2008): 

 
Entende-se por qualidade de vida, QV, a percepção do indivíduo tanto de sua posição na 

vida, no contexto da cultura e nos sistemas de valores nos quais se insere, como em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um amplo conceito de 

classificação, afetado de modo complexo pela saúde física do indivíduo, pelo seu estado 

psicológico, por suas relações sociais, por seu nível de independência e pelas suas relações 

com as características mais relevantes do seu meio ambiente. (WHOQOL, 2008). 
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1 Hipótese  

 

Supõe-se que em decorrência da ocupação do território regional, para o 

atendimento de um modelo econômico, os recursos naturais foram drenados 

numa dada aceleração e que chegamos, na atualidade, com baixa capacidade 

de manter o desenvolvimento com sustentabilidade, considerando a 

diminuição da oferta de chuva e o aumento da demanda por água, isto é, mais 

especificamente, haverá um momento em que a exaustão dos recursos naturais 

provocará um colapso no sistema, por alguma via e a via escolhida para debater tal 

afirmação é o elemento água. Em outras palavras, até quando a continuidade desse 

modelo econômico permitirá o uso indiscriminado do elemento água e até quando 

ele suportará sem esgotamento das disponibilidades? 

 

1.1 Objetivo geral 

 
Analisar como o modelo de desenvolvimento econômico imposto à região 

alterou o ciclo hidrológico, alterou a qualidade da água, vem diminuindo a sua 

disponibilidade e, contraditoriamente, aumentando a demanda.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 
1. Desenvolver abordagem crítica do processo histórico de ocupação do 

território que determinou as condições de pré-exaustão dos recursos 

naturais, mormente dos recursos hídricos. 

2. Demonstrar que o modelo dominante provocou segregação residencial, 

disparidades de qualidade de vida, ruptura com o processo natural, 

desequilíbrio no uso dos recursos naturais e impacto sobre o ciclo 

hidrológico. 

3. Avaliar os aspectos do desequilíbrio sócio-urbano e suas 

conseqüências sobre o espaço e o meio ambiente em geral. 

4. Analisar o processo de regionalização, decorrente de interferências do 

Estado ao interesse do capital, que provocou desequilíbrios no uso e 

ocupação do solo e concentração do uso de recursos naturais ao 

interesse do capital.  
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5. Analisar a influência da concentração produtiva e da aglomeração 

como fatores de poluição hídrica e alteração substancial do ciclo 

hidrológico e que podem comprometer a sustentabilidade. 
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2 Considerações teóricas 
 

Desenvolvemos aqui uma breve abordagem do processo de ocupação 

antrópica que se deu no Vale do Paraíba Paulista desde a entrada das primeiras 

bandeiras, os primeiros povoados, que se deram por interesse da Corte Portuguesa, 

a economia calcada em métodos rudimentares de subsistência, a entrada do Ciclo 

do Café, sua decadência, a reversão para a pecuária e um ciclo de culturas mais 

diversificadas, como as de cana, milho, feijão e arroz, o início da industrialização de 

bens de consumo, implantada principalmente por imigrantes europeus, o processo 

mais recente de industrialização já de bens de produção, fortemente urbanizadora, a 

globalização como processo de subordinação total dos recursos naturais ao 

interesse da economia capitalista e a mais recente, a agroindústria do eucalipto. 

Paralelamente, buscou-se chamar a atenção para as transformações da paisagem, a 

progressividade das transformações urbanas e a apropriação e degradação dos 

recursos naturais, já destacando especial atenção aos recursos hídricos, como 

introdução e encaminhamento para o debate sobre água. 

 

2.1 Conceituação técnica do processo de ocupação 

 

O período de ocupação para subsistência, que Milton Santos (1993) chama 

de pré-técnico ou meio natural, quando se refere àquele período da ocupação do 

território nacional no qual não se dispunham de instrumentos nem técnicas que 

pudessem acelerar a apropriação dos recursos, aqui no Vale não chegou a provocar 

grandes transformações na paisagem nem nas condições naturais originais. 

Pode-se afirmar que até 1800, considerando o período de ocupação dos 

indígenas, a Mata Atlântica foi afetada, mas sem perder sua capacidade de auto 

reconstituição – como disse Warrean Dean (1998), “... suas técnicas de subsistência 

eram muito menos perturbadoras que as dos invasores”. – pois as ações não 

passavam de supressão de manchas, com o uso do fogo ou, mais tarde, já com a 

entrada do homem branco, com o uso do machado, mas para a agricultura de 

subsistência e a formação de pequenas vilas.  

No período subseqüente, introdução do café no Vale do Paraíba Paulista, 

como elemento de contribuição para a acumulação capitalista e que teve o seu 

apogeu entre 1800 a 1890, ocorreu já o início da remoção quase total da Mata 
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Atlântica. O café invadiu áreas antes florestadas, promoveu novos e profundos 

desmatamentos, o que trouxe como conseqüência erosão do solo, assoreamento de 

corpos d’água, desarranjo dos ventos, redução da evapotranspiração e por isso 

mesmo alteração no regime de vapor e chuva e redução do tempo de residência 

hídrica. A cultura cafeeira invadiu áreas de nascentes, de várzeas e grotas. 

Provocou uma certa alteração no Ciclo Hidrológico. Tanto assim que, em 

decorrência da queda da qualidade do solo – por conta da quebra da capacidade 

natural do ecossistema – sobreveio a queda de produtividade da cultura cafeeira e 

seu abandono gradativo.  

Plantações de café mantêm com o solo condições muito próximas que as 

promovidas pelo eucalipto. Roubam nutrientes numa velocidade acima da 

capacidade de reposição natural do nosso solo – efeito da monocultora, por um lado 

e do gigantismo da produção, por outro – aumentam a velocidade do escoamento 

superficial, comparativamente à floresta nativa, e consomem entre 800 e 1200 litros 

de água durante um ano (OLERIANO, 2007). A diferença é que, nos dias de hoje, a 

cultura do eucalipto recebe tratamento tecnológico muito mais avançado do que era 

possível com a cultura do café. Há tecnologia genética que produz os transgênicos, 

mais resistentes a pragas e clima, e o uso de fertilizantes, que não havia. 

Esse período, 1800 a 1890, pode ser associado ao que Milton Santos (1993) 

chama de meio técnico, onde já se pode verificar a implantação de uma dada infra-

estrutura capaz de alterar substancialmente o meio. 

O período industrial no Vale do Paraíba Paulista pode ser analisado, neste 

caso, em duas fases mais importantes, a de 1900 até 1950 e a de 1950 a 2000. 

Até 1950 instalam-se indústrias do ramo de bens de consumo, tais como do 

ramo têxtil, cerâmico e alimentício básico, com baixo poder de impacto ambiental. A 

infra-estrutura não requer grandes demandas energéticas, não requer grandes 

mobilizações de mão-de-obra operária e, portanto, não exige impacto por alojamento 

residencial. Pequenas hidrelétricas instaladas ou existentes em vários municípios da 

região suprem a demanda, num ritmo de consumo de baixa aceleração. Nessas 

condições, pode-se dizer que é relativamente baixa a produção de resíduo industrial, 

de resíduo doméstico e baixo impacto sobre a base ambiental, no sentido de que a 

reversão do quadro poderia ser feita com pouco recurso, muito embora tenhamos 

que admitir que os efluentes, tanto residenciais quanto industriais não eram tratados.  

O risco fica muito mais por conta de doenças veiculadas por esgotos domésticos, 
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que por grandes riscos químicos ou traumas irreversíveis. A baixa produção de 

alojamento residencial não impacta as áreas de proteção permanente nem áreas de 

risco, de forma decisiva. 

A partir de 1950, no que se convencionou chamar aqui de 2ª fase, o quadro 

muda radicalmente, o forte incremento industrial vem exigir um investimento pesado 

e progressivo em infra-estrutura, energia e alojamento residencial – técnico científico 

informacional (SANTOS, 1993). 

Instalam-se as chamadas indústrias de bens de produção, várias 

multinacionais e as estatais como base para as multinacionais. Indústrias químicas, 

metalúrgicas e de petróleo e complementarmente, a globalização, com toda a sua 

indução mercantilista. 

A partir de então cresce a produção de resíduos industriais e residenciais, o 

Estado se obriga a incrementar a disponibilidade energética, que tem a ver com 

alteração de regime hídrico. Os alojamentos residenciais invadem áreas de proteção 

e de risco, que provocam sérias alterações nos corpos d’água; aumenta a erosão e o 

assoreamento de córregos e rios; aumenta a poluição atmosférica, o que resulta em 

alteração da qualidade da água da chuva, no contato vapor x poluição atmosférica. 

Com o forte incremento na produção de alojamentos residenciais, aliados à 

tendência crescente de exportação para a capital do Estado, a extração de areia 

impôs forte alteração no canal do Rio Paraíba, na várzea e em seus principais 

tributários.  

A construção de três barragens (Santa Branca, Paraibuna e Igaratá), com 

relativamente baixa produção de energia teve o cunho de controlar a vazão para 

evitar enchentes em zonas habitadas em Áreas de Preservação Permanente (APP) 

e, complementarmente, aumentar o fluxo em tempos de seca. Tal procedimento 

provocou a suspensão de um fenômeno até então natural, o transbordamento do Rio 

Paraíba para as várzeas, nas cheias. A suspensão da recarga desses aqüíferos 

sazonais vem provocando o sistemático enxugamento das várzeas, a redução de 

sua biodiversidade, o rebaixamento do lençol freático e, conseqüentemente, o 

desaparecimento de muitas nascentes. 

O forte incremento industrial provocou sistemática migração para a sub-região 

da Calha do Vale, provocando uma urbanização concentrada, impacto crescente e 

cumulativo de diversas conseqüências. 
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O que 2,15 milhões de habitantes significam hoje para a região, em termos de 

impacto hidrológico? 

Por fim, a invasão da silvicultura, a agroindústria do eucalipto, o processo da 

produção de celulose como um todo, aduziu certa alteração no ciclo hidrológico 

(considerável quantidade de água da bacia fica reservada para o consumo das 

florestas plantadas), que associados aos anteriormente citados, poderá vir a ampliar 

procedimentos não sustentáveis. Alie-se a isso a perspectiva da presença de 2,15 

milhões de habitantes. O que significam essas questões para a região, em termos de 

impacto hidrológico? 

 

2.2 O processo histórico 

 

Pode-se, assim, perceber em seu processo histórico que o desenvolvimento 

do Vale do Paraíba foi e é facilitado por dois fatores principais: sua característica 

geográfica e geológica e sua posição geopolítica – como eixo de ligação entre São 

Paulo e Rio de Janeiro. 

O Vale no ano do descobrimento do Brasil tinha sua paisagem com mais de 

80% coberta de florestas, como se pode avaliar pela Figura 2.1, o que nos induz a 

considerar que a quantidade de água residente, presente no ambiente referido, era 

muito maior que a atual, Cicco et al (2007). Havia transbordamento das águas do 

Rio Paraíba e seus afluentes, por ocasião do período das cheias, ocasionando 

alagamento das extensas várzeas e que atuavam como recarga de aqüíferos. Tal 

situação hoje já não se verifica, o que vem provocando rebaixamento do lençol 

freático. 

No início da história da ocupação, formou-se uma rede de pequenos 

povoados, com influência oscilante entre ora São Paulo, ora Rio de Janeiro. A 

princípio determinada pela influência da São Paulo antiga, quando exploradores 

bandeirantes criaram pequenos povoados, linearmente nas margens do Rio Paraíba. 

Numa segunda fase, voltando-se a influência para o Rio de Janeiro, em decorrência 

do período da entrada do café vindo a partir da Baixada Fluminense e a estrada de 

ferro que veio por determinação do Imperador D. Pedro II, para atender a 

cafeicultura. A partir de então toda uma influência da corte.  
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A rápida expansão da área ocupada por neo-europeus nos anos de 1600 sugere uma 

dilapidação impiedosa de recursos florestais. Os paulistas (isto é os habitantes de São Paulo) 

e seus dependentes e escravos talvez totalizassem 15 mil indivíduos em 1650. Seus 

assentamentos se estendiam por 250 quilômetros ao longo dos vales dos rios Tietê e Paraíba 

do Sul. (DEAN, 1998). 

 

... a região do Vale do Paraíba, que se tornou o grande núcleo produtor de café até 1865 pelo 

menos, seja tributário tanto do Rio quanto de São Paulo, o escoamento de sua produção se 

dava primordialmente pela primeira das duas cidades, o que era compreensível, já que o Rio 

era grande porto de exportação... (SINGER, 1968) 

 

Para depois, mais tarde, na fase da industrialização, voltar a ser tributária de 
São Paulo. 

 
 O Bairro do Embaú, no município de Cachoeira Paulista, é o mais antigo povoado destas 

paragens. Foi Braz Cubas, o fundador de Santos, o primeiro homem branco que pisou 

terras do Embaú, no ano de 1560, a procura de uma passagem, através da Serra da 

Mantiqueira, para as Minas Gerais. O Embaú foi uma das portas para o ouro mineiro. Se 

bem que não se conheçam documentos sobre este fato, o certo é que alguns historiadores 

admitem essa assertiva. O Embaú foi o primeiro local onde aventureiros e bandeirantes 

pousavam, antes de subirem a Serra. Mais tarde vieram outros locais de pouso, com 

conglomerados humanos, como Taubaté, Guaratinguetá e Lorena. (MIRANDA ALVES, 

1963). 

 

Como decorrência do Ciclo do Café e da circulação de tropas de burros entre 

Minas Gerais e o Litoral Norte, surgiram inúmeros outros aglomerados, que 

acabaram por ocupar todo o território do Vale de forma mais ou menos homogênea 

em termos de produção, demografia e cultura. Como disse Monteiro Lobato: “Somos 

uma família com presunção de cidade..”.. Nossas cidades passaram a fazer parte de 

uma rede de produção e armazenamento de café para a exportação, seguindo a 

tendência da época do Brasil Colônia (e que acabou se estendendo para o Brasil 

Império e o Brasil República), de uma economia dependente do processo de 

industrialização que então se iniciava na Europa. A partir da ruptura com o estado 

colonial, surgiu o capitalismo no Brasil e com ele o fenômeno urbano. 

 
O capitalismo urbano conseguiu dinamizar o excedente cafeeiro que a lavoura não foi capaz. 

Houve profunda mudança sócio-urbana e o crescimento das cidades. (SINGER, 1968). 
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 A implantação da Rede Ferroviária Federal (Estrada de Ferro D. Pedro II, 

inaugurada em 1877 e que ligou o Vale à Corte e trouxe luxo e a arquitetura dos 

grandes casarões coloniais) e, tempos depois, a construção da Via Dutra, 

reforçaram a tendência de fortalecimento destacado das cidades da Calha 1 

anteriormente já beneficiadas pela definição natural do Rio Paraíba como eixo de 

navegação comercial. 

 
 ...(1850) A liberação de capitais resultante do fim da importação de escravos deu origem a 

uma intensa atividade de negócios e de especulação para as condições da época. Surgiram 

bancos, indústrias, empresas de navegação a vapor etc... Por volta de 1850 a economia 

cafeeira do Vale do Paraíba chegou ao auge. O problema do transporte foi em grande 

parte solucionado com a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, mai s tarde 

denominada Central do Brasil. A construção começou em 1855, sendo inaugurados, ao 

longo dos anos, trechos sucessivos da linha que chegou a Cachoeira, em território paulista, 

somente em 1875. Posteriormente, uma empresa organizada em São Paulo faria a união 

entre Cachoeira e a capital da província, completando assim a ligação entre o Rio de Janeiro 

e São Paulo. (BORIS, 2001). 

 

A busca por riquezas, o ciclo cafeeiro e a implantação da estrada de ferro 

foram razões fundamentais para a definição da ocupação espacial do Vale, que 

tinha Taubaté, até o início da década de 1950, como a principal e maior cidade da 

região. Foi de Taubaté que partiram migrantes para o surgimento de inúmeras outras 

cidades da região (esses em busca de terras agricultáveis) e do Sul de Minas (esses 

últimos em busca do ouro). 

A partir do início do Ciclo Industrial, a tendência de predomínio passou a ser 

de São José dos Campos, que acabou por definir-se como a cidade econômica e 

politicamente mais importante da região.  

 Grandes indústrias ocuparam áreas importantes ao longo da Via Dutra, 

criando áreas de influência no seu entorno, que catalisaram o surgimento de 

inúmeras pequenas indústrias fornecedoras de peças e sub-produtos. Os setores de 

serviços e o crescimento das áreas urbanas habitacionais se formaram no entorno 

dos aglomerados industriais, espremendo-se nos seus interstícios. 

As pequenas cidades, cuja base de produção era agropecuária, perderam 

mão-de-obra trabalhadora para as cidades industrialmente mais importantes. São 

                                                 
1 Cidades que estão às margens do corpo principal do Rio Paraíba 
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José dos Campos, Taubaté e Jacareí, principalmente, sofreram um processo intenso 

de urbanização, alteradas pelo incremento extraordinário da industrialização. 

Característica inerente ao capitalismo industrial, aglomeração e formação de 

exércitos de excedentes de trabalhadores, grandes loteamentos foram surgindo em 

áreas cada vez mais distantes dos centros, e ocupações clandestinas e favelas 

foram se instalando em áreas de risco, criando sérios problemas ambientais e 

administrativos para os municípios. 

Como a definição desse viés econômico foi quase sempre exógena, as 

cidades foram como que invadidas e obrigadas a adaptar soluções para problemas 

que se acumulavam. Predominou a ausência de planejamento, que, onde houve, foi 

a reboque do desenvolvimento, nunca o precedeu. As cidades não tiveram tempo de 

planejar seus espaços urbanos. O Estado e o capital investidor lhes impuseram tal 

circunstância, planejando-se apenas em proveito do interesse econômico. Somente 

nas últimas décadas do séc. XX é que começaram a surgir as primeiras 

preocupações com o planejamento urbano e territorial.  

A ocupação se deu pela exploração desmedida dos recursos naturais nos 

diversos períodos históricos, em proveito do capital, isto é, a capitalização dos 

espaços e dos bens naturais. 

Observar no quadro da Figura 2.1 que o Vale do Paraíba Paulista 

acompanhou a tendência de desmatamento ocorrida no Estado de São Paulo, que 

era de cerca de 82% para atuais 3%. 
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Figura 2.1: Desmatamento florestal no Estado de São Paulo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fonte: Instituto Florestal, (2005). 

 
 

2.3 O espaço regional: quem produz o espaço? 

 

Ficou clara, no item anterior, a decisiva influência do interesse econômico na 

definição dos espaços de moradia e convivência da população. O fato conhecido 

pela história oficial como “descobrimento” do Brasil se deu a partir dos interesses de 

Portugal tanto na exploração econômica, que mais tarde, financiada pela então 
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poderosa Companhia das Índias Orientais – criada pelos ingleses em 1600 – em 

busca de especiarias e metais preciosos que comercializar na Europa como pela 

necessidade de tomada de posse e domínio das terras de sua propriedade 

acordadas com o tratado de Tordesilhas, afim de não ver possíveis riquezas aí 

existentes quedar em mãos outras que não a Coroa Portuguesa. 

Com a chegada do homem branco no Vale do Paraíba Paulista, foi 

constatada a ausência de riquezas minerais – ouro e pedras preciosas – o que 

promoveu um certo abandono inicial da região, com os interesses se voltando para 

as minas das Gerais. O pau-brasil não era nativo desta região e a exploração de 

madeira na época ficava muito distante das regiões portuárias. 

Foi nessa fase que restou para o Vale a economia de subsistência, de 

fraquíssima operacionalidade urbana, algumas pequenas propriedades de pouca 

cultura e minúsculas vilas para pouso dos viajantes. Baixo interesse econômico, 

baixa ocupação. 

Esse abandono concorreu para preservar a Mata Atlântica do Vale do Paraíba 

Paulista naquele período que antecedeu à entrada do café. 

Mesmo a eventual presença de garimpos não era relevante para afetar a 

floresta. 

 
A ilegalidade do garimpo e seu caráter extremamente itinerante sugerem que esses 

vasculhadores não afetavam muito a floresta, mesmo que sua população itinerante pudesse 

ter sido tão densamente concentrada quanto a dos caçadores-coletores. Os garimpeiros 

cuidavam de evitar patrulhas ou eventuais competidores, que investigariam a fumaça das 

fogueiras. (DEAN, 1998). 

 

Os interesses expansionistas e de dominação como grande potência 

rivalizando com Napoleão, impulsionou a Inglaterra em negociar com o Brasil 

selando um acordo político com Portugal, que previa a transferência da dívida 

externa da Coroa portuguesa com a Inglaterra para o Brasil, no processo de 

negociação de nossa relativa “Independência”. A Inglaterra já desgastada com crises 

nas outras suas colônias, preferia o Brasil “independente”, sem o ônus de mantê-lo 

como colônia, mas manietado economicamente. Na trilha dessa dominação, deu-se 

a entrada do conhecido Ciclo do Café, que promoveu a primeira grande 

transformação na paisagem valeparaibana. O desflorestamento, a consolidação e 



 

 

17 

florescimento de novas e mais bem estruturadas vilas, a definição de vias de acesso, 

a incorporação de uma arquitetura mais requintada, e até a chegada de uma estrada 

de ferro. Esta última já patrocinada pelo governo imperial nacional, com forte 

influência do já citado interesse inglês. A decisiva intencionalidade econômica 

produzindo o espaço para a cultura do “ouro verde”.  

É claro que a morfologia do território favoreceu tal interesse. Se antes não 

havia riquezas minerais que provocar interesse, retirar madeira e em seu lugar por o 

café, passou a ser então, dadas as condições territoriais já mencionadas, o clima 

generoso e abundante em chuvas e o solo virgem, enriquecido pelas condições 

originais da floresta primitiva, o passo decisivo para a ocupação do território com o 

objetivo de acumulação capitalista por uma elite articulada, com investimentos 

mínimos em mão de obra, com a utilização de braços escravos na monocultura 

cafeeira. 

O Estado distribui terras para algumas famílias mais poderosas (sesmarias), 

controla o espaço, investe em infra-estrutura para a reprodução do capital no café, a 

Estrada de Ferro D. Pedro II, atrela a economia ao mercado externo, comércio com 

a Inglaterra. 

No período do Brasil Colônia, e que depois se estendeu para o período do 

Império, a mão de obra era cativa e vivia, em sua grande maioria nas fazendas, 

trabalhando na produção agrícola, em manufaturados para seu próprio uso e em 

produtos de subsistência. O País não criou lastro para assegurar o surgimento de 

um capitalismo próprio, pois manteve as mesmas bases produtivas coloniais 

apoiadas na escravidão, nas relações políticas servis e nas mesmas relações de 

exportação de café e minérios. Os trabalhadores continuaram vinculados à elite 

agrária, eram escravos cativos e dependentes de seus senhores em tudo. Tal 

sistema servil impediu a formação do mercado de trabalho e, portanto, a 

diversificação de produção. Na verdade o controle autárquico embotou a divisão 

social de trabalho, impedindo o surgimento de novas atividades, cujo centro natural 

seria a cidade. 

Induzidos pelo interesse inglês, o País promove a abolição negociada da 

escravatura, amplia o mercado interno, relega a grande massa de desempregados à 

própria sorte e passa a controlar a relação capital-trabalho. 

A massa de trabalhadores alforriada e desempregada, sem condições para 

comprar terras, sem as menores condições de subsistência, vai para as cidades em 
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busca de emprego e amontoa-se em cortiços, becos e sub-habitações, vende sua 

força de trabalho ao sistema capitalista e entra no mercado consumidor. 

O Estado atrai trabalhadores braçais da Europa. As condições de urbanização 

e a mão de obra barata propiciam o surgimento da fase de industrialização de bens 

de consumo e uma nova reprodução do capital e do espaço. Surgem os primeiros 

cortiços e o espaço urbano passa a servir à intencionalidade econômica para a sua 

reprodução. 

Articulam-se dessa forma, para atender e reproduzir o que lhes é próprio: a 

cidade, o Estado, o centro administrativo, o capital, o centro comercial, a indústria, 

as boas moradias, a classe média, os trabalhadores, os desempregados, os cortiços 

e a periferia. 

O capital se reproduz no urbano. O Estado amplia as vias de acesso ao 

capital. O Vale era palco plano, rico em água, pronto para ligar Rio de Janeiro e São 

Paulo, bom para morar. Vêm as indústrias de bens de produção. 

As grandes multinacionais ganham terras do Estado para se instalar – A 

General Motors, a Johnson & Johnson, a Kodak, a Phillips e várias outras. As 

condições de território se apresentam mais uma vez favoráveis, terras planas 

beirando a Rodovia Dutra. O Estado investe em disponibilidade de energia, com a 

Linha de Alta Tensão. As cidades incham com mais trabalhadores e desempregados 

em busca do emprego industrial, que com administração verticalizada – 

organograma com gradação bastante hierarquizada e com vários setores de apoio à 

atividade fim – por conta exatamente do controle do capital e do controle da 

produção e reprodução capitalista, a implantação de categorias intermediárias de 

gestão da produção interna nas empresas criaram os chamados empregos 

improdutivos. Isto trouxe como conseqüência o crescimento, na economia brasileira, 

dessa parcela de trabalhadores que a sociologia resolveu chamar de “as classes 

médias”. O capital se reproduz com a força de trabalho e na ampliação do espaço 

urbano. 

Ampliam-se a classe média e os bairros centrais. Os bairros mais afastados 

servem aos de baixa renda, a criação dos loteamentos ditos populares. Mas a tantos 

outros, os desempregados, restam espaços sem infra-estrutura, favelas e 

loteamentos clandestinos. 

Há planos de investimento para a reprodução capitalista, mas não há, numa 

primeira fase, planejamento para o alojamento, há muita ocupação clandestina. O 



 

 

19 

capital avança para a habitação popular. Os espaços serviram aos propósitos da 

expansão do capital, foram subjugados por ele. 

Há eficiência no acesso do capital, aos serviços do Estado e aos bens 

disponíveis: estradas, energia, comunicação, tecnologia, educação tecnológica e 

riquezas naturais. 

Mas se o capital começa a perder sua reprodutividade em um determinado 

setor, o industrial, por exemplo, migra rapidamente – ver os casos das indústrias 

Ericsson, atual Center Vale Shopping e Alpargatas, atual Vale Sul Shopping. Ou 

vêm as concordatas e falências que são formas jurídico/administrativas, de Estado, 

para proteger o interesse capitalista. 

O espaço do Vale do Paraíba Paulista está definido e estabelecido ao 

interesse da reprodução do capital. 

 

2.4 A ocupação capitalista 

 
Para entendermos melhor essa reflexão, temos que abstrair o fato de que a 

ocupação no Vale não foi meramente sobre o espaço físico (território), mas também 

sobre a vida e as relações naturais preexistentes.  

A ocupação se deu pura e simplesmente pela eliminação das relações de 

convivência que havia entre os seres humanos que o habitavam (índios) há milhares 

de anos e todas as outras formas de vida naturais.  

 
A capitalização da natureza. (CASTRO, 2000). 

 
É notável que essas aldeias – algumas, como a de São Pedro, fundadas no início do século 

XVII – ainda tivessem florestas primárias para explorar. Mesmo um observador tão afável 

quanto Saint-Hilaire queixava-se reiteradamente da ‘imprevidência dos indígenas’, embora 

eles tivessem preservado por séculos o que os neo-europeus normalmente destruíam tão 

logo avistavam. Só podemos especular a respeito dos motivos que levaram os indígenas a 

explorar e vender, por fim, a floresta que lhes fornecera caça e recursos coletados durante 

séculos. (DEAN, 1998). 

 

A ocupação se deu pela exploração dos recursos naturais nos diversos 

períodos históricos, em proveito do capital, isto é, a capitalização dos espaços e dos 

recursos naturais. 
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Inicialmente, houve a ocupação de espaços para implantação de moradias e 

vilas e o desflorestamento (no começo pequeno) para a produção da economia de 

subsistência (pequenas lavouras e criação de animais domésticos). É bom lembrar 

que tal ocupação foi incentivada pelo interesse de Portugal em vigiar e extrair 

recursos. 

 
 Além disso, pequenos proprietários autônomos tenderiam a produzir para sua subsistência, 

vendendo no mercado apenas um reduzido excedente, o que contrariaria os objetivos do 

empreendimento mercantil. (BORIS, 2001). 

 

Aliás, a 29 de agosto de 1725, o Governador Rodrigo César de Menezes enviava Cartas às 

Comarcas das Vilas de Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, reafirmando que como 

já estava dado princípio à abertura do Caminho, com a picada já feita, os que daquela 

diligência se encarregaram, concorressem para que os moradores dessas Vilas fizessem 

também os primeiros quartéis de caminho, recebendo as sesmarias prometidas. (MIRANDA 

ALVES, 1963). 

 

Havia pouca interferência do Estado, a não ser no que se referia ao interesse 

do ouro da Coroa e no resguardo do domínio sobre o território.  

Numa segunda fase, entrou a exploração das monoculturas da cana-de-

açúcar e do café, este último mais fortemente em decorrência de interesses da 

Inglaterra em manter relações comerciais com o Brasil. 

 
Em contraste com o que ocorria sob o estatuto colonial e, mesmo sob a ambígua condição de 

Reino, o poder deixará de se manifestar como imposição de fora para dentro, para organizar-

se a partir de dentro, mal-grado as injunções e as contingências que iriam cercar a longa fase 

do predomínio inglês na vida econômica, política e diplomática da Nação. (FERNANDES, 

1974). 

 

Ora, foi durante os mesmos anos (1860 – 1880) que os capitalistas europeus começaram a 

se interessar pelo Brasil. Viu-se que a construção da linha Santos – Jundiaí, chave de toda a 

economia paulista tinha sido a obra de uma sociedade inglesa. Foram os britânicos que 

prestaram mais atenção ao Brasil. Reticentes, quando não hostis, enquanto o Governo do 

Rio de Janeiro nada fazia contra a escravidão, adotaram atitude diferente, a partir das 

primeiras medidas enérgicas contrárias ao tráfico entre a África e o Brasil, em 1850. Até 

1852, elevara-se a parte da Inglaterra nos empréstimos públicos brasileiros a dois milhões de 

libras, ao passo que entre essa data e o fim da monarquia (1889), tal participação atingiu 60 
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milhões de libras. Ainda que indiretamente, não podia a arrancada pioneira senão beneficiar-

se de tão sólido apoio financeiro dado ao Estado. (MONBEIG, 1984). 

 

Com a entrada do café no Vale do Paraíba, no período colonial, registros 

datam o início dos primeiros plantios por volta de 1795. 

 
 O ciclo do café no Vale do Paraíba iniciou-se, na zona das garupas. Já em 1798, a produção 

era de 60 arrobas, o que demonstra a existência de cafeeiros, pelo menos, no ano de 1795. 

A produção desde então não cessa de crescer. (TOLEDO, 1974). 

 

Inicia-se um novo período, o da formação definitiva de uma aristocracia 

agrária, com o surgimento de vários casarões nas fazendas e o início de uma 

urbanização voltada aos interesses dos produtores e da burocracia do mercado 

cafeeiro. Alguns fazendeiros moravam na cidade e a intensificação de setores 

comerciais ligados à produção, comercialização e exportação do café e o início de 

uma urbanização com característica conhecida como Arquitetura Colonial. 

 
Os grandes fazendeiros do Vale do Paraíba receberam benefícios do poder central e sua 

vaidade foi afagada com a concessão de títulos de nobreza. Em meados do século XIX, o 

Império lograra uma base de apoio nos grandes comerciantes e proprietários rurais, entre os 

quais se incluíam, com destaque, os barões do café da província do Rio de Janeiro.  (BORIS, 

2001). 

 

O Estatuto da Terra, de 1850 privatiza o uso da terra, transformando-a de 

valor de uso para valor de troca, criando a posse e o uso indiscriminados sobre ela e 

acentuou o processo de “pilhagem” dos recursos naturais. 

A partir de então a propriedade passou a valer como moeda corrente, como 

poupança e principalmente como especulação. E, por isso mesmo, deixou de 

cumprir seu papel social e passou a compor o interesse capitalista. 

Com a entrada do café, os espaços foram quase que totalmente ocupados 

para a sua reprodução. Num dado período da história, entre 1800 e 1860, o Vale foi 

a região que mais produziu café no Brasil. O desflorestamento foi intenso com a 

conseqüente eliminação de grande parte da biodiversidade. 
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 A propriedade urbana (o espaço urbano) passou a sofrer o interesse do 

capital para a reprodução do espaço urbano, investimento no mercado imobiliário. 

Mais ao benefício do poder econômico que ao interesse público. 

Exaurido o solo, o café entra em decadência e as relações econômicas no 

Vale definham. Avançam as pecuárias de corte e de leite, que promovem mais 

devastação, para a formação de pastagens, com um agravante, o pilar do solo e o 

aumento da tendência à desertificação, com graves problemas de erosão e 

ressecamento do solo. 

 
Donatários com sesmarias de mil ou mais hectares depois de poucos anos requeriam uma 

nova sesmaria como ‘remédio para minha pobreza’, argumentando que suas terras 

estavam cansadas. (DEAN, 1998). 

 

O Vale do Paraíba tinha limites geográficos claros e não havia muito por onde avançar. 

Como resultado, as terras cansadas, atingidas pela erosão, tornaram-se de baixa 

rentabilidade e seu valor declinou. (BORIS, 2001). 

 
A ótica sobre o meio ambiente, ainda dominante no pensamento da elite brasileira (política, 

econômica e cultural), é de que nosso ‘capital natural’ é inesgotável... dissociando, 

portanto, os problemas ambientais das questões do desenvolvimento. (MACHADO, 2000). 

 

A fase subseqüente da acumulação capitalista veio com a industrialização, 

que teve início no final do século XIX com indústrias de bens de consumo e teve seu 

auge de crescimento a partir da metade do século XX, já aí com a predominância 

das indústrias metalúrgicas e químicas. 

 
As relações de produção capitalista germinaram no Brasil pós 1850; em algumas das 

indústrias, instaladas nesse período, já se configurava a existência da relação capital-

trabalho assalariado, do processo capitalista de trabalho. (SAES, 1990). 

 

A transformação da vida e da economia agro-exportadora em urbano-

industrial, com todas as decorrências sócio-ambientais que o processo pode criar. A 

brusca mudança do ser humano rural em ser urbano, com conseqüências 

psicossomáticas sobre o indivíduo, banido da convivência com a natureza para um 

quadro de dramas urbanos, para o qual a sociedade não estava preparada. Muito 

semelhante ao que observa Engels (1986) na Inglaterra do final do século XVIII. 
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2.5 Sub-regionalização  

 

Agrupamento de cidades que sofreram processo de desenvolvimento 

industrial diferenciado, conforme apresentado na Figura 2.2, quando a 1ª região 

sofre constante imigração, a 2ª região se comporta como zona de transição e a 3ª 

região sofre esvaziamento demográfico, econômico e político persistentes. 

 
Figura 2.2: Fluxos entre as sub-regiões do Vale do Paraíba Paulista  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: MAVALE, 1992. 
 

 

 

 

Os já citados processos de intervenção econômica produziram a grande 

mobilização de trabalhadores com suas famílias para os centros urbanos em 

formação. O capital perdeu reprodutividade na cafeicultura, migrou para o interesse 

industrial, esvaziando o campo e as pequenas cidades afastadas da Calha do Vale. 

Na Calha é que estavam as infra-estruturas que beneficiaram a industrialização. 

 

2.6 Urbanização 

 

Fluxos 
 

Economia 
Mão-de-obra 
Importância política 

 

1ª região 

2ª região 
3ª região 
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Quis-se aqui, usando dados de São José dos Campos, a cidade mais 

representativa do Vale do Paraíba Paulista em termos de urbanização, fazer um 

paralelo com o que ocorreu no Brasil pós-industrial em termos de população urbana, 

que acabou por superar, em índices percentuais, o crescimento da população total. 

Dado importante, extraído do Plano Diretor de São José dos Campos de 

1995, que a população da cidade decuplicou no período de 1950 a 1985. Se o Brasil 

tivesse crescido na mesma proporção, teria no final daquele ano de 85, quatrocentos 

milhões de habitantes. 

No período de 1940 a 1970, a população do Vale passou de 396 mil para 830 

mil habitantes, o que representa aumento de 109%. Dois fatores contribuíram para 

esse crescimento: a queda acentuada da mortalidade e a industrialização, que 

promoveu intensa migração. É enfocando mais o segundo aspecto que daremos 

continuidade ao desenvolvimento deste item do trabalho. 

Neste mesmo período a população urbana cresceu 305%. Subiu de 37,9% 

em 1940 para 73,2% em 1970 e o Vale passou a ser uma região mais urbana, a 

ponto de chegar ao final do século XX com 93% de taxa de urbanização, conforme 

mostra a Figura 2.3. 
 

Figura 2.3: Dados demográficos da Região Administrativa de São José dos Campos (1996 – 
2000) 

 

Região Administrativa de São 

José dos Campos 

Demografia 1996 1997 1998 1999 2000 

População  1.830.872 1.868.439 1.907.324 1.946.859 1.992.110 

Taxa de Urbanização (Em %)  92,36 92,51 92,66 92,81 92,96 

Taxa Geom. Cresc. Anual 

População - 1991/2000 (Em % 

a.a.)  

    2,13 

Fonte: Dados extraídos da Fundação SEADE( 2001) 
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O crescimento urbano da região seguiu a tendência da urbanização brasileira, 

quando a partir do início da década de 1970 o crescimento urbano nacional foi 

superior ao vegetativo, como se pode ver na Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1: Aumento Médio Anual da População Total e Urbana (Brasil) 

...................................................................................................... 

Período  População  População  B/A 

Total (A)   Urbana (B)    % 

...................................................................................................... 

1940-1950  1 060 000    800 000   75,47 

1950-1960 1 820 000  1 320 000   72,52 

1960-1970  2 300 000  2 100 000   91,30 

1970-1980  2 600 000  2 900 000  111,53 

1980-1991  3 130 000  3 370 000  107,66 

...................................................................................................... 

Fonte: SANTOS (1993, p. 33) 
 

 

2.7 Industrialização 

 

Períodos destacados de caráter capitalista vieram com a industrialização, que 

aqui dividimos em duas fases, a primeira com início no final do século XIX de 

indústrias de bens de consumo e que vai até a metade do século XX, a partir de 

quando se inicia a segunda fase, já aí com a predominância das indústrias 

metalúrgica, química e mais tarde a petroleira. 

Vamos tratar desse período como sendo a nossa 2ª fase do período de 

industrialização do Vale. Fase do avanço capitalista a que Milton Santos (1993) 

denomina “Meio Técnico-Científico”. Período em que a ciência e a técnica 

reconstroem o espaço. O desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo a 

informática, exercem um poder decisivo e extraordinário sobre a dinâmica urbana e 

a transformação de sua paisagem. O território torna-se mais fluído, mais acessível à 

maioria. E essa acessibilidade é sentida com novas estradas, rede elétrica, sistema 

de telefonia, novas técnicas de produção do alojamento urbano, sistema de 

comunicação e finalmente a informatização. 
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No Vale do Paraíba Paulista, entre 1950 e 1967 (MAVALE, 1992):  

• A população de fábrica mais que dobrou; 

• O valor adicionado aumentou 330%; 

• O crescimento industrial foi mais intenso entre 1959 e 1967, tendência 

oposta ao que ocorreu no Brasil, de um modo geral, devido à recessão no 

período. O fato se deveu à tendência centrífuga das indústrias de São 

Paulo, quando o Vale foi um dos principais refúgios; 

• A produtividade das indústrias do Vale era 20% menor que no resto do 

Brasil. Como a produtividade mede o aperfeiçoamento tecnológico, indica 

que o Vale estava mal nesse setor. Houve profunda transformação no 

desenvolvimento técnico nos últimos anos do período, fazendo-se reverter a 

desvantagem. Atualmente o Vale supera a média nacional; 

• No início do período predominavam no Vale as indústrias tradicionais, de 

bens de consumo: têxteis, alimentícias e cerâmicas. A partir do início da 

década de 50, porém, começaram a predominar as indústrias de bens de 

produção: metalúrgicas, químicas e outras (equipamentos e material de 

escritório); 

• Na divisão social do trabalho, o Vale passou, a partir de 1967, a ocupar 

lugar de vanguarda ao reunir indústrias de ponta e centros de pesquisa de 

primeira linha. 

 

A partir de 1968 (MAVALE, 1992): 

• Com a expansão econômica, a partir de 1968, a região sofreu rápida 

ampliação industrial, abrindo melhores perspectivas para o futuro; 

• A partir de 1985 os primeiros efeitos da globalização começam a ser 

sentidos na Região. A concorrência a partir da abertura econômica da 

década, a manipulação salarial pelo interesse capitalista, fazendo migrar 

empresas e a já citada desverticalização, enfraquecem a classe média.  

Muitas indústrias tradicionais começam a decair, Ericsson, Phillips, 

Alpargatas; 
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• Mesmo assim, o número de indústrias continuou crescendo, embora em 

ritmo mais lento, até o ano de 1997 e declinou a partir do ano seguinte, 

como resultado mais drástico da globalização; 

• Fato diverso ocorreu com o comércio, o setor de serviços e o setor 

imobiliário, que passaram a crescer com mais intensidade, exatamente a 

partir de 1998. Quando há crise no setor industrial, o capital volta-se para o 

setor imobiliário; 

• É bom enfatizar que a partir de 1997, efeito característico da globalização, 

surgem os vários distritos industriais, conseqüência da reorganização 

interna das grandes indústrias. Elas enxugam seus quadros; 

• O Estado passa a investir seletivamente e o capital tende a ir para onde o 

lucro é mais provável. 

 

É notória a predominância da industrialização na 1ª sub-região, hoje 

representando cerca de 70% do total de indústrias do Vale do Paraíba Paulista. 

Antes, ela era distribuída pelas sub-regiões 1 e 2. 

A 1ª sub-região foi favorecida pela proximidade com a Grande São Paulo. 

A 2ª sub-região também se industrializou no período, mas menos 

intensamente, enquanto que a 3ª sub-região ficou à margem da industrialização e 

sofreu um processo de profunda decadência. Um claro processo de estratificação do 

investimento capitalista. 

 

2.8 Infra-estrutura imposta para a industrialização 

 

O Vale é atravessado, longitudinalmente, por grandes eixos estruturadores: o 

viário representado pela Rede Ferroviária Federal e pela Via Dutra, e o energético, 

representado pela linha de Alta Tensão e que foram vetores que fortaleceram e 

propiciaram a industrialização em todos os níveis. Ação decisiva do Estado, ver 

Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Mapa Vale do Paraíba Paulista Viário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MAVALE(1992) 
 

O sistema rodoviário, desde sua implantação, passou a predominar sobre o 

ferroviário em virtude do modelo econômico dependente, adotado pelo país e 

fortalecido em decorrência da implantação de políticas externas voltadas para o 

desenvolvimento do mercado automobilístico. Tal malha foi complementada com 

uma série de transversais ligando o Vale à Campinas, ao Sul de Minas e ao Litoral 

Norte, principalmente. 

 

2.9 Terciário 

 

Como conseqüência da industrialização surgiu, progressivamente, forte 

componente de prestadores de serviços nos diversos setores. Tal tendência foi 

amplificada com o início da influência da globalização na região, no despertar da 

última década do século XX, com o processo de desverticalização (redução de 

cargos na estrutura interna e contratação de terceiros em atividades não fim), 

desemprego em massa e a prática da terceirização. Essa tendência trouxe como 

conseqüência, a formação de um inumerável contingente de empresas prestadoras 
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de serviços e uma forte queda geral dos salários (entre 30 e 40%; e em outros casos 

ainda maior) e da renda social. 
 

Figura 2.5: Evolução dos estabelecimentos de serviços.  
 

Região Administrativa de São José dos 

Campos 

Serviços 1996 1997 1998 1999 2000 

Número de estabelecimentos de serviços  9.685 10.500 10.953 11.471 12.110 

Fonte: SEADE(2001) 
 
 
As indústrias da região, tardiamente, se comparado ao processo mundial, entraram 

em um novo ciclo de modernização, compressão de seus organogramas e 

certificação. A intencionalidade lucrativa do capital impõe crises e desempregos. 
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3 Metodologia 

 

O caminho escolhido para debater a afirmativa de que a continuidade do 

desenvolvimento capitalista, tal qual vem sendo conduzido historicamente se tornará 

insustentável do ponto de vista dos recursos hídricos, segue um conjunto de idéias, 

fatos, pesquisas em órgãos afins, mapas, entrevistas e pesquisas bibliográficas em 

geral. 

A etapa de pesquisa subseqüente é o estudo e a compreensão dos 

elementos físicos da região, da história, do desenvolvimento econômico, da 

ocupação urbana, da demografia, do desflorestamento, da monocultura cafeeira, da 

industrialização, de interferências exógenas, dentre outros aspectos que vieram a 

contribuir com os argumentos propostos na hipótese. Nesta fase, incluem-se 

entrevistas com estudiosos da região, busca de documentos históricos, dados de 

pesquisas, mapas temáticos e sensoriamento remoto.  

 
Figura 3.1: Diagrama do encaminhamento da pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse diagrama serviu para orientar a seqüência metodológica na elaboração 

deste trabalho. A seguir são descritas as etapas, detalhadamente.  

O processo de construção do gráfico da Figura 5.18 compreende a seguinte 

seqüência: 

Definição da área de estudo 

Levantamento de dados 

Entrevistas Revisão Bibliográfica 

Estruturação do documento 
de avaliação proposto pelo 

estudo 

Análise integrada dos 
dados 

Legislação pertinente 
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Os regimes de precipitação de chuva foram coletados e armazenados durante 

os anos apresentados no gráfico e agregados ano a ano para cada município 

considerado (CPTEC).  

Em seguida utilizou-se a ferramenta de geração de gráficos do aplicativo 

Microsoft Excel, para a criação do gráfico, seguindo as etapas: 

1. Seleção de tipo na opção tipo padrão; 

2. Seleção de dados de origem, definindo as coordenadas e abscissas; 

3. Definição de títulos para o gráfico e para os eixos; 

4. Conclusão da execução que deu origem ao gráfico apresentado. 

Finalmente assumiu-se a configuração padrão apresentada pelo próprio 

assistente. 

 

3.1 Motivação para a pesquisa 

 
A iniciação do autor no pensamento ambientalista se deu por volta de 1974 

quando lhe caiu às mãos o Livro Small is Beautiful de E. F. Schumacher publicado 

em 1973 e que tratava, então, de questões da crise energética e dava os primeiros 

traços sobre ecodesenvolvimento e sobre os temas que hoje estão na pauta dos 

principais debates mundiais sobre meio ambiente. 

A partir de então o autor passa a se interessar por tudo que dizia respeito ao 

tema ambiental, até que em 1982 o atuar se engaja em movimentos ambientalistas e 

políticos. Chega a participar de algumas ONGs, de movimentos sindicais e, a partir 

de 1984, no Partido Socialista Brasileiro.  

A partir dessa época, estando então motivado pelas causas sociais 

desenvolve, com outros atores, um projeto que veio a ser denominado Paraíba Vivo 

Mergulhe Nessa Idéia, de conteúdo voltado para a conscientização da sociedade 

sobre os problemas que vinham sendo causados, pelo desenvolvimento econômico, 

na Bacia do Rio Paraíba do Sul, desde então a temática da água passou a fazer 

parte de suas principais lutas. 

Em 1993, tendo sido eleito vice-prefeito de São José dos Campos, assumiu a 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, quando pode desenvolver trabalhos 

de educação ambiental nas escolas do município, propor projeto de lei criando o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, ser o coordenador do Plano Diretor do 

município que foi sancionado em 1995, dentre outros importantes avanços. Sua 
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atuação na época, como cidadão valeparaibano, foi o de integrar-se na articulação e 

criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Ainda na área pública foi chamado a conduzir o processo de criação da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente em São José dos Campos, que teve seu 

início com o poder executivo empossado em 2005. Teve como tarefas bem 

sucedidas, a escolha e adaptação do local onde instalar a Secretaria, no Parque da 

Cidade, a definição da metodologia de atuação, a criação do projeto de lei que foi 

sancionado em Maio de 2005, que criava a Secretaria, estabelecendo o 

organograma com as suas principais atribuições. 

No exercício do cargo de Secretário criou vários e importantes projetos, sendo 

os principais: Programa de Educação Ambiental; Programa de Combate a Incêndios 

na área urbana; Projeto de Revitalização de Nascentes com ênfase em educação 

ambiental, arborização e águas; Programa de Criação de Parques Municipais; 

Programa Municipal de Aproveitamento de Entulhos; e realização da Primeira Feira 

Regional de Meio Ambiente, que ocorreu em Junho de 2006. 

Tendo pautado sua participação na área pública, primordialmente em 

planejamento e meio ambiente, constata-se como praticamente uma continuidade 

natural escolher o curso de mestrado em Planejamento Urbano e Regional e mais 

natural ainda a escolha do tema voltado a recursos hídricos no Vale do Paraíba 

Paulista. 

 

3.2 Definição da área de estudo 

 

Após criteriosa análise, ficou definida como área de estudo a Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul no trecho Paulista, por se tratar de uma área que 

vem sofrendo transformações em sua paisagem, em decorrência do processo de 

ocupação capitalista e, complementarmente, por se tratar de estudo sobre recursos 

hídricos, a Bacia é a unidade de planejamento que melhor representa o elemento 

geopolítico a ser tratado. 

 

3.3  Levantamento de dados 

 

Esta etapa possibilitou o levantamento de informações fundamentais para a 

estruturação do perfil da área de estudo, identificando os processos ocorridos ao 
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longo do período definido na pesquisa, desde o início do Ciclo do Café até os dias 

atuais, passando pela industrialização, urbanização, aglomeração e silvicultura. 

   

3.3.1 Revisão bibliográfica 

 

O levantamento bibliográfico, realizado durante o estudo, propiciou o 

aprofundamento teórico dos assuntos relativos ao tema. Foram consultadas 

bibliografias específicas da área de Planejamento Urbano e Regional, em 

repartições ou órgãos públicos, legislação para os recursos hídricos, nos âmbitos 

estadual e federal e uma série de autores sobre tratados especializados nos 

assuntos usados para o debate da hipótese proposta. 

Importante ressaltar o valor de alguns dos autores mencionados, cujas obras 

serviram para estruturar a eixo central deste trabalho e merecem algum comentário 

para alertar o leitor no sentido do melhor proveito do conjunto. 

 Como este trabalho inicia procurando demonstrar as razões da ocupação e os 

resultados que sobrevieram ao território do Vale do Paraíba Paulista, ficou pertinente 

destacar o debate que propõem Gottdiener, Castells e Milton Santos, quando 

apontam para o conceito de produção espacial pela intencionalidade econômica ou 

ainda as mudanças determinadas pela interface capital x trabalho.  

 Para confirmar o que se nota sobre o papel do Estado na história da 

ocupação, buscou-se em Francisco de Oliveira e Florestan Fernandes conceitos 

sobre a dependência do Estado para com o capital externo ou o Estado aliado do 

capital. Procurou-se trazer esse entendimento para a nossa realidade valeparaibana. 

 Grande precursor da formulação do entendimento do processo de 

industrialização e seus efeitos sócio-econômicos, ENGELS descortina um cenário da 

Revolução Industrial inglesa que, resguardadas as proporções de espaço e tempo, 

se reproduziram, ainda que tardiamente, aqui no Vale. 

 Machado (2000) e Castro (2000) trazem conceitos imprescindíveis para o fiel 

entendimento sobre os mecanismos de subordinação dialética do capital sobre os 

recursos naturais. 

 Para confirmar a imprudência humana em remover a Mata Atlântica e explorar 

os recursos naturais, matando o principal valor da região e desestabilizando o Ciclo 

Hidrológico, ninguém melhor que Warren Dean (1996). 
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 Já Rebouças et al (2002) trazem substancialidade consistente para a 

construção da idéia central do trabalho que é o ordenamento impecável sobre a 

presença da água no planeta e seu incalculável valor. 

 

3.3.2 Legislação pertinente 

 

As leis, decretos e resoluções relativas aos recursos hídricos utilizadas 

serviram como parâmetros de avaliação da situação regional sobre recursos hídricos 

e para a análise do debate apresentado. 

 

3.4 Trabalho de campo 

 

Durante as visitas, fez-se o reconhecimento de áreas de estudo, registros 

fotográficos e entrevistas que possibilitaram coleta de informações para ilustrar a 

análise proposta.  

 

3.5 Estruturação do documento de avaliação proposto pelo estudo 

 

O documento de avaliação do processo de desenvolvimento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul foi estruturado a partir dos dados coletados, 

sistematizados, interpretados e analisados, sendo então apresentados os resultados 

e as considerações deste trabalho na forma de dissertação. 
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4 Área em Estudo 

 

Um olhar crítico sobre o Vale do Paraíba Paulista é bastante revelador do que 

se passou aqui durante um longo período de três séculos. A escolha deste vasto 

território é um grande desafio, principalmente quando o propósito é estudar sua 

ocupação antrópica e as conseqüências advindas. De todas as mazelas causadas 

aos recursos naturais da região em decorrência das irresponsabilidades do processo 

de ocupação, destaca-se a água como o elemento que melhor traduz a preocupação 

com os limites de sustentabilidade para a reprodução do modelo em curso. 

 

4.1 Caracterização da área em estudo 

 

Ao estudar a questão proposta, consideramos o Vale do Paraíba Paulista 

como sendo a nossa área de abrangência e que engloba os municípios da Serra da 

Mantiqueira, do Litoral Norte e da Calha do Vale, num total atual de 39 municípios, 

apresentados na Tabela 4.2, e área de 16.268 km², para uma população de cerca de 

2 milhões de habitantes. 

 

4.1.1 Caracterização da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

 

A Bacia do rio Paraíba do Sul está entre as mais importantes do país, por 

abranger uma das regiões brasileiras de maior desenvolvimento e demografia. 

Estende-se por três estados brasileiros da Região Sudeste: São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Fonte: Comitê para Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul, 2002. 

Delimitação 
da bacia 
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Os processos produtivos agrícolas, pecuários e de industrialização e 

urbanização ocorridos na região desencadearam intensa ocupação e transformação 

da paisagem. Em relação ao potencial de impacto sobre os recursos naturais da 

Bacia do Paraíba do Sul destacam-se, num processo histórico, as atividades de 

monocultura cafeeira, de pecuária, de agricultura, de indústrias, a urbanização e a 

mineração (extração de areia no rio). 

O nome dado à bacia hidrográfica decorre da condição de drenagem das 

águas que circulam nessa área de abrangência para o rio Paraíba do Sul. 

O nome Paraíba do Sul, em tupi-guarani significa "rio ruim", dado 

provavelmente em função da falta de condições de navegabilidade em todo o seu 

curso. É formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, cujos cursos são 

orientados na direção Sudoeste, ao longo dos contrafortes interiores da Serra do 

Mar, mais especialmente nos altiplanos da Serra da Bocaina. O Paraitinga inicia seu 

curso a partir de sua nascente há uma altitude de 1.800 metros, nas proximidades 

da divisa entre os municípios de Silveiras e Areias, seguindo em direção Nordeste, 

realizando um retorno de 180º, ainda dentro do município de Areias, passando a 

seguir direção Sudeste. O Rio Paraibuna, por seu lado, nasce no interior da mesma 

Serra da Bocaina, mas agora no município de Cunha. Após a confluência, e já 

denominado Paraíba do Sul, o rio continua seu curso para Oeste, até as 

proximidades da cidade de Guararema, onde é barrado pela Serra da Mantiqueira, 

que o obriga a inverter completamente o rumo do seu curso, passando a correr para 

Nordeste e, depois, para Leste, até a sua foz no Oceano Atlântico, na Praia de 

Atafona em São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, percorrendo 1.180 km. 

Esse Rio, atualmente, é formado a partir das águas represadas pelas barragens dos 

rios Paraibuna e Paraitinga, onde formam uma represa de cerca de 176 km2 de área 

no município de Paraibuna – SP (Figura 4.2) (COOPERATIVA DE SERVIÇOS, 

PESQUISAS TECNOLÓGICAS E INDUSTRIAIS, 2000). 

 
Figura 4.2: A Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
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Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento e Obras; Departamento de Águas e 

Energia Elétrica, 1999, p.15. 

 

A população que hoje ocupa essa região (Figura 4.2) está estimada em cinco 

milhões e quinhentos e oitenta e oito mil habitantes e são abastecidos pelos rios da 

Bacia. O rio Paraíba do Sul abastece, ainda, a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Através da transposição das águas do Paraíba e do seu afluente rio Piraí, 

desviadas para o rio Guandu, através do sistema Light, em Barra do Piraí, portanto, 

cerca de dezesseis milhões de pessoas são abastecidas pelas águas desta bacia. A 

Tabela 4.1 apresenta a situação da Bacia em relação à divisão federativa e suas 

respectivas áreas, número de municípios e de habitantes.  

 
Tabela 4.1: Dados gerais da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Estados 

Brasileiros 

Municípios  Área ocupada 

(km2) 

Habitantes Indústrias 

instaladas 

São Paulo 39 13300 1 843 000 2500 

Minas Gerais 88 20700 1 339 000 2000 

Rio de Janeiro  53 20900 10 405 000 4000 

Fonte: adaptado de Comitê para Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul, 2002 
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A biodiversidade fluvial é expressiva. Conta com cento e sessenta e nove 

(169) espécies de peixes. Entre as de água doce, encontram-se cento e quinze 

(115) nativas e dezesseis (16) introduzidas, e trinta e oito (38) marinhas. Tem mil e 

quinhentos megawatts (1.500 MW) de potência hidrelétrica instalada, estando 

prevista sua expansão para dois mil e trezentos megawatts. Há cerca de sessenta 

mil propriedades rurais nesta Bacia, com o total de cento e vinte mil hectares 

irrigáveis pelos rios da Bacia do Paraíba do Sul (COMITÊ PARA INTEGRAÇÃO DA 

BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL, 2002).  

São lançados, diariamente, cerca de um bilhão de litros de esgoto sanitário no 

rio Paraíba do Sul (noventa por cento dos municípios da Bacia não possuem 

estações de tratamento de esgoto); além dos efluentes industriais, os orgânicos e os 

tóxicos, principalmente metais pesados e, ainda, esgoto de origem hospitalar. Outros 

fatores que contribuem para a degradação ambiental da bacia são: a disposição 

inadequada de resíduos sólidos (lixo domiciliar, industrial, hospitalar e outros); o 

desmatamento indiscriminado, provocando a erosão que acarreta a perda da 

fertilidade do solo e o assoreamento dos rios, agravando as conseqüências das 

enchentes; o uso indevido e não controlado de agrotóxicos; a extração abusiva de 

areia; a ocupação desordenada do solo entre outros (COMITÊ PARA INTEGRAÇÃO 

DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL, 2002).  

Um dado importante sobre a dinâmica da cobertura vegetal, apresentado pelo 

Comitê para a Integração da Bacia do Paraíba do Sul (2002) é que esta é 

representada por sessenta por cento (60%) de pastagens, vinte e quatro por cento 

(24%) por culturas, reflorestamento e outros, restando apenas dezesseis por cento 

(16%) de florestas nativas, remanescentes do processo de desmatamento ocorrido 

no período em estudo. 

 

4.1.2 Caracterização do trecho Paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

 

A parte paulista da Bacia está localizada entre as coordenadas 22º24’ e 

23º39’ de latitude Sul e 44º10’ e 46º26’ de longitude Oeste. 

A Figura 4.3 apresenta o trecho paulista da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul, que pode ser aqui subdividida em duas áreas: o curso superior que engloba 

as nascentes do rio Paraitinga e Paraibuna até Guararema, trecho acidentado com 

muitas cachoeiras; o curso médio superior que vai de Guararema até Cachoeira 
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Paulista, região com declividade mais suave e que apresenta acentuada 

sinuosidade. No trecho paulista do Paraíba do Sul, dos trinta e nove municípios 

destacam-se, em importância econômica, política e populacional, São José dos 

Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. 

 

Figura 4.3: Mapa da rede principal de drenagem da Região do Vale do Paraíba Paulista 

 
Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento e Obras; Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (1999, p.15). 
 

A gênese desta região remonta há 150 milhões de anos quando da 

separação dos continentes América do Sul e África, resultando grandes 

escorregamentos tectônicos e fendilhamentos do solo, tomando forma na direção 

alinhada com Sudoeste-Nordeste. Esses movimentos resultaram no que hoje se 

conhece como Serras do Mar e Mantiqueira, abraçando o Vale do médio Rio Paraíba 

do Sul. É uma formação serrana singular no planeta, dado que resulta de 

movimentos tectônicos de grande escala, a separação de continentes, com 

enrugamento provocado por movimentos horizontais e não por ascensionais2. 

O modelamento atual que o conjunto recebeu é reflexo das variações 

climáticas das diversas eras glaciais e épocas geológicas de variadas proporções e 

que chegaram a conceber as condições especiais para o surgimento do que é hoje a 

                                                 
2 A. Lamego. “Análise Tectônica e Morfológica do Sistema Mantiqueira”, em Anais do Congresso Pan-
americano de Engenharia de Minas e Geologia, 1946, vol. 3. 
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Mata Atlântica e seu valoroso ecossistema associado, numa situação de clima 

tropical ameno com abundância de recursos hídricos. 

 

Tabela 4.2: Municípios da bacia que fazem parte o Vale do Paraíba Paulista, palco do estudo 
aqui apresentado. 

 

 

Aparecida 

Arapeí 

Areias 

Bananal 

Caçapava 

Cachoeira Paulista 

Campos do Jordão 

Canas 

Caraguatatuba 

Cruzeiro 

Cunha  

Guaratinguetá  

Igaratá 

 

Ilhabela 

Jacareí 

Jambeiro 

Lagoinha 

Lavrinhas 

Lorena 

Monteiro Lobato 

Natividade da Serra 

Paraibuna 

Pindamonhangaba 

Piquete 

Potim 

Queluz 

Redenção da Serra 

Roseira  

Santa Branca 

Santo Antonio do Pinhal 

São Bento do Sapucaí  

São José do Barreiro  

São José dos Campos 

São Sebastião 

São Luís do Paraitinga 

Silveiras  

Taubaté 

Tremembé  

Ubatuba 

Região Administrativa de São José dos Campos.  

 

4.2 Influência do processo de ocupação sobre a população 

economicamente ativa 

 

Agregada às mudanças sócio-econômicas da região, a questão da força de 

trabalho, sua migração interna, sua mudança dentro da divisão regional do trabalho, 

apresenta-se como complemento importante em nossa análise. 

O Vale evoluiu da produção de subsistência para a monocultura do café, 

depois para a agro-pastoril-leiteira e, por último, para a industrial, quando se inclui a 

agroindústria do eucalipto/celulose. 

Como, de fato, a economia da região se valeu quase sempre de 

determinantes exógenos, a população trabalhadora acompanhou os ciclos 

predominantes. Tanto que, a 1ª sub-região (Figura 2.1), no ciclo de industrialização, 
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foi, e continua sendo receptora da migração da população adulta jovem em busca de 

trabalho mais qualificado. 

Houve grande migração de trabalhadores do campo para as cidades. Os 

trabalhadores saíram de uma condição dispersa para outra mais aglomerada, 

alterando profundamente as relações de trabalho e as relações espaciais. Enquanto 

antes mantinham contato direto com o patrão, passaram a se organizar via 

sindicatos, promovendo fortes mobilizações, alterando as regras das relações capital 

trabalho. 

 

“...as mudanças nas forças de produção como sendo a fonte principal de todas as outras 

transformações da sociedade. Isso explica as leis correntes de movimento de um capitalismo 

impelido por mudanças profundas na inovação tecnológica e no progresso científico. Em 

compensação, uma Segunda abordagem encara as mudanças como se ocorressem 

principalmente por causa da interface mutável entre capital e trabalho, facilitada mas não 

causada por avanços tecnológicos. Finalmente, alguns marxistas consideram a acumulação 

de capital o principal fator determinante em suas leis de movimento. (GOTTDIENER, 1997). 

 

De modo complementar, as mudanças ocorridas favoreceram a urbanização 

em decorrência das variáveis econômicas que declinaram da agropecuária de 

subsistência para a monocultura e crescimento comercial e, finalmente, para a 

industrialização urbana e o crescimento do setor de serviços urbanos de apoio. 

Efeito comprobatório é o crescimento demográfico positivo na 1ª sub-região, 

mediano na 2ª sub-região e o que passou de vegetativo a negativo na 3ª sub-região. 

O mesmo se deu com as principais cidades da Calha do Vale, que tiveram 

crescimento demográfico positivo, enquanto que as pequenas cidades das encostas 

das Serras da Mantiqueira e do Mar tiveram, invariavelmente, crescimento negativo.  

  

4.3 Aspectos urbanos 

 

A rede de cidades que se formou no Vale até o final do século XIX mantinha 

mais ou menos as mesmas características e eqüidistância. A arquitetura básica era 

originária do ciclo cafeeiro colonial, as cidades e vilas mantinham centros religioso, 

administrativo e comercial, equiparados. Com a elite morando ao redor em casarões 

bem plantados ou em fazendas com toda a infra-estrutura disponível, da época, e 

intensa atividade manufatureira, enquanto que os trabalhadores ou habitavam 
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residências mais humildes nas cidades, ou em ruelas estratificadas, ou em casas de 

colonos nas fazendas. 

Com a queda do Ciclo Cafeeiro e o Agropastoril e o início da industrialização, 

as fazendas foram perdendo importância, o padrão de vida caiu significativamente e 

as cidades sofreram modificação em sua conformação. Surgiram os cortiços, o 

comércio local se intensificou e os fazendeiros, obrigados a manter um padrão 

econômico de subsistência e a agir, então, como comerciantes de seus produtos, na 

sua grande maioria, passaram a se transferir para as cidades: início da fase do 

capitalismo no Brasil. 

As cidades economicamente mais importantes da Calha do Vale tornaram-se 

receptáculo de um grande número de migrantes que deixaram as fazendas e as 

pequenas cidades em busca de melhores oportunidades. Com a ampliação do 

desenvolvimento econômico surge o mercado de capital, a urbanização, a 

aglomeração, amplia-se a divisão social do trabalho e distinguem-se, com mais 

ênfase, as classes sociais. 

As cidades incham novos centros de influência surgem; o centro comercial se 

fortalece; novos centros comerciais se formam em decorrência da rápida 

urbanização, os cortiços e as “vilas de pobres” se multiplicam. Surgem os primeiros 

prédios com caráter administrativo. Enfim, a fisionomia das cidades acompanha o 

ritmo das transformações econômicas. A interferência do Estado apenas intensifica e 

apóia a implantação do capitalismo, promovendo a reprodução do espaço urbano ao 

caráter do capital. 

Algumas cidades presenciaram acelerada industrialização (São José dos 

Campos, Taubaté e Jacareí) e, conseqüentemente, um rápido e desordenado 

crescimento urbano. Por outro lado, várias cidades sofreram com a decadência de 

suas economias e de seus espaços urbanos. Para compreender esse fenômeno é 

necessário analisar os aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais que 

interagem com a sociedade, num dado momento histórico, determinando a produção 

do espaço urbano, conforme nos indica Florestan Fernandes (1974). 

O crescimento populacional e suas conseqüências devem ser analisados de 

acordo com o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Tais fatores estão 

diretamente ligados às variáveis sócio-econômicas, como por exemplo, a 

industrialização, que atraiu mão-de-obra das cidades onde a economia se mostrava  

menos dinâmica e criou forte hierarquia na evolução das cidades da região. 
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Os impactos causados pela industrialização foram os mais variados, pois as 

cidades não possuíam infra-estrutura suficiente para acolher o enorme fluxo de 

novos habitantes e que traziam variada procedência, hábitos, situação sócio-

econômica e cultural. Esses impactos foram percebidos na estruturação urbana, que 

hoje pode ser entendida como resultante de processos dinâmicos que estruturaram 

o espaço (nem sempre da maneira mais adequada) e, portanto, torna-se passível de 

transformações que decorrem dos conflitos gerados na dinâmica da sociedade. 

As transformações impostas pelo capitalismo industrial causaram pressões 

urbanas que se deslocaram no espaço e no tempo e que provocaram a mais variada 

sorte de conflitos sócio-urbanos, resultando em violência urbana; segregação social; 

déficit na infra-estrutura de equipamentos urbanos; perda cultural; perda da 

qualidade de vida. 

 

A extensão da organização industrial que se baseia nas relações impessoais definidas pelo 

dinheiro, tem avançado passo a passo com uma crescente mobilidade da população. O 

trabalhador e o artesão apropriados para realizar uma tarefa específica são levados, sob as 

condições criadas pela vida citadina, a se mudar de uma região para outra, à procura de um 

determinado tipo de emprego que estão capacitados a realizar. O fluxo de imigração que se 

movimenta para frente e para trás. (PARK, 1976). 

 

Antes, quando a única via de acesso era o rio, as cidades se formaram em 

torno dele. Depois veio a rede ferroviária e a urbanização se deslocou para o seu 

redor. As primeiras indústrias seguiram esta tendência e as indústrias que vieram em 

seguida foram atraídas para um novo vetor do desenvolvimento, a Via Dutra. E as 

cidades seguiram seu rastro, na acepção da palavra. Como as novas indústrias 

foram agraciadas com as melhores parcelas dos espaços criados pelo investimento 

estrutural, os trabalhadores que vieram, arrastados pela esperança de melhores 

dias, para eles ficou reservado o acaso na distribuição do espaço urbano.  

O Vale foi ocupado estrategicamente, ao longo da Dutra, por várias grandes 

indústrias, com administração verticalizada – organograma com gradação bastante 

hierarquizada e com vários setores de apoio à atividade principal. A Dutra ganhou 

progressiva importância, vindo a se tornar uma “avenida”. Como cogumelos, os 

arranha-céus, os bairros operários e as favelas surgiram da noite para o dia. 

Enorme contraste na reprodução urbana –(grifo do autor). 
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Os espaços mais nobres e mais bem aquinhoados com infra-estrutura urbana, 

não estavam ao alcance da maioria da classe trabalhadora. Alguns projetos de 

casas populares, patrocinados pelo Estado, tentaram atender a classe pobre, mas 

acabaram atendendo apenas a classe média. Os desempregados e os de baixa 

renda ou foram espremidos em bairros superpovoados (“dominação”) e distantes do 

centro, sem as mínimas condições de urbanização, ou correram para loteamentos 

clandestinos em condições ainda piores, ou, por fim, invadiram áreas de risco em 

barracos afavelados, acentuando a segregação.  

As cidades (algumas) se modernizaram, ganharam grandes avenidas, vieram 

atacadistas de todo o gênero e revendedoras de automóveis. Tudo caminhou na 

velocidade do automóvel e ao seu dispor. A infra-estrutura viária ganhou 

precedência em detrimento das questões sociais, o que aprofundou sua 

estratificação. Hoje, nota-se, nitidamente, dentro de uma mesma cidade, a cidade 

dos ricos apartada da dos pobres.  

 
 “Todas as grandes cidades possuem um ou vários ‘bairros de má reputação’ – onde se 

concentra a classe operária”. (ENGELS, 1986) 

 

4.4 A crise sócio-urbana 

 

No início do século XIX o Brasil era um país quase que eminentemente 

agrário (elite agrária), com a economia baseada na produção de subsistência, a 

mão-de-obra era cativa e a terra era livre, sesmarias ofertadas como concessão do 

Estado Imperial a algumas famílias que delas se valiam para a produção agrícola e 

exploração de riquezas. Estas últimas de propriedade do Império. 

Para os produtos de subsistência, o valor de uso se sobrepunha ao valor de 

troca. A comercialização dos produtos se dava, predominantemente, por escambo. A 

terra era exclusivamente para o sustento das famílias e seus agregados (escravos). 

As técnicas de trabalho rudimentares, a partir de instrumentos fabricados na própria 

fazenda. A organização do trabalho se dava dentro do próprio grupo social familiar. 

Não havia como distinguir gente urbana de rural, pois não havia nenhuma formação 

que pudesse ser identificada como urbana propriamente dita, tal como se conhece 

hoje. 
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Em Guaratinguetá, para prover à subsistência e utilizando as sobras para o comércio de 

beira de estrada, mantido com os viajantes que demandavam as minas das Gerais, os portos 

de Paraty e Ubatuba, desenvolve-se a policultura, baseada na agricultura de natureza 

alimentar para homens e animais (milho , mandioca, arroz, feijão, pastagens, etc.), ou presa 

à indústria doméstica (farinha, melado, rapadura,  algodão...) e na criação, principalmente de 

porcos. (HERRMANN, 1986). 

 

Era um estilo de vida rudimentar, simples e politicamente dependente da 

Corte portuguesa. Uma sociedade sem consciência de seus próprios valores, 

totalmente subjugada. Tal como Engels (1986) identifica na Inglaterra do início da 

Revolução Industrial, meio século antes.  

 
Até então havia um grande número de pequenos proprietários rurais, a quem chamavam os 

yeomen, os quais tinham vegetado na mesma tranqüilidade e na mesma nulidade intelectual 

que os seus vizinhos, os cultivadores tecelões. Cultivavam o seu pequeno pedaço de terra 

exatamente com a mesma negligência com que o tinham feito os seus pais e opunham-se a 

qualquer inovação com a teimosia peculiar a esses seres, escravos do hábito, que não 

mudam absolutamente nada no decurso das gerações. (ENGELS, 1986). 

 

A organização do território se dava pelo interesse de Portugal na ocupação de 

posseiros e pequenas vilas, que resguardassem que as riquezas lhe fossem 

garantidas. Era baixa a monetarização, a economia era fragmentada e de baixa 

intensidade.  

Aquele estilo de vida social era reproduzido também no Vale do Paraíba:  

 
A abertura da estrada e a fundação do bairro dos Silveiras deram fortuna a Lorena, 

aumentando suas colheitas de milho e feijão, e a fabricação de aguardente, melado e açúcar. 

Cresceu também o número de cabeças de gado, de ventre ou com crias, bem como o 

número de porcos e de escravos. (MIRANDA ALVES, 1963). 

 

Há, a partir de então, o fortalecimento do capital comercial e o início da 

intensificação da ordem social competitiva, principalmente a partir da entrada do 

Brasil no mercado externo. A crise social que se abate sobre a Inglaterra em 

decorrência do processo desumano infligido pela industrialização, vê seus operários 

mergulharem no alcoolismo degradante e encontra no café brasileiro uma saída – 

substituir o álcool pelo café. Inicia-se o processo de dependência econômica para 
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com a economia européia. Paul Singer (1968) afirma que as nossas cidades (então 

ainda não aglomerados urbanos) eram locais de encontros sociais, religiosos e de 

administração dos excedentes agrícolas. 

 
Estruturalmente, compõe-se a Economia Colonial de dois setores básicos: um Setor de 

Mercado Externo, especializado, produzindo artigos “coloniais” para o mercado mundial e 

um Setor de Subsistência, com baixo grau de divisão de trabalho, em que se produzem os 

elementos de subsistência para os que atuam em ambos os setores. Um terceiro setor, de 

Mercado Interno, existe apenas na medida em que não é possível importar certos serviços 

(comerciais, de transporte, etc.) e bens do exterior e que são, portanto, produzidos 

mercantilmente na própria Economia Colonial. A diferença básica entre os setores de 

Subsistência e de Mercado Interno é que neste último quase toda produção se destina ao 

mercado, ao passo que no primeiro uma parte ponderável da produção se destina ao auto-

consumo. Há portanto, no Setor de Subsistência um segmento considerável de Economia 

Natural: aliena-se apenas o que pode ser considerado um excedente de produção. É óbvio 

que a existência deste segmento de Economia Natural é que impede que a especialização 

no Setor de Subsistência ultrapasse em muito o nível da divisão “natural” de trabalho.  

(SINGER, 1968). 

 

Destaca-se, a partir de então, a evidente relação entre a dinamização das 

estruturas de desenvolvimento econômico com a formação e o crescimento de 

nossas cidades. 

 
Os habitantes das vilas, sobretudo a geração mais jovem, habituam-se ao trabalho na 

fábrica, familiarizam-se com ele e, logo que a primeira fábrica, como se compreende, já não 

os pode ocupar a todos, o salário baixa e, por conseqüência, vêm-se instalar novos 

industriais. De tal modo que a vila se transforma numa pequena cidade e a pequena cidade 

numa grande cidade. Quanto maior for a cidade maiores são as vantagens da aglomeração. 

Surgem as vias férreas, os canais e as estradas; a escolha entre os trabalhadores 

experimentados torna-se cada vez maio. (ENGELS, 1986). 

 

Enquanto isso, no plano internacional, movimentava-se o interesse capitalista 

pelo domínio das riquezas do Brasil. Com a vinda da família imperial portuguesa 

para cá, inicia-se o processo de independência negociada do Brasil, entre Inglaterra 

e Portugal. Este último, para garantir a soberania de seu reino, acerta com a 

Inglaterra a transferência de sua dívida para o Brasil, a família real volta para 

Portugal e deixa seu filho, D. Pedro I, para consumar o acordo, aqui em terras 
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brasileiras. A Inglaterra queria o Brasil “independente” para, sem o ônus das 

responsabilidades que uma colônia impõe e com a vantagem de tê-lo como devedor, 

impor seus interesses comerciais.  

 
Em contraste com o que ocorria sob o estatuto colonial e, mesmo sob a ambígua condição de 

Reino, o poder deixará de se manifestar como imposição de fora para dentro, para organizar-

se a partir de dentro, mal grado as injunções e as contingências que iriam cercar a longa fase 

do predomínio inglês na vida econômica, política e diplomática da Nação. (FERNANDES, 

1974). 

 

O País não criou base, lastro para assegurar o florescimento de uma 

burguesia e de um capitalismo próprios, pois manteve as mesmas bases produtivas 

coloniais calcadas na escravidão, nas relações políticas servis e nas mesmas 

relações de exportação de café e minérios. Os trabalhadores continuaram 

vinculados à elite agrária, eram escravos cativos e dependentes de seus senhores 

em tudo. Tal sistema produtivo impediu a formação do mercado de trabalho e, 

portanto, a diversificação de produção. Na verdade o controle autárquico embotou a 

divisão social de trabalho, impedindo o surgimento de novas atividades, cujo centro 

natural seria a cidade. As áreas urbanas eram pobres e sem estrutura e assim se 

mantiveram por vários anos no período da independência.  

 
Pelo ano de 1886, alguns municípios do Vale do Paraíba acusavam decidida decadência da 

produção de café, pois que ela já se vinha processando há algum tempo; é o caso de 

Bananal, Jacareí, Santa Isabel, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga. Em outros como 

Areias, Guaratinguetá, Lorena, São José dos Campos e Taubaté, começava a derrocada, 

que seria agravada pela abolição da escravatura.. (MÜLLER, 1969). 

 

À Inglaterra interessava, porém, um passo mais além para concretizar seus 

interesses no mercado brasileiro, ela queria a libertação dos escravos para ver 

ampliada a possibilidade de um bom mercado consumidor onde vender seus 

produtos manufaturados, em expansão. E como isso implicava na ruptura com as 

elites agrárias, o processo de ruptura com o cativeiro da mão-de-obra foi lento. 

Intensificado o comércio com a Europa, crescem as influências sobre nossa 

vida social, sobre a arquitetura, o cotidiano e o comércio, influenciando no urbano e 

definitivamente e cada vez com mais intensidade nos recursos naturais. A Rede 
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Ferroviária (1877) que vem exatamente para facilitar o escoamento do café para o 

Porto do Rio de Janeiro, traz a marca da engenharia e arquitetura inglesas. Várias 

estações ferroviárias (feitas de estrutura metálica) foram trazidas da Inglaterra e 

montadas aqui no Vale. A Inglaterra precisava de novos mercados para vender seu 

ferro produzido a partir do desenvolvimento de sua indústria metalúrgica. 

A terra passa a privada (cativa) com o Estatuto da Terra (1850), enquanto se 

preparava o próximo passo, a libertação dos escravos. O modelo de acumulação 

capitalista exige tais propósitos, transforma valores de uso em valores de troca. 

A massa de trabalhadores alforriada e desempregada, sem condições para 

comprar terras, vai para as cidades em busca de emprego e amontoa-se em 

cortiços, becos e sub-habitações, vende sua força de trabalho ao sistema capitalista 

e entra no mercado consumidor. Essa organização do trabalho define a estruturação 

do território e o capitalismo comercial estabelece uma nova ordem competitiva. 

Os núcleos urbanos passam a aglomerados urbanos industriais 

Mas a iniciativa privada (elite agrária) acaba por investir seu pouco excedente 

nas cidades, criando um início de mercado interno. Há com isso a ampliação da 

divisão social do trabalho, da divisão de classes sociais e da segregação da 

moradia. 

O campo precisa de mão de obra nova e o Estado brasileiro se mobiliza por 

uma campanha internacional pela imigração de trabalhadores europeus. Eles 

chegam, muitos ficam nas cidades e induzem o início mais acentuado do capitalismo 

industrial que já haviam incorporado na Europa. Vieram italianos para: Lorena os 

Ligabo se dedicaram ao beneficiamento de arroz e os Marton à carpintaria; Taubaté 

várias famílias de italianos formaram a colônia agrícola de Quiririm; São José dos 

Campos abriram duas cerâmicas, a Bonadio (italianos) e a Weiss (alemães); 

Guaratinguetá a família Marotta iniciou fabricação do famoso Macarrão Moema. 

(MARCONDES, 1975) 

A Tecelagem Parahyba em São José dos Campos é um exemplo claro da 

aglomeração que se deu no urbano, quando na década de 1920 empregava cerca 

de 25% da população da cidade. 

Sem possibilidade de expansão da atividade agrícola e pouca oferta de 

trabalho nas cidades, por falta de investimento do Estado, cai o custo da mão de 

obra, acirrando a crise sócio-urbana.  
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A industrialização brasileira, criada ao estilo europeu, com capital 

internacional, apoiada e financiada pelo Estado, determinou a necessidade, por 

conta exatamente do controle do capital e do controle da produção e reprodução 

capitalista, da implantação de categorias intermediárias de gestão da produção 

interna nas empresas e que criaram os chamados empregos improdutivos, cargos 

de gerentes e especialistas em mercado. Isto trouxe como conseqüência o fato de 

que cresceu na economia brasileira essa parcela de trabalhadores que a sociologia 

resolve denominar de “as classes médias” e que não é exatamente uma pequena 

burguesia, mas determinadas apenas em função do padrão organizacional das 

grandes empresas internacionais que aqui se instalaram. Casta destinada a servir 

como anteparo entre operariado e patrões, e que tem importante repercussão na 

estruturação das classes sociais no Brasil e que, finalmente, repercute na 

estruturação urbana, apresentando-se como intermediárias na estratificação da 

ocupação dos espaços urbanos. 

 
O peso enorme que as classes médias têm na sociedade brasileira é em grande medida 

determinado pelo tipo de organização econômica do capitalismo monopolista, da forte fração 

de trabalho improdutivo que são os gerentes, gestores e os especialistas em mercadologia, 

enfim, todo esse aparato de trabalho que está muito mais voltado seja para a realização do 

valor de mercadoria, seja para a circulação do capital e, portanto, não voltado diretamente às 

tarefas produtivas, criando uma nova classe na estrutura de classes da sociedade brasileira. 

Essa nova estrutura de classes tem como seu componente mais baixo um enorme exército 

industrial de reserva, fruto desse tipo de industrialização e da concentração dos capitais” [...] 

“As repercussões que isso tem, do ponto de vista da organização urbana, são importantes. 

Em primeiro lugar ela amplia enormemente isso que se tem chamado de terciário; 

aparentemente um enorme saco de gatos, onde cabe tudo, e que só o entendemos se 

perseguirmos a pista para saber qual é o tamanho e o papel dessa classe de trabalho 

improdutivo na organização econômica das novas unidades empresariais” [...] “Eu resumiria 

afirmando que o urbano hoje no Brasil são as classes médias, isto é, as cidades são por 

excelência – recuperando a questão da terceirização sob esse ângulo – a expressão urbana 

dessa nova estrutura de classe. (OLIVEIRA, 1982). 

 

Como o processo urbano capitalista é inteiramente reflexo do processo 

industrial, nossa urbanização também ficou entravada, produzindo uma crise sócio-

urbana-econômica que perdura até hoje e é visível na carência de estrutura de 

equipamentos urbanos, moradias e segurança, principalmente.  
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Como o planejamento no Brasil sempre esteve a reboque do processo de 

reprodução da força de trabalho, não desenvolvemos a cultura do planejamento, a 

nossa estrutura urbana sempre esteve carente e a qualidade de vida urbana deixou 

sempre a desejar.  

Com o desenvolvimento econômico a deriva, sem investimentos planificados, 

o crescimento tende para amplificação da desigualdade e da deterioração do meio 

ambiente. 

 
De um ponto de vista econômico, não há qualquer incentivo para canalizar recursos de capital 

para áreas empobrecidas. Dessa maneira o crescimento reforça e intensifica o padrão de 

desenvolvimento desigual. (GOTTDIENER, 1997). 

 

Em 1988, a Constituição (cem anos depois da abolição da escravatura) 

promulgou, em seu artº 182, a obrigatoriedade do Plano Diretor para investimentos 

públicos e somente agora em 2001, regulamenta as políticas públicas urbanas com 

a aprovação do Estatuto da Cidade. 

São raros os casos em que os planos são abrangentes e identificam 

realidades públicas e são mais raros ainda os casos em que eles saem do papel. 

Ainda hoje no Brasil, a crise urbana histórica, nascida no período colonial, vem se 

intensificando e generalizando. A globalização, enquanto processo econômico de 

dominação, vem consolidar essa crise, tornando cada vez mais difícil o acesso da 

população (cada vez mais urbana) ao bem estar social. 

Resultado: violência urbana; segregação social; terceirização (capital x 

trabalho); déficit na infra-estrutura de equipamentos urbanos; perda cultural; perda 

da qualidade de vida.  

 

Além dos efeitos que a estratificação social desigual manifesta sobre o espaço, há 

um outro aspecto importante para o crescimento econômico numa sociedade 

classista. O processo de desenvolvimento capitalista produz custos externos que 

toda comunidade tem de suportar. Alguns deles – como poluição, congestionamento 

de tráfego, degradação e crise – afetam qualquer área que esteja passando por um 

crescimento rápido, desordenado. Esses efeitos colaterais do desenvolvimento são 

intrínsecos à própria essência do capitalismo. (GOTTDIENER, 1997). 
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 Quando Gottdiener (1997) fala em efeitos colaterais do desenvolvimento, e 

aponta dentre eles o da poluição, fica muito a propósito do que queremos debater. 

 O capital se apropria do espaço, molda-o ao interesse de sua reprodução, 

apropria-se da força de trabalho, deslocando gente ao alcance de seus sítios 

produtores, apropria-se dos recursos naturais para consolidar sua dominação, usa 

do potencial dos recursos abundantes, interfere nos processos regulares do 

ecossistema regional, promove o esgotamento progressivo das riquezas e o 

descontrole dos mecanismos naturais de autodepuração, como é o caso específico 

das alterações no Ciclo Hidrológico e na quantidade e qualidade dos recursos 

hídricos, como passaremos a avaliar. 

 

4.5 Aspectos ambientais 
 

Problemas ambientais de saneamento básico e saúde pública, que até então 

não estavam na pauta da exploração capitalista, surgem por toda parte, em todas as 

cidades, de um lado pela ganância do lucro, por outro lado a falta de consciência da 

sociedade. O convencimento da sociedade de que deveria aceitar a piora na 

qualidade de vida, era argumentado pela máxima de que “indústria é progresso”.  

O que é que se vendia? 

 
 Natureza é recurso para o desenvolvimento, é moeda de troca nos mercados mundiais, é 

possibilidade de investimentos estrangeiros necessários à expansão da industrialização 

emergente. A modernização do País, impulsionada pela dinâmica industrial, lastreou o 

processo de urbanização e a ampliação das fronteiras econômicas. Dessa forma, o modelo 

desenvolvimentista brasileiro do período da ditadura militar vai  justificar a inconseqüente 

dilapidação do patrimônio natural do País como ‘o preço do progresso. (MACHADO, 2000). 

 

Mas, no rastro da ocupação definitiva dos espaços do Vale pelo interesse do 

capital vem mais um golpe, como coadjuvante do processo industrial, “as florestas 

empresariais” (CASTRO, 2000), a conhecida invasão de eucaliptos na região, que 

não respeita nascentes, nem córregos, nem remanescentes florestais, nem 

patrimônio cultural. 

A lógica do capital sempre foi a exploração dos recursos naturais abundantes 

e a ocupação predatória. O que nos resta de herança é uma série de problemas 
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ambientais, urbanos e sociais que se somam aos resultados das transformações 

ambientais globais.  

O Vale do Paraíba vem contribuindo com a redução da biodiversidade global, 

pois eliminou grande parte da vida na região; contribui com as mudanças climáticas, 

pois foi fortemente desflorestado e participa abundantemente do mercado de 

consumo de combustíveis fósseis; houve uma forte redução na retenção de água 

ambiente em função da redução da Mata Atlântica e do controle da vazão do Rio 

Paraíba; e contribui para afetar a camada de ozônio, pois é produtora dos mesmos 

elementos – óxidos nítricos e nitrosos, expelidos pelos sistemas de exaustão dos 

veículos a motor, o próprio CO2, o gás metano e os CFCs ou clorofluorcarbonos – 

que a afetam. 

O Vale, hoje, contribui com cerca de 7% do PIB nacional, o que significa que 

cumpriu seu papel de região a contribuir com a dominação econômica mundial. Faz 

parte da rede internacional de reprodução do capitalismo, o “dízimo” capitalista. 

A integração produtiva da região se deu mais fortemente no período entre as 

décadas de 1950 e 1980, principalmente com a ditadura militar, quando pólos de 

desenvolvimento industrial foram incentivados por programas governamentais 

(MACHADO, 2000). 

Nesse período, mais especialmente a partir da década de 1970, começam a 

surgir os movimentos ambientalistas, vistos então, por uns, como sonhadores e, por 

outros, como radicais, “contra o desenvolvimento”, atrasados. Mas o movimento 

ambientalista chega com um viés emocional e conservacionista muito arraigado, 

fruto natural da repressão da ditadura militar que não permitia mobilizações políticas 

nem culturais. 

A defesa da natureza pareceu algo novo, romântico, inocente. Mas de fato 

estava mal conceituada. “Não via a floresta em apego à árvore”. 

A sociedade brasileira não estava preparada para assimilar este novo 

paradigma, até porque estava “de bem” com a idéia do desenvolvimento – no 

sentido de crescimento econômico – a qualquer custo. 

Na Conferência da ONU sobre meio ambiente realizada em Estocolmo em 

junho de 1972, o chefe da delegação brasileira, então Ministro do Interior, General 

José Costa Cavalcanti disse: “Se progresso significa poluição, que venha a poluição 

para o Brasil”. 
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Mas na Estocolmo/72 emerge um debate que viria a por luz sobre a 

conceituação, o debate e as ações em proveito do contraditório que animava as 

refregas entre defensores do crescimento econômico e os do meio ambiente. 

Quando o debate tomava proporções radicais de ambos os lados, surge um polonês, 

economista Ignacy Sachs – que havia morado no Brasil, na Índia e, então, estava na 

Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris – para lançar proposta 

conciliadora com o nome de ecodesenvolvimento. 

Os defensores do desenvolvimento econômico asseveravam que as 

limitações ambientas eram relativas frente à capacidade inventiva do ser humano e 

dos benefícios promissores que a economia de mercado, por si só, traria para o 

social e elevaria a condição de domínio sobre a natureza de tal ordem que as 

questões ambientais passariam a irrelevantes diante de tamanha sorte. Já os 

defensores das questões ambientais impunham que o meio ambiente representava 

limites absolutos ao crescimento econômico, de tal ordem a levar a humanidade e o 

planeta ao estresse irreversível, com o aumento da poluição em todos os níveis e o 

esgotamento dos recursos naturais.  

O novo paradigma do ecodesenvolvimento busca uma convergência entre 

economia, ecologia, antropologia cultural e ciência política, conceitos que hoje ficam 

bem mais nítidos diante do cenário mundial de mudanças climáticas e das crises 

social e política contemporâneas. 

Com o alargamento da conceituação ambiental, novas idéias e estratégias 

surgem. Abordagens semânticas a parte, o enfoque passa a ligar a economia à 

ecologia, pelo entendimento mais correto de que os recursos naturais começam a 

ser vistos como finitos. A idéia da sustentabilidade e da biodiversidade agregaram 

conceituação e consistência à causa. 

A rigor, o conceito de desenvolvimento sustentável não pode prescindir de 

necessária amplitude que passe pela inclusão social e sustentação econômica, para 

que não fique alienado ao movimento ambientalista, ou restrito a uma elite pensante, 

distante do mundo real, o que promoveria seu insucesso, ou pior ainda, que seja 

manipulado pelos ideólogos do mercado e da dominação econômica que não 

descansam de suas intenções e se alimentam de desigualdades cada vez mais 

crescentes entre povos. 

Buscando consolidar a conceituação que surgia nos debates internacionais 

sobre meio ambiente, a Organização das Nações Unidas (ONU), criou no início da 
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década de 1980, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

nomeando a então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland como 

chefe da comissão. 

O Relatório Brundtland, como ficou conhecido, publicado em 1987 e intitulado 

Nosso Futuro Comum, reafirma a visão crítica sobre o modelo de desenvolvimento 

adotado pelas nações desenvolvidas e, imposto ao mundo, copiado pelas nações 

em desenvolvimento, ressaltando o uso abusivo dos recursos naturais que 

colocavam em risco os ecossistemas, apontando como incompatível o 

desenvolvimento sustentável com os padrões de produção e consumo vigentes. 

Segundo o Relatório Brundtland, uma série de medidas devem ser adotadas 

pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. Dentre elas: 

• limitação do crescimento populacional;  

• garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo;  

• preservação da biodiversidade e dos ecossistema; 

• diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de 

fontes energéticas renováveis;  

• aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em 

tecnologias ecologicamente adaptadas;  

• controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores;  

• atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia).  

 

Mas assevera que a busca do desenvolvimento sustentável, no plano das 

políticas internacionais, requer: 

• um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no processo 

decisório; 

• um sistema econômico capaz de produzir excedentes e “know-how” técnico em 

bases confiáveis e constantes; 

• um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento 

não equilibrado; 

• um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base ecológica do 

desenvolvimento; 

• um sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções; 

• um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e 

financiamento; 

• um sistema administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se. 
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Na verdade houve enorme ampliação dos conceitos e da consciência pela 

causa ambiental, muito maior que a prática pela sustentabilidade, que passou a ser 

um tema até certo ponto apropriado pelo modelo capitalista e voltado a justificar a 

continuidade da expansão do capitalismo do que realmente evitar danos ambientais 

e garantir equilíbrio social na atualidade e garantir recursos futuros. 

 

Escobar desenvolve a idéia de um capitalismo pós-moderno e de conservação de 

uma natureza capitalizada. Assim, as plantações e florestas empresariais, os 

direitos sobre posse de terra e água, as espécies geneticamente produzidas e 

alteradas, a profissionalização e o treinamento do trabalho são alguns exemplos 

de capitalização da natureza e da vida humana, ou seja, das condições de 

produção. (CASTRO, 2000). 

 

De qualquer forma, o saldo positivo foi a libertação universal do pensamento 

pela causa da natureza, concluindo que “tudo o que ocorrer ao meio ambiente 

ocorrerá fatalmente ao homem” e a conquista do entendimento de que “é preciso 

pensar globalmente e agir localmente”. Resgatar a prática da convivência com os 

valores locais, naturais e culturais. E esse pensar globalmente deve ser entendido 

no sentido de planejar, coisa que para nós sempre ficou no prelo. 

Há hoje, em diversos meios, o entendimento da necessidade do dispêndio de 

somas enormes para a correção de rumos e erros acumulados. 

Os enormes vazios abertos entre diferentes classes sociais, a segregação 

urbana, as sub-habitações, a falta de saneamento, só para citar alguns problemas 

urbanos, são passivos que demandarão enormes somas de recursos públicos para 

sua solução. 

Os longos e freqüentes períodos anuais de seca por que vem passando o 

Vale do Paraíba, decorrentes do desflorestamento e das mudanças climáticas e os 

enormes prejuízos causados aos recursos hídricos em geral (nascentes, córregos, 

drenagens, lençol freático) e ao Rio Paraíba em particular (poluição industrial e 

doméstica, o controle da vazão com suas conseqüências e as transformações 

decorrentes da mineração de areia), podemos afirmar que são, do ponto de vista 

tanto econômico como ambiental, incalculáveis e provavelmente irrecuperáveis. 
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Há a consciência de que o modelo capitalista expropriou valores importantes, 

que precisam ser “repatriados”. Grande quantidade de água é reservada para 

procedimentos produtivos voltados para a exportação ou, no mínimo, para o 

atendimento de mercados de outras regiões distantes. Houve, de fato, um 

desmantelamento da vida social, hoje traduzida com mais evidência na violência 

urbana quase incontrolável. Houve um processo gradativo de intervenção cultural, 

que privilegiou a massificação de culturas alienígenas em detrimento dos valores 

locais. Mas há também um forte componente de perplexidade quanto ao que fazer 

para recuperar, pelo menos, boa parte da dinâmica ambiental original e, pior, o que 

esperar do futuro? 

Qual o remanescente de recursos naturais disponíveis para sustentar o 

desenvolvimento futuro? A sustentabilidade está ao nosso alcance? 

As interrogativas são poderosamente angustiantes. 

Sabemos que 2/3 das águas do Rio Paraíba já estão comprometidas com o 

abastecimento da metrópole do Rio de Janeiro. Acrescentando-se o abastecimento 

das indústrias da região, das cidades, da irrigação e considerando a reserva 

necessária ao resguardo mínimo da vida do rio, ao que se chama de vazão crítica, 

pouco resta para ampliações futuras. Considerando que os mananciais continuam 

sendo degradados, as perspectivas se retraem ainda mais. 

A água é considerada como recurso natural renovável, mas acontece que a 

ação humana predatória afetou de forma dramática o ciclo natural de renovação dos 

recursos hídricos. A redução de água retida no ambiente valeparaibano em 

decorrência do desflorestamento, do controle de vazão e do rebaixamento do lençol 

freático; a enorme quantidade de poluentes que afetam o meio hídrico em diversos 

planos; e o comprometimento com o setor produtivo exportador, poderão nos 

conduzir ao estresse de abastecimento.  

 

A escassez de água potável atinge hoje 2 bilhões de pessoas. A Organização das 

Nações Unidas prevê que, se não forem adotadas medidas para conter o consumo, 

dentro de 25 anos 4 bilhões de pessoas não terão água em quantidade suficiente 

para as necessidades básicas. (TEICH, 2002). 

 

O mesmo artigo faz a chamada com o título “vai valer mais que petróleo”, 

numa alusão à tendência de escassez de água no mundo. 
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O Vale é muito rico em recursos hídricos, mas não cuida da preservação de 

sua renovação. Por conta de controlar a vazão do Rio Paraíba foram construídas 

represas, a de Santa Branca – 1952 – a do Rio Jaguari – 1972 – e a de Paraibuna – 

1978, que acabaram por contribuir com o rebaixamento do lençol freático. 

Vários problemas de lixo residencial e industrial se acumulam sem solução 

adequada. A maioria das cidades do Vale não cuida adequadamente do lixo 

doméstico, que muitas vezes é lançado em valas, em áreas de várzea (Tremembé, 

até bem pouco tempo) ou em remanescentes florestais e o chorume acaba por 

atingir o lençol freático e os cursos d’água. O problema do lixo industrial da região 

não está devidamente resolvido, restando constante risco de contaminação. A 

empresa Ecossistema (localizada na divisa de São José dos Campos com 

Caçapava) e Onyx Sasa do grupo francês Veolia (localizada em Tremembé) são as 

únicas licenciadas para acomodar resíduos perigosos e mesmo assim não é capaz 

de atender toda a demanda da região. Sem contar que tal tipo de disposição não 

garante 100% de controle contra vazamentos, pois ficam reféns de eventuais 

deslocamentos de solo dos quais o Vale não está completamente livre, Figura 5.14.  

 
May observou há mais de 20 anos os primeiros indícios da ocorrência de movimentação 

recente de blocos na região... A comprovação só veio em meados da década de 90, quando 

May e o geólogo Silvio Hiruma viram-se com dados morfológicos abundantes, mas tendo de 

aprofundar os estudos em neotectônica. Foi quando procuraram Riccomini, que constatara 

neotectonismo na bacia sedimentar do Vale do Paraíba do Sul no final dos anos 80. Ao 

analisar uma área de 220 quilômetros quadrados, em São José dos Alpes, a leste de 

Campos do Jordão, as descobertas se somaram rapidamente. Por meio da medição das 

falhas geológicas, da determinação das direções das forças que agem sobre elas - os 

chamados regimes de esforços - e da datação de sedimentos, os pesquisadores verificaram 

que esse fenômeno, finalmente confirmado, não deve se restringir ao planalto: segundo 

Riccomini, o tectonismo recente afetou uma área bem maior, que inclui o médio Vale do Rio 

Doce, em Minas, o Rio de Janeiro e uma faixa que vai até o sul de São Paulo. (RICCOMINI, 

2002) 

 

Não houve e continua não havendo planificação para o desenvolvimento 

sustentável da região. As planificações visaram quase sempre atender à reprodução 

capitalista. 

Iniciativas pouco convincentes têm surgido, como é o caso do Consórcio de 

Desenvolvimento Integrado de Vale do Paraíba (CODIVAP) ter encomendado ao 
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INPE um trabalho de diagnose e planificação para o Vale, que resultou no excelente 

MAVALE, mas restou em única iniciativa sem continuidade de implantação e 

aperfeiçoamento.  

Mais recentemente, por origem da legislação nacional sobre recursos 

hídricos, foi criado o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (entidade 

tripartite entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil), constituído para 

definir, participativamente, a cobrança pelo uso e poluição das águas e orientar a 

aplicação de parte dos recursos, a serem aplicados para a recuperação da 

qualidade da água, do controle, do uso e da divulgação de estratégias de 

comunicação e educação sobre a utilização dos recursos hídricos. 

Tal Comitê é uma iniciativa importante que nasceu a partir da pressão da 

sociedade civil e da real premência que representa a questão hídrica, e deve ser 

apoiada e preservada. 

Iniciativas semelhantes deveriam ser ampliadas no formato de um grande 

debate sobre recursos naturais, com o objetivo de garantir a participação de toda a 

sociedade civil, pois os recursos naturais são de interesse público. 

 
No caso brasileiro, o ‘uso social da natureza’ ainda está atrelado ao processo de construção 

da Nação, ou seja, de apropriação inconclusa de todo o seu território. (MACHADO, 2000). 

 

Talvez a nova forma de inserção do Brasil na economia global, a partir da década de 1990, 

venha tornar imprescindível (cedo ou tarde) uma maior articulação entre desenvolvimento 

local, regional (grifo do autor) e global de forma sustentável, hoje presente apenas no 

discurso sobre a agenda de modernização do país. (MACHADO, 2000). 

 

Se algumas formas de poluição têm efeito regional, como a poluição do Rio 

Paraíba, a poluição do ar que se espalha no Vale, e o desmatamento, dentre outros, 

a ação saneadora precisa ser regionalizada e, por isso, merece a atenção das 

autoridades estaduais e federais. Até porque a ação desenvolvimentista, com base 

na economia capitalista, foi engendrada principalmente pelo Governo Federal em 

diferentes épocas, quando se criou um eixo de desenvolvimento entre Rio de 

Janeiro e São Paulo, com os efeitos colaterais aos quais já aludimos anteriormente. 

Tal ação, marcada pela fragilidade institucional brasileira e pela dependência 

sistemática da economia externa, criou as bases de uma urbanização fragmentada e 
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inconclusa (DEÁK, 1991) e uma hierarquização intra-regional perversa para a 

sociedade e a natureza. 

Sendo assim, é dever do Estado, ainda que tardiamente, promover um plano 

de ação envolvendo Federação, Estado, municípios e sociedade civil, no intuito de 

promover diretrizes, programas e projetos integradores, que garantam restaurar 

condições naturais e sociais e promover um desenvolvimento endógeno e 

verdadeiramente sustentável. 

É preciso quebrar alguns modismos do pensamento conservador nacional, 

herança ainda do colonialismo, do extrativismo e da dependência em relação a tudo 

que vem de fora, essa adoração ao produto importado. 

 
No entanto, prevalece no Brasil a idéia de que o campo, o rural ou o ‘natural’ seriam apenas 

espaços residuais do arcaico, do não-desenvolvido. A construção ideológica e hegemônica 

da nação brasileira, portanto, ainda é marcada pela separação entre o ‘ambiente construído’ 

e o ‘ambiente natural. (MACHADO, 2000). 

 

Mas há, no Vale do Paraíba, universidades, centros de pesquisa e entidades 

governamentais e não-governamentais capazes, que já vêm se empenhando em 

estudar e desenvolver propostas para a região. Falta o amálgama do Estado, a 

presença institucional do Governo Federal para congregar um esforço que, em 

outros países, já está acontecendo. 

 
De um lado, inúmeros esforços vêm sendo realizados por institutos de pesquisa, entidades 

autônomas, universidades e órgãos governamentais do meio ambiente, visando se alinharem 

à tendência mundial de tentativa de reversibilidade do quadro civilizatório contemporâneo. 

Por outro lado, ainda que o governo atual, principalmente por meio de mudanças na sua 

política externa, venha se posicionando corretamente em relação aos acordos e tratados 

internacionais sobre o meio ambiente, prevalecem, como já afirmamos, políticas internas 

contraditórias.(MACHADO, 2000). 

 

Mas, como partir para o planejamento de um desenvolvimento sustentável 

para o Vale do Paraíba se o País continuar na linha do desenvolvimento 

dependente? Se há aqui contradição entre discurso e prática, ela existe também no 

plano externo, onde o capitalismo se apropria sempre dos discursos progressistas e 

os adapta ao modelo hegemônico de dominação. 
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Em outras palavras, o conceito de sustentabilidade traz consigo uma proposta, aqui 

retraduzida pela contribuição pós-estruturalista, como um discurso de reprodução e 

manutenção do capitalismo em nível global. (CASTRO, 2000).  

 

Em decorrência das alterações ambientais até aqui avaliadas e do enorme 

volume de pesquisa e trabalho a serem desenvolvidos para se operar no campo 

geral do ambientalismo, adotamos o elemento água como substancializar nosso 

debate sobre a fragilidade sustentável do desenvolvimento no Vale do Paraíba 

Paulista, o que passaremos a tratar daqui para frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

5  Água para a sustentabilidade 

 

Apontamos, a partir dos estudos, das pesquisas e das reflexões, que a água 

é de fato um dos elementos mais importantes e fundamentais para a manutenção da 

vida com qualidade, do conforto climático e complementarmente do desenvolvimento 

econômico, pois todos os processos de produção, desde o primário ao mais 

complexo estão dependentes da presença e da qualidade da água. Não haverá, 

portanto, sustentabilidade sem o planejamento em recursos hídricos. 

Dedicamos então este item à água, sua gênese, seu ciclo, sua influência 

biológica, seus valores sociais e econômicos, sua presença no Vale do Paraíba 

Paulista e sua importância para a sustentabilidade, para a vida em geral e para o ser 

humano em particular. 

 

5.1 Água em dados (água; gênese; usos) 

 

A água em sua forma líquida existe na Terra há 3,8 bilhões de anos, 

aproximadamente. A formação completa da hidrosfera inclui as geleiras, as águas 

salobras e doces e o vapor d’água, que juntos, em sua dinâmica ou Ciclo 

Hidrológico, contribuem para a regulação térmica do planeta e para a manutenção e 

renovação dos ecossistemas. 

Com a presença da água, ou melhor, da hidrosfera e do oxigênio livre como 

resultado principalmente a partir da fotossíntese surgiu o ambiente propício para o 

desenvolvimento da vida. São, na verdade, presenças indissociáveis.  

Enquanto a atividade vulcânica era muito intensa, a água só existia na forma 

gasosa e a atmosfera era muito densa, carregada de poluentes: cinzas, gases de 

enxofre, dióxido e monóxido de carbono, principalmente. Com o passar dos milênios, 

a atividade vulcânica foi arrefecendo, a água surgindo em forma líquida e sólida e a 

atmosfera se rarefazendo. Tal fenômeno facilitou a penetração da luz do Sol, 

ofertando o início da possibilidade da fotossíntese, o início da vida e a definição do 

que chamamos de biosfera. No decorrer de outros tantos milênios, as condições 

foram se tornando favoráveis para o desenvolvimento de um sistema cada vez mais 

complexo de vida, ao que hoje denominamos biodiversidade. É importante ressaltar 

que a vida está ligada ao ciclo hidrológico e à fotossíntese e é importante manter o 

melhor de tais condições de florestas e água num dado ambiente regional, para 
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resguardar a manutenção dos ecossistemas naturais que nos sustentam, a nós e 

aos sistemas de produção de alimentos e fibras, ao que se costuma chamar de 

desenvolvimento econômico.  

 
Misturando água e sais minerais vindos de baixo com luz do sol e dióxido de carbono (vindos 

de cima) as plantas verdes estabeleceram a ligação entre a litosfera e a atmosfera, 

consumindo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Nesse processo, a luz solar é 

convertida em energia química na forma de carboidratos, os quais são a base da alimentação 

dos organismos superiores, inclusive o homem.  (REBOUÇAS, 2002). 

 
Há mais de 400 milhões de anos, plantas vasculares fotossintetizadoras e multicelulares 

começaram a aderir às margens dos continentes. Logo esses organismos cobriram as costas 

rochosas, desaceleraram o fluxo das águas, formaram solos e avançaram para o interior. 

Formaram-se radículas absorventes de nutrientes, estames se achataram em folículos que 

captavam a luz solar e sementes substituíram esporos como agentes de dispersão. (DEAN, 

1996). 

 

O Ciclo Hidrológico é peça fundamental na composição da dinâmica da 

biosfera, de tal ordem que devemos conhecê-lo e preservá-lo. Basicamente, 

juntando-se dois fenômenos naturais que originam forças mecânicas, a energia solar 

e a gravidade, com os mecanismos de evaporação e transpiração dos organismos 

vivos, temos um sistema rotacional que impulsiona a água dos estados sólido e 

líquido para o gasoso, numa dinâmica de subir e descer a atmosfera. 

Sendo a água o elemento mais abundante na Terra, cerca de 75% do volume 

total do planeta, não é de se admirar que ela seja fundamental para a vida. 

 
É o fechamento de uma membrana primitiva para formar uma vesícula que representa uma 

transição discreta da não vida para a vida. A química desse processo crucial é 

surpreendentemente simples e comum. Baseia-se na polaridade elétrica da água. Em virtude 

dessa polaridade, certas moléculas são hidrófilas (atraídas pela água) e outras hidrófobas 

(repelidas pela água). Há, porém uma terceira espécie de moléculas, a das substâncias 

gordurosas e oleosas, chamadas lipídeos. São estruturas alongadas com um lado hidrófilo e 

outro hidrófobo. Quando esses lipídios entram em contato com a água, formam 

espontaneamente diversas estruturas.  (CAPRA, 2002) 

 

Acredita-se que nos últimos 500 milhões de anos, a quantidade de água 

(equivalente líquido) presente na Terra tem permanecido constante em torno de 
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1,386 bilhões de km³ e que cerca de 577 mil km³/ano participa do ciclo vapor/chuva, 

recebendo a contribuição de 87% proveniente dos mares e 13% (74 mil km³/ano) 

dos continentes. Por outro lado, a quantidade de chuva que cai nos oceanos é de 

458 mil km³/ano e 119 mil km³/ano nos continentes. Há, portanto, uma transferência 

de cerca de 45 mil km³/ano de água dos oceanos para os continentes, que 

representa toda a recarga anual dos aqüíferos continentais. Tais precipitações são 

importantes para alimentar o desenvolvimento da vegetação natural e de culturas, 

realimentar o escoamento superficial (rios), os fluxos de águas subterrâneas e a 

recarga dos teores de umidade dos solos. Acontece que a distribuição continental de 

chuvas é aleatória numa longa amostragem seqüencial de anos. O Brasil é um dos 

países favorecidos por esse fenômeno hidrológico. Mas as alterações antrópicas 

impostas ao território nacional vão ocasionar, no decorrer dos anos, variações para 

menos nessa abundância, devido principalmente ao desflorestamento – diminuição 

da evapotranspiração e do tempo de residência da umidade – e à alteração no 

regime das águas nas bacias hidrográficas.  

 
Historicamente as experiências vividas no cotidiano, demonstram que os cursos d’água 

perderam sua capacidade de descarga em aproximadamente 30% nos últimos cem anos.. 

[...] “Este fato, também verificado em experimentos de campo, tem relação direta com as 

alterações ocorridas nas bacias de contribuição, tais como: manejo inadequado do solo; 

prática intensiva da monocultura e principalmente pela significativa ausência de cobertura 

vegetal. Esse processo contínuo de degradação se intensificou no último século, aliado a falta 

de política de incentivo às práticas de revegetação, e conservação dessas áreas”. 

(MOSTARDA NETO, 2004). 

 

Por outro lado, do total de água existente no planeta, visto no parágrafo 

anterior, apenas 2,5% é água doce, dos quais cerca de 68,9% nas calotas polares e 

outros depósitos de “gelo eterno”, 29,9% constituem as águas subterrâneas, 0,9% 

águas de pântanos, restando para os rios e lagos 0,3% do total de água doce 

disponível. Note-se, portanto, que os números não são animadores. A idéia de que a 

água doce era um manancial infinito, cai por terra em nome da racionalidade. 

 
Figura 5.1: Água no Planeta  
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Fonte: Rebouças ( 2002, p. 08) 
 

 

 
Figura 5.2: Uso de água doce no mundo 

Fonte: Rebouças ( 2002, p. 340). 

 

O ciclo hidrológico proporciona descargas de chuva nos rios do mundo da 

ordem de 45 mil km³/ano, mas tal distribuição é aleatória e oscila no decorrer de 

alguns anos. A estimativa de demandas para o ano 2000 era da ordem de 11% 

daquele valor de recarga (WORLD RESOURCES INSTITUTE, 1991). 
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Tabela 5.1: Evolução do consumo da água em âmbito mundial (km3/ano) 

Fonte:  Rebouças et al.( 2002, p. 305). 

 

Não há, portanto, em termos globais, problemas de escassez, mas se 

considerarmos que há extensas regiões ricas em recursos hídricos, mas desabitadas 

(vide região amazônica) e que a grande maioria da população vive em áreas 

urbanas, a distribuição do acesso passa a ser um fator de desequilíbrio em prejuízo 

das demandas localizadas. A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, por 

exemplo, comporta a maior densidade demográfica do País. No Vale do Paraíba 

Paulista o consumo residencial já atinge 110 m³/hab/ano.  

O uso industrial de água cresce com o PIB, o que mostra a dependência 

direta da economia para com a demanda por água. 

O gráfico a da Figura 5.3, mostra a curva do consumo mundial de água com o 

crescimento do PIB. E o gráfico b mostra o uso per cápita anual, médias mundiais, 

domésticas, também de acordo com o crescimento do PIB. 
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Figura 5.3: Gráficos: consumo de água x PIB 

 

 

Desses exemplos de uso da água, sem dúvida que o mais significativo em 

termos de variedades de aplicação é o uso industrial. Em decorrência de suas 

diferentes e especiais propriedades, a água tem diversificada gama de usos na 

indústria, tais como: 

• matéria prima e reagente, na obtenção de hidrogênio, de ácido 

sulfúrico, de ácido nítrico, de soda e inúmeras reações de hidratação e 

de hidrólise; 

• solvente – de sólidos, líquidos e gases; 

• lavagem de gases e sólidos – para retenção de materiais contidos em 

misturas desses estados; 

• veículo de suspensão de materiais – operações de flotação em 

processos de mineração ou em procedimentos de cura na fabricação 

de películas de filme fotográfico; 
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• em operações envolvendo transmissão de calor; 

• agente de resfriamento de massas reagentes que se aqueceram por 

reações exotérmicas; 

• uso de vapor d’água ou de água quente como agente de aquecimento; 

• fonte de energia, por meio de geração de vapor d’água. 

O único elemento inorgânico encontrado na natureza, a água, é o único 

composto químico que ocorre naturalmente nos três estados físicos: sólido, líquido e 

vapor.  Daí suas propriedades diversificadas para uso quase universal. 

 

5.2 Tempo de Residência da água nos vários reservatórios 

 

Wisler e Brater (1964) afirmam que a Hidrologia é a ciência que se ocupa dos 

processos que regulam o enchimento de recursos hídricos na parte sólida do globo 

terrestre. Abordam o transporte da água no ar, na superfície terrestre e nas camadas 

da Terra. É a ciência que investiga as diversas fases do Ciclo Hidrológico. 

A dinâmica de recarga dos reservatórios pode ser considerada na maioria dos 

casos, mais importante que os volumes armazenados. Considerando as chuvas, os 

rios fluem a velocidades médias globais na razão km/dia, resultando em tempos de 

residência que variam entre 18 e 20 dias, o que disponibiliza, portanto, os 45 mil 

km³/ano em parâmetros globais, numa velocidade que amplia a disponibilidade 

geral. A presença de água na atmosfera oscila em torno de 13 mil km³ ou cerca de 

0,001% do total, o que significa que a circulação é o principal fator de renovação e 

disponibilidade. As florestas atuais têm papel destacado nessa circulação. 

 
Além de contribuir para evitar grandes alterações climáticas, as matas também interferem no 

microclima e no clima de uma região, dependendo de sua menor ou maior extensão, 

respectivamente. Funcionam como reguladoras climáticas, minimizando os extremos de 

temperaturas, ou seja, evitando a ocorrência tanto de temperaturas muito elevadas, quanto 

muito baixas. Contribuem também para a formação de nuvens, por meio da liberação de 

vapor d'água para a atmosfera, pela transpiração das folhas . (SECRETARIA ESTADUAL DO 

MEIO AMBIENTE; FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2007). 

 

Mas esses fatores aliados aos reservatórios subterrâneos, que também 

dependem fundamentalmente das chuvas, da drenagem, da velocidade de 

escoamento, e do tempo de residência, regra geral, quando as condições 
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hidrológicas são favoráveis à formação de grandes estoques para garantir a 

perenização de seu fluxo, as condições de demanda ficam mais garantidas. Do 

contrário, quando tais condições são alteradas sem planejamento, as garantias não 

resistem ao tempo. 

O desflorestamento altera a evapotranspiração, alterando a disponibilidade 

de vapor d’água na atmosfera, reduzindo a média da umidade relativa do ar e, 

portanto, as chuvas; manter a impermeabilização do solo em grandes áreas 

urbanizadas acelera as enxurradas, reduzindo o tempo de residência e a infiltração 

de grandes volumes nos corpos subterrâneos; e a construção de barragens altera a 

vazão, impedindo a residência nas várzeas. Tais fatores, associados, alteram 

substancialmente o regime e, portanto, a capacidade de sustentar vida e de garantir 

perenidade econômica. 

 
Em florestas, a declividade é muito menos crítica que em agricultura, em função dos restos 

florestais no solo que reduzem a velocidade da água e aumentam a infiltração. Em floresta, o 

risco de erosão deve se basear principalmente no padrão de perturbação (caminho da água e 

a exposição do solo) e menos na declividade. Deposição de sedimentos destrói propriedades, 

provoca elevação das cotas de inundação pela redução da capacidade do canal, interfere na 

vida aquática, e aumenta o limo de cursos d’água, reservatórios e lagos naturais. Somando a 

perda de fertilidade do solo, o custo total anual da erosão natural e artificial é da ordem de 

bilhões de dólares (somente nos EUA). (SOARES, 2004). 

 

No Vale do Paraíba, com o advento das barragens de Paraibuna, Santa 

Branca e Igaratá, com o propósito principal de conter vazão para controlar cheias, 

interferiu-se num processo natural que alterou um ecossistema importante e 

sofisticado, delicado de biodiversidade, de garantia de manutenção de tempo de 

residência num reservatório natural chamado várzea. Junk, p.156, In: Rebouças  et 

al (2002), define várzea:  

 
Várzeas são áreas periodicamente inundadas por fluxo lateral de rios em lagos ou por 

precipitação direta em água subterrânea; o ambiente físico-químico resultante produz uma 

resposta morfológica, anatômica, fisiológica, fenológica (relação entre ciclo biológico e o 

clima) e etológica da biota a qual também responde com estruturas de comunidade muito 

características. 
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Com a suspensão das inundações periódicas, o ecossistema foi 

profundamente alterado, interferindo fundamentalmente na fenologia da biota e no 

tempo de residência das águas. Mais uma intervenção do homem que reduz a 

quantidade de água presente na Bacia, interrompe uma dinâmica de permanente 

fluxo e refluxo entre o rio, as lagunas e os charcos e interrompe uma dinâmica 

sistemática de troca entre a floresta e os ecossistemas aquáticos das várzeas. Tais 

fluxos alimentam uma biodiversidade específica, de valores desconhecidos do 

homem e que talvez não seja possível restaurar. 

É bom considerar que áreas alagadas em planos que se sucedem como 

degraus ao longo de toda a extensão da bacia, desde suas primeiras nascentes, são 

bancos de estruturação subseqüentes e conseqüentes de vidas, um alimentando o 

seguinte, produzindo processos e mecanismos evolutivos na complexidade dos 

ecossistemas associados. Tais mecanismos podem ser alterados ou até extintos. 

 
As regiões alagadas têm importantes funções : 

• são geralmente regiões de maior biodiversidade 

• têm geralmente alta capacidade de denitrificação, e portanto, funcionam como 

sistemas de redução da concentração de nitrogênio. 

• são núcleos ou centros ativos de evolução.  

(TUNDISI,pud REBOUÇAS et al, 2002). 

 

5.3 Redução da oferta e o Apagão 

 

O escândalo do apagão foi uma crise nacional, sem precedentes no Brasil, 

que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. Ocorreu nos dois 

últimos anos do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001 e 

2002. "Apagão" é um termo que designa interrupções ou falta de energia elétrica 

freqüentes, como Blecautes (do inglês blackout) de maior duração. 

A crise ocorreu por falta de planejamento e ausência de investimentos em 

geração e distribuição de energia, por um lado, mas especialmente agravada pelas 

poucas chuvas, redução na oferta. Com a escassez de chuva, o nível de água dos 

reservatórios das hidrelétricas baixou e os brasileiros foram obrigados a racionar 

energia. É claro que o controle de liberação da vazão em reservatórios faz parte do 
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planejamento da manutenção da reserva mínima aceitável em cálculos de produção 

de energia, mas naquele caso de 2001 a estiagem foi determinante. 

Naturalmente que o fator político da falta de investimentos ganhou 

precedência nos debates da época, relegando a questão das estiagens para 

segundo plano, empanando um debate que poderia ter sido mais proveitoso. 

Incompetências administrativas à parte, uma simples alteração na regulagem das 

vazões das barragens e a retomada de boas chuvas recompuseram os níveis 

normais dos reservatórios que postergou a crise. 

É um fato por demais conhecido o aumento contínuo do consumo de energia 

devido ao crescimento populacional e ao aumento de produção pelas indústrias. Isso 

exige planejamento antecipado e execução de políticas econômicas governamentais 

para suprir, a tempo, as demandas futuras por energia. Mas até quando podem 

crescer tais demandas? 

O fator positivo desse acontecido é o constatado engajamento da população 

no programa de racionamento que obrigou a todos a economizar 20% de energia, 

um processo educativo que deveria ser tratado de forma permanente para manter a 

população sempre atenta à necessidade de se conter desperdícios, reduzindo 

consumo de energia de maneira geral, principalmente nos processos produtivos. 

No Brasil, mais de 90% da energia elétrica é produzida nas hidrelétricas, que 

dependem de água em níveis adequados em seus reservatórios para gerar energia. 

Com esse nível de comprometimento, fica patente que não basta racionar no 

consumo, mas precaver quanto a melhorias das condições de engenharia de 

produção e oferta de chuva e busca de fontes alternativas, como das energias eólica 

e solar, dentre outras. 

A crise energética evidenciou um problema até então encarado com timidez 

ou indiferença pelo poder público em todos os níveis: a iminente crise da água, 

resultado da superexploração e falta de preocupação ambiental com os mananciais. 

Má distribuição da água, desmatamento, desperdícios e conflitos de uso são alguns 

dos problemas que tornam a escassez de água, não mais uma preocupação 

enfatizada por técnicos do setor ou entidades ambientalistas, mas um problema de 

política pública da maior relevância e oportunidade. 

Segundo informações fornecidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica), os correspondentes nacionais para incremento de consumo anual de 

energia elétrica são: 
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Aumento populacional – 1.600.000 kW. 

Desenvolvimento tecnológico – 2.400.000 kW. 

Desenvolvimento industrial – 3.200.000 kW. 

O nosso incremento anual nacional então seria de 7.200.000 kW, o que 

representa um crescimento de água em reservatórios da ordem de 90 mil m³/ano no 

Brasil. Considerando que o Vale representa 7% do PIB nacional e usando somente 

esse quesito, para facilitar a reflexão, sem medo de errar, já que os outros usos via 

de regra acompanham o crescimento econômico, chegamos a 504.000 kW/ano, o 

que significa que também já estamos e vamos “importar ainda mais água” de outras 

regiões do País, em forma de energia elétrica, para suprir o desenvolvimento 

regional. 

Como a potência é diretamente proporcional à altura de queda x vazão (P= 

HQ, onde P é a potência, H a altura de queda d’água e Q a vazão) fica claro que o 

volume de água necessário depende da altura da barragem, mas se colocarmos 

algo em torno da média de 80 m (média no Brasil), os 7,2 milhões de kW 

representam algo próximo de 90 mil m³ de incremento de água por ano, o que não é 

pouco. 

 
 Tabela 5.2 : Consumo de energia por atividade 

1 Indústrias 39% 
2 Uso Público e Transportes 19% 
3 Residências 16% 
4 Setor Energético 9% 
5 Comércio e Serviços 8% 
6 Outros 9% 

 Fonte: Watanabe( 2008) 

 

 

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Jerson 

Kelman, afirmou neste início de ano que não descarta a necessidade de um plano 

de racionamento de energia em 2008, caso se mantenha, até o fim de abril, o 

“baixíssimo nível pluviométrico” verificado neste início de período de chuvas, que se 

estende até abril. 

É claro que a crise energética é um problema nacional que apenas afeta a 

região em termos de redução da disponibilidade de energia elétrica. Mas confirma a 
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nossa dependência com relação à água, confirma a redução geral de chuva, ou 

oferta, em nível nacional, mas agora também aqui no regional. A oferta de chuvas 

vem reduzindo em âmbito geral. 

 

5.4 Avaliação das características qualitativas 

 

A questão relativa à água para o fim da hipótese que queremos debater 

fundamenta-se em três parâmetros básicos: quantidade, regime e qualidade. 

 
As características de qualidade das águas derivam dos ambientes naturais e antrópicos onde 

se originam, circulam, percolam ou ficam estocadas. Os problemas de escassez de água que 

ameaçam a sobrevivência das populações e do ambiente favorável à vida na Terra, segundo 

alguns, são engendrados pelo crescimento desordenado das demandas e, sobretudo, pelos 

processos de degradação da sua qualidade, atingindo níveis nunca imaginados, a partir da 

década de 1950. (REBOUÇAS et al, 2002). 

 

No texto acima Rebouças alerta para os problemas de degradação da 

qualidade dos recursos hídricos, especialmente a partir de 1950. Exatamente o que 

convencionamos chamar aqui neste trabalho de 2ª fase do desenvolvimento 

industrial, período que entendemos ter sido justamente o que provocou as maiores 

alterações em qualidade e regime nos recursos hídricos no Vale do Paraíba. 

A alteração da qualidade pode ocorrer em qualquer fase do Ciclo, tanto na 

fase de vapor por contato com poluentes atmosféricos, quanto no estado líquido em 

forma de chuva ou em contato com a crosta terrestre ou ainda por ações poluidoras 

das atividades antrópicas. Isto é, estamos interferindo na capacidade natural do 

Ciclo Hidrológico que tem o quinhão de renovar a qualidade. 

Quando da avaliação da qualidade de um corpo d’água, deve-se levar em 

consideração, para a composição de uma amostra, as características físicas, 

microbiológicas e químicas. A qualidade total, associando em análises cruzadas os 

três fatores considerados, podem atingir elevados graus de complexidade. As 

propriedades mais usuais para especificar a qualidade das águas são: turbidez; cor; 

odor; alcalinidade; salinidade; dureza; teor em sílica; gases dissolvidos; 

oxidabilidade; e reação. 

Se no Brasil em geral e em nossa região em particular, o descaso com o 

gerenciamento e a utilização dos recursos hídricos, têm adicionado alterações de 
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qualidade que podem anular nossas vantagens quantitativas, nas grandes 

aglomerações urbanas, industriais e em áreas de atividade agrícola com uso de 

insumos químicos, mais fortemente, defrontamo-nos com escassez qualitativa e 

encarecimento de qualquer processo de tratamento.  

Se a escassez quantitativa representa fator limitante ao desenvolvimento, 

como já afirmamos anteriormente, a escassez qualitativa aduz problemas muito mais 

relevantes à saúde pública, à economia e ao ambiente em geral. O que falta, muitas 

das vezes não é água, mas mudança de atitude ou de paradigma cultural que 

agregue valores de combate ao desperdício e à degradação de sua qualidade, que 

tenha em conta seu caráter finito e de grande valor econômico, como novos 

paradigmas nas relações competitivas do mercado global e em nossa capacidade de 

garantir boa disponibilidade futura. Até quando vamos oferecer nosso potencial 

hídrico para efeito de moeda sedutora de atração de novas corporações 

econômicas? 

Quando a alteração qualitativa ocorre no campo das contaminações químicas 

oriundas de esgotos de grandes centros, efluentes industriais, águas residuais de 

mineração ou galvanização com dispersão no ambiente do tipo metal pesado, 

mesmo que em áreas restritas de uma Bacia Hidrográfica, fica praticamente anulada 

a confiabilidade nos processos convencionais de tratamento, ver Tabela 5.2. 

Portanto quando águas são captadas de bacias não protegidas, como é o caso da 

Bacia do Rio Paraíba do Sul, elas não são confiáveis para abastecimento público, 

como pode ser constatado nas tabelas e figuras subseqüentes, especialmente a 

Tabela 5.4. 

 

 
Figura 5.4: Situação atual dos sistemas de esgotamento sanitário 
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Fonte: CEIVAP(2006) 
 

Efluentes líquidos provenientes de atividades agrícolas podem conter 

substâncias poluentes oriundas do mau uso ou do excesso de insumos agrícolas, ou 

ainda efluentes originários de criadouros de animais (fezes e urinas), podem conter 

substâncias com alto poder de poluição de corpos d’água a jusante, ou em ambas 

as situações por percolação, atingindo o lençol freático. 

Segundo dados do IBGE (2000), o Vale do Paraíba Paulista tinha em 1999 

cerca de 1,6 milhões de animais entre bovinos, suínos, eqüinos, caprinos e outros, o 

que representa um considerável potencial de contaminação dos recursos hídricos 

por insumos químicos dos processos de criação. 

Há da mesma forma um significativo celeiro agrícola para a produção de 

arroz, feijão, milho, cana, dentre muitos outros, que representa outro vetor de 

contaminação, por insumos agrícolas. 

Os municípios do Vale estão inseridos ao longo do principal eixo econômico 

do País, interligando as duas maiores regiões metropolitanas, a de São Paulo e a do 

Rio de Janeiro. Esta influência induziu o surgimento de pólos de desenvolvimento de 

relevância regional, mas também nacional. Os municípios de São José dos Campos, 

Taubaté e Jacareí, os mais urbanizados e industrializados da região, destacam-se 

pela diversidade de seus parques industriais e centros de pesquisa, concentrando a 

parcela mais significativa da mão-de-obra especializada da região. Os principais 

ramos industriais são: aeronáutico, mecânico, eletroeletrônico, automobilístico, papel 
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e celulose e químico. Com destaque, em termos de potencial poluidor de recursos 

hídricos, para os três últimos ramos, mas que podem aparecer dispersos também 

em outros ramos, como se pode ver na Figura 5.5. 
 

Figura 5.5: Dados relativos a controle de poluição ambiental.  

 

Fonte: CETESB, 2005. 
 
 

 

Como se pode verificar na Figura 5.5, dentre os principais ramos de 

atividades econômicas com significativo potencial poluidor, destacam-se o químico, 

o metalúrgico (incluir automobilístico), papel e celulose, extração e tratamento de 

minerais e transporte de produtos perigosos. Veja que são atividades que sempre 

colocam em alto risco o meio hídrico.  

A Tabela 5.2 e a Figura 5.6 mostram a estatística sobre acidentes com 

produtos perigosos. 
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Tabela 5.3: Total de acidentes atendidos pela CETESB, no Estado de São 
Paulo 1978 – 2000 

 

    Fonte: Cetesb, 2005. 

 

Figura 5.6: Ocorrências de acidentes por tipos de produtos, relatados 
pela Defesa Civil de São José dos Campos.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2001 
 

 

Os municípios de Cachoeira Paulista, Pindamonhangaba, Queluz, Taubaté, 

Tremembé, São José dos Campos, Caçapava, Lorena, Canas, Roseira, 

Guaratinguetá e Aparecida, pelo menos, captam água para abastecimento 

residencial a jusante da rodovia Presidente Dutra. 

Atividades Total % 

Transporte Rodoviário 1420 36,7 

Posto de Abastecimento 397 10,3 

Transporte Marítimo 310 8 

Indústria 238 6,2 

Transporte por duto 182 4,7 

Armazenamento 103 2,7 

Transporte Ferroviário 34 0,9 

 

43%

21%

12,5% 13,5%

Líq. Inflamáveis Prod.Corrosivos Gases Inflam. Outros
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 Em decorrência da presença da Rodovia Presidente Dutra e de enorme 

quantidade de indústrias ao longo da rodovia, circula um número significativo de 

caminhões transportando produtos químicos perigosos. Apresentamos aqui alguns 

acidentes ocorridos que ilustram nossa preocupação. 

 
Figura 5.7: Detalhe da carreta tombada com derramamento de produto 

perigoso. 

 

Foto: Delanney V. Di Maio Jr. 
 
 
 Figura 5.8: Dique de contenção. 
 

 

    Foto: Delanney V. Di Maio Jr. 
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Figura 5.9: Derramamento de óleo que atingiu a várzea (10/08/1999) 

 

Foto: Delanney V. Di Maio Jr. 
 

 
 

Figura 5.10: Mina d’água atingida por tolueno (21/02/2001), Dutra, km 140 
 

  

Foto: Delanney V. Di Maio Jr. 
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        Figura  5.11: Vazamento de enxofre fundido (13/07/1999) 
 

 

Foto: Delanney V. Di Maio Jr. 

 

 

 

 

Figura 5.12: Notícia veiculada na mídia local. 

 
Fonte: Jornal O Valeparaibano, 05/11/1992. 
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Figura 5.13: Vazamento de óleo antraceno clorado (09/05/1984) 
 

 

Fonte: Jornal O Valeparaibano, 10 maio 1984. 
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Figura 5.14: Produção de resíduos sólidos industriais 
 

 
 
Fonte: CETESB( 2000). 

 

Já na Figura 5.15 pode-se verificar que ocorreram 54 acidentes no período de 

8 anos (1997 a 2005). Há acidentes nos quais não podem ser identificados os 

produtos, que são, comparativamente, os de maior porcentagem, 34% segundo o 

gráfico da Figura 5.16. Tais poluentes certamente provocam alterações na qualidade 

dos recursos hídricos em escala localizada, restando análises mais profundas para o 

efeito no conjunto da Bacia e tornando crítica a condição para consumo humano. 

Vejamos o que diz o CEIVAP (2006, p. 20) exatamente sobre resíduos 

industriais: 
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A análise dos dados integrantes do Diagnóstico do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do 

Rio Paraíba do Sul mostra que são anualmente gerados na bacia do Paraíba do Sul quase 7 

milhões de toneladas de resíduos sólidos industriais dos quais, cerca de 362 mil toneladas 

são classificados como perigosos (classe I) e 4.282 mil toneladas classificados como 

resíduos não inertes (classe II). 

Diante da magnitude dos números observados, evidencia-se a clara necessidade de se 

promover junto às indústrias um incentivo à racionalização na geração de seus resíduos. As 

condições e formas de operacionalização do Programa (convênios, parcerias, etc.) bem como 

os critérios de elegibilidade das indústrias serão definidos posteriormente, de forma conjunta, 

pelo CEIVAP e pelo comitê da bacia do rio Paraibuna 

O incentivo será voltado principalmente para estudos e projetos que visem: i) o tratamento 

dos resíduos. 

 

Figura 5.15: Quadro representativo dos acidentes ambientais com   produtos 
químicos 
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Fonte: CETESB (2005) 
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Figura 5.16: Gráfico representativo dos acidentes 

 

 

Fonte: CETESB, 2005 
 
 

 

Figura 5.17: Dados referentes a áreas contaminadas no Vale do Paraíba Paulista 

 

Fonte: CETESB(2005). 
 

A Figura 5.17 (CETESB, 2005) mostra o número de áreas contaminadas na 

Bacia do Paraíba do Sul, com destaque especial para Postos de Combustíveis, 
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atividade em franco crescimento. De 2002 a 2005 a identificação de áreas 

contaminadas por postos de combustíveis cresceu 1.300%. Esse tipo de atividade é 

altamente contaminador do meio hídrico. 

 
A “Carta das águas doces no Brasil”, documento resultante do seminário “A evolução dos 

mananciais das grandes cidades brasileiras” e do workshop “Águas doces brasileiras”, 

patrocinados pela ABES (1997), afirma que já dispomos de base legal consistente como 

alicerce para as ações sugeridas e aponta uma série de medidas necessárias para a 

reversão do quadro atual de descaso e afirma: “A maior prioridade nacional em recursos 

hídricos e saneamento ambiental é a reversão urgente do dramático quadro de desperdícios 

e poluição dos corpos de água, para níveis compatíveis com a sustentabilidade em curto, 

médio e longo prazos. Esta ação é urgente. (SEMINÁRIO A EVOLUÇÃO DOS MANANCIAIS 

DAS GRANDES CIDADES BRASILEIRAS, 1997, apud REBOUÇAS et al, 2002). 

 
Fica evidenciada a importância de se preservar a qualidade das águas de 

uma bacia hidrográfica, com o risco de anular seus dotes para o abastecimento e a 

plena autonomia do desenvolvimento social e econômico sustentados.  

Ainda dentro deste item de qualidade, alguns parâmetros de leitura da 

qualidade das águas fornecidos pela CETESB, como são dos parâmetros mais 

observados em avaliação e fiscalização da qualidade, são apresentados com o 

devido destaque. 

 
Oxigênio Dissolvido – OD (quantidade de oxigênio retido na água, em mg por unidade 

de litro) 

 

Atualmente o trecho crítico para esse parâmetro está compreendido entre São 

José dos Campos e Pindamonhangaba. Ali as concentrações caem para valores 

inferiores a 5,0 mg/L (limite da classe 2). Antes e depois desse trecho as 

concentrações são altas, variando entre 6,0 e 8,0 mg/L. De 2003 a 2021, na 

hipótese de nenhuma intervenção em tratamento de esgotos, essa condição tende 

apenas a agravar-se, caindo as concentrações para valores inferiores 4,0 mg/L 

(limite da classe 3). Na hipótese da implantação de todas as intervenções 

necessárias em tratamento de esgotos, a recuperação é boa, mantendo o rio em 

todos os anos na classe 2. 

Até o ano 2003, além das alternativas já citadas, foram avaliadas diversas 

alternativas preliminares de investimento em coleta, afastamento e tratamento de 
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esgotos. Dentre essas, as que apresentam maiores ganhos em termos de OD, além 

de reconduzir o rio à classe 2, são aquelas que privilegiam o tratamento de Jacareí e 

São José dos Campos, seguidas de Taubaté/Tremembé e Pindamonhangaba.  

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (quantidade de oxigênio necessária por litro 

de água para consumir elementos introduzidos por efluentes) 

 

A DBO ao longo do Paraíba do Sul, atualmente, não ultrapassa o limite da 

classe 2 (concentração de 5,0 mg/L). Nota-se, também, com relação a esse 

parâmetro, a grande influência exercida pelas cargas poluentes de Jacareí e São 

José dos Campos e Taubaté/Tremembé. Observa-se, da mesma forma que no 

parâmetro OD, a falta de nitidez com relação à influência das demais cidades, 

independentemente de sua localização na bacia. Contudo, próximo ao ano 2001, na 

hipótese de nenhum tratamento, o parâmetro em foco se aproxima do citado limite 

da classe 2 e, passado aquele horizonte, ingressa na classe 3, ou seja, a população 

e a atividade industrial na bacia estarão no limite de autodepuração do corpo d’água.  

Os dados de DBO fornecidos pela CETESB indicam que estamos no limite do 

permitido para classe 2, isto é, ingressando em classe 3 não se pode utilizar suas 

águas para abastecimento doméstico. Como estamos trabalhando no limite, na 

verdade o mesmo já deve estar sendo ultrapassado em decorrência de muito DBO 

sobre o qual não se tem acesso, por exemplo, nos afluentes do Paraíba em tempos 

de estiagem. 

 

Coliformes Fecais – CF 

 

A condição de coliformes fecais no Paraíba do Sul é hoje extremamente 

crítica e ao longo do tempo continuará igualmente crítica, mesmo com implantação 

de módulos convencionais de Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs). Observa-

se, pelos perfis levantados, que a densidade de coliformes fecais situa -se acima de 

104 e 105 NMP/100 ml. Cabe aqui ressaltar que será necessária uma ação 

adicional específica (desinfecção) destinada a reduzi-la ao nível de 103 NMP/100 

mL na saída das ETEs, pois o rio não tem a capacidade necessária para abater 

aquelas densidades na curta distância que separa os núcleos urbanos ao longo de 

seu curso. 
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Fósforo Total 

 

Atualmente a concentração desse parâmetro excede o limite da classe 2 

(0,025 mg/L) em todos os pontos ao longo do Paraíba do Sul no trecho paulista. 

Nos cenários futuros, mesmo com tratamento nas ETEs em nível secundário, 

a situação só tende a se agravar, principalmente devido aos grandes núcleos 

urbanos. Por isso, é recomendável o tratamento terciário nas grandes cidades, o que 

possibilitaria abater até 95% das suas cargas de fósforo total, fazendo com que as 

concentrações desse parâmetro no Paraíba do Sul se mantivessem próximas do 

limite da classe 2. 

Por falar em exceder os limites da classe 2, apresentamos uma tabela 

fornecida pelo CEIVAP (2006) que ilustra, Tabela 5.3, o nível de comprometimento 

da bacia com a alternativa de abastecimento doméstico e mesmo quando se pensa 

na saúde de seus ecossistemas. 75% dos parâmetros avaliados violam a 

classificação do Rio Paraíba. 
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Tabela 5.4: Dados sobre violação de Classe no Rio Paraíba do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CEIVAP, 2006 

 

As alterações na qualidade das águas são danosas especialmente para os 

processos industriais, daí, mais um ponto a considerar para a afirmativa de que a 

sustentabilidade está ameaçada. As turbinas das hidrelétricas são fortemente 

afetadas pela acidez provocada em represas eutrofizadas, fato marcante na Represa 

do Funil.  Os processos de tratamento são cada vez mais custosos nas aplicações 

de água como solvente ou como veículo de suspensão de películas de filmes 

fotográficos, para citar apenas alguns exemplos. 

Outro efeito espetacular observado nos últimos anos, com o advento da 

industrialização é o fenômeno das chuvas ácidas. Os gases carbônico, sulfúrico e 

clorídrico, produzidos em combustão de matéria orgânica ou fóssil, em contato com 

a umidade na atmosfera, produzem os respectivos ácidos carbônico, sulfúrico e 
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clorídrico, que tantos prejuízos causam às florestas, culturas e obras públicas. É 

uma alteração na capacidade natural do Ciclo Hidrológico de agir como destilador. 

Tanto por diversos tipos de matérias orgânicas como por óleos provenientes 

de resíduos industriais, quando ocorrem, podem alterar propriedades organolépticas 

(alterações na cor, no sabor e no odor) das águas. 

A dureza da água está relacionada com sua capacidade de não formação de 

espuma, fator muito relevante em indústrias de tecelagem e em tinturarias e 

aumento de incrustações quando usada em altas temperaturas em caldeiras. Ocorre 

o fenômeno da dureza em águas quando são contaminadas por alguns metais, ferro, 

alumínio e ácidos orgânicos e outros metais. 

Genericamente, na dependência do grau de impurezas encontrados nas 

águas e do tipo de uso industrial a que venha a ser necessária, haverá que sofrer 

tratamento específico, que encarece na medida do grau de impurezas. Quanto maior 

o grau de impurezas, naturalmente, maior o custo do tratamento. 

Os tipos de tratamentos utilizados são, na dependência entre uso e grau de 

impurezas, entre: floculação e filtração com uso de sulfato ferroso para remoção de 

sedimentos; precipitação química com uso de reagentes contendo ânions que 

reagem com o cálcio e o magnésio; troca iônica; uso de cal para a precipitação de 

sais; aquecimento para remoção de gases indesejáveis; e tratamento convencional 

em ETEs para se buscar a melhor purificação possível para destinar ao 

abastecimento humano. 

Os métodos tradicionais de tratamento para abastecimento público, usados 

em condições de baixa alteração de qualidade de águas captadas, são: método 

físico que consiste simplesmente em filtragem; método físico-químico, como 

neutralização de pH (com acerto por ácido ou base, dependendo do caso), alteração 

de cor e turbidez e floculação (uso de sulfato ferroso, por exemplo); método biológico 

que consta em acelerar os processos biológicos naturais de degradação de matéria 

orgânica em suspensão, como, por exemplo, no caso de presença de efluentes 

residenciais, usa-se bactéria anaeróbica. 

A partir do momento em que as águas passaram a ser mais atingidas por 

agentes poluentes, surgiram novos e sofisticados métodos de tratamento, que 

naturalmente encarecem o processo. Prova de que as alterações de qualidade 

podem inviabilizar alguns processos indus triais, pelo encarecimento da matriz 

financeira. Aí surgiu: eletrodiálise, com uso de eletricidade para criar ambiente 
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polarizado no meio líquido; osmose reversa que consiste em micro-filtragem por 

membranas poliméricas de acetato de celulose; ultra-filtração quando a água ou é 

bombeada ou sofre centrifugação e em ambos os casos com uso de energia; 

separação magnética com formação de campo magnético de alta intensidade; para 

citar alguns. 

Os tratamentos convencionais usados em nossa região, tanto pela SABESP, 

quanto por empresas municipais em algumas cidades, não estão aparelhados para 

tratamentos mais sofisticados, quando se considerar poluentes mais agressivos, tais 

como metais pesados, fármacos e insumos agropecuários. Sendo assim, a queda na 

qualidade vem se acentuando e a população cada vez mais vulnerável. 

 

5.5 O equilíbrio dinâmico associado à água 

 

Qualquer alteração na disponibilidade de água seja em quantidade, qualidade 

ou regime, provocada por mudanças climáticas ou ações antrópicas diretas, poderá 

resultar em conseqüências negativas profundas, tanto para o equilíbrio dinâmico dos 

ecossistemas naturais quanto para o resultado produtivo com traumas sócio-

econômicos. 

 

“Em todo o mundo, as mudanças climáticas serão responsáveis por 20% do aumento 

da falta d’água, diz o relatório. Não somente nas zonas propensas à seca, mas 

também nas áreas tropicais e subtropicais as chuvas devem ser menos intensas e 

menos freqüentes”. Do 3º Fórum Mundial da Água, em Kyoto, Japão, realizado em 

março de 2003 (PORTAL BRASIL-ESCOLA, 2008). 

 

Qualquer alteração na dinâmica do Ciclo Hidrológico, que tem conseqüências 

sobre os ecossistemas naturais e sobre a vida em geral, poderá alterar a estrutura 

da biosfera nos aspectos quantidade (biomassa), qualidade (biodiversidade) e 

regime (catástrofes ambientais) e como resultado alterar o equilíbrio dinâmico dos 

ecossistemas. 

O Ciclo Hidrológico renova e recicla água, mantendo constante 

disponibilidade ao alcance dos ambientes naturais, agindo como um enorme 

destilador natural, evaporando com o calor solar, separando-se assim das 
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impurezas, subindo para as camadas mais altas da hidrosfera e retornando em 

forma de chuva, granizo ou neve. 

Em nossa região tropical a média de produção de biomassa é de 40 

ton/ha/ano. Esta alta produtividade é devida às condições climáticas favoráveis, 

calor (exposição de luz solar) e regime de chuvas e às condições naturais originais 

dos ecossistemas. Tal capacidade é determinante da produtividade primária. Uma 

vez alterados os parâmetros que determinam tal capacidade de produção de 

biomassa por ações antrópicas, fica automaticamente alterada a capacidade de 

produção primária. Tal condição está associada à estabilidade do solo, isto é, quanto 

mais se movimenta o solo, tanto mais se o expõe, cada vez menor será sua 

capacidade de produção. A busca cada vez maior por utilização comercial da 

capacidade fotossintética do planeta, transformando áreas florestadas nativas em 

áreas produtivas, reduz a capacidade de produção específica de biomassa, isto é, a 

floresta é muito mais capaz de produzir biomassa que qualquer monocultura, pois 

ela realimenta o solo com enorme gama de matéria orgânica e nutrientes que 

alimentam microorganismos e pequenos animais que, associados, produzem húmus. 

No caso da avaliação de um ecossistema confinado à uma bacia hidrográfica, 

caso da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, o equilíbrio dinâmico está ligado 

ao equilíbrio hídrico, à presença da floresta e, conseqüentemente, da fauna 

associada. Por outro lado, a sustentabilidade produtiva, vinculada a questões sociais 

e econômicas, deve ser avaliada pela capacidade de produção primária (biomassa). 

Ao se lançar mão de um sistema de produção agropecuário, seus resultados dizem 

muito das condições naturais do ecossistema associado. A produti vidade em 

hortaliças, grãos, leite e animais de abate, está diretamente ligada ao regime das 

chuvas, à qualidade e umidade do solo e de seu equilíbrio bioquímico.  

No âmbito regional, o que pode alterar o balanço hídrico e a capacidade de 

produção primária, são as ações humanas relacionadas com o desmatamento, as 

alterações no solo, a construção de reservatórios, a forte urbanização e as 

atividades agrícolas degradantes. É tudo o que vem sendo feito há séculos no Vale. 

O desmatamento provocou grandes alterações no Ciclo Hidrológico, no 

regime de chuvas e na variação das temperaturas no decorrer dos anos. 

José Setzer (1946) afirma que de suas observações entre 1914 e 1946, 

houve aumento na média anual de temperatura no Vale do Paraíba Paulista de 

aproximadamente 0,4º C e que se houve um aumento das médias anuais de 
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precipitação, elas ocorreram em variações para mais, muito acentuadas no verão, 

com baixo aproveitamento para o solo (rápido escoamento), contrastando com mais 

prolongados e acentuados períodos de seca.  

 
A elevação das temperaturas que parece seguir à devastação das matas, com defasagem de 

alguns anos, já se tinha produzido em Guaratinguetá antes do início das observações 

metereológicas. (SETZER, 1946). 

 

E ele arremata mais à frente: “Nos outros pontos da baixada o calor solar é gasto 

em grau muito maior para evaporar água dos solos quaternários, os quais apresentam 

lençol freático a um metro de profundidade, e mesmo meio metro no verão e na primavera e 

parte do outono”. (SETZER, 1946). 

 

Tanto nas observações de Setzer (1946), pesquisadas a partir do início do 

século XX, quando ele aponta que houve queda no regime natural de chuvas e um 

significativo aumento nas temperaturas devido ao desmatamento, pode-se aqui 

também fazer tal observação, consultando as tabelas de coletas de precipitação do 

INMET desde 1961, no Vale do Paraíba Paulista, junto ao CPTEC em Cachoeira 

Paulista. Dos dados colhidos das tabelas de precipitação, resultou o Gráfico da 

Figura 5.18, que indica ligeira queda de oferta, embora o período de 45 anos seja 

um pouco curto, mas a tendência se apresentou em todos os municípios 

pesquisados. 

 
...achamos que a vegetação primária do Vale do Paraíba deve ter sido de matas pluviais 

(“Rain Forest”, “Regenwald”), talvez porque o clima há um ou dois séculos não era Cwa (clima 

temperado úmido com Inverno seco e Verão quente), mas Cfa (clima temperado úmido com Verão 

quente), porém, sem dúvida, graças à cooperação das condições pedológicas, para isto não 

só perfeitamente suficientes, mas mesmo reveladoras de condições de floresta de clima 

permanentemente úmido. (SETZER, 1946).  

 
Foi a gênese do solo que permitiu a Thornthwaite (38) estabelecer, como mais adiante 

detalharemos, uma nova classificação climática, baseada assim em fatores  menos mutáveis 

que o tipo de vegetação, que uma ‘civilização’ eficiente arrasa e altera totalmente em meio 

século. (SETZER, 1946). 

...não há dúvida de que o tipo de vegetação, a natureza do clima e as características do solo 

são complexos naturais entre si interdependentes. Mudança que se processa num deles, não 
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deixa de influir nos outros dois. São porém necessários às vezes muitos anos para que o 

controle quantitativo possa ser estabelecido. (SETZER, 1946).  

 

Ainda sobre precipitação, Setzer (1946), comentando desmatamento, 

acrescenta: 
 

Ao mesmo tempo diminuem fortemente as chuvas da estiagem, pois com o abaixamento da 

umidade relativa e a elevação das temperaturas, as nuvens de chuva de pequena 

envergadura se dispersam na sua passagem sobre regiões desnudadas, secas e aquecidas 

além dos limites costumeiros. (SETZER, 1946). 

 
Figura 5.18: Comportamento das chuvas no Vale entre 1961 e 2002 

 

Fonte: adaptado de CPTEC / INPE (2007). 

 

Notar que, para o gráfico de cada cidade, há uma tendência sistemática de 

queda na oferta de chuva com o passar dos anos, tendência que segundo Setzer 

(1946) era de se esperar. 

Segundo dados coletados pelo CPTEC, via satélite, no ano de 2007, o quadro 

continua apontando para escassez de chuva em nossa região: Cachoeira Paulista – 

1.107,8 mm; Guaratinguetá – 888,5 mm; Paraibuna – 871 mm; e Taubaté – 879,9 
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mm. Resguardada a excepcionalidade da estiagem de 2007, os números apontam 

para uma queda brutal na oferta, que originalmente variavam entre 1500 e 1800 mm. 

Qualquer modificação nos fatores de clima ou da paisagem alterará a 

quantidade, a qualidade e o tempo de residência da água nos ecossistemas (regime) 

e, por sua vez, o fluxo da água e suas características e, principalmente, a 

disponibilidade dos recursos hídricos com qualidade total original, que de fundo é o 

nosso principal foco na discussão de nossa hipótese. 

  

5.6 Água e urbanização 

 
Atualmente, prevê-se que a crise do próximo século ser a da água, principalmente pelo 

aumento de consumo e deterioração dos mananciais existentes, que têm capacidade finita. 

Isso se deve, principalmente, à contaminação dos mananciais urbanos, através do despejo 

dos efluentes – domésticos e industriais – e dos esgotos pluviais. (TUCCI, p.473, apud 

REBOUÇAS et al, 2002). 

 

 Há evidente constatação de que a urbanização acelera o processo de 

deterioração da qualidade e disponibilidade de água. Tucci (2002) aponta este 

século como o tempo da crise de recursos hídricos. Mesmo em regiões como a 

nossa onde há abundância, o manejo é irresponsável e o gerenciamento se arrasta 

em conflitos e demandas localizadas e interestaduais. Os próprios órgãos de 

controle do Estado de São Paulo admitem a crise no setor. 
 

A crescente urbanização e industrialização de algumas regiões do Estado de São Paulo tem 

como conseqüência um maior comprometimento da qualidade das águas dos rios e 

reservatórios, devido, principalmente, à maior complexidade de poluentes que estão sendo 

lançados no meio ambiente e à deficiência do sistema de coleta e tratamento dos esgotos 

gerados pela população. (CETESB, 2007). 

 

Nas estruturas urbanas, a demanda por água é da ordem de 100 a 200 

litros/pessoa/dia, segundo Salati (2002), para que sejam atingidos os níveis de 

higiene exigidos pela sociedade moderna. Além disso, a água é também exigida 

para os processos industriais e para a geração de energia. 

Nos dias atuais a urbanização já atinge níveis superiores a 90% da 

população, como característica natural do processo de desenvolvimento econômico, 

onde o setor primário representa somente 2% da economia. A urbanização brasileira 
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acelerou a partir principalmente da década de 1960, Figura 5.19, gerando cidades 

com infra-estruturas deformadas. Mas tal gigantismo se deu mais por razões de 

migração e por queda de mortalidade que por descontinuidade positiva de 

natalidade. Hoje, o País reduziu fortemente o crescimento populacional a valores de 

1,4% ao ano, o que de certa forma tem contribuído para uma derivação não tão 

acentuada dos problemas urbanos. O quadro poderia ser pior.  

 

Figura 5.19: Comparativo de urbanização Brasil x Mundo 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, 1996 
 
A estrutura urbana exibe baixa taxa de residência para as águas de chuva. 

Toda chuva que cai escorre muito rapidamente pelos modernos sistemas de 

drenagem, Figura 5.21, acumulando nas áreas mais baixas ou desestabilizando 

encostas não drenadas e desprovidas de vegetação. 

As enchentes que atingem áreas de leito sazonal – várzeas – atingindo 

residências mal planejadas é uma das conseqüências de tais abusos. 

O problema é agravado pela favelização de áreas de várzea e encostas dos 

morros, pelo lançamento de cerca de 80% de esgotos não tratados, Figura 5.20, em 

corpos d’água utilizados para abastecimento e pela disposição inadequada de 

grande parcela de lixo doméstico, somados a incertezas provocadas por acidentes e 

contaminação de áreas industriais e de postos de abastecimento de combustíveis, 
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Figuras 5.15 e 5.17. Todos esses fatores afetam os corpos d’água disponíveis e 

ampliam a probabilidade de veiculação de doenças por condução hídrica. 

 
Figura 5.20: Tratamento de esgoto nos três estados da Bacia 

 
 

Fonte: CEIVAP, 2006 

 

Um dos efeitos da intensa urbanização é a eutrofização (super proliferação de 

algas alimentadas pela carga orgânica de esgotos) dos corpos d’água com sérios 

efeitos sobre a qualidade das águas e aumento nos custos de tratamento e de 

manutenção de eventuais infra-estruturas de abastecimento ou de geração de 

energia pela acidificação decorrente. Outro efeito é a proliferação acelerada das 

macrófitas (idem) aquáticas que provocam efeitos danosos à navegação e ao fluxo 

corrente nos rios com a indesejável invasão de áreas sensíveis. 

Por outro lado, a correnteza constante e ininterrupta de todo o volume durante 

todo o ano, pode alterar a dinâmica hídrica, provocando o desbarrancamento mais 

freqüente e danoso nas margens dos rios. 

A urbanização e os mecanismos mal planejados de drenagem, quando 

existem, podem provocar: efeitos de modificação do Ciclo Hidrológico; redução do 

efeito de infiltração no solo; aumento do escoamento superficial; redução do 

escoamento subterrâneo; redução na evapotranspiração; aumento da temperatura, 

formação de ilhas de calor e transferência de boa parte deste calor para o meio 

hídrico; aumento de material sólido no meio hídrico; alteração na qualidade das 

águas pluviais; contaminação de aqüíferos; desequilíbrio na distribuição de recursos 

hídricos em grandes áreas urbanizadas e em seu entorno. 
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Figura 5.21: Escoamento superficial e absorção de água de chuva, 
  comparação cidade - campo 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (TUCCI, p.476, apud REBOUÇASet al, 2002). 

O desenvolvimento urbano impõe forte contradição: aumento da demanda por 

água de qualidade e ao mesmo tempo deteriora seriamente a qualidade dos 

mananciais. 
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5.7 Água para abastecimento 

 
A Resolução nº 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece critérios de classificação das águas segundo seus usos. Nessa resolução 

aparece a classificação para uso de abastecimento humano. O Rio Paraíba, de onde 

se coleta água para abastecimento humano e é considerado pelos órgãos de 

controle, como classe 2 ou 3. Na verdade, em decorrência dos índices de quebra de 

qualidade, deveria ser classificado como classe 4. Estamos vivendo este paradoxo, 

até que se promovam tratamentos em efluentes domésticos que recuperem a 

qualidade devida.  

Art. 4º As águas doces são classificadas em: 

I - classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 

conservação de proteção integral. 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui 

aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 

frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas 

sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui 

aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 
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d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 

jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 

ter contato direto; e 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

 

5.8 Água e desenvolvimento 

 

Na busca de solução da equação do desenvolvimento sustentável, a incógnita  

água aparece como a de solução mais complexa em decorrência da análise aqui 

exposta. É fundamental, portanto, a identificação de fatores limitantes como 

premissas para desenlace da equação. Os elementos que encontramos são de 

imensa complexidade para a implementação, haja vista o aculturamento da 

sociedade, com vícios centenários, e o avanço impiedoso dos mecanismos de 

estruturação econômica. 

Podemos afirmar que a água é um fator limitante para o desenvolvimento 

sustentável. O desenvolvimento e florescimento de civilizações na história da 

humanidade estão estreitamente ligados à disponibilidade de recursos hídricos. Por 

outro lado, o desflorestamento é sinal evidente da perda total de qualidade de vida 

para o povo de dada região. Veja o que diz Jared Diamond em sua obra “Colapso – 

como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso”: 

 
Sociedades diferentes respondem de modo diferente a problemas semelhantes. Por exemplo, 

muitas sociedades do passado tiveram problemas de desmatamento. Entre elas, as 

sociedades das terras altas da Nova Guiné, Japão, Tikopia e Tonga desenvolveram um 
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manejo florestal bem-sucedido e continuaram a prosperar, enquanto a Ilha de Páscoa, 

Mangareva e a Groenlândia Nórdica não conseguiram um bom manejo florestal e, por isso, 

entraram em colapso. (DIAMOND, 2005). 

 

O engenheiro Salati (2002) propõe oito ações para se atingir o objetivo da 

sustentabilidade no trato com a água, que são as seguintes: 

• Aprofundar os estudos científicos e tecnológicos sobre os recursos hídricos 

do País, tanto para águas superficiais quanto subterrâneas. 

• Desenvolver amplo programa de educação ambiental com foco centrado nos 

recursos hídricos e sua importância para a saúde, para o meio ambiente e 

para a produção. 

• Estabelecer mecanismos que permitam um aprimoramento contínuo e 

constante da legislação face à realidade da gestão da demanda e da oferta 

de recursos hídricos. 

• Aprimorar a estrutura institucional envolvida no manejo, utilização e 

fiscalização dos recursos hídricos. 

• Fazer com que os projetos que envolvem o manejo de recursos hídricos tais 

como construção de represas, saneamento básico, fornecimento de água e 

navegação fluvial, levem em consideração suas influências e interações com 

outros setores do meio ambiente e da sociedade. 

• Evitar a todo custo a contaminação das águas subterrâneas por substâncias 

tóxicas e por metais pesados. 

• Estabelecer facilidades para a formação de recursos humanos na ciência e 

na técnica de preservação e utilização dos recursos hídricos. 

• Aumentar a cooperação internacional com instituições mais avançadas que 

as brasileiras com respeito ao conhecimento da hidrologia básica e aplicada. 

(SALATI, 40-41p. IN: REBOUÇAS, A. C. et al, 2002). 

 

É bom incluir que em virtude de tais estudos cabe a avaliação dos impactos 

ambientais decorrentes do processo de desenvolvimento, antes de se 

consubstanciar as propostas e durante sua aplicação. 

Mas ao considerarmos a biota de uma bacia hidrográfica de um rio, ainda fica 

a pergunta mais relevante para a questão da sustentabilidade, aquilo que se pode 

chamar de reserva do ecossistema. Qual a vazão mínima que se deve conservar no 

leito dos rios da bacia, para manter suas condições de sustentar a vida do rio? 
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Há limites mínimos de vazão por ocasião de estiagens. Quais são os 

períodos de maior probabilidade de estiagem? Qual a vazão mínima para tais 

períodos? Quais atividades de consumo de água podem ser suspensas nesses 

períodos? Qual o limite crítico para a nossa Bacia? 

 

5.9 Conflitos de uso dos recursos hídricos 

 

As preocupações sobre conflitos relacionados ao acesso aos recursos 

hídricos atingem quase todos os países no mundo, em maior ou menor proporção, 

desde tempos remotos. Podemos afirmar com segurança que hoje há um conflito 

global por acesso aos recursos hídricos, envolvendo continentes, países, regiões, 

estados, municípios e pequenas e grandes bacias, simultaneamente. 

A questão, embora ainda não totalmente explícita, mostra-se latente a ponto 

de motivar a realização de inúmeras conferências ao redor do mundo. “Água para o 

século XXI, o Fórum Mundial das Águas”, reuniu em Haia na Holanda, em março de 

2000, governantes, membros de organizações internacionais, empresários e 

cientistas para debater sobre os imensos desafios e possíveis estratégias para se 

garantir o acesso sustentável e compartilhado dos recursos hídricos para o milênio. 

Tal evento antecipa o estado de alerta que o planeta poderá enfrentar em futuro não 

muito distante. 

O quadro interno para o Brasil está longe de ser diferente. Embora haja 

regiões no país em que sobra água, os usos estão muito aquém da capacidade de 

atendimento, há outras nas quais os conflitos já se avolumam e nos alertam. O caso 

da transposição do Rio São Francisco, já bastante divulgado pela imprensa nacional, 

com manifestações populares importantes, demonstra claramente o que o futuro nos 

reserva. É um quadro que vem, em menores proporções, se multiplicando no país a 

cada ano, à medida que as densidades demográficas aumentam e que os usos da 

água se ampliam. 

A água entrou atualmente para o rol das comódites mais importantes no 

mercado global.  Deve ser avaliada de maneira integral, como elemento vital, 

insubstituível da sociedade e da biodiversidade e recurso de valor crucial para o 

desenvolvimento, além de seu valor quanto a aspectos culturais e espirituais. 

A Lei dos Direitos da Água do Brasil – O Código das Águas – só foi 

promulgado em 10 de julho de 1934 para atender às demandas das então 
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implantadas companhias hidrelétricas. A partir de então os investimentos públicos 

seguiram as necessidades da produção de energia para o modelo econômico. A 

consideração para a presença da água era apenas para a questão ofertar para 

atender à demanda produtiva. A partir do momento que a disponibilidade de água 

para consumo doméstico ou industrial passou a representar custo relativamente 

elevado, passou-se à forma extrativista das águas subterrâneas, desconsiderando o 

disciplinamento do Código de Águas. Como tal tipo de utilização passou a ser feito 

em larga escala e sem qualquer licenciamento, ainda hoje há enorme possibilidade 

desse tipo de extração estar em uso, o risco de contaminação é potencialmente alto. 

 
É preciso entender que no paradigma da globalização econômico-financeira, como fator 

competitivo dos mercados, as águas subterrâneas representam um insumo econômico mais 

importante do que o petróleo, na medida em que água é um recurso insubstituível”. [...] “A 

recomendação é que, as águas subterrâneas, notável patrimônio nacional que vem sendo 

rapidamente apropriado pelos setores econômicos dominantes do mercado,  sejam protegidas 

jurídica e institucionalmente, nos níveis federal, estadual e municipais. (REBOUÇAS et al, 

2002).  

 

Buscando conter tais avanços e dominar os conflitos, com a Lei 9433 de 8 de 

janeiro de 1997, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos e criado o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos que tem como balizador 

principal a adoção da “bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de 

planejamento” e a adoção da cobrança pelo uso e poluição da água. Importante 

avanço no sentido da sustentabilidade. 

Mas há em nossa bacia conflitos de uso que, se não equacionados, poderão 

antecipar o colapso, pois na prática já são operados de forma insustentável. 

 O corpo principal da bacia é exatamente o Rio Paraíba do Sul trecho paulista, 

que inicia com o entroncamento dos Rios Paraitinga e Paraibuna, dentro do 

município de Paraibuna. As vazões mínima e máxima a jusante do entroncamento 

são respectivamente de 40 e 140 m³/s na altura de Santa Branca. Com a juntada do 

Rio Jaguary, na altura de São José dos Campos, as respectivas vazões recebem 

acréscimos entre 10 e 60 m³/s. Até o barramento de Santa Cecília, já no estado do 

Rio de Janeiro, as vazões crescem bastante, com o somatório de diversos afluentes 

paulistas até a divisa entre os dois estados, onde o Rio Paraíba chega com cerca de 

210 m³/s, de média anual. 
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Tal trecho da bacia apresenta os melhores índices relativos ao saneamento 

ambiental, com estações de tratamento de esgotos domésticos implantadas ou em 

fase de implementação em municípios importantes da bacia, além de um controle 

efetivo dos efluentes industriais através da CETESB, Figura 5.21. 

Na bacia paulista a situação em termos de distribuição percentual das 

florestas nos municípios é, em geral, melhor que a maioria dos outros municípios da 

bacia do rio Paraíba do Sul, embora nenhum deles apresente tanta área de florestas 

como os da Região Serrana no trecho fluminense, segundo dados do CEIVAP. 

 A vazão de uso total na Bacia Paulista, considerando usos doméstico (6 

m³/s), industrial (7 m³/s, ou pouco mais de 3%  da vazão média total) e irrigação (10 

m³/s), é de 23 m³/s (referentes a 2005). Considerando que a população do 

respectivo trecho está próxima de dois (2) milhões de habitantes, acomoda cerca de 

2.500 indústrias – o maior parque industrial da bacia – e que representa cerca de 7% 

do PIB nacional, tais dados servem para contrastar com o que vem acontecendo a 

partir da fronteira com o Rio de Janeiro. Sem descartar a necessidade de se fazer 

ajustes de racionalidade em todos os modelos de consumo em território paulista, por 

meio de métodos educativos e de cobrança pelo uso da água, notem o que segue 

(dados do DAEE 2007). 

 A partir do barramento de Santa Cecília, cerca de 140 m³/s (valor médio) são 

desviados para engrossar o Rio Guandu, de onde os cariocas captam água para 

quatro usos principais: 

• 60 m³/s a Companhia Estadual de Água e Esgotos (CEDAE) do Rio de 

Janeiro capta para abastecimento doméstico da metrópole carioca, com cerca 

de 10 milhões de hab. 

• 10 m³/s são captados na altura da Baía de Sepetiba para abastecimento dos 

processos industriais naquela região. 

• 26 m³/s ainda em Sepetiba, para resfriamento da termoelétrica de Sepetiba. 

• 40 m³/s para controle de cunha salina na foz do Rio Guandu. Tal 

procedimento é executado para que uma série de pequenas indústrias possa 

captar água doce antes da foz. Uma operação de pura comodidade, haja vista 

a devida e racional necessidade de construção de um emissário de captação 

mais a montante, o que economizaria os 40 m³/s. 
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Somem-se a isso duas outras situações de real desperdício e irracionalidade 

de uso:  

 

1. A CEDAE proporciona a alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro o 

incrível consumo per capita de 500 L/hab./dia.  O aceitável e usual 

praticado pelas empresas concessionárias é em torno de 250 L/hab/dia, 

para municípios acima de 500 mil hab. 

2. O Rio Paraíba fornece cerca de 90% da atual vazão do Rio Guandu, de 

onde efetivamente a CEDAE retira água para o abastecimento da 

metrópole do Rio de Janeiro. A partir do estabelecimento dos mecanismos 

de cobrança pelo uso CEIVAP – março/2003, a Assembléia Legislativa do 

Rio votou a sua Lei estadual de cobrança, a 4247/2002, que estabeleceu, 

dentre outras coisas que a CEDAE estava proibida de repassar o 

incremento de custo pelo uso, ao consumidor final. Como a CEDAE não 

está cobrando, também não vem contribuindo com a taxa de uso ao 

Comitê de Bacias do Guandu. Como conseqüência, apenas o recurso 

equivalente a 15% de água bruta extraída do Rio Paraíba, para o Guandu, 

é aplicado na Bacia do Paraíba do Sul. Uma contradição que leva à 

insustentabilidade. 

  

Como se não bastasse, antes da captação pela CEDAE, há dois pequenos 

rios que deságuam no Guandu e que cruzam a Baixada Fluminense (o Rio da 

Guarda e o Queimados) e que são verdadeiros esgotos a céu aberto. 

Tais procedimentos nos levam a inferir que o cenário futuro do uso na Bacia 

do Guandu, cujo respectivo Comitê fixou unilateralmente uma vazão de uso mínima 

de 120 m³/s, é de insustentabilidade, com agravantes para os outros usos futuros da 

Bacia Paulista, quando já se avizinham necessidades de complementação de 

abastecimento para a Grande São Paulo e para o Litoral Norte Paulista. 

A primeira pergunta que deveria ser feita é se a sociedade está informada de 

que as demandas futuras, ao ritmo que vêm sendo impostas nos dias de hoje, de 

abastecimento doméstico, agricultura, indústria e a reserva crítica da biota serão 

compatíveis com a vazão do curso da BHRPS. 
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5.10 Conflitos na Bacia Paulista 

 

Os dados deste item foram extraídos da monografia “Proposta de 

Identificação de Conflitos Decorrentes do Uso da água em uma Bacia Hidrográfica”, 

elaborada pelo Engº Nazareno Mostarda Neto em 2004.  

 Nas bacias dos rios Piagui e Pirapitingui e dos ribeirões da Serragem e 

Guaratinguetá, afluentes do rio Paraíba do Sul no trecho paulista, vêm ocorrendo 

situações de conflito pelo uso da água, decorrentes, em grande medida, da 

deficiência do sistema de gerenciamento dos seus usos múltiplos. O DAEE tem 

atuado como instância mediadora, entretanto, o entendimento mantido com os 

atores envolvidos não tem revertido em soluções de compromisso entre as partes 

interessadas. Na verdade os usos foram se dando com o tempo e os procedimentos 

de gerenciamento vieram a posteriori, com o surgimento dos primeiros conflitos. 

Na bacia do ribeirão Guaratinguetá predomina o uso rural com destaque para 

o cultivo do arroz e, secundariamente, a piscicultura. De toda a área da bacia, 

apenas 10% estão comprometidos com ocupação urbana. Os cultivos de arroz 

localizam-se nas várzeas do médio curso do ribeirão, enquanto o núcleo urbano de 

Guaratinguetá localiza-se no baixo curso junto à confluência com o rio Paraíba do 

Sul. Segundo informações locais, os agricultores de arroz fazem uso intensivo de 

agrotóxicos e fertilizantes. Esses produtos retornam ao ribeirão Guaratinguetá 

durante a drenagem das plantações de arroz, prejudicando seriamente o 

abastecimento de água do município, uma vez que a captação da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Guaratinguetá (SAAEG) está localizada a jusante da área agrícola. Técnicos do 

SAAEG afirmam que foi preciso interromper a captação para abastecimento, em 

algumas ocasiões, tamanha a contaminação. O sistema de tratamentos não está 

preparado para tais níveis de poluição. Como viemos afirmando anteriormente, as 

grandes alterações de qualidade neutralizam nossas vantagens quantitativas. De 

acordo com os depoimentos, os entendimentos mantidos com os agricultores 

resultaram em acordo para utilização mais racional de agrotóxicos em consonância 

nas relações com o SAAEG. Entretanto, tal acordo não vem sendo cumprido pela 

maioria em decorrência da falta de um sistema de gerenciamento e fiscalização mais 

eficientes. 
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Na bacia do rio Piagui também predomina o uso agrícola, com grandes áreas 

de plantações de arroz. A captação para irrigação daquelas áreas ocorre de uma 

barragem construída pelo DAEE na década de 1970. A partir daquele local, foi 

construído um sistema de irrigação que possibilita o escoamento distribuído para os 

diversos agricultores da região. De acordo com informações dos técnicos do 

SAAEG, há sérios conflitos entre os agricultores, alguns deles, armados. As brigas 

pelo uso da água ocorrem porque alguns agricultores desviam água para inundar 

suas plantações, interrompendo o escoamento para os usuários de jusante. Ocorre 

que o sistema não foi dimensionado para atender a todos os agricultores ao mesmo 

tempo, mas em escala, na confiança do prévio entendimento entre os agricultores. 

De outro lado, existem problemas de qualidade da água em razão da utilização 

indiscriminada de fertilizantes e pesticidas que retornam aos canais quando as 

plantações são drenadas. Os usuários de jusante recebem as águas já 

contaminadas para irrigar suas plantações, o que constitui outro motivo de conflito. 

No trecho inferior da bacia do rio Pirapitingui predomina o uso agrícola, com 

áreas de plantação de arroz. Na época de estiagem, quando as vazões são mais 

baixas, os usuários de montante desviam água dos canais para dentro de suas 

propriedades, utilizando sacos de areia como barramento. Com isso, os agricultores 

situados à jusante ficam praticamente sem água, o que acarreta conflitos. Todo ano 

ocorrem atritos sérios na região, atenuados com a chegada das chuvas. O DAEE já 

reuniu os agricultores para tentar uma solução negociada, mas não houve acordo 

que pusesse fim aos conflitos. 

Outro foco de conflitos ocorre na bacia do Ribeirão da Serragem. No seu 

trecho inferior predomina o uso agrícola, com extensas áreas de plantação de arroz. 

A montante desse trecho foi construída uma pequena barragem para atender à 

demanda dos agricultores. A indústria Malteria do Vale se instalou recentemente no 

município de Taubaté e construiu uma barragem no ribeirão da Serragem com o 

objetivo de captar água de boa qualidade para utilização em seus processos 

industriais. Tal barragem situa-se a montante da utilizada pelos agricultores. Tanto a 

Malteria como os agricultores possuem outorga pelo uso da água do Ribeirão da 

Serragem, emitida pelo DAEE. A Malteria também possui outorga de captação no rio 

Paraíba do Sul, mas prefere captar do Ribeirão da Serragem, em busca de melhor 

qualidade – destacando-se que a disputa já não está somente pela quantidade, mas 

agora pela qualidade. 
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Segundo técnicos do DAEE, os agricultores não utilizam a água de forma 

racional, desperdiçando parte dela na captação. Com isso, em certas épocas falta 

água para a irrigação de suas plantações, e eles atribuem essa falta à captação da 

Malteria situada a montante. O conflito tem sido resolvido através de diálogo com o 

auxílio do DAEE. No entanto, em algumas ocasiões, os agricultores chegaram a 

abrir a descarga de fundo da barragem da Malteria para atender às suas demandas. 

Em conseqüência, a Malteria precisou interromper sua produção. 

É bom lembrar que o arroz irrigado precisa de água corrente de boa 

qualidade, com alto índice de oxigênio dissolvido, para valer-se em sua frutificação. 

Na várzea do Paraíba, altura de São José dos Campos, rizicultores que atuavam a 

jusante dos córregos do Cambuí e Pararangaba abandonaram suas atividades, em 

decorrência de consumo de oxigênio por decomposição de esgotos domésticos 

naquelas águas. Conflito de qualidade. 

A remediação dos conflitos requer o gerenciamento dos recursos hídricos 

visando sua melhor alocação possível, logicamente, priorizando o atendimento às 

necessidades de abastecimento humano, em relação aos demais usos, como 

preconizam as leis estadual e federal de recursos hídricos. 

O primeiro passo para o adequado gerenciamento dos recursos hídricos é a 

regularização dos usos por meio de outorgas de direito de uso. Nas situações de 

conflito, descritas acima, muitos dos usos não estão sequer regularizados pelo órgão 

outorgante. E o órgão outorgante é o DAEE. 

O pressuposto adotado é de que os conflitos atuais decorrem da ausência de 

um sistema de gerenciamento que otimize a alocação dos recursos hídricos entre os 

setores usuários (referências quantitativas), assim como, intensifique mecanismos 

de controle em relação ao uso de produtos fitossanitários (referências qualitativas). 

 

5.11 Mineração e  suas influências sobre qualidade e quantidade de água 

 

A mineração é, intrinsecamente, uma atividade de alto potencial poluidor, na 

medida em que promove alterações drásticas nas condições topográficas e de 

cobertura vegetal, atingindo diretamente os fluxos (infiltração/escoamento), 

exposição do lençol freático e a qualidade das águas, com impactos de longo 

alcance a partir do local minerado. Na bacia do rio Paraíba do Sul, a atividade 

minerária mais expressiva é a de extração de matéria-prima utilizada na construção 
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(areia, argila, saibro). Os extratores de areia, em especial, são causadores dos 

maiores impactos da mineração sobre a quantidade e a qualidade dos recursos 

hídricos na bacia. 

O trecho paulista do rio Paraíba do Sul parece apresentar uma das situações 

mais críticas quanto à mineração de areia na bacia, com graves impactos sobre as 

extensas várzeas naquele trecho, não só com relação aos ecossistemas aquáticos, 

mas principalmente sobre a disponibilidade de água para outros usos, onde se 

destaca o uso agrícola. De acordo com dados apresentados no Plano de Qualidade 

das Águas para o Estado de São Paulo (PQA-SP), no ano de 1996 foram 

registrados 119 portos de areia em atividade, sendo 89 com extração em cava, 32 

com dragagem no rio e 6 com desmonte hidráulico. Já o trabalho de Simi Jr. (2006), 

Análise Temporal da Mineração na Várzea do Rio Paraíba do Sul – SP no Período 

de 1986 – 2004 (trabalho executado no INPE, em convênio com o Ministério Público 

do Estado de São Paulo em 2007), aponta para a cifra de 255 cavas em atividade no 

trecho paulista, ocupando uma área equivalente de cerca de 17 milhões de m². 
 
Figura 5.22: Detalhe da situação de degradação provocada pela atividade de mineração 
de areia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Simi JR. (2006). 
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Na exploração em leito de rio ou em cava submersa, um dos danos é a 

turbidez das águas causada pelos sedimentos finos (argila e silte), por combustíveis 

e óleos lubrificantes derramados ou lançados e pelos efluentes sanitários das 

instalações administrativas e, insistindo, na exposição do lençol freático, ampliando 

riscos de contaminação. O método de desmonte hidráulico, realizado por jateamento 

com água em encostas, provoca desmatamento, erosão, assoreamento de cursos 

d’água, perda de solo orgânico, entre outros impactos. O método de extração em 

cavas, o mais utilizado no trecho paulista da bacia, apresenta impactos evidentes - 

perda de solo, erosão do material de decapagem quando estocado de forma 

inadequada, erosão da frente da lavra e abandono de grandes cavas ao término da 

atividade. 

O processo de normatização da atividade minerária, conduzido pelo Conselho 

Estadual de Meio Ambiente, vem trazendo novo cenário para a situação ambiental 

no trecho paulista. Após a aprovação da resolução SMA-SP Nº 42, de setembro de 

1996, que disciplina o licenciamento ambiental da atividade minerária, a extração de 

areia em leito de rio reduziu de forma acentuada no trecho paulista da bacia. Dentre 

as exigências para o licenciamento, vale destacar: extração somente no pacote de 

areia de assoreamento, sem alterar margens ou leito fluvial do curso d'água; 

revegetar a área do pátio ao término das operações de lavra e/ou das licenças 

concedidas pela CETESB; redução da área de pátio de manobras/operação, nas 

áreas de preservação permanente (faixa de 100m) no domínio do empreendimento; 

plantio de espécies arbóreas nativas, obedecidos os critérios de sucessão ecológica; 

as águas residuais provenientes dos silos classificadores devem sofrer decantação 

dos finos, antes de retornarem ao corpo d'água. Com essa lei em vigor, os areeiros 

partiram para a extração em cava, o que provocou uma série de conflitos de uso e 

obrigou a SMA a estabelecer um planejamento para a regulamentação da atividade. 

A resolução SMA-SP Nº 28, de setembro de 1999, que dispõe sobre o 

Zoneamento Ambiental para Mineração na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

e que estabelece quatro zonas delimitadas: 

 

1. Zona de Proteção – ZP 

2. Zona de Mineração de Areia – ZM 

3. Zona de Recuperação – ZR 

4. Zona de Conservação da Várzea - ZCV 



 

 

110 

5.12 Efeitos do desmatamento, valor da floresta e riscos do eucalipto 
  

O desmatamento das bacias hidrográficas, associado ao desenvolvimento 

dos processos erosivos do solo, ao empobrecimento das pastagens nativas, à 

redução das reservas de água no solo e à conseqüente queda progressiva da 

produtividade das atividades agropastoris, revelam um quadro com paralelos 

históricos pouco recomendáveis. Diamond (2005) reserva dedicados capítulos de 

seu livro “COLAPSO: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso” para 

demonstrar como que povos do passado desapareceram quando eliminaram suas 

florestas. 

A perda de florestas representa, antes de tudo, perda econômica em termos 

de madeiras e outras matérias primas associadas, mas fundamentalmente no que 

representam em forma de proteção às bacias hidrográficas, proteção do solo, etapas 

essenciais no ciclo das chuvas, estabilidade de micro-climas, proteção e abrigo para 

a maioria das espécies vegetais e animais. 

 
A preservação das áreas de mananciais para abastecimento de Tóquio teve início em 1901. 

Essas áreas estão localizadas nas nascentes dos principais rios (Tama Tore e Ara) e 

abrigadas por uma imensa floresta de 21.631 hectares. A manutenção dessa floresta garante 

o fornecimento de água em quantidade e qualidade para o maior aglomerado urbano do 

planeta – pois vivem na grande Tóquio mais de 31 milhões de pessoas, que consomem 6,23 

bilhões de litros de água a cada dia. (Le Monde Diplomatique, 2008). 

 

A produção de água é uma das funções da floresta, por outro lado 70% da 

população brasileira vive no Domínio da Mata Atlântica, cuja vegetação foi reduzida 

pelo desmatamento a parcos 3% da cobertura original. Por isso, a fonte está 

secando e medidas conservacionistas são urgentes. 

Vejamos o que nos diz o próprio governo do Estado de São Paulo: 

 
O risco de diminuição da produção de água na Bacia e, por conseqüência, da disponibilidade 

hídrica, devido à escassez de áreas densamente florestadas nas cabeceiras”. 

[...] “Em variados níveis, ações como a devastação das florestas com elevado índice de 

substituição dos ambientes naturais; cortes e desmontes em encostas para instalação de 

edificações e sistema viário; mutilações nas várzeas e leito do Paraíba pela extração de areia 

e para controle de enchentes locais; comprometimento da qualidade da água dos rios pela 

poluição doméstica e industrial, cargas difusas e assoreamentos; geração de muitas 
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toneladas diárias de resíduos sólidos sem destinação final adequada; concentração 

populacional contribuindo para a redução da qualidade de vida e para aumento de 

impermeabilizações, aumentando a contribuição às enchentes urbanas; risco aos 

ecossistemas ainda presentes mesmo em áreas legalmente protegidas; entre outras, são 

algumas das ocorrências atuais com tendência a piorar caso não se exerça controle  das 

atividades antrópicas na Bacia do Paraíba do Sul. (SECRETARIA DE RECURSOS 

HÍDRICOS, SANEAMENTO E OBRAS, 1999). 

 

O Instituto Florestal (IF) do Estado de São Paulo realizou um estudo a partir 

de 1979, enfocando manejo de bacias hidrográficas, com enfoque para as relações 

floresta – água. Baseados no Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, 

localizado no Parque Estadual da Serra do Mar, município de Cunha/SP. Cicco et al 

(2007) apresentaram o relatório “Recursos Hídricos na Mata Atlântica: estudo de 

caso do Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, Cunha – SP”, no 

“Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: o 

Eucalipto e o Ciclo Hidrológico” ou SERHIDRO 2007, realizado na Universidade de 

Taubaté entre 7 e 9 de novembro de 2007. 

Resultados mais importantes do referido relatório que afetam nossa 

demonstração: 

 

1. A interceptação de chuva pela floresta oscila em torno de 18,5%, 

média. 

2. Os valores de transprecipitação, em torno de 81,5%, média. 

3. O deflúvio (água de chuva retida) em torno de 70%. 

4. Os restantes 30% deixam a floresta por evapotranspiração. 

5. Entre 11% e 22% de água da chuva deixam a bacia na forma de 

escoamento direto. 

6. Entre 52% e 59% ficam como escoamento de base, isto é, percolam e 

realimentam o lençol freático. 

7. Baixa turbidez. 

8. Alta taxa de concentração de oxigênio dissolvido. 

9. Baixo índice de perda de solo: 162 kg/ha ano. A estimativa média para 

o estado de São Paulo varia entre 4,5 e 15 ton/ha ano. 

10. As microbacias em geral (desflorestadas) apresentam um aumento 

significativo do volume de vazão, de 17% a 44% (escoamento direto; 
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menor capacidade de retenção) em comparação à microbacia coberta 

com florestas. 

 

Nas palavras dos pesquisadores que elaboraram o relatório, a circulação de 

água e vapores em florestas naturais segue um ritmo próprio: 

 
Este ritmo pode ser explicado pela combinação de três fatores: 1) expressivas taxas de 

evapotranspiração; 2) expressivas taxas de infiltração de água no solo; e 3) elevadas taxas 

de percolação das águas para as camadas mais profundas do substrato rochoso. Assim, a 

parcela de água que infiltra no solo, alcança rapidamente as camadas mais profundas das 

microbacias, sendo então armazenada e, gradativamente, liberada, suprindo os rios nos 

períodos de estiagem . (CICCO et al, 2007). 

 

E eles concluem dizendo: 

 
Os resultados alcançados indicam que as microbacias de cabeceira do Rio Paraibuna 

apresentam elevado rendimento hídrico e um regime de vazão estável durante todo o ano. 

Assim, esta região deve ser vista como estratégica para o suprimento de água para o Vale do 

Paraíba e Litoral Norte”. E mais à frente: “A Morta Atlântica, presente nessas microbacias, 

demonstra sua importância no tocante à manutenção das boas características de qualidade 

de suas águas. (CICCO et al, 2007). 

 

Esse relatório do IF demonstra claramente, e de forma científica, que a 

presença da floresta nativa é que pode garantir as características do Ciclo 

Hidrológico, isto é, a maior presença e residência da água em ambientes florestados, 

normaliza o regime, realimenta o lençol freático e garante a melhoria da qualidade.  

Outro dado importante que corrobora nossa hipótese vem de outro trabalho 

apresentado no SERHIDRO 2007, “Florestamento compensatório com vistas à 

retenção de água no solo da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Itaim”, Taubaté – SP, 

Caio Junior et al (2007), que demonstra as infiltrações de água de chuva no solo, 

comparando solo florestado, com pastagem e com eucalipto. Em números redondos, 

quando em solo florestado a infiltração é da ordem de 85%, a pastagem fica com 

apenas 4% e o eucalipto com 11%. 

Esses dados de Caio Jr (2007) apontam para os danos da remoção da 

floresta e os riscos com o chamado “reflorestamento industrial” que vem sendo 
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apontado como o próximo ator no processo de ocupação do Vale do Paraíba pelo 

interesse econômico. 

Alguns desses dados são confirmados no trabalho de Soares et al (2003), 

“Comparação entre uso de água em plantações de Eucalyptus grandis e Floresta 

Ombrófila Densa (Mata Atlântica) na costa leste do Brasil”, realizado em uma 

microbacia no estado do Espírito Santo, onde se preservou as matas ciliares em 

uma plantação de eucaliptos da Aracruz Celulose S.A.  

 
A figura xyzx mostra uma comparação entre a variação dos estoques de água disponível no 

solo até 2,5 m de profundidade, para a plantação de eucalipto e a floresta nativa, ao longo de 

um período de 29 meses de coleta semanal ou quinzenal, entre novembro de 1999 e março 

de 2002. Observa-se que em geral, as variações dos estoques seguem não apenas 

tendências muito semelhantes, como também indicam taxas de retirada de água do sistema 

radicular praticamente iguais em períodos de grande disponibilidade e oferta energética, que 

ocorrem nos meses de verão. A absorção de água na zona de atuação das raízes resulta 

principalmente da transpiração. É uma indicação clara de que os dois ecossistemas possuem 

taxas de transpiração muito próximas, nas condições do estudo. No inverno (de julho a 

setembro de 2000) em meses de menor aporte energético, os estoques de água no eucalipto 

atingem valores mais baixos, o que parece refletir o fato de o sistema radicular das árvores 

emergentes da mata nativa atingir 5 m ou mais, podendo, conseqüentemente, absorvendo 

água em profundidades maiores no solo [...] a figura indica ainda que os valores residuais de 

água disponível no solo sob plantação de eucalipto são cerca de 15 a 20% dos valores da 

capacidade de retenção (200 mm para os primeiros 2,5 m). (SOARES apud “Comparação 

entre uso de água em plantações de Eucalyptus grandis e Floresta Ombrófila Densa (mata 

atlântica) na costa leste do Brasil”, p.165, 2003). 
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Figura 5.23: Água disponível no solo, comparação entre floresta 
nativa e de eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Soares( 2003). 

 

Estima-se que hoje cerca de 15% da região do Vale do Paraíba Paulista já 

está ocupada por esse tipo de atividade econômica. 

No documento intitulado “Inventário florestal da vegetação natural do Estado 

de São Paulo”, a Secretaria do Meio Ambiente, através do Instituto Florestal informa 

na p. 11 que em 2005 já tínhamos cerca de 12% da área do Vale do Paraíba 

Paulista ocupada por eucalipto. 

É bom que aqui fique claro que o eucalipto necessita de água como qualquer 

outra planta, com uma pequena desvantagem que, como ele cresce bem mais 

rápido que as árvores nativas, ele acaba por exigir aproximadamente a mesma 

quantidade de água, só que num tempo mais curto. Que o motivo da baixa infiltração 

de água no solo plantado com eucalipto é decorrente do manejo, especialmente o 

plantio em larga escala, cortá-lo depois de 5 ou 6 anos, arrancar as raízes, plantar 

novamente e repetir o ciclo é que provoca danos progressivos ao ambiente. Depois 

de algumas rotações, ele acaba por reduzir os estoques de nutrientes do solo e de 

água do subsolo. 

 
[...] o enfoque atual no que diz respeito aos efeitos do reflorestamento com eucalipto sobre o 

solo está voltado mais para a chamada ‘manutenção da produtividade do solo’, ou seja, o 

efeito das sucessivas rotações sobre o capital de nutrientes disponíveis no solo. Dentre 
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todos, esse aspecto merece maior preocupação, uma vez que pode representar um risco real 

em determinadas situações. (LIMA, 1996). 

 

Há, segundo Lima (1996), alguns aspectos sociais que merecem 

consideração, alguns desfavoráveis ao eucalipto, outros favoráveis. 

 
[...] Dessa forma, tal conversão de terras agrícolas em plantações de florestas poderia, 

eventualmente, conduzir à escassez de alimento no futuro” [...] “No Estado da Bahia, por 

exemplo, um movimento bem organizado que envolveu produtores rurais, clero, políticos e 

autoridades estaduais e federais, agitou a região no início de 1988, como foi documentado na 

imprensa local. O objetivo do movimento era fazer cessar o plantio de eucalipto no Estado, 

pois as extensas plantações florestais estavam ocupando terras agricultáveis e, assim, 

expulsando os pequenos produtores das suas terras . (LIMA, 1996). 

 

Mas um efeito que pode ser considerado favorável é quando alguma floresta 

de eucalipto pode ser usada para a produção de lenha e material de construção, que 

além de servir a necessidades sociais, pode representar importante poupança de 

floresta nativa. 

Em termos de erosão do solo, há alguns aspectos que devem ser apreciados. 

O corte de estradas no interior das áreas plantadas, o preparo do solo e a rotação 

no plantio, que em geral, quando não observados aspectos de contenção e 

drenagem, o que ocorre na maioria dos casos, são danosos aos cursos d’água e à 

perda da qualidade do solo. 

 
O corte raso, tanto na forma de exploração convencional só do tronco, ou na forma mais 

intensa de utilização integral da árvore, representa obviamente, uma perda direta de 

nutrientes do sítio. Essa perda tem muito a ver com a perda de produtividade do sítio ao 

longo das rotações, [...] mas além dessa perda direta, as operações silviculturais envolvidas 

no corte raso, como já foi afirmado, estão normalmente relacionadas com perdas adicionais 

de solo e de nutrientes, devido ao aumento da erosão, à perturbação inevitável da manta 

orgânica do solo, à compactação do solo, à diminuição da infiltração, ao aumento do 

escoamento superficial, etc. Essas perdas indiretas são significativas e podem, inclusive, 

ultrapassar as perdas diretas de exportação de nutrientes através da retirada de biomassa. 

(LIMA, 1996). 

 

De acordo com Lima (1996), as florestas plantadas de eucalipto funcionam de 

maneira bem próximas que outras espécies, no que diz respeito à dinâmica hídrica 
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no solo, com a diferença que consomem água numa velocidade maior, mas são 

mais eficientes no aproveitamento da água consumida para a produção de 

biomassa. 

 
[...] o eucalipto apresentou uma utilização mais eficiente da água disponível, 

comparativamente à vegetação natural de cerrado. Não obstante essa conclusão, como foi 

bem colocado por Adlard (1987), não deve apenas ser vista como uma justificativa para o 

maior consumo de água pelo eucalipto em termos de maior produção de madeira. Esse 

aspecto deve envolver muito mais do que isso, questões cruciais de políticas de uso do solo, 

os quais devem também levar em conta aspectos ecológicos, sociais e econômicos, ou seja, 

através da análise de manejo integrado dos recursos naturais. (LIMA, 1996). 

 

Em suas conclusões, Lima (1996) considera que as plantações de eucaliptos 

não provocam alterações diferentes que outras espécies arbóreas. 

 
Concluindo, os dados disponíveis apresentam uma clara evidência de que as plantações de 

eucalipto, no que diz respeito ao balanço hídrico de bacias hidrográficas, não diferem de 

outras espécies florestais [...]. (LIMA, 1996). 

 

Comentando sobre serrapilheira, Lima (1996), apresenta um número 

consideravelmente maior dentre os autores de trabalhos por ele citados, que 

consideram o eucalipto inibidor de microorganismos no solo sob plantações de 

eucalipto. Ele cita que Bernhard – Reversat (1988), por exemplo, apresentam um 

trabalho comparando material sob eucalipto e floresta nativa no Senegal, quando 

apontam maiores taxas de mineralização de nitrogênio (confirmação de presença de 

bactérias) sob a floresta natural. 

Outro efeito danoso ao meio ambiente, provocado indiretamente em casos de 

plantios sistemáticos de eucaliptos, é o usado em manejos das chamadas “ervas 

daninhas”, o herbicida Roundup, que contém glifosato, um composto químico 

organofosfatado. Segundo a Monsanto (2008), o glifosato não vai para os aqüíferos, 

fixando-se no solo, onde é metabolizado por desfosforilação. Mas de informações 

colhidas em Walsh et al (2000), o herbicida elimina as bactérias indispensáveis à 

regeneração do solo; tem efeitos sobre a saúde humana, como alterações do feto 

por via placentária e desruptura endócrina, isto é, entra no sistema linfático afetando 
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as glândulas, reduzindo a produção de progesterona em glândulas mamárias e 

testosterona em glândulas masculinas.  

Em Walsh et al (2000) interrompe reprodução em animais, especialmente 

mamíferos. 

Mas vamos trabalhar um pouco com os números que obtivemos a respeito 

das florestas de eucalipto. 

Quinze por cento da área do Vale Paulista representam algo próximo de 20 

mil ha, isto é o que já temos de florestas de eucalipto. Dados obtidos junto ao site da 

EMBRAPA apontam como média boa para a região Sudeste, plantar-se 1700 mudas 

por ha. Uma simples conta de multiplicação nos oferece 34 milhões de plantas. De 

Oleriano (2007) cada planta consome média de mil milímetros por ano (1.000 

mm/ano) de água, o total de água que teremos que deixar disponibilizado para as 

tais florestas é de 34 milhões de m³ por ano. Mas em Ferri (1957), incluindo-se a 

evapotranspiração, pode-se chegar a um consumo anual por planta de 7.500 mm, o 

que nos resulta 34 x 7,5 ou 255 milhões de m³ por ano aqui no Vale. 

 

5.13 Consumo atual, desperdícios e demandas futuras 

 

De toda água produzida na Bacia Paulista do Rio Paraíba, 2/3 já estão 

comprometidos com o abastecimento da Metrópole do Rio de Janeiro, que 

representa algo entre 140 - 160 m³/s de média anual, restando pouco mais de 70 

m³/s de média anual para o consumo do Vale Paulista e para eventuais 

necessidades da Metrópole de São Paulo e Litoral Norte Paulista, como já aludimos 

anteriormente. Nosso consumo médio anual, na bacia paulista, é de cerca de 26 

m³/s, para as três atividades básicas principais, abastecimento residencial, indústria 

e agropecuária. Como a tendência da demanda é crescente e os 44 m³/s restantes 

podem ser necessários para o atendimento de outras regiões do Estado, o cobertor 

começa a ficar curto . 

As demandas futuras, para abastecimentos residencial, industrial e irrigação, 

previstas pelo CEIVAP até 2020, apontam para valores próximos de 30%. 

Contrastando com a necessidade de racionalização, a SABESP de São José 

dos Campos tornou público que cerca de 40% do seu total de água tratada para 

abastecimento residencial são desperdiçados. A informação foi publicada 

recentemente através do Jornal Valeparaibano em 11 de janeiro de 2008. 
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Dados do IBGE indicam um crescimento de demanda para a irrigação de 

cerca de 20% até 2010. Se no Vale ficarmos com apenas a metade desse 

crescimento, teremos em 2010 um consumo perto de 15 m³/s somente para a 

irrigação no Vale Paulista. 

Segundo Telles (2000) In Rebouças, p.328, resultados obtidos no Estado de 

São Paulo, pelo DAEE, dão conta de que: a maioria absoluta das propriedades 

irrigadas não faz controle do uso da água; praticamente todos os sistemas de 

irrigação cadastrados estão super dimensionados e há uma tendência generalizada 

em usar água em excesso; menos de 5% dos irrigantes receberam algum tipo de 

treinamento; mais de 60% dos responsáveis pela irrigação têm apenas o primeiro 

grau de ensino. Para citar apenas alguns dos problemas encontrados no setor. 

Indicativos da necessidade de mudanças de cultura e conduta. 

Para as indústrias, podemos destacar algumas relações de consumo 

produção fabril. 

No caso de indústria têxtil, a relação é de 8 L/kg de tecido. Em frigoríficos 

temos 2.500 L/cabeça de bovino, 1.200 L/suíno, e 25 L/ave. 

Se imaginarmos que para um boi com 250 kg (pouco mais de 16 @, que é o 

ponto mínimo ideal de peso para abate), podemos afirmar que para cada kg de 

carne posta na mesa do consumidor, só em consumo de abate, custa 10 litros de 

água. 

Para as atividades todas de curtume, o consumo chega a média de 65 litros 

de água por kg de couro tratado. 

Os dados de consumo em geral para a agricultura nos revelam cifras bastante 

desanimadoras, quando pensamos em demandas futuras. 

 
Para se produzir uma tonelada de grãos são necessárias mil toneladas de água, e para uma 

tonelada de arroz, duas mil toneladas de água” [...] “O grande desafio é fazer com que a 

comunidade internacional reconheça a escassez da água como uma poderosa e crescente 

força de instabilidade social e política, e atribua à crise da água a prioridade devida na 

agenda política internacional. (SALATI, 2002). 

 

Já a indústria de papel e celulose, com várias fases com uso de água em 

seus processos de produção, mas também com alto grau de reutilização, chega à 

cifra de cerca de 100 litros de água por kg de celulose. 
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Para o setor de açúcar e álcool, só para a fase de lavagem da cana, consome 

5 m³ de água para cada tonelada de cana. 

A água utilizada em diversas fases do processo de aciaria, ferro e aço, chega 

à alta cifra de 500 m³ por tonelada de produção. O maior problema no caso desse 

tipo de indústria é na fase de coqueria, quando a água é utilizada para resfriamento 

e carrega nitrogênio, cianetos e fenóis. O processo de tratamento para recuperação 

da qualidade é muito dispendioso e qualquer vazamento para o meio natural pode 

causar desastres fabulosos. Em março de 2003 houve um enorme vazamento de 

efluentes da Usina de Volta Redonda que provocou um desastre ecológico sem 

precedente – considerado o maior do Brasil de todos os tempos – no Rio Pomba, um 

dos afluentes do Rio Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro, resultando em 

mortandade de milhões de peixes e outras espécies aquáticas e o 

desabastecimento, por vários dias, em vários municípios daquela bacia (vide Jornal 

do Brasil, edição de 03/04/03). 

Outro processo de grande risco de contaminação do meio é o de 

galvanoplastia (zincagem, cadmiação, fosfatização, estanhagem, niquelagem, 

cobreagem e cromação), no qual o meio aquoso pode receber grandes índices de 

metais pesados, tais como níquel, chumbo e ferro, além de ácidos sulfúricos e 

clorídricos utilizados nos procedimentos. Exemplo clássico e próximo é o que 

ocorreu na Zincomatic Tratamento de Metais Ltda, localizada na Rodovia Presidente 

Dutra, km 181, Bairro Lambari, cidade de Guararema/SP, nas décadas de 1980 e 

1990, quando a contaminação do meio hídrico chegou a provocar morte de inúmeros 

animais domésticos em propriedades localizadas às margens daquela microbacia.  

Informações colhidas junto à CETESB dão conta de que ela vinha lançando 

efluentes industriais na microbacia do Ribeirão das Antinhas e posteriormente no Rio 

Parateí, contendo: cianeto, cromo, cádmio, zinco, ferro, níquel, óleos e graxas e 

resíduos sedimentáveis, que ocorreram até 17/07/88. Autuada e multada várias 

vezes e interditada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente por duas vezes, em 

22/08/89 e em 13/06/90, só encerrou as atividades em 1994. Resíduos de metais 

pesados citados acima devem estar presentes no lençol freático daquela microbacia. 

Nos procedimentos da indústria petrolífera, que por sinal há uma grande 

refinaria na região, a REVAP, os principais contaminantes são os ácidos inorgânicos, 

álcalis, sais alcalinos, compostos nitrogenados, outros compostos tóxicos, fenóis e 

óleos em geral. Não tivemos acesso aos quantitativos de poluentes da REVAP. 
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Com o advento da cobrança pelo uso da água, as indústrias estão se 

preparando para ampliar os esforços em reutilização e racionalização no uso, 

eliminando desperdícios e melhorando tratamentos. A tendência de crescimento está 

calcada então apenas no caso de crescimento econômico. Aí está exatamente o 

gargalo. Qualquer boa previsão de crescimento econômico terá que vir com 

planejamentos de consumo de água e de energia, que nesse caso significa vazão. 

Lembrando que as indústrias do Vale Paulista consomem uma vazão perto de 

7 m³/s, o que equivale a pouco mais que 3%  da vazão média total e que o consumo 

das principais indústrias, segundo informações do DAEE/Taubaté, são: Votorantin 

papel e celulose – 1,5 m³/s, somente no procedimento fabril; Petrobrás – 1 m³/s; 

Crylor e Basf – 0,6 m³/s cada; Malteria do Vale, Kaiser e Brahma – 0,5 m³/s, cada. 

Já a CETESB informa que o controle sobre o descarte é rigoroso e que não 

há quebras significativas de classe, na Bacia do Paraíba do Sul. 

Resta lembrar que, de acordo com a Secretaria Estadual de Recursos 

Hídricos, a vazão mínima de manutenção do ecossistema de uma biota de rio é Q7,10 

(vazão de sete dias consecutivos a cada dez anos, nas piores condições de 

estiagem), o que para o Rio Paraíba do Sul é de 60 m³/s. Veja que já estamos 

trabalhando dentro do limite crítico, isto é, estamos usando água dos processos de 

alimentação da biota. Se avançarmos mais dentro desse limite, considerando a 

carga atual de efluentes, sem tratamento, lançada, mataremos o Rio Paraíba do Sul. 

 

5.14 Legislação sobre proteção e uso da água 

 

Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei nº 9433 de 08 de janeiro de 1997 

institui a Política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e são seus 

fundamentos: 

 

• a água é um bem de domínio público; 

• a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

• o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação dos animais; 

• deve ser propiciado o uso múltiplo das águas; 
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• a bacia hidrográfica é a unidade territorial para o gerenciamento dos 

recursos hídricos; 

• a gestão deve ser descentralizada e com a participação do poder público, 

dos usuários e da comunidade. 

 

São objetivos principais da política: 

• assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água em padrão de qualidade; 

• a reutilização racional e integrada dos recursos hídricos e a racionalização 

dos usos dos recursos hídricos. 

 

A Lei estabelece que serão instrumentos para sua operacionalização: 

 

• Planos de Recursos Hídricos; 

• enquadramento dos cursos d’água em classes; 

• outorga de direitos de uso e de derivação dos recursos hídricos; 

• cobrança pelo uso da água; 

• compensação aos municípios que tenham áreas inundadas para a 

viabilização da utilização múltipla da água; 

• sistema de informações sobre recursos hídricos no País. 

 

A cobrança terá como base a vazão captada e o lançamento de efluentes nos 

corpos d’água. 

A Resolução nº 357 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) de 

17/03/2005, classifica as águas doces, salobras e salinas do Brasil. A classificação 

se baseia no uso da água.  
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Tabela 5.5: Classificação de água, Resolução CONAMA nº 357 

 

 

A lei nº 8935 de 07/03/1989, dispõe sobre os requisitos mínimos para águas 

provenientes de bacias de mananciais, destinadas ao abastecimento público. 

Estabelece que os requisitos mínimos devem estar enquadrados na Classe 2 e 

como atividades proibidas na bacia: 

1. despejos de poluentes dos esgotos domésticos ou industriais; 

2. despejos de esgotos pluviais agregados com lixo urbano; 

3. escoamento superficial que drena áreas agrícolas tratadas com pesticidas 

ou outros compostos similares; 

4. drenagem de água subterrânea contaminada que chega ao rio. 

Para melhor visualizar a evolução da legislação pertinente ao uso e ocupação 

de bacias hidrográficas, mais especificamente, que interferem na dinâmica dos 

recursos hídricos, apresentamos, na Tabela 5.3, as legislações levantadas para essa 

pesquisa. 
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Tabela 5.6: Resumo da evolução da legislação relativa aos recursos hídricos 
 

Período/Ano Mecanismo legal Dispõe sobre: 

1934 - 1965 
 Código de Águas os recursos hídricos. Esse Código regulamentava o uso 

das águas. 
1940 

 
Código Penal a instituição de penalização criminal por poluição de 

recursos hídricos. 

1965 Código Florestal  Lei 
Nº 4 771 

novos ordenamentos referentes ao meio ambiente; previa 
sanções mais rígidas para os casos de poluição hídrica e 
supressão de vegetação arbórea. 

1979 Lei Federal 
N° 6766 

o parcelamento e uso do solo urbano. Nessa Lei foram 
estabelecidos os critérios para o parcelamento do solo 
urbano, mediante loteamento ou desmembramento. Lotes 
com área mínima de 125m2 e a obrigatoriedade de 
reserva de faixa “non aedificandi” de 15m (quinze metros) 
ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas 
de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos. 

1981 
 

Lei Federal 
Nº 6938 

a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente e 
criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente; o 
Governo institucionaliza e orienta as ações de 
planejamento e gestão ambiental, em nível nacional, 
estadual e municipal. 

1988 
 

Constituição Federal 

o direito que todos têm ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as  
presentes e futuras gerações. Dedica o Capítulo VI ao 
Meio Ambiente. 

1989 
 Constituição Estadual 

a execução de obras, atividades, processos produtivos e 
empreendimentos e a exploração de recursos naturais de 
qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo 
privado, sendo admitidos se houver resguardo do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Dedica o Capítulo 
IV ao Meio Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento.  

1991 
 

Lei Estadual 
Nº 7663  

as normas de orientação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos e cria o Sistema Integrado de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

1991 
 

Decreto Estadual Nº 
33135 

as atividades relativas ao controle e proteção dos 
mananciais, que passaram a ser desempenhadas pela 
Secretaria do Meio Ambiente. 

1997 
 

Lei Federal 
Nº 9433 

a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. 

1997 
 

Lei Estadual 
Nº 9866 

as diretrizes e normas para a proteção e recuperação das 
bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional 
do Estado. 

1998 
Novo Código 

Florestal Lei Federal 
Nº 9605 

as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, bem 
como estabelece as diretrizes e parâmetros para o uso 
dos recursos naturais. 

2000 Deliberação do 
Consema 

a recomendação à Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
que, nos licenciamentos de novos loteamentos, atente 
para a necessidade de preservação, ao longo das 
margens dos rios e demais cursos d'água, de faixa de 
trinta (30) metros de largura, em áreas urbanas que ainda 
apresentem características rurais.  
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5.15 Possibilidades de reversão 

 

A cobrança pela utilização dos recursos hídricos deverá induzir o uso racional da 

água, atribuindo-lhe valor econômico e estimulando cada indústria, serviço municipal 

de saneamento ou irrigante, a adotar medidas de racionamento e saneamento 

prévios. É uma das possibilidades de se enfrentar a questão. 

É claro que as dificuldades que o Comitê de Bacias tem de enfrentar para 

alcançar suas metas e seus objetivos, passam por idiossincrasias de diferentes 

matizes: 

• Os representantes das prefeituras, via de regra, não conseguem se livras dos 

interesses mais corporativos; 

• Os representantes da sociedade civil, pouco afeitos com democracia 

participativa, demonstram pouco preparo no debate e nas decisões; 

• As empresas teimam em olhar a questão hídrica pelo viés do lucro e não da 

sustentabilidade; 

• Os órgãos de imprensa regionais, em geral, não dispõem de profissionais 

com formação especializada em questões ambientais e ainda menos de 

jornalistas com visão de pesquisa e desenvolvimento sustentável. Trabalham 

mais no nível sensacionalista da notícia; 

• O papel dos governos federal e estadual, de realmente congregar esforços 

dos seus diferentes órgãos afins e agregar força política na questão dos 

recursos hídricos, valendo-se do esforço já vencida que representa o Comitê 

de Bacias, não se verifica; 

• Não há ainda a necessária convergência entre os Comitês dos três estados, 

no sentido de adotar políticas de cobrança, controle e gerenciamento que 

seriam fundamentais para garantir o início de soluções hídricas sustentáveis. 

 

Não obstante as dificuldades a serem vencidas, que na verdade estão 

merecendo um choque de vontade política e de indução participativa de um leque 

maior de representantes da sociedade civil, a política de gerenciamento via Comitês 

é um passo irreversível para se caminhar na direção da sustentabilidade em 

recursos hídricos na região. 
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Indiscutível a necessidade de um amplo e abrangente trabalho de educação 

ambiental, enfocando de forma completa, o assunto, capitaneada pelo poder público 

e associada a todos os segmentos da sociedade, de educação, de serviço público, 

setores da sociedade civil, entidades de classe e empresas em geral, que leve ao 

conhecimento do conjunto da sociedade as mazelas presentes, mas com o 

ordenamento de atitudes que possam reverter o quadro, tais como o sistemático 

racionamento de água nos diversos seguimentos de consumo; o controle sobre 

poluição de todas as fontes de utilização de água; a revitalização dos mananciais; a 

perenização do alerta hidrológico em todos os níveis (a água é um recurso para 

sempre, insubstituível); um programa de conscientização sobre a equação entre 

oferta e demandas por água; o esclarecimento sobre a ocupação da nova onda 

econômica, o eucalipto, seu consumo de água por áreas ocupadas e quais os limites 

devem ser impostos a essa nova demanda; e um amplo programa de rearborização 

de matas nativas em toda a extensão da Região. 
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6 Resultados e Discussão  

 
A história da ocupação do Vale do Paraíba Paulista foi desde o início em 

decorrência da intencionalidade econômica: As Bandeiras; o Ciclo do Café; a 

pecuária; a agricultura geral; a 1ª fase da industrialização; a 2º fase da 

industrialização; a globalização; e a agroindústria do eucalipto. 

Tal intencionalidade promoveu o desmatamento, a alteração no Ciclo 

Hidrológico, a alteração na qualidade dos recursos naturais, redução na 

disponibilidade dos recursos hídricos, a aglomeração urbana e a estratificação 

social. 

A partir, principalmente, da 2ª fase da industrialização, inerente ao processo 

de acumulação, as cidades se tornaram grandes aglomerações habitadas por 

exércitos de trabalhadores e de desempregados e uma periferia pobre apartada de 

bairros ricos e centros bem estruturados. 

O processo de acumulação capitalista promoveu mobilizações de hordas de 

trabalhadores desorientados abandonando seus rincões, mudando de ocupação e 

espremendo-se em periferias urbanas mal servidas de infra-estrutura. 

O Estado interveio quase sempre em proveito do poder econômico, investindo 

recursos em seu benefício e definindo alterações no espaço que alteraram a 

qualidade de vida, expropriaram os recursos naturais, especialmente os hídricos. 

A urbanização não acompanhou o ritmo dos lucros, produziu bairros 

afastados, desumanizados, agrediu a natureza, poluiu os rios. As cidades 

industrializadas se agigantaram enquanto que outras declinaram em economia, mão-

de-obra e em importância política. 

A lógica do capital sempre foi a exploração dos recursos naturais abundantes 

e a ocupação predatória. O que nos resta de herança é uma série de problemas 

ambientais, urbanos e sociais que se somam aos resultados das transformações 

ambientais globais.  

O modelo capitalista apropriou-se do espaço, dos recursos naturais, da sorte 

dos trabalhadores e, finalmente, vem se apropriando do conceito da 

sustentabilidade, como subterfúgio para justificar a continuidade de seu modelo. 

Os enormes vazios abertos entre diferentes classes sociais, a segregação 

urbana, as sub-habitações, a falta de saneamento, só para citar alguns problemas 
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urbanos, são passivos que demandarão enormes somas de recursos públicos para 

sua solução. 

A água é de fato um recurso insubstituível para a vida e para todo o processo 

produtivo. O homem, fundamentalmente, necessita de água para suas necessidades 

cotidianas e isso não lhe pode ser negado. 

Há conflitos abundantes em todo o Vale do Paraíba Paulista pelo uso da 

água. Mesmo entre os representantes dos três estados que constituem o Comitê da 

Bacia, há desencontros de interesses e usos, como ficou bem claro na questão da 

transposição para o Rio Guandu. 

Estamos alterando todo o tempo de residência e diminuindo a presença da 

água em nossa região em torno de 30%. Devemos considerar um crescimento 

vegetativo aliado a planos de crescimento já em andamento nas grandes cidades e 

com a introdução de atividades econômicas de alta demanda, a silvicultura, nossas 

vantagens quantitativas ficam seriamente reduzidas. 

Mas em decorrência dos diversos meios de poluição das águas, observados, 

nossas parcas vantagens quantitativas ficam comprometidas. Ainda mais que já 

estamos consumindo parte da vazão crítica do corpo principal do Rio Paraíba. 

Para tornar a nossa equação ainda mais angustiante, surge o problema que 

levantado por Setzer (1946), quando estudando o clima da região concluiu que 

“estamos secando”, aparecem os dados obtidos no CPTEC/INPE que apontam 

claramente para uma queda impertinente na oferta de chuvas no Vale do Paraíba 

Paulista desde 1961, ano a partir do qual se tem amostragem mais numerosa e 

confiável. 

No formato da avaliação que fizemos, destacando regime, quantidade e 

qualidade, em qualquer um deles estamos sofrendo risco iminente de queda de 

disponibilidade, mas quando somamos os três aspectos, o risco se amplia. Ficou 

certo que as demandas regionais atuais e futuras são incomodamente crescentes, 

para abastecimentos doméstico, agrícola e industrial, mas que, aliadas às pressões 

quanto à exportação de água para a Metrópole Paulista e o Litoral Norte, nos 

prometem confrontos para um horizonte não muito distante. 

É claro que se vislumbrou e assim foram apontadas possibilidades de 

reversão do quadro apresentado, se políticas públicas de ordem governamental, nos 

níveis federal, estadual e municipal forem adotadas e implementadas com urgência. 
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Ações tanto de ordem institucional, estrutural quanto educacional se fazem 

prementes. 

Assim como vem ocorrendo no caso do aquecimento global, quando podemos 

perceber que a questão nivelou todos os cidadãos do planeta numa preocupação 

comum, finalmente pode-se ver que estamos todos em uma única nave espacial 

chamada Terra, que a nave está com febre e que esta febre afeta a todos 

indistintamente. Assim devemos considerar a questão hídrica no Vale do Paraíba, 

quando todos os cidadãos daqui são dependentes da água e da mesma forma 

responsáveis por sua preservação. 

O campo para avaliações e participações está aberto e fique claro que este 

trabalho teve o principal objetivo de contribuir para com o debate sobre o assunto, 

apontar incômodas realidades e sugerir atitudes corretivas. 
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7 Considerações Finais 

 

A ocupação do território do Vale do Paraíba Paulista se deu pelo interesse 

capitalista, que se apropriou dos recursos naturais, determinou sua ocupação 

espacial e manobrou com a força de trabalho. 

O modelo, ao estilo mundial da intenção capitalista, produziu segregação 

sócio-urbana, estratificação da moradia, desmantelou as relações naturais da biota 

local e apropriou-se dos recursos hídricos em seu benefício. 

Como a intencionalidade da ocupação foi de todo o poder econômico, 

ocupado em planos de lucro, em detrimento do planejamento regional que pudesse 

considerar a sociologia, a cultura e as condições ambientais, o modelo aponta para 

a insustentabilidade, se medidas responsáveis não forem tomadas a tempo. 

Que o Estado, definitivamente, favoreceu o capital em detrimento dos valores 

humanos e ecológicos, quando carreia seu maior volume de recursos em estruturar 

a região para facilitar a entrada, a permanência e a reprodução do capital. 

A ocupação do espaço pelo interesse do capital, de tal ordem amparada pelo 

Estado, promoveu uma concentração produtiva a ponto de vermos o Vale do 

Paraíba Paulista representar 7% do atual PIB nacional, determinou um processo 

migratório interno e criou aglomerados urbanos que são traduzidos por poluição e 

contaminação dos recursos hídricos. 

A bacia hidrográfica é a unidade de manejo ideal para que sejam realizados o 

planejamento, as pesquisas e as ações referentes à conservação ambiental, 

buscando a otimização dos recursos utilizados na produção, bem como e 

principalmente os recursos hídricos.  

Várias pesquisas sobre hidrologia florestal, aqui apresentadas, mostram que a 

cobertura vegetal é um fator de decisiva importância para a preservação da 

regularidade do clima e da água no solo, conservando-a por mais tempo na bacia 

hidrográfica.  

As florestas de eucalipto possuem crescimento rápido, o que acarreta 

demanda por água superior que em florestas nativas estabilizadas, sua relação com 

o solo é deficiente, de baixo retorno orgânico, o escoamento superficial é o dobro da 

floresta nativa e em tempos de baixa oferta de chuvas passa a exigir mais água do 

solo numa camada mais estreita, em torno de 2,5 m. A grande quantidade de 

eucaliptos que vem sendo plantada no Vale do Paraíba vai exigir cada vez mais 
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água à disposição de sua reprodução e industrialização, desviando-a de outras 

atividades ou abastecimentos. 

A água é o elemento mais decisivo para o surgimento e a manutenção da 

vida, e tem sua purificação realizada através do Ciclo Hidrológico, que consiste no 

intercâmbio entre os diversos reservatórios, incluindo-se a atmosfera, o solo e os 

seres vivos.  

Refletindo sobre certa escala de sustentabilidade hidrológica, podemos 

afirmar que a intencionalidade econômica que se implantou no Vale do Paraíba 

Paulista, por uma série de razões aqui expostas, alterou o Ciclo Hidrológico, alterou 

e vem alterando progressivamente sua qualidade e vem diminuindo sua 

disponibilidade, ao mesmo tempo em que intensificando o consumo, amplia nossas 

incertezas sobre o futuro. A menos de ações urgentes e decisivas, podemos afirmar 

que no que diz respeito à água, não se sustenta. 

Nossa equação básica nos mostra uma aproximação perigosa entre oferta e 

demandas, que podem vir a garrotear a capacidade de abastecimento futuro. 

Que a cobrança pelo uso e poluição das águas é um dos mecanismos que 

pode criar, nas indústrias e na pecuária, principalmente, o hábito da reutilização e da 

racionalização no consumo, eliminando desperdícios e melhorando tratamentos. 

A partir deste trabalho pode-se desenvolver uma série de outras pesquisas no 

campo da sustentabilidade no Vale do Paraíba Paulista: 

 

1. Aprofundar sobre os efeitos da cafeicultura na região. 

2. Estudar os efeitos da silvicultura e a hidrologia local. 

3. Pesquisar sobre os efeitos da silvicultura no solo. 

4. Coletar dados sobre oferta pluviométrica pretérita e perspectiva futura. 

5. Pesquisar sobre presença de fármacos nas águas da Bacia. 

6. Aprofundar sobre a redução da oferta de água no Vale. 
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