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Crescimento urbano e as implicações socioambientais na sub-bacia hidrográfica do 
córrego Pararangaba no município de São José dos Campos - SP. 

 

Resumo 
 

 A elaboração de um planejamento com vistas a mitigar os impactos da 
impermeabilização do solo sobre a capacidade suporte de drenagem em uma bacia 
hidrográfica requer uma análise da dinâmica local do uso e ocupação do solo em 
suas dimensões socioambiental, econômica e política, além dos elementos 
estruturantes que historicamente induzem à urbanização. Com frequência, os 
instrumentos do planejamento urbano são modelos prontos que não englobam os 
parâmetros associados às forças que atuam na produção de um espaço socialmente 
produzido.  Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma abordagem 
metodológica, apoiada pelas geotecnologias, para mapear perímetros urbanos e 
seus respectivos níveis de impermeabilização, nos anos 1997, 2003 e 2008, 
integrando-os aos coeficientes das taxas de ocupação estabelecidos pela Lei 
Complementar Nº. 165, de 15 de novembro de 1997, como parâmetros adequados 
para o uso e ocupação na região da sub-bacia do Córrego Pararangaba, e realizar a 
integração desses dados com o número de ocorrências de inundações na região 
objeto de estudo no período analisado. A porção destinada à ocupação urbana pela 
lei de zoneamento na região localiza-se entre dois importantes eixos viários e 
caracteriza-se pela forma horizontal de ocupação urbana, com a presença de vários 
loteamentos clandestinos. Para dar suporte a essa discussão investigou-se a ação 
dos atores que, se supõe, são os principais agentes envolvidos na dinâmica de uso 
e ocupação do solo na região. As informações pertinentes a esses atores foram 
levantadas a partir de entrevistas com gravações de áudio, aplicação de 
questionário a empresários do segmento imobiliário e representantes das 
Sociedades Amigos de Bairro. Quanto à investigação da ação do poder público, este 
trabalho limitou-se à consulta da legislação da Lei de Zoneamento e atas de 
reuniões setoriais realizadas na Associação de Construtores do Vale do Paraíba.  
Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que as alterações no índice 
de impermeabilização ocorreram principalmente nas áreas de loteamentos 
clandestinos e adjacências, e se for mantido o coeficiente das taxas de ocupação 
estabelecido pela legislação vigente no ano 2008, poderá implicar, ao longo do 
tempo, em aumento da impermeabilização do solo na região e, consequentemente, 
no aumento das inundações e alagamentos. 
 

Palavras- chave: Planejamento. Impermeabilização do solo. Pararangaba.  

 



                                                                                                                                              

Urban growth and its implications in the social and environmental sub-watershed 
stream Pararangaba in São José dos Campos – SP. 
 

Abstract 
 
The preparation of a project to mitigate the impacts of soil imperviousness on the 
support capacity of the drainage in a river basin, requires the analysis of the local 
dynamics of land use/land cover, in its social, environmental, economic and political 
dimensions, considering the structuring elements which historically induced the 
urbanization. Frequently the tools of urban planning are models “ready to use” which 
do not include those parameters associated to forces that act on the production of a 
socially originated space. In this context, this study introduces a methodological 
approach, based on geo-technologies, to map urban perimeters and its' respective 
imperviousness levels for the years 1997, 2003 and 2008, integrating them in 
coefficients of occupation rate established by a Complementary Law Nr. 165 from 
Nov. 15th 1997, with adequate parameters for land use and land cover in the area of 
the sub-basin of Pararangaba river. These data were crossed with the number of 
inundation occurrences in the region, during the timeframe analyzed. The section 
destined to urban occupation according to the Law of Zoning in the region under 
study is located between two important avenues, and it is characterized by its lengthy 
form with several clandestine allotments. In order to support this discussion we 
investigated the action of the authors, which apparently are the main agents involved 
in the dynamics of land use and occupation in the region under study. The pertinent 
information to these actors were obtained from interviews, with audio recording, and 
application of questionnaires to entrepreneurs from the real estate business and with 
representatives of the the Society of District Friends. As far as the investigation of 
actions from the government is concerned, this work was limited to the consultation 
of the Zoning Law and of records of sector meetings done at the Association of the 
Constructors of the Paraíba Valley. The results obtained in this work show that the 
changes of imperviousness rates occurred mainly in areas of clandestine allotments. 
If the coefficient of occupation rates is maintained in this area according to the 
legislation of 2008, the tendency on the long run will be a further increase of soil 
imperviousness in the region and consequently an increase of inundation and 
flooding.   
 
Keywords: Planning. Soil impermeabilization. Pararangaba. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Frequentemente, durante o período de verão, as mídias televisa, escrita e falada 

noticiam os eventos de inundação que ocorrem em várias regiões do Brasil. O verão 

na região sudeste é caracterizado por episódios de intensa e persistente 

precipitação, mas nos meses subsequentes a essa estação do ano as chuvas 

tendem a diminuir. A ênfase dada a esses fenômenos por parte da população, no 

sentido de exigir do poder público medidas que contemplem a resolução desses 

problemas, verifica-se somente nos períodos em que ocorrem os eventos de 

inundação.  

 Os eventos são acompanhados de ocorrências com vítimas fatais e danos 

materiais a um grande número de habitantes de áreas urbanas de risco na várzea. 

A frequência das inundações está associada à forma pela qual se desenvolve o 

processo de urbanização nas cidades.    

A impermeabilização do solo, resultante do processo de urbanização 

contemporâneo, é fator importante no estudo da frequência e magnitude dos 

eventos de inundação, pois a diminuição de áreas permeáveis (vegetação) nas 

bacias hidrográficas resulta em aumento do volume de águas pluviais escoada para 

os corpos d’água receptores.  As áreas de vegetação na bacia hidrográfica 

funcionam como barreiras ao escoamento superficial, na medida em que sua 

permeabilidade faz com que parte das águas pluviais penetre no solo.   

As superfícies impermeáveis, absorvendo parte da energia solar, e as edificações 

verticalizadas, funcionando como barreira à ventilação, aumentam a temperatura 

ambiente produzindo ilhas de calor em áreas centrais urbanas, as quais, segundo 

Viveiros (2004), dependendo de sua localização podem atuar como ‘sequestradoras’ 

de umidade, promovendo intensas precipitações localizadas.  

As partículas de ar quente da ilha de calor têm seu deslocamento aumentado em 

razão do aumento da energia cinética e tendem, pelo efeito de arraste, a carregarem 

consigo a umidade que porventura estiver na rota da ilha de calor para as camadas 

altas e frias da atmosfera, e ao condensar, dependendo do nível de instabilidade 

atmosférica, provocar tempestades. 

Nesse sentido, a consolidação de São José dos Campos como polo industrial, a 

partir de uma política iniciada em 1970 atraiu, conforme Souza e Costa (2010), um 

grande contingente de pessoas em busca de melhores condições de vida.  
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Segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC), a demanda 

por áreas para fins habitacionais associada ao crescimento econômico e 

populacional, à “ociosidade das terras rurais, à ausência de uma política habitacional 

e ao alto custo das terras urbanas, acarretaram uma pressão imobiliária nas terras 

rurais, contribuindo para a ocorrência do parcelamento clandestino1.” (PMSJC, 2009, 

p.29).   

A bacia hidrográfica do Córrego Pararangaba, que abrange a área objeto de 

estudo - a sub-bacia do Córrego Pararangaba - experimenta essa forma de 

urbanização na medida em que seu processo de urbanização se caracteriza 

predominantemente pela forma horizontal de ocupação entre vazios urbanos. 

Os afluentes da margem direita do rio Paraíba do Sul, dentre eles o Córrego 

Pararangaba, têm grande importância porque percorrem grande parte da malha 

urbana e também áreas de expansão urbana, estando, assim, submetidos às 

atividades antrópicas que provocam problemas de erosão e de impermeabilização 

do solo, que são fatores causadores de inundação. 

 Brandão e Ferreira (2000, p.1415) afirmam que, a grande ramificação da 

drenagem associada a “valores relativamente alto para os índices de declividade 

média dos terrenos” na bacia do Córrego Pararangaba, favorecem a rápida 

concentração de águas pluviais no leito dos rios e, consequentemente, a área fica 

sujeita à inundação.   

Conforme constatado por Oliveira e Costa (2001), a análise visual do mapa da 

área urbanizada de 1977 a 1985 mostra um acelerado processo de ocupação 

urbana fragmentado da região leste de São José dos Campos, e consequente, 

geração de vazios urbanos.  

Impulsionados pela instalação da Petrobras, em 1974, alguns loteamentos se 

estabeleceram sob forma desordenada de ocupação nessa região. Estes autores 

citam ainda que: 

 
no período de 1985 e 1997 verifica-se uma diminuição no crescimento da 
mancha urbana, devido à crise econômica dos anos 80 e por um 
crescimento urbano vertical maior que horizontal. Os principais eixos de 

                                                 
1
Muitas são as variantes que o loteamento ilegal pode assumir. Em geral a ilegalidade pode estar na burla às normas 

urbanísticas: diretrizes de ocupação do solo, dimensão dos lotes, arruamento, áreas públicas e institucionais, que devem ser 
doadas para o poder público, estão entre as mais comuns. Há casos, entretanto, em que a ilegalidade está na documentação 
de propriedade, na ausência da aprovação do projeto pela prefeitura ou no descompasso entre o projeto aprovado e sua 
implantação. A irregularidade na implantação do loteamento impede o registro do mesmo pelo cartório de registro de imóveis, 
prejudicando, conseqüentemente, os compradores (MARICATO, 2003, p.78-96). 
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crescimento urbano durante esse período continuam ocorrendo nos setores 
leste e sul da cidade, onde muitos assentamentos clandestinos surgiram, 
principalmente na região leste e norte, na forma de chácaras de recreio, que 
na realidade eram divididas em loteamentos (OLIVEIRA; COSTA, 2001, 
p.6). 

 

Nesse sentido, com base na hipótese de que o aumento da impermeabilização 

do solo, causado pela lógica com que ocorre a urbanização na sub-bacia do Córrego 

Pararangaba, pode-se concluir que a diminuição da infiltração de águas pluviais no 

solo aumenta o escoamento superficial, o volume de água na macrodrenagem e, 

consequentemente, a probabilidade da ocorrência de inundações.  

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia, para analisar o 

aumento da impermeabilização do solo causado pela dinâmica da ocupação urbana 

e suas implicações socioambientais na sub-bacia do Córrego Pararangaba, 

localizada na região leste do município de São José dos Campos – SP, com suporte 

de geotecnologias. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Analisar o processo da ocupação urbana, suas relações com a 

impermeabilização do solo e as implicações socioambientais na sub-bacia 

hidrográfica do Córrego Pararangaba, São José dos Campos, SP. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos  

 

1º Analisar o crescimento da ocupação urbana no período de 1997 a 2008. 

2º Avaliar as relações do crescimento urbano com as ocorrências de inundações 

e alagamentos no período.  

3º Avaliar a ação dos atores responsáveis pela dinâmica da ocupação urbana. 

 

1.3 Hipótese 

 

O aumento da impermeabilização do solo, causado por um padrão de ocupação 

mediado pelo mercado de terras, diminui a infiltração de águas pluviais no solo, 

aumenta o escoamento superficial com reflexos na macrodrenagem e, 
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consequentemente, aumenta a probabilidade da ocorrência de inundações e 

alagamentos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Produção do espaço urbano e as resultantes não previstas desse processo  

 

No final do século XVIII já se vislumbrava a noção do homem como membro e 

agente transformador da natureza a ser dominada e domesticada. Posteriormente, 

no século XIX, surgiram diversas abordagens acerca das relações de interação entre 

homem e natureza, “indo do enfoque evolucionista de Darwin ao de Marx e Engels, 

segundo os quais tal relação era pautada pelas relações sociais de produção.” 

Marcondes(1999, p.41). 

Para o autor, a emergente problemática do desenvolvimento, em meados da 

década de 1960, resgata o enfoque da relação entre Homem e Natureza presente 

no século XIX, agora sob a denominação de Meio Ambiente:  

 

[...] esse termo passou a designar uma pluralidade de questões abrangidas 
pela terminologia da questão ambiental, abrigando desde o desmatamento 
de florestas (como os da Amazônia e da Mata Atlântica), risco de extinção 
de espécies da flora e da fauna até os problemas permeados pela questão 
urbana, como a poluição de mananciais hídricos ou dos resíduos sólidos 
(MARCONDES,1999, p.42). 

                          

A este trabalho interessa a abordagem da questão ambiental sob o prisma dos 

problemas concernentes à problemática da impermeabilização do solo, resultante do 

modelo do processo de urbanização, pois de acordo com Delgado (2000): 

 

A transformação num ambiente artificial é característica da urbanização, 
afetando os vetores subjacentes aos processos de inundação. Entretanto, a 
natureza da urbanização decorre das modalidades de desenvolvimento de 
uma sociedade. Isto significa que há condicionamentos econômicos, sociais 
e políticos que moldam os processos de aglomeração populacional e de 
concentração econômica em porções de um território, bem como definem 
as condições de ocupação e apropriação dos espaços urbanos (DELGADO, 
2000, p.64). 

                               

Para Santos (1997), o espaço definido como tal é considerado como um fator da 

evolução social, não apenas uma condição. O autor considera o espaço como uma 

instância da sociedade, que contém e é contido pelas demais instâncias: econômica, 

cultural-ideológica e político-institucional. Significa dizer que a essência do espaço é 

social.  
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O capitalismo passou a produzir a urbanização em escala mundial, segundo 

Lefebvre (1999, p.176), a partir da subordinação das forças produtivas anteriores à 

sua concepção, transformando-as para seu uso, conforme Marx havia concebido, e 

também o fato de constituir “novos setores de produção e, consequentemente, de 

exploração e de dominação” em setores como: “o lazer, a vida cotidiana, o 

conhecimento e a arte, a urbanização enfim.”  

Segundo o autor, a principal nova contradição decorrente dessa produção se 

“situa entre o espaço globalmente produzido, em escala mundial, e suas 

fragmentações e pulverizações que resultam das relações de produção capitalistas 

(da propriedade privada dos meios de produção e da terra).” (LEFEBVRE, 1999, 

p.177). 

Lefebvre afirma que essa fragmentação é imposta como uma “unidade repressiva 

(estática)” do modo de produção capitalista, “a uma separação (segregação) 

generalizada dos grupos, das funções, dos lugares. E isto no espaço dito urbano.” 

(LEFEBVRE, 1999, p.178):  

                                

o espaço é, portanto, a sede de uma contradição específica. A cidade se 
estende desmensuradamente; ela explode. Se há urbanização da 
sociedade e, consequentemente, absorção do campo pela cidade, há 
simultaneamente ruralização da cidade. As extensões urbanas, (subúrbios, 
periferias próximas ou longínquas) são submetidas à propriedade da terra, 
às suas conseqüências: renda fundiária, especulação, rarefação 
espontânea ou provocada etc. (LEFEBVRE, 1999, p.178). 

                                                  

Segundo Gottdiener (1993, p.203), a moldagem do espaço construído é 

permeada até certo ponto por forças “políticas e produzidas pela intervenção do 

Estado” e sua análise “exige que se entenda como as várias manifestações de 

intervenção do Estado na economia se amalgamam, com os incentivos privados.”  

Para o autor, o espaço, sendo produto e instância da sociedade, contempla 

ainda a ação imobiliária que interfere na produção do espaço, como forma de 

acumulação de capital:   

 

o valor da terra urbana é um produto social que pode ser explorado por 
qualquer um. Assim qualquer indivíduo, independente de classe, pode 
potencialmente participar das atividades do setor da propriedade, pois a 
terra é uma mercadoria que pode ser convertida em muitas formas de valor 
de troca e, em contraste com quase qualquer outra mercadoria, com o 
tempo tem seu valor de troca elevado porque as relações capitalistas 
exigem que a terra seja cara. (GOTTDIENER, 1993, p. 219).  
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A lógica da produção do espaço de assentamento “produz ao mesmo tempo 

mercadorias - territórios desejáveis”, terrenos legalizados ou passíveis de serem, e 

que permitem “auferir valor na sua comercialização”, e mercadoria indesejável,  

geralmente localizada em áreas inadequadas a ocupação urbana. Neste sentido a 

aquisição destas mercadorias é mediada pelas condições de renda, ou seja, quem 

possui melhor renda reside em área mais adequada e aos de menor renda ou que 

não recebem nenhuma, só resta recorrer à ilegalidade em áreas impróprias a 

assentamentos. (PEREIRA, 2001, p.49). 

Para Bonduki e Rolnik (1982): 

 
a segregação do território urbano caracteriza a cidade capitalista, sendo 
provocada, essencialmente, pela manutenção da propriedade privada dessa 
mercadoria peculiar que é o terreno urbano, como forma dominante de 
ocupação do espaço. A existência da renda da terra, remuneração pela 
propriedade exclusiva de parcelas do solo urbano, é manifestação desta 
forma e seu estudo é fundamental para a compreensão da estrutura urbana 
(p.146).  

 

A produção e a apropriação do espaço urbano, de acordo com Maricato (2000), 

não só refletem as desigualdades e as contradições sociais, como também as 

reafirmam e reproduzem. O ambiente construído não existe independentemente das 

relações sociais. 

O autor afirma que para compreender o mecanismo que rege o crescimento 

urbano desordenado é necessário entender a dinâmica de ação dos atores 

(loteador, morador e poder público) envolvidos no processo de produção do espaço 

urbano. (MARICATO, 2000). 

Para Singer (1982, p.23), contrariamente aos mercados de produtos em que os 

preços são determinados pelo custo de produção e da margem de lucro, “os preços 

no mercado imobiliário tendem a ser determinados” pela demanda e sujeito a  

“mudanças freqüentes”, atreladas ao “próprio processo de ocupação do espaço”, 

que determina preços diferenciados em determinadas áreas, o que caracteriza o 

mercado imobiliário como especulativo.” Assim, 

  

[...] as atividades do setor da propriedade são o produto de uma conjunção 
complexa entre aspectos institucionais do capitalismo tardio e grupos que 
se unem para tirar proveito da reestruturação espacial. Necessitando de 
justificação ideológica, os interesses que estão por trás do setor da 
propriedade usam os conceitos de desenvolvimento para legitimar suas 
atividades. (GOTTDIENER, 1993. p.220). 
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Segundo Gottdiener (1993, p.217), a compreensão da produção do espaço 

requer “uma abordagem sintética que se estenda além dos dois pólos da estrutura e 

ação para unir a ambos numa explicação da articulação entre sociedade e espaço.”  

Ainda segundo o autor, o espaço produzido reflete a ação dos agentes que 

compõem a estrutura, tais como: “elementos do capital financeiro e corporativo, 

políticos corruptos, grupos locais e ativistas, partidos políticos necessitados de 

suporte financeiro, ambientalistas, proprietários de casa própria, etc.”, que agem 

segundo seus interesses específicos. (GOTTDIENER, 1993, p.218). 

 

[...] é precisamente a manipulação do espaço por interesses poderosos, 
como as redes de crescimento, que produz os aspectos singulares do 
ambiente construído. As redes de crescimento têm as seguintes 
características que as diferenciam dos outros agentes sociais. Primeiro, são 
amiúde coalizões público-privadas combinadas que abrangem também 
através de burocracias locais profundamente dependentes do crescimento. 
Desse modo, as atividades das redes de crescimento envolvem tanto a 
intervenção direta do Estado quanto uma certa relação política que serve de 
suporte público para o comando partidário (GOTTDIENER, 1993, p.221). 

 

Para Bonduki e Rolnik (1982), a participação do aparelho estatal nesse processo 

é bastante importante, na medida em que veicula recursos financeiros para 

implantação e gestão de equipamentos de infra-estrutura, porém sem possibilidade 

de retorno, o que desvaloriza o capital mobilizado neste setor. Neste caso, a 

intervenção estatal é canalizada para o estabelecimento de legislação reguladora da 

abertura de loteamentos.  

Ao loteador, como empreendedor capitalista, cumprir as exigências da legislação 

significa aumentar o preço final do lote e dificuldade nas vendas. Nesse contexto, o 

loteamento não é submetido aos rigores da lei, e o trabalhador que vê a casa própria 

como uma poupança é induzido a adquirir o lote ilegal, fazendo surgir o que se 

costuma chamar de ‘loteamentos clandestinos.’  

Os autores salientam que a existência dos loteamentos clandestinos está 

relacionada às condições de remuneração da classe trabalhadora e à forma 

preponderante de atuação do Estado capitalista na cidade.  

O mercado de terras, segundo Gouvêa, (2003) é o principal gerador dos 

problemas urbanos quando se verifica a ocupação de áreas periféricas carentes de 

infraestrutura, em razão da falta de programas habitacionais destinados à população 

com menor poder aquisitivo. A autora salienta que “não se pode afirmar que o preço 
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das terras seja o fator regulador, pois esta relação entre estruturação do espaço 

urbano e mercado fundiário é bastante complexa.” (GOUVÊA, 2003, p.15). 

No cerne dessa discussão está “o fato de que a terra é um bem não produzido 

que, portanto, não tem valor, mas que adquire um preço”. (RIBEIRO, 1997, p.39). 

  

[...] os preços fundiários são formados a partir da hierarquia de preços 
gerada pelas várias demandas dos agentes capitalistas que valorizam seus 
capitais através da utilização e da transformação do uso do solo urbano.  E 
que a demanda inicial é a dos [...] agentes econômicos que investem seus 
capitais na produção e circulação de mercadorias, para os quais o espaço 
urbano é um marco do lucro. A segunda é constituída pelos agentes que 
rentabilizam seus capitais na produção e circulação dos objetos imobiliários 
que equipam o espaço dos elementos necessários para que ele exerça 
aquela função. Para estes últimos o uso e transformação do espaço urbano 
é o próprio objeto de lucro. (RIBEIRO, 1997, p.40).  
 

Para o autor, na lógica do mercado fundiário o espaço urbano é tido como 

premissa para obtenção do lucro e valorizado segundo sua localização e acesso 

diferenciado. “Neste sentido, o preço da terra nada mais é do que uma 

transformação sócio-econômica do sobre-lucro de localização”, ou seja, “a 

localização será decisiva para a fixação dos preços e condições diferenciais de 

comercialização da moradia.” (RIBEIRO, 1997, p.49-72). 

Diversos estudos atribuem ao mercado fundiário parcela significativa de 

responsabilidade na contribuição das desigualdades sociais. De acordo com 

Gouvêa, 

                             
 [...] existem diferentes demandas pelo solo urbano, podendo ser definidas 
pela valorização de capitais, e pela importância de suas diferentes 
localizações. A valorização e alterações do solo urbano são, muitas vezes, 
em decorrência das transformações ocorridas economicamente no espaço, 
como por meio de agentes econômicos que procuram alcançar melhores 
valores, fazendo com que o solo seja ocupado por atividades econômicas 
que visem que se pague pelo seu uso. Porém, na busca de melhores 
condições de rentabilidade com estes sobre-lucros de localização, o capital 
pode se defrontar com dificuldades, ocasionando desta forma problemas na 
estruturação das cidades. (GOUVÊA, 2003, p.18). 

 
Para Villaça (2001, p.23), a estruturação do espaço intra-urbano está vinculada às 

condições de deslocamento do ser humano e acessibilidade, fatores fundamentais 

na produção de “um tipo específico de localização, na qual as relações não podem 

existir sem um tipo particular de contato, aquele que envolve deslocamentos dos 

produtos e dos consumidores entre os locais de moradia e os de produção e 

consumo." Segundo o autor,     
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[...] a produção da localização na escala intra-urbana independe de infra-
estrutura e [...] na pior das hipóteses, mesmo não havendo infra-estrutura, 
uma terra jamais poderá ser considerada urbana se não for acessível, por 
meio do deslocamento diário de pessoas, a um contexto urbano e a um 
conjunto de atividades urbanas, e isso exige um sistema de transporte de 
passageiros. (VILLAÇA, 2001, p.23).       

 

A abordagem proposta por Villaça admite que a ocupação urbana no padrão 

centro - periferia pode ser analisada sob o esquema teórico da produção da 

localização intra-urbana, em que a forma espacial de ocupação ocorre de forma 

horizontalizada, fragmentada, intercalada por vazios urbanos e núcleos habitacionais 

desprovidos de infra-estrutura, pois nestes as vias de acesso permitem o 

deslocamento de produtos e consumidores.  

Bollmann (2003, p.279) afirma que a expansão da malha urbana interessa à 

administração pública, porque via de regra o parcelamento do solo representa 

“geração de renda através de impostos sobre propriedades privadas e atividades 

locais.”  

Nesse sentido, assim como ocorre em outros municípios brasileiros, Bologna 

afirma que o relato do Plano Preliminar de 1959, que antecedeu o primeiro Plano 

Diretor de São José dos Campos, mostra que:  

 
o desenvolvimento do município vinha se dando de forma caótica e 
desordenada em função da instalação de novas indústrias, sem qualquer 
critério racional de localização prejudicando as populações locais. O mesmo 
acontecia com os loteamentos. Invadiam as zonas rurais periféricas ao 
núcleo urbanizado, transformando áreas produtivas em lotes pseudo-
urbanos que dificilmente seriam habitados. (BOLOGNA, 2000, p.60).     

 

Nessa forma de ocupação, a ocorrência dos vazios urbanos pode estar 

relacionada à questão subjetiva do forte vínculo com a terra, observada por 

Schörner (2000) ao analisar a resistência de colonos-operários se sindicalizar. Os 

indivíduos mais velhos se reconhecem como herdeiros da propriedade como legado 

de seus antepassados, e apesar de estarem inseridos no contexto urbano ainda 

mantém o uso rural da gleba. Esse valor subjetivo é atenuado nos filhos, o que torna 

a nova geração propensa a ceder a pressões de agentes do setor imobiliário.       

Para Gouvêa (2003), muitos bairros periféricos no município de São José dos 

Campos surgiram clandestinamente como loteamentos caracterizados como ‘pseudo  

chácaras de recreio’, com áreas que variavam entre 1.000 a 2.000 m2, e que, 
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posteriormente, eram subdivididos em lotes urbanos desprovidos de infra-estrutura e 

sem equipamentos.  

Oliveira e Costa (2001) citam que a instalação da Petrobras em uma grande área 

de expansão urbana induziu à ocupação desordenada com o aparecimento de 

loteamentos dispersos entre vazios urbanos na região leste. Ainda segundo os 

autores, a Lei de Zoneamento, aprovada em 1990, agregou grande parte da área 

leste e sudeste do município de São José dos Campos como Macro-zona de 

Expansão Urbana, que, associada ao baixo preço, das terras impulsionou o 

crescimento para aquela direção.  

No modelo de urbanização contemporâneo observa-se o encadeamento de 

processos indissociáveis, resultantes da intervenção humana nos sistemas naturais, 

conforme Figura 1. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Fluxograma dos processos que ocorrem numa bacia urbanizada ou em urbanização. 
Fonte: Adaptado de Hall (1984 apud Porto et al., 1997) 

 

A degradação ambiental, segundo Bonduki (1996), decorrente de assentamentos 

seja no campo ou na cidade, é fato na história da humanidade, porém o que se 

verificou nas últimas décadas como resultado da urbanização, e que difere do 

ocorrido historicamente na produção o espaço, é a intensidade com que esse 

processo ocorre. 

 

Densidade Populacional 
aumenta 

Densidade de Construção 
aumenta 

Modificação no sistema 
de drenagem 

Área impermeabilizada 
aumenta 

Demanda de água 
aumenta 

Volume de água 
servida aumenta 

Clima urbano se 
altera 

Problemas de 
recursos hídricos 

Velocidade do 
escoamento aumenta 

Escoamento superficial 
direto aumenta 

Recarga subterrânea 
diminui 

Deterioração da 
qualidade das águas 

pluviais 

Problemas de controle 
inundação 

Problemas de controle 
poluição 

Deterioração da 
qualidade dos cursos 

receptores 

Vazões básicas 
diminuem 

Picos das cheias 
aumentam 

Tempos de 
concentração e 

recessão menores

URBANIZAÇÃO 



                                                                                                                                           27                          

2.2 Processo de Urbanização no Brasil   

 
Segundo Chaffun (1996, p.19) o processo de urbanização no Brasil, 

caracterizado pela “concentração progressiva e acentuada da população em cidades 

durante o meio século anterior a 1980” é resultado da “crise econômica mundial de 

1930”, a qual atingiu o setor cafeeiro paulista no auge de seu ciclo e provocou a 

migração de trabalhadores da cafeicultura, que se dispersaram em direção à áreas 

do interior ou às cidades.  

Esse autor afirma ainda que “a modernização do processo produtivo e das 

relações de trabalho” demandado pelo incremento da atividade industrial em 1945, 

durante a 2ª Guerra Mundial e posteriormente em 1965, a melhoria na infra-estrutura 

de transporte e comunicação associado ao crescimento demográfico, alimentaram a 

migração de populações das áreas rurais para áreas urbanas, “preferencialmente 

para as regiões de maior dinamismo econômico”, o que corroborou para “um maior 

adensamento da população urbana na região Sudeste, alimentado por fluxos 

migratórios intra e inter – regionais.” (CHAFFUN, 1996, p.19).      

Maricato (2003) cita que da década de 1940 até início do século XXI a população 

urbana brasileira passou de 31% para 82%. No Brasil, a urbanização acelerada e a 

lógica incoerente que rege esse processo frente à sustentabilidade dos sistemas 

naturais resultaram, conforme, afirma Bonduki (1996, p.28), na “crescente 

vulnerabilidade das cidades, problema agravado pela intensidade da concentração 

urbana.” 

Para Chaffun (1996), a busca por parte de um grande contingente de pessoas 

por melhores condições de vida, em áreas urbanas, traz consigo como desafio ao 

Estado e à sociedade civil brasileira, a necessidade de compreensão dos 

desdobramentos, resultantes da multiplicidade de variáveis que interagem no meio 

urbano e as que conectam as cidades na rede, em cuja trama são tecidas as 

relações sociais, políticas e econômicas cada vez mais densas.  

 Segundo Maricato (2003, p. 78-96), a industrialização com salários deprimidos 

que se deu em países “periféricos e semi-periféricos”, como o Brasil, não 

possibilitaram a integração da maioria dos trabalhadores no mercado formal, 

consequentemente inviabilizou a aquisição da moradia via mercado formal.  

Nas cidades, a demanda por moradia está sempre em descompasso com a sua 

produção, e nesse processo a população de baixa renda é a mais penalizada.  
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A falta de alternativas de moradia popular e de lotes urbanos a preços 
acessíveis, particularmente nas grandes cidades, forçou os grupos mais 
pobres da população a ocupar ilegalmente espaços impróprios para 
assentamentos como encostas íngremes, várzeas inundáveis, beiras de rios 
e cursos d’água, áreas de proteção de mananciais, áreas de risco para o 
tipo de moradia precária dessa população, risco agravado pela ausência de 
infraestrutura (BONDUKI, 1996, p.28).    

 

Para Bonduki, a intensidade e as características da urbanização em todo o 

mundo geraram dois grandes problemas: a questão urbana e a questão ambiental e 

  

[...] a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, (Rio, 1992), reforçaram-se as iniciativas visando associar 
as duas questões. A Conferência Habitat II dá ênfase à questão urbana 
ambiental ao definir a sustentabilidade como princípio e assentamentos 
sustentáveis como objetivo a ser perseguido (BONDUKI, 1996, p.29).    

 

O processo histórico de urbanização na cidade São Paulo tem mostrado como 

resultado dessas intervenções o aumento das áreas impermeáveis e as 

conseqüentes inundações no espaço urbano. As intervenções, voltadas a atender no 

menor tempo possível o escoamento de águas pluviais nas áreas urbanizadas, 

causam transbordamento decorrente do aumento do coeficiente de escoamento 

superficial e da vazão nos corpos de águas superficiais que se constituem destino 

final desse escoamento.  

Nesse modelo de gestão de águas pluviais o aumento da população em áreas 

urbanas, conforme aponta a Tabela 1, tende a aumentar a porcentagem de áreas 

impermeáveis, pois de acordo com Bertoni e Tucci (2003, p.6-7) “todos os casos de 

crescimento demográfico nas cidades são acompanhados de uma extensão 

espacial.”  

Os autores afirmam que o crescimento acelerado da população urbana no Brasil, 

nas últimas décadas, gerou grandes metrópoles formadas por um núcleo principal e 

várias cidades satélites resultantes da expansão deste crescimento. 

 
Tabela 1 - População urbana e rural no Brasil - 1960/2010 

População 

Milhões 

1960 1970 1980 1991 2000 2010 

URBANO 32.004.817 52.904.744 82.013.375 110.875.826 137.755.550 160.925.792 

RURAL 28.356.133 33.161.506 38.767.423 41.054.053 38.566.297 35.834.485 

Fonte: IBGE, (2010)  
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De acordo com Reschilian (2005, p.27), a desconcentração das atividades 

industriais até então, concentradas na metrópole paulista nos anos de 1970, resultou 

no deslocamento das estruturas de produção para “regiões próximas ou 

pertencentes a um raio de abrangência, cuja infra-estrutura permitisse consolidar 

novos pólos de desenvolvimento.” Esta desconcentração segundo Bertoni e Tucci 

(2003), tal como ocorreu em outras metrópoles da America Latina, gerou como 

reflexo o baixo crescimento populacional na cidade núcleo da Região Metropolitana 

(RM) e o aumento na periferia, conforme a Tabela 2. Todos os processos 

inadequados de urbanização e impacto ambiental que foram observados nas RM 

estão se reproduzindo nas cidades de médio porte.  

 

Tabela 2 - População e crescimento das principais cidades brasileiras 

Cidade 
População em 1996 

(milhões) 

Aumento do núcleo 

entre 1991e 1996 (%) 

Aumento da periferia 

entre 1991 e 1996 (%) 

São Paulo 16,667                  2,0 16,3 

Rio de Janeiro 10,532  1,3   7,1 

Belo Horizonte  3,829  3,5                20,9 

Porto Alegre  3,292  2,0  9,4 

Recife  3,258  3,7  7,4 

Salvador  2,776  6,6                18,1 

Fortaleza  2,639                11,1                14,7 

Curitiba  2,349                12,3                28,2 

Belém  1,629 -8,1              157,9 

Fonte: IBGE, (1998) 
 
Os autores destacam que os impactos gerados pelo desenvolvimento 
urbano ocorrem, entre outros fatores, por que os municípios não possuem 
capacidade institucional e econômica para administrar o problema, 
enquanto os Estados e a União estão distantes demais para buscar uma 
solução gerencial adequada que os apóie. 
 Cada um dos problemas, como abastecimento, esgotamento sanitário, 
drenagem urbana, resíduo sólido, é tratado de forma isolada, sem um 
planejamento preventivo ou mesmo curativo dos impactos (TUCCI et al., 
2003, p.293-294). 

 

2.3 Crescimento das áreas impermeáveis e seus reflexos na rede de drenagem 

 

Dada a falta de consenso entre as diversas áreas profissionais quanto ao 

conceito para definição de cheia, enchente, inundação e alagamento, é fundamental 

apresentar o conceito adotado neste estudo. 
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Segundo Brasil (2007, p.91-176), a inundação representa o 
transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície de 
inundação ou área de várzea. As enchentes ou cheias são definidas pela 
elevação do nível d’água no canal de drenagem dado o aumento da vazão, 
atingindo a cota máxima do canal, porém sem extravasar. O alagamento é 
um acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiência 
no sistema de drenagem. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Perfil esquemático do processo de enchente e inundação  
Fonte: Brasil (2007) 

 

Segundo Odemerho (apud VIEIRA; CUNHA, 2001), nos processos de 

urbanização, comumente observados, o crescimento da mancha urbana consoante 

à impermeabilização do solo traz como resultado o aumento no escoamento 

superficial, acompanhado de grande volume de sedimentos, produzido pelas 

construções e pelos solos expostos das encostas pelo desmatamento.  

Em decorrência desses fatores, os corpos de água receptores da bacia 

hidrográfica são conduzidos ao ajuste na geometria do canal. Esses ajustes que se 

concretizam em forma de inundações de áreas marginais de córregos e rios tendem 

ao aumento da seção transversal do canal no decorrer do tempo, por causa do 

aumento da magnitude da descarga e da carga de sedimentos.  

A magnitude e frequência das inundações ocorrem em função da intensidade e 

distribuição da precipitação, da taxa de infiltração de água no solo, do grau de 

saturação do solo e das características morfométricas e morfológicas da bacia de 

drenagem. (AMARAL; RIBEIRO, 2009). 

Para Tucci (2003), a superação da capacidade suporte de drenagem de um rio 

durante intensa precipitação resulta em inundação das áreas ribeirinhas e os 

problemas são gerados a partir do grau de ocupação da várzea e a frequência das 

inundações. A baixa frequência das inundações gera o desprezo pelo risco na 
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população que tende a ocupar essas áreas. A pressão pela ocupação e o 

considerável investimento e o aumento de densidade dessas áreas deflagram 

situações catastróficas durante os eventos de enchentes. 

Segundo o autor, o tratamento dado ao controle de inundação baseia-se no 

princípio de que a melhor drenagem é a que efetua a rápida evacuação do 

excedente de água do seu local de origem por meio de condutos e canalizações. Ao 

adotarem esse método, apenas transferem os impactos gerados em cada projeto de 

um ponto a outro dentro da bacia. (TUCCI, 2003).  

Tucci cita, ainda, que:  

 

na microdrenagem os projetos aumentam a vazão e esgotam todo o seu 
volume para jusante. Na macrodrenagem a tendência de controle da 
drenagem urbana é através da canalização dos trechos críticos. Este tipo de 
solução segue a visão particular de um trecho da bacia, sem que as 
conseqüências sejam previstas para o restante da mesma ou dentro de 
diferentes horizontes de ocupação urbana. A canalização dos pontos 
críticos acaba apenas transferindo a inundação de um lugar para outro na 
bacia (TUCCI, 2003, p.98). 

 

De acordo com Moulton e Souza (2006, p.13), o fluxo de materiais e organismos 

pela água faz com que os processos de impacto ambiental deflagrados em uma 

determinada localidade da bacia hidrográfica desencadeiem processos em escala 

regional, pelo “princípio da conectividade hidrológica”. 

 
Os autores destacam, ainda, que formalmente a bacia hidrográfica é 
reconhecida como uma unidade básica de ecossistema terrestre porque 
reúne partes do meio ambiente que interagem local e regionalmente através 
do fluxo de materiais e organismos mediado pela água. [...] Os limites entre 
bacias são definidos pelas linhas de maior altitude que separam as faces de 
uma elevação do relevo. A gravidade e a água constituem os maiores 
agentes sobre o fluxo não somente da água, mas também de materiais por 
ela deslocados, e determinam os aspectos geomorfológicos e 
biogeoquímicos destes ecossistemas, (MOULTON; SOUZA, 2006, p.1-6). 
 

No Brasil, cerca de “dois terços da água” de um rio (Rio Paraíba do Sul), que 

percorre um “importante eixo econômico” entre as cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo é desviada para utilização em usinas hidrelétricas, “abastecimento doméstico 

e industrial. Este rio, entre muitos outros, têm apresentado graves problemas 

ambientais nos ecossistemas estuarinos e marinhos aos quais estão conectados.” 

(PRINGLE, 2001, p. 981-998). 
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Nesse contexto, o Córrego Pararangaba, sendo um afluente tributário do rio 

Paraíba do Sul reflete de alguma forma, qualquer alteração ambiental na bacia 

desse rio.  

A seguir apresenta-se um exemplo, de como o processo de urbanização interfere 

na dinâmica da drenagem em bacias hidrográficas e uma das práticas comumente 

utilizadas para o tratamento do problema, por parte do poder público. As Figuras 3, 4 

e 5 ilustram este processo, de acordo com Tucci (2003, p.99). 

 Estágio 1: a bacia começa a ser urbanizada de forma distribuída, com maior 

densidade a jusante, aparecendo, no leito natural, os locais de inundação em 

conseqüência dos estrangulamentos naturais ao longo do seu curso.  

 

 
Figura 3: Estágio de evolução da ocupação na bacia hidrográfica.  
Adaptada de Tucci (2003)     

 

 Estágio 2: canalizações são executadas a jusante, com base na urbanização 

atual; com isso, o hidrograma a jusante aumenta, mas é ainda contido pelas 

áreas que inundam a montante e porque a densidade da bacia não está 

completa.  

 

 

CANALIZAÇÃO 

URBANIZAÇÃO 

INUNDAÇÃO 
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Figura 4: Estágio de evolução da ocupação na bacia hidrográfica. 
Adaptada de Tucci (2003) 

  

 

 

Estágio 3: em razão do aumento da densidade, o processo de canalização continua 

no sentido a montante e ao término do processo, ou mesmo antes, as inundações 

retornam a jusante, por causa do aumento da vazão máxima.  

 

 
Figura 5: Estágio de evolução da ocupação na bacia hidrográfica. 
Adaptada de Tucci (2003) 



                                                                                                                                           34                          

3 LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO: PRINCIPAIS AGENTES 

ENVOLVIDOS 

 

Na reflexão sobre a elaboração das legislações que regem o planejamento 

urbano, é de fundamental importância observar a probabilidade da eficácia da Lei 

em atingir seus objetivos ou produzir efeitos indesejados. 

Para a análise do processo de estruturação do tecido urbano é preciso apreender 

as nuances que permeiam a relação dos atores envolvidos, e suas diferentes 

percepções quanto ao uso e ocupação do solo. 

Segundo Marcondes (1999, p.93), “a visão de espaço que se depreende do texto 

legal ignora os processos sociais mais gerais que atuam na produção e apropriação 

do território.”  

Para o autor, a análise do mosaico espacial, resultante de “processos mais gerais 

do desenvolvimento econômico, pela ação entre os diferentes agentes sociais que 

interagem na produção do espaço e o Estado”, encontra como um de seus efeitos, a 

concretização da ocupação de terrenos desvalorizados nas áreas de mananciais, 

por uma população com menor poder aquisitivo. (MARCONDES, 1999, p.98-99). 

 Esse fato leva à conclusão de que legislação aplicada fora da realidade de seus 

dados “pressupõe uma visão do espaço neutro com referência à atuação dos 

diferentes agentes que interagem nos processos de uso e ocupação do solo.” 

(MARCONDES, 1999, p.99). 

Neste contexto, para Marcondes (1999) as normas estabelecidas pela legislação 

para proteção dos mananciais e outros ordenamentos 

 

[...] devem ser o reflexo de uma visão do território no qual as leis ambientais 
se aplicam, partindo do espaço local (a sub – bacia) e chegando ao regional 
(a metrópole), de modo a contemplar os processos históricos sociais mais 
amplos que estruturam o espaço (MARCONDES, 1999, p.100). 

 

Daí a necessidade de eficácia da legislação para o parcelamento do solo, para 

atingir os objetivos de atender os interesses da população e estabelecer um modelo 

de ocupação urbana em sintonia com os limites de sustentação dos sistemas 

naturais. 
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 Gouvêa (2003, p.149) cita que “o parcelamento do solo para fins urbanos é um 

dos mecanismos pelo qual se estrutura uma cidade” e que na base dessa 

estruturação está a legislação que rege o processo de expansão da mancha urbana. 

No Brasil, diversos acadêmicos propõem o Plano Diretor como instrumento para 

nortear o planejamento urbano a curto, médio e longo prazo, embora esse 

instrumento, de acordo com Villaça (1999, p.237), exista “quase que somente na 

teoria, no discurso.” 

      De acordo com Villaça, o Plano Diretor tradicionalmente 
 

 [...] seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade 
física, social, econômica, política e administrativa, da cidade, do município e 
de sua região, apresenta um conjunto de propostas para o futuro 
desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do 
solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da 
estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas definidas 
para curto, médio e longo prazo, e aprovadas por lei municipal. (VILLAÇA, 
1999, p.238). 

 
Para o autor, outra versão reduziria o plano diretor com propostas que abarcam 

somente os aspectos físicos territoriais do município, com um conceito em que o 

diagnóstico abrange todos os “aspectos da realidade urbana, municipal e mesmo 

regional”.  (VILLAÇA, 1999, p.238). 

Segundo Villaça, contrariamente ao conceito teórico de plano diretor, o que se 

verifica na prática é o empenho em aplicar somente a Lei de Zoneamento, que 

deveria por princípio estar incluída no conjunto de diretrizes do plano diretor a fim de 

torná-lo auto-aplicável.  

Rolnik (2000, p.4) cita que no Brasil a adoção do zoneamento importado dos 

países centrais como instrumento hegemônico no planejamento durante o século XX 

traz consigo pressupostos que não condizem com as especificidades da 

urbanização nos países periféricos. “Essa estratégia baseia-se na idéia de definição 

de um modelo de cidade ideal traduzido em índices como taxas de ocupação, 

coeficientes de aproveitamento, tamanhos mínimos de lotes, etc.” Ignora-se, dessa 

forma, a dimensão social da produção do espaço construída sob os conflitos e 

tensões dos atores envolvidos no processo. 

A autora afirma, ainda, que diante da primazia da tecnocracia (sistema político e 

social em que predomina a influência dos técnicos), a permeabilidade da lei frente a 

processos e pressões vindos dos diversos setores da sociedade que visam intervir 

nas esferas de decisão, acabam por prejudicar a manifestação “de forças e setores 
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excluídos da legalidade, a regulação acaba contemplando aqueles que já estão 

contemplados: a minoria de alta renda”. (ROLNIK, 2000, p.05). 

Para Gouvêa (2003), o município de São José dos Campos em termos de 

legislação, já na década de 1970 dispunha de leis que estabeleciam regras para a 

aprovação de loteamentos. O final dessa década, porém, é marcado pela transição 

no governo local: entre uma administração que tinha um caráter centralizador e a 

que assume com propostas de maior abertura às questões sociais, embora “a 

desenvoltura em relação aos programas habitacionais não esconda o caráter 

clientelista da sua política habitacional evidenciada através da forma como foram 

implantados os programas” que resultaram em segregação espacial, social e a 

criação de imensos vazios urbanos.   (GOUVEIA, 2003, p.209).                        

A PMSJC (2004) indica que já no ano de 1980 o município apresentava 96,3% de 

seus habitantes vivendo em área urbana. Nesse mesmo ano (1980), a administração 

pública determinou a expansão do perímetro urbano do município com a Lei no. 

2263/80.  

Embora a lei municipal tivesse o objetivo de impulsionar a ocupação de áreas 

mais afastadas, a sobreposição da Lei no. 2263/80 pela Lei Federal 6766/79 

impulsionou o aumento dos loteamentos clandestinos, os quais, apesar de em 1985 

representarem aproximadamente 6,33 Km2, referente a 10,9% da área com 

ocupação urbana legal no município, e estarem inseridos em áreas de expansão 

urbana delimitada pela Lei no. 2263/80, não tinham sido contemplados pela 

regularização. (GOUVÊA, 2003). Segundo a PMSJC (2009) (PDDI Diagnóstico 

2006), em 1988, no município de São José dos Campos, os assentamentos 

clandestinos estavam divididos em aproximadamente 90 loteamentos, concentrados 

principalmente nas regiões norte e leste do município.  

 O quadro de crise econômica que gerou a restrição ao Brasil do acesso ao 

mercado internacional de capitais na década de 1980, descrita por diversos autores 

como a década perdida (SOUZA, 1985), e a demanda por moradia, segundo 

Gouvêa (2003, p.220), direcionaram a procura da população carente de recursos 

financeiros para a ilegalidade dos loteamentos clandestinos. Ao mesmo tempo 

vislumbrou-se no setor imobiliário ilegal, o “prenúncio de uma atividade 

extremamente lucrativa”. Esses fatores viabilizaram a ação dos atores envolvidos no 

mercado ilegal, articulados de forma organizada. 
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Posteriormente, a diminuição do perímetro urbano, estabelecida pela Lei 

3110/86, associada à ausência de política habitacional e à fiscalização do poder 

público (Prefeitura), induziram à ocupação da zona rural por loteamentos 

clandestinos. (BOLOGNA, 2000). É importante salientar que o loteamento de glebas 

rurais deve ser precedido da aprovação do INCRA.  

Com a mudança da administração em 1993 observa-se um esforço, por parte do 

poder público, na incorporação da cidade ilegal à cidade informal. De acordo com 

Costa (2007), o projeto de macrozoneamento da região do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte ao Estado de São Paulo (KURKDJIAN et al., 1992), resultou na Carta das 

Unidades Territoriais no PDDI, aprovado em 09 de junho de 1995 pela Lei 

Complementar 121/95. Essa Carta contribuiu para o aprofundamento do 

conhecimento acerca das potencialidades e limitações ao desenvolvimento em todo 

território do município de São José dos Campos e colocou “à disposição da 

comunidade técnico-científica do país uma metodologia de planejamento regional, 

baseada no uso de produtos de sensoriamento remoto orbital”. 

O autor cita que a partir dessa carta redefiniu-se o novo perímetro urbano, que 

incorporou cerca de 50 loteamentos clandestinos à área de expansão urbana. A 

intenção era cumprir um dos objetivos do Plano no sentido de permitir a posterior 

regularização urbanística e fundiária desses assentamentos, porém, não houve 

continuidade de implantação, pois de acordo com Carvalho (2008, p.61) as 

planificações para o desenvolvimento sustentável da região “visaram quase sempre 

atender à reprodução capitalista.”        

 De acordo com Gouvêa (2003), na década de 1990, com a nova Lei de 

Zoneamento redefiniram-se novas zonas de uso e expandiu-se novamente o 

perímetro urbano, porém houve crescimento no adensamento dos loteamentos 

clandestinos. A área ocupada por estes loteamentos somavam, segundo o 

mapeamento de 1997, cerca de 16,15 Km2. Atualmente de acordo com os dados 

disponibilizados pela PMSJC (2010), existem 94 loteamentos clandestinos 

identificados no município.   

Nos anos que seguintes não ocorreram mudanças substanciais no tratamento 

das questões do uso e ocupação do solo em São José dos Campos. A falta de um 

Plano Diretor, com atributos de aplicação na prática para tratar das questões do 

planejamento urbano a médio e longo prazo traduz a descontinuidade administrativa 
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de agentes distintos, enviesados politicamente e nem sempre dispostos a atender 

aos interesses da população.  

Segundo Freitas (2004), o município de São José dos Campos promulgou quatro 

Leis Gerais de Zoneamento: nº 1.606/71; nº 2.263/80; nº 3.721/90 e nº 165/97. Para 

o autor, as duas primeiras leis foram elaboradas por empresas de consultoria 

externas e aprovadas sem audiência pública. A terceira foi elaborada por técnicos do 

setor de Planejamento Urbano da PMSJC, com participação de alguns membros da 

sociedade civil organizada. A última Lei de Zoneamento foi elaborada com base nas 

diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de 1995, pelo setor de Planejamento 

Urbano do município.  

Nogueira (2006) afirma que, as leis sempre sofreram alterações para atender aos 

interesses dos setores industrial, comercial e imobiliário. 

 

[...] um exemplo dessa dinâmica foi a implantação do loteamento Floradas 
de São José, 1992, e a inauguração do Vale Desconto Shopping – Atual 
Vale Sul – em 1994, no local onde anteriormente era ocupado pela empresa 
São Paulo Alpargatas. Para que isso fosse possível, o Decreto 3.948, de 9 
de março de 1982, alterou a classificação da área localizada ao fundo da 
fábrica, também de propriedade da Alpargatas, de Zona Industrial três (ZI-3) 
para Zona Residencial dois (ZR-2). Esta mudança possibilitou que 
Alpargatas incorporadora solicitasse a aprovação de um loteamento a ser 
implantado nesse terreno, o que aconteceu em 27 de novembro de 1992 
(FREITAS, 2004, p.75).  
 
 

3.1 Plano Diretor 

 
 

Segundo Bassul (2002, p.8), após a promulgação no ano de 1988 da nova 

Constituição, dezesseis “projetos de lei foram apresentados com o objetivo de 

assegurar efeito aos dispositivos referentes à questão urbana. Destes apenas cinco 

abordaram a questão como lei de caráter geral.”  

“No processo legislativo, ganhou evidência o projeto de lei nº 181, do Senado, de 

1989, autodenominado Estatuto da Cidade, de autoria do senador Pompeu de 

Sousa. Após doze anos de tramitação, a lei proposta foi aprovada por unanimidade.” 

(BASSUL, 2002, p.8). 

Para Bassul o empresariado conservador imprimiu resistência ao texto do 

Estatuto da Cidade. “Aos olhos de grande parte desse setor, era um texto de 

esquerda, estatizante e burocrático. Essa percepção determinava as marchas e 
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contramarchas que confluíam para o alongamento dos prazos.” (BASSUL, 2002, 

p.8). 

Segundo Lefèvre (1979 apud BASSUL 2002, p.8), ao longo do tempo o segmento 

político resistente ao projeto vislumbrou a utilidade da lei ao capitalismo 

desenvolvido, pois de acordo com esse autor: 

 

o combate à retenção ociosa de terrenos urbanos, por exemplo, serve ao 
interesse público, mas igualmente atende a um dos princípios da iniciativa 
privada: maior oferta de "matéria-prima", na expressão usada por Rodrigo 
Lefèvre ao analisar o papel dos terrenos na formação dos preços 
imobiliários. (LEFÈVRE, 1999 apud BASSUL, 2002, p.8). 

 

Bassul (2002, p.9) destaca que “na medida em que os “instrumentos jurídicos 

inovadores com vistas à regularização fundiária, propiciam compensações 

adequadas aos proprietários de terrenos objeto de ocupações ilegais”, podem 

beneficiar as comunidades em loteamentos clandestinos, “mas igualmente conciliam 

interesses conflitantes.”  

 

De acordo com o autor, sobretudo em uma época em que as atividades 
capitalistas têm se pautado pelas exigências da competição global, o que 
envolve a própria cidade como ‘produto’ a ser oferecido no mercado mundial 
da atração de investimentos, a expressão urbana das políticas de exclusão 
promovidas pela avidez do próprio capital torna-se para o grande 
empresariado urbano, [...] um fator de ‘desvantagem competitiva’. Assim, 
[...] os representantes do grande capital, urbano e privado, passaram a 
interessar-se por cidades menos fragmentadas socialmente, 
ambientalmente sustentáveis e mais eficazes na universalização dos 
serviços públicos essenciais. (BASSUL, 2002, p.09). 

 

Para Rolnik (1997, apud BASSUL (2002, p.15), “se o Estatuto da Cidade é uma 

caixa de ferramentas à disposição dos municípios, a "chave" para abri-la é o plano 

diretor.” Esse instrumento de planejamento, desmoralizado pela crença nos milagres 

do planejamento:  

 

[...] nos anos 1970 pautou a idéia de que a formulação de uma política urbana deveria 
ocorrer no âmbito de uma esfera técnica da administração pública, sequer constava 
da emenda popular da Reforma Urbana. No entanto, em decorrência dos embates do 
processo constituinte, não apenas ressurgiu como passou a constituir referência para 
o cumprimento da função social da propriedade urbana e agora, nos termos do art. 
40, § 1º, do Estatuto da Cidade, para a elaboração das leis orçamentárias municipais; 
o que dá a medida de sua importância para a gestão das cidades (BASSUL, 2002, 
p.15-16). 
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Conforme o Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Art. 39, 

a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 

social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes 

previstas no Art. 2º dessa Lei. 

Para Bassul (2002, p.4), o princípio da função social da propriedade urbana está 

descrito já na Constituição de 1934, porém somente na Constituição de 1988 é que 

se verifica maior consistência em sua definição, conforme Art. 182, § 2o, que 

estabeleceu que “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”     

 

O direito de propriedade imobiliária urbana é assegurado desde que 
cumprida sua função social, que por sua vez é aquela determinada pela 
legislação urbanística, sobretudo no contexto municipal. Cabe 
especialmente ao governo municipal promover o controle do processo de 
desenvolvimento urbano, através da formulação de políticas de 
ordenamento territorial nas quais os interesses individuais dos proprietários 
de terras e construções urbanas necessariamente coexistam com outros 
interesses sociais, culturais e ambientais de outros grupos e da cidade 
como um todo. (FERNANDES, 2002, p.7-13).  

 

Ainda em seu artigo 40, o Estatuto das Cidades estabelece que o Plano Diretor, 

aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana: 

§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

§ 2º O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

§ 3º A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos. 

§ 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

I - a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e 

de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 

II - a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

III - o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

§ 5º (VETADO) 
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Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I - com mais de vinte mil habitantes; 

II - integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III - onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no 

§ 4º do art. 182 da Constituição Federal; 

IV - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V - inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no 

inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano 

diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 

§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser 

elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor 

ou nele inserido. 

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 

I - a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsória, considerando a existência de infraestrutura e 

de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta Lei; 

II - disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 

III - sistema de acompanhamento e controle. 

Para Villaça (1999, p. 240), a elite econômica brasileira, no caso representada 

pelos interesses imobiliários, não quer saber de plano diretor, pois ele representa 

uma oportunidade para debater os ditos “problemas urbanos” que ela prefere 

ignorar. A experiência em diversas capitais (Rio de Janeiro, Belém, São Paulo) 

revela claramente que as forças e interesses do setor imobiliário não querem saber 

de plano diretor. Nesse sentido essas forças vêm propugnando por um Plano Diretor 

apenas de princípios gerais, “exceto em um aspecto: aquele referente às limitações 

do Coeficiente de Aproveitamento2.” 

Costa (2007, p.201) cita que “a não regulamentação de instrumentos e 

mecanismos, que poderiam diminuir a ação especulativa com a terra urbana, tem 

dificultado a formação de um estoque de terrenos em São José dos Campos.”  

 

                                                 
2 Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área total construída (soma da área de todos os pavimentos) em um 
terreno e a área desse mesmo terreno. Mede o volume de construção que um terreno comporta. 
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Segundo o autor, para o setor imobiliário, [...] a maior parte dos 
instrumentos apresentados no Plano Diretor de 1995 são limitadores da 
atividade imobiliária e as disposições mais criticadas do Plano, foram: a) o 
coeficiente único igual a uma vez a área do terreno e b) a venda do direito 
de construir foi a que menos teve aceitação. Nessas reuniões ficou clara a 
oposição (COSTA, 2007, p.203).  

 

Conforme Costa, a primeira proposta do PDDI de 1995, que tinha como objetivo 

“diminuir as desigualdades sociais”, através de um zoneamento que em seus 

princípios, articulava os atores envolvidos “por meio de parcerias públicas / privadas, 

foi abandonado pela nova administração que assumiu a prefeitura em 1997”. 

(COSTA, 2007, p.205).  

Para Villaça (1999, p.239), o Plano Diretor abrangente, proposto por diversos 

acadêmicos, “assusta a maioria de nossos prefeitos”, que tem nele a percepção de 

um obstáculo à sua atuação. Daí a descontinuidade administrativa verificada nas 

diversas alterações na lei de zoneamento, no período entre 1997 e 2009 em São 

José dos Campos. 

No período de 1997 a 2009, conforme afirmação de Silva, (2010) foram 

realizadas cento e vinte e duas alterações. Do total de alterações, 22% foram 

designadas em forma de decretos, 7% na forma de leis e 71% na forma de leis 

complementares. O maior número de alterações ocorreu  nos anos 2003, 2007, 

2008 e 2009, acima de dez ao ano. 

Silva afirma, ainda, que as classes ‘Uso e Ocupação do Solo’ sofreram o maior 

número percentual de alterações, cerca de 60%. A classe ‘Diversos’ representa 

aproximadamente 20%, e ‘Alterações de Parâmetro’ pouco de mais de 15%. (SILVA, 

2010). 

Dentre as alterações ocorridas na Lei de Zoneamento, somente aquelas na forma 

de Leis Complementares foram de autoria do Poder Legislativo ou do Executivo. De 

acordo com o autor, 70% das leis são de autoria dos vereadores e 30% propostas 

pelo prefeito. Os vereadores Walter Hayashi, seguido de Dié e Hélio Nishimoto 

foram os que mais apresentaram projetos de lei visando alterações.  (SILVA, 2010).   

Após o longo período em que ocorreram as várias alterações na Lei de 

Zoneamento, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC) propôs a 

revisão geral da Lei de Zoneamento, quando divulgou o Edital 001/SPU/2010 e o 

Decreto 13.944/10. 
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 Segundo a PMSJC (2010), após a elaboração da proposta foi realizada uma 

audiência pública e treze reuniões setoriais com diversos segmentos da sociedade, 

a fim de receber sugestões para ajustes na legislação. As reuniões setoriais foram 

realizadas com as seguintes entidades: 

 Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP); 

 Associação dos Empresários das Chácaras Reunidas (ASSECRE); 

 Associação das Empresas Imobiliárias do Vale do Paraíba e Litoral Norte  

(ASSEIVAP); 

 Associação dos Engenheiros e Arquitetos  (AEA); 

 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA); 

 Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares (SINHORES); 

 Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 

 Conselho de Meio Ambiente (COMAM); 

 Sociedades Amigos de Bairros (SAB’s); 

 Moradores e comerciantes do centro da cidade; 

 Ministério Público;  

 Associação Comercial e Industrial (ACI); 

 Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI); 

 Associação das Construtoras do Vale do Paraíba (ACONVAP); 

 Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON); 

 Sindicato da Habitação (SECOVI); 

 Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano 

(AELO). 

Sublinha-se aqui o conteúdo da Lei Complementar nº. 428/10, aprovada em 09 

de agosto de 2010, na Subseção II, Das áreas destinadas ao uso público, Artigo 14, 

pertinente à problemática abordada neste trabalho, referente à diminuição das áreas 

permeáveis e seu possível impacto na macrodrenagem. 

No art. 14 a alteração no item 2, o percentual mínimo de 10% da área total do 

loteamento destinado a áreas verdes da lei anterior (Lei Complementar nº 165/97) foi 

reduzido para, no mínimo, 5%.  

Conforme Barbosa (2008), o Estatuto da Cidade:  

 

amplia as possibilidades de gestão e regulação das atividades empresariais 
imobiliárias por parte do setor público através de instrumentos como o 
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zoneamento urbano sob o paradigma da sustentabilidade. No entanto, 
verifica-se lacuna quanto a dados sobre padrões urbanos o que possibilita 
que alguns parâmetros urbanos apresentem-se superdimensionados, como 
o do coeficiente de aproveitamento e outros subdimensionados, como as 
taxas de permeabilidade do solo e os recuos das edificações no lote 
(BARBOSA, 2008, p.05). 

 

Cabe lembrar que a retirada da cobertura vegetal, para fins de urbanização, 

diminui a capacidade de infiltração das águas pluviais no solo, o que tende ao longo 

do tempo a sobrecarregar a capacidade suporte de drenagem da bacia urbanizada. 

Em São José dos Campos se verifica também a inexistência de um Plano Diretor 

auto-aplicável, com diretrizes específicas para o tratamento das questões urbanas. 

Para Garcia (2003, p. 05),  
 

[...] nos vários planos diretores que foram elaborados para o município de 
São José dos Campos, nota-se a ausência de diretrizes específicas sobre o 
gerenciamento das águas de chuva, quer sobre o aspecto quantitativo, quer 
sobre os qualitativos. Os projetos de drenagem, elaborados privilegiavam o 
rápido escoamento das águas de chuva, buscando seu afastamento sem se 
importar com os impactos ambientais advindos dessas medidas estruturais.  
 
 

O autor afirma que os projetos de drenagem “estando limitados às áreas em 

estudo”, não eram concebidos sob a consideração do “impacto das contribuições de 

vazão desses projetos sobre a rede de macrodrenagem”, o que resultava muitas 

vezes na sobrecarga do sistema. (GARCIA, 2003, p.5). 

 

A visão para o equacionamento dos problemas de inundações decorrentes 
dos acréscimos de volume de montante era, na maioria dos casos, a 
proposição de medidas estruturais, como alargamentos ou retificações do 
leito dos ribeirões ou a sua canalização, tudo no sentido de se resolver 
pontualmente os problemas, sem uma visão abrangente que o assunto 
requeria (GARCIA, 2003, p.5).  

 

3.2 Geotecnologias 

 
No presente trabalho foram utilizadas técnicas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento para o mapeamento e espacialização das classes de uso e 

ocupação do solo na sub-bacia hidrográfica do Córrego Pararangaba.  

A legislação municipal inclui os planos diretores elaborados a fim de “ordenar a 

ocupação do solo urbano e inibir a especulação imobiliária”, e conforme Freitas e 

Costa (2005, p.3765), “têm se mostrado ineficazes, seguindo a reboque do 

crescimento urbano, vulneráveis a interesses corporativos.”  
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Para Andrade et al. (2009), o estudo da expansão urbana requer o constante 

monitoramento e atualização dos dados referentes ao uso e ocupação do solo, a fim 

de inferir suas tendências. Face a esses requerimentos, Paes et al. (2003) afirmam 

que os aerolevantamentos para fins de monitoramento se tornaram inviáveis, pelo 

alto custo operacional, tornando-se inacessíveis para diversas prefeituras dos 

municípios brasileiros.    

Nesse sentido, de acordo com Farina et al.(2007, p.515-517), as novas técnicas 

de monitoramento da expansão das cidades que utilizam imagens de sensores de 

alta resolução, ”empregam tecnologias mais adequadas para detectar em tempo 

quase real, a expansão urbana e as alterações ambientais decorrentes.”  

As imagens de alta resolução provenientes de satélites, conforme Paes et al. 

(2003, p.1907), são adequadas ao “estudo temático dos setores intraurbanos, 

especialmente com vistas à identificação e classificação de alvos intraurbanos.”  De 

acordo com Farina et al. (2007), as imagens de uso livre do satélite QuickBird 2, com 

resolução espacial de 0,6 metros, lançado em 2001, reúne os atributos necessários 

a um sensor de reconhecimento de feições de detalhe. 

Porém, “a utilização deste tipo de imagem impõe novos desafios para a 

classificação automática de uso e cobertura do solo intraurbano.” (PINHO; KUX; 

ALMEIDA, 2007, p.198). 

 

[...] a aplicação de técnicas de classificação automática às imagens 
provenientes dos novos sistemas sensores ópticos de alta resolução 
espacial (IKONOS, QuickBird, Orbview e EROS) tem encontrado muitas 
dificuldades, pois, além do aumento da resolução espacial e radiométrica, 
apresentam também um aumento de ruído e de variabilidade espectral intra 
e inter-classes (PINHO; KUX, 2004, p.1). 
 
 

Os sensores de alta resolução espacial possibilitam identificar alvos no espaço 

urbano, os quais eram distinguíveis somente através de “fotografias aéreas e de 

sensores aerotransportados em baixa altitude.” No entanto a dimensão dos alvos de 

interesse em imagens de alta resolução, por se apresentarem “maiores do que os 

pixels da imagem e com grande variabilidade interna no numero digital (ND)6 dos 

pixels dentro de uma mesma classe”, torna limitada a extração de informações em 

processos  de classificação automática. (PINHO, 2005, p.37). 

Segundo Araújo (2006, p.36) a complexidade do mosaico urbano se torna uma 

barreira ao mapeamento quando se pretende distinguir “objetos de interesse e 
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consequentemente a obtenção de informações. Portanto, técnicas de mapeamento 

bem definidas são as chaves para bons resultados.” 

Nesse sentido, a interpretação visual com suporte de uma resolução espacial 

adequada a informação que se deseja extrair, é uma alternativa aos métodos de 

classificação digital automática e semi-automática.  “Os analistas ou intérpretes de 

imagem são capazes de considerar o sítio físico, a localização e a associação de 

estruturas de forma contextual.” (JENSEN, 2009, p.461). 

A interpretação visual é habitualmente realizada a partir do uso de princípios de 

interpretação de imagens (ESTES et al., 1983; KELLY et al., 1999; MC GLONE, 

2004 apud JENSEN, 2009). Destes princípios, tradicionalmente os mais usados são 

os elementos de interpretação (BOSSLER et al., 2002).  

A Figura 6 ilustra a hierarquia dos elementos básicos de interpretação utilizados 

em processo de análise com base na interpretação visual.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
         

Figura 6 : Hierarquia dos elementos básicos de interpretação. 
A interpretação de foto ou imagem é, normalmente, baseada no uso de elementos de 
interpretação de imagem. A localização de um cristal individual de haleto de prata em uma 
fotografia, ou pixels em uma imagem representa os elementos primários (primeira ordem) de 
interpretação de imagem. Elementos secundários e terciários são arranjos espaciais de tom e cor. 
Os elementos de ordem mais alta (superior), como sítio, situação, e associação utilizam, 
normalmente, diversos métodos de pesquisa para desenvolver interpretações precisas de 
imagem.  

      Fonte: Jensen (2009) 

 

Diante da importância do elemento de interpretação textura no mapeamento 

deste trabalho, cabe ressaltar a relação deste elemento com a escala do 

imageamento. De acordo com Jensen (2009, p.139) na medida em que a textura “é 
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a disposição e o arranjo” característico nas “repetições tonais de grupos de objetos, 

que podem ser muito pequenos para serem discernidos individualmente”, a escala 

da imagem digital ou fotografia aérea permitirá ao intérprete experiente distinguir 

“duas feições que tenham características espectrais muito similares”, porém, com 

características de textura diferentes.     
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1 Área de Estudo 

 
A sub-bacia hidrográfica do Córrego Pararangaba localiza-se entre os paralelos 

23° 10' 27" S e 23° 15' 17" S e os meridianos 45° 43' 38" W e 45° 48' 18" W, 

abrangendo uma área total de 25,89 km², que corresponde a 2,32% da área total do 

município de São José dos Campos, conforme a Figura 7. Situa-se no extremo leste, 

de São José dos Campos, próximo à divisa com o município de Caçapava e 

apresenta dois afluentes principais: Córrego Pararangaba e Córrego do Bairrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Localização da área de estudo (Sub-bacia do Córrego Pararangaba) 
Fonte: PMSJC (2007) 

 

 

Córrego Pararangaba

Córrego do Bairrinho

Rio Paraíba do Sul
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A Carta Geotécnica da Sub-bacia do Córrego Pararangaba, de acordo com a 

Figura 8, indica a presença de Planície Aluvionar, Colinas e Morrotes em sedimentos 

arenosos, Colinas e Morrotes em sedimentos argilosos (argila expansiva), Colinas e 

Morrotes em sedimentos argilosos (argila arenosa).  

Nas nascentes desses corpos d’água há morros com substrato de rochas 

graníticas e colinas e morros com embasamento cristalino com declividades acima 

de 30%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Unidades Geotécnicas (Sub-bacia do Córrego Pararangaba) 
Fonte: PMSJC (2003) 

 

4.2 Breve histórico do município de São José dos Campos 

 

 Dados da Prefeitura de São José dos Campos indicam que as origens do 

município remontam ao final do século XVI, quando a partir de uma fazenda jesuítica 

se formou a Aldeia do Rio Comprido. Em 27 de julho de 1767, a aldeia foi elevada à 

categoria de Vila, com o nome de São José do Paraíba, e, posteriormente, em 22 de 

abril 1864, passou à categoria de cidade.  

  Segundo Machado (2008), a transformação de São José dos Campos no 

atual polo regional resulta do contexto de uma longa trajetória histórica. O autor cita 
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que o registro mais antigo referente à formação da cidade que se tem conhecimento 

é o do viajante Manoel Elpídio Pereira de Queirós, quando, durante sua passagem 

em 1854 pela Vila São José, relata o seguinte: 

 

[...] às três horas passei pela vila de São José, três léguas além de Jacareí; 
esta vila é ordinária, tem só duas ruas - a do Comércio e a Direita, esta está 
em frente da matriz e aquela nos seus fundos. A matriz de exterior é melhor 
que a de Jacareí, pois tem seu campanário. A situação de São José é um 
bonito lugar, pois está em um alto, que já a uma légua de Jacareí se avista 
a vila. Desta se vê o Paraíba de longe; a cadeia é na Rua Direita; menos 
que ordinária. As casas são todas antigas; a vila está no meio de um 
campo, que vem desde uma légua de Jacareí. As terras são ordinárias, 
porém o povo mais vistoso [...] (BONDESAN apud MACHADO, 2008, p.152-
153). 

                           

Para Machado, nesse relato o narrador descreve a localização da cidade com 

vista privilegiada para o Rio Paraíba, denotando a sua morfologia como seu maior 

atrativo, ainda que a narrativa denuncie a precariedade da vila composta por casas 

antigas no meio de um campo.  

De acordo com o autor, a localização da Vila de São José dos Campos num 

platô, por volta de 1680, era propositalmente estratégica, com função de proteger o 

território de propriedade da coroa portuguesa e das investidas de índios e invasores 

que porventura viessem pelo sul do país. Machado (2008). 

         O processo de estruturação do espaço em São José dos Campos desperta 

grande interesse para pesquisa, pois, de acordo com Lessa, o município é o único 

pólo paulista que não esteve ligado ao Complexo Cafeeiro. Assim, durante o 

processo de transformação em pólo regional não se constata a participação da 

acumulação de capital local originário do café. Segundo o autor, “o sangue que 

trouxe vida a essa cidade morta de Monteiro Lobato não foi o café, mas sim a 

doença, a peste branca, a tuberculose e depois a indústria.” (LESSA, 2008, p.123). 

 
Para Bittencourt (1998, p.33), a migração de tuberculosos para São José 
dos Campos é anterior á construção dos sanatórios. Não há registro para 
determinar o início deste processo, sabendo-se apenas que, em fins do 
século XIX, a cidade já era procurada, em razão de suas características 
climáticas. [...] A climatoterapia, utilizada com sucesso em outros países, 
adotada por médicos que atuavam no Brasil, encontrou condições 
favoráveis em São José dos Campos. [...] A inauguração da Estrada de 
Ferro Central do Brasil (1876), ligando o Rio de Janeiro, capital do país, a 
São Paulo, capital da província, facilitava o acesso.  

 

 Segundo Lessa (2008), o período sanatorial, que se iniciou no final do 

século XIX e se estendeu até a década de 50, inseriu São José dos Campos na 
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pauta das intervenções do Estado via políticas públicas e investimentos, públicos e 

privados. Essas ações transformaram a forma urbana e estabeleceram um novo 

lugar para São José dos Campos na divisão social e territorial do trabalho e no 

processo de descentralização dos problemas urbanos da capital paulista.    

A forte atuação do setor terciário, que visava atender aos tuberculosos que 

chegavam ao município, resultou na necessidade de uma política de zoneamento da 

cidade como medida normativa do espaço e das condutas em relação à doença e ao 

doente, conforme a Figura 9. (LESSA, 2008).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Zoneamento da cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil, em 1938, e 
distribuição dos sanatórios, pensões, edificações de apoio ao tuberculoso e áreas industriais. 
Fonte: Bittencourt (1998) 

 

Ainda segundo Lessa (2008), a partir das décadas de 1930 e 1940 São José 

dos Campos se transformou numa cidade laboratório. Complementando, Santos 

cita que: 

 

[...] a cidade era um depósito de balões de ensaio de instituições 
paulistanas com a Santa Casa de Misericórdia. Depois da implantação do 
CTA (Centro Técnico Aeroespacial), da rodovia Presidente Dutra, dos 
investimentos multinacionais e militares, São José dos Campos 
descaracteriza-se totalmente. É quando se processa a transformação da 
cidade – sanatório para a cidade – indústria bélica e multinacional, situação 
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acentuada gradativamente ao longo da década de 1960, acelerada em 
1970, mantendo o ritmo em boa parte dos anos 80 (SANTOS, 1996, p.25). 

 
 Conforme Lessa (2008), a década de 1930 foi um período regido por 

políticas que tinham como base o planejamento regional e o controle estatal por 

parte do Estado ditatorial de Vargas.  

 

O modelo adotado foi a política do governo Roosevelt: o New Deal, 
principalmente, o TVA (Tennessee Valley Authority). A bacia hidrográfica 
passou a ser a referência territorial. O primeiro Plano para o Vale do 
Paraíba partiu de uma Lei de 1938, portanto em pleno período sanatorial, 
durante o governo Adhemar de Barros, chamada Lei de Re-erguimento do 
Vale do Paraíba. Apesar de ter sido um plano que, num primeiro momento 
visava um re-erguimento pelo incentivo da agropecuária, criando um 
cinturão verde para a capital e a bacia leiteira do Vale do Paraíba, ele 
apontava, também, para a vocação industrial do eixo Rio – São Paulo 
(LESSA, 2008, p.131-132). 

   

Lessa cita que os projetos do Governo Federal que se concretizaram na 

instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no município de Volta 

Redonda em 1941, e o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), em São José dos 

Campos, refletem a importância estratégica que o Vale do Paraíba representava a 

partir do Estado Novo (LESSA, 2008). 

 
Para o autor, os novos empreendedores se interessavam por lugares 
específicos de São José dos Campos em termos topográficos: os platôs e 
extensas planícies. A via Dutra passou a ser um marco da expansão urbana 
na cidade e na região. Investimentos industriais foram protagonistas da 
expansão da mancha urbana em saltos, de ambos os lados da rodovia, 
verificada a partir dos anos 50, quando foi aberta ao tráfego e se instalaram 
os primeiros parques fabris (LESSA, 2001, p.119). 
 

A inserção do Vale do Paraíba nos planos oficiais de industrialização apoiou-se 

na localização da região situada entre as três principais capitais - Belo Horizonte, 

São Paulo e Rio Janeiro e “configurou a região do Vale do Paraíba e São José dos 

Campos como um pólo nodal das redes do centro-sul”. (LESSA, 2008, p.137-138). 

Para o autor, “o meio assume várias perspectivas ao longo desse processo. Se a 

cidade sanatorial atrai pelos seus ares bons, a cidade industrial se fixa a partir da 

construção de infraestrutura e superestrutura.” (LESSA, 2008, p.137-138). 

De acordo com Gouvêa (2003, p.123), “tal processo, acompanhado de uma 

intensa urbanização, transformou o município de São José dos Campos, gerando 

vários conflitos sociais e econômicos”, decorrente do crescimento populacional e da 
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expansão da malha urbana para além da faixa industrial ocupando áreas mais 

periféricas.  

Segundo Bologna (2000, p.60), o Plano Preliminar de 1959, que precedeu o 

primeiro Plano Diretor do município de São José dos Campos, relata a forma caótica 

em que vinha se dando o desenvolvimento do município em função da ausência de 

critério de localização para instalação de novas indústrias, bem como o 

estabelecimento dos loteamentos que expandiram para “zonas rurais periféricas ao 

núcleo urbanizado, transformando áreas produtivas em lotes pseudo-urbanos que 

dificilmente seriam habitados.”  

A região leste, a qual abrange a área de estudo, foi submetida a esse processo, 

pois de acordo com Oliveira e Costa (2001) a urbanização da área se deu de forma 

fragmentada, o que causou o aparecimento de vazios urbanos. Alguns loteamentos, 

Impulsionados pela instalação da Petrobrás, em 1974, se estabeleceram sob forma 

desordenada de ocupação nessa região.   

 
4.3 Procedimentos Metodológicos 

 

A abordagem metodológica utilizada no presente trabalho foi definida de acordo 

com os objetivos propostos, podendo ser visualizada na Figura 10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Fluxograma de atividades.   
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Com base na bibliografia pertinente ao tema da dissertação foi elaborada a 

fundamentação teórica, que abordou temas como inundação, bacia hidrográfica, 

impermeabilização do solo, legislação do uso e ocupação do solo, atores, produção 

social do espaço, plano diretor, e geotecnologias aplicadas aos estudos urbanos.    

Com o objetivo de levantar informações referentes à evolução temporal dos 

eventos de inundações foi solicitado, via requerimento ao setor de defesa civil, o 

acesso aos dados relacionados à data e localização das ocorrências de inundações 

na região do estudo no período de 1997 a 2008.  

Os dados pluviométricos do período do estudo foram solicitados via requerimento 

ao Comando da Aeronáutica / Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo / Divisão de 

Meteorologia Aeronáutica. Esses dados foram relacionados com os das ocorrências 

das inundações fornecidos pela Defesa Civil.  

Foi realizado um levantamento de dados na Prefeitura de São José dos Campos, 

que disponibilizou o CD-ROM Cidade Viva 2007 e 2008, que contém a base 

cartográfica digital com dados planimétricos e altimétricos do município de São José 

dos Campos – SP (PMSJC, 2007; 2008).  

Os dados planimétricos na forma vetorial incluem: drenagem, classes de uso do 

solo, classes de unidades territoriais e sistemas viários.  Os dados altimétricos 

referem-se ao Modelo Numérico de Terreno (MNT) com curvas de nível a cada 5 

metros. Foi também disponibilizado, na forma digital, imagem orbital QuickBird-2 do 

município de São José dos Campos referente ao ano 2003, na escala 1:10.000.    

A compartimentação da área de estudo da sub-bacia foi realizada por 

vetorização, em ambiente computacional pelo Sistema para Processamento de 

Informações Georeferenciadas (SPRING), versão 4.3 (CÂMARA et al., 1996),  

considerando-se os divisores d’água das drenagens baseados nos dados 

altimétricos do banco de dados do CD-ROM Cidade Viva 2008 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2008).  

A estrutura do banco de dados relativa à área de estudo foi criada no ambiente 

SPRING (versão 4.3). Foi incorporada ao banco de dados, criado no SPRING, a 

imagem orbital do sistema sensor QuickBird-2, referente aos anos 2003 e 2008, bem 

como o mapa temático digitalizado das classes de uso e ocupação do solo, segundo 

Valério Filho et al. (2003), do município de São José dos Campos, obtido a partir de 

fotografias aéreas na escala aproximada de 1:10.000, do sobrevôo realizado pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em novembro de 1997.       
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Em razão da indisponibilidade da imagem do QuickBird-2 de 2008 da área total 

do município de São José dos Campos no CD-ROM Cidade Viva 2008 foi realizada 

composição do mosaico do restante da sub-bacia do Córrego Pararangaba a partir 

da imagem do QuickBird-2 com passagem de 23/10/2008, importada do banco de 

dados do software Google Earth. A imagem foi registrada e importada para o banco 

de dados SPRING com base na imagem ortorretificada do QuickBird-2 de 2007, 

disponível no CD-ROM Cidade Viva 2007 (PMSJC, 2007).     

A classificação das áreas, a fim de gerar o mapa temático de uso e ocupação do 

solo na sub-bacia hidrográfica do Córrego Pararangaba para os anos 2003 e 2008 

foi obtida pela análise e interpretação visual das imagens orbitais do QuickBird-2, 

conforme padrões de uso e ocupação do solo, segundo Valério Filho et al. (2003). O 

mapeamento foi efetuado a partir da análise dos elementos de interpretação cor, 

textura, forma, padrão, nas imagens do QuickBird-2.  

Embora essas imagens forneçam imensa gama de informações, neste trabalho 

limitou-se a utilizar as imagens somente para interpretação visual dos tipos de uso e 

ocupação do solo na região de estudo. Para isso optou-se pela análise das imagens 

na escala 1:10.000, a qual se mostrou satisfatória para identificação das classes de 

uso e ocupação do solo na sub-bacia do Córrego Pararangaba. As amostras dos 

padrões de uso e ocupação do solo ilustrado nas Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, e que orientaram a classificação neste trabalho foram obtidas a partir de 

fotografias aéreas na escala 1:10.000, entretanto a manipulação da imagem digital 

no ambiente computacional permitiu quando necessário, análises mais detalhadas 

através do atalho (Zoom) na barra de ferramentas do módulo Spring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:  Área Urbana Consolidada Alta Taxa de Ocupação 
Corresponde às áreas de alta taxa de ocupação e com alta densidade de construções. Nessa classe 
há ausência de espaços livres. Há áreas ocupadas por construções em praticamente todo terreno. 
Vale ressaltar que foram incluídas áreas com vias pavimentadas e não pavimentadas. 
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 
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Figura 12: Área Urbana Consolidada com Média Taxa de Ocupação 
Corresponde às áreas com taxa de ocupação média, abrangendo as áreas residenciais de classe 
alta, áreas institucionais, áreas industriais de grande porte, parques urbanos e chácaras de 
recreação. Nessas classes ocorre a presença de espaços livres, como jardins gramados associados 
às indústrias e áreas institucionais, bem como de extensas áreas verdes urbanas como parques e 
praças urbanizadas.  
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13: Área Urbana Não Consolidada com Média Taxa de Ocupação 
Corresponde às áreas com densidade média de habitações. Nessas áreas ocorre a presença de lotes 
ainda não ocupados por edificações. Nessa classe os terrenos vazios representam menos expressão 
de área comparativamente aos lotes ocupados.  
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 14: Área Urbana Não Consolidada com Baixa Taxa de Ocupação 
Corresponde às áreas ocupadas por edificações esparsas, loteamentos urbanos em processo inicial 
de ocupação. Nessas áreas a relação terrenos ocupados e terrenos vazios é baixa. Vale destacar 
que ambas as áreas não consolidadas são formadas predominantemente de loteamentos em 
processo de ocupação.  
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 
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Figura 15: Área em Implantação 
Corresponde aos loteamentos com ausência de edificações, verificando-se apenas o traçado do 
sistema viário e áreas terraplanadas para implantação de loteamentos ou indústrias de médio a 
grande porte. Áreas basicamente não ocupadas por edificações, com abertura de vias e desbaste de 
quadras. 
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Pastagem 
Correspondem a áreas ocupadas por pastos naturais com cobertura dominante de gramíneas, 
melhorados ou plantados e por forrageiras de corte que tenham sido ou não utilizada para 
alimentação de animais de grande e médio porte. 
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Pasto sujo 
As áreas de pasto sujo estão associadas às áreas de pastagem em que ocorre a presença de 
vegetação arbustiva. São englobados nesta classe os pastos não manejados sistematicamente. 
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 
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Figura 18: Área Agrícola 
Corresponde a áreas com predomínio de pequenas propriedades, mas que possuem certa 
representatividade em termos de área, levando-se em consideração a escala de trabalho. Encontram-
se incluídas nestas áreas a atividade de horticultura, sobretudo com o cultivo de tomate, abobrinha e 
kiabo.   
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Reflorestamento 
São consideradas áreas de reflorestamento aquelas que apresentam árvores produtoras de madeira 
e outros produtos florestais, correspondendo às classes de reflorestamento de Pinus e Eucalipto em 
diferentes estágios de crescimento. 
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Mata Capoeira 
Corresponde a vegetação de porte baixo e fachada, com grande variedade de espécies, em geral de 
forma aleatória. 
Fonte: Valério Filho et al. (2003) 

 

 

O procedimento de classificação foi iniciado com a criação das classes temáticas 

na opção modelo de dados do módulo Spring, seguido da demarcação dos 
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polígonos digitalizados em tela em torno do atributo de interesse na cena através da 

função edição vetorial. Posteriormente esses polígonos foram associados às classes 

temáticas pertinentes ao uso e ocupação do solo conforme ilustrado na  Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Associação das classes temáticas 
Fonte: PMSJC (2008) 

 

Para a caracterização da sub-bacia do Córrego Pararangaba, quanto a maior ou 

menor probabilidade de impermeabilização, foi adotado o mesmo procedimento 

utilizado para a realização do mapa temático de uso e ocupação do solo. Neste 

processo cada classe de uso e ocupação do solo recebeu um índice de 

impermeabilização adaptado conforme Tucci (1997) e Tucci e Marques (2000). 

 Através da função “Editar classe temática” foi associado a cada classe de uso e 

ocupação do solo o seu respectivo índice de impermeabilização, que resultou num 

mapa com a espacialização dos diferentes níveis de impermeabilização. 

 Posteriormente foram criadas 5 classes de probabilidade de impermeabilização 

do terreno. Para tanto foi adotado como critério, a associação das classes: 

 Área Urbana Consolidada com Alta Taxa de Ocupação à Muito Alta 

Impermeabilização do Terreno; 
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 Área Urbana Consolidada com Taxa Média de Ocupação à Alta 

Impermeabilização do Terreno; 

 Área Urbana Não Consolidada com Taxa Média de Ocupação à Média 

Impermeabilização do Terreno; 

 Área Urbana não Consolidada com Baixa Taxa de Ocupação à Baixa 

Impermeabilização do Terreno; e 

 Áreas em Implantação, Agricultura, Pastagem, Pasto Sujo, Mata Capoeira 

e Reflorestamento à Muito Baixa Impermeabilização do Terreno.  

Com base nos resultados obtidos foi possível espacializar e avaliar os setores 

das bacias que se apresentam com diferentes níveis críticos de impermeabilização, 

os quais, por sua vez, estão diretamente relacionados ao maior ou menor percentual 

de áreas impermeabilizadas. 

Finalmente, para dar respaldo à discussão referente à produção social do 

espaço, foram realizadas entrevistas com o suporte da aplicação de um 

questionário, entrevistas abertas com gravações de áudio junto aos atores que, 

acredita-se, são os principais envolvidos na dinâmica de uso e ocupação do solo na 

região do estudo.  

Para a análise da ação dos atores, este trabalho limitou-se, em razão da 

indisponibilidade de tempo, a levantar informações junto aos presidentes das 

Sociedades Amigos de Bairro (SAB) e empresários do segmento imobiliário do 

município de São José dos Campos.  

A análise da ação do poder público foi elaborada a partir de registro fotográfico 

nos bairros pertencentes à área do estudo, consulta da legislação de uso e 

ocupação do solo, atas de reuniões entre membros do poder público, e empresários 

do segmento imobiliário (construtores) de São José dos Campos. 

A escolha das SAB’s como fonte de informação se sustenta na afirmação de 

Novaes (2007):   

 

embora as SAB’s sejam uma [...] forma de unificação pouco homogênea, 
em que os sujeitos se articulam segundo objetivos, interesses e problemas 
próprios de cada bairro e dos perfis de seus integrantes, muitas vezes 
englobando também a possibilidade de práticas políticas marcadas por 
ações clientelistas, [...] pelo seu potencial político, (e não exclusivamente 
como currais eleitorais que interessam aos representantes do poder 
público), as SAB’s devem ser vistas como importante componente da vida 
política no cotidiano das periferias (NOVAES, 2007, p.4). 
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Nesse sentido, as entrevistas junto aos presidentes das SAB’s podem fornecer 

informações acerca das demandas por melhorias nos bairros pesquisados, atuação 

e formas de interação entre esses sujeitos e o poder público.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Evolução temporal das classes de uso e ocupação do solo 

 

Do complexo formado por oito sub-bacias hidrográficas, a do Rio Comprido, dos 

Córregos da Ressaca, Lavapés, Cambuí, Alambari, Pararangaba e dos Ribeirões 

Vidoca  e Bom Retiro, que drenam a margem direita do rio Paraíba do Sul, a bacia 

do córrego Pararangaba possui a maior área. 

Essa bacia contém, no limite de sua área, duas sub-bacias, a do Ribeirão Cajurú 

e a do Pararangaba, que na direção à jusante ao Norte, confluem a 1,56 Km da 

Rodovia Presidente Dutra, conforme a Figura 22.  

Os efeitos da impermeabilização do solo originados do processo de urbanização, 

tendem a aparecer na forma de aumento das ocorrências de inundações nas regiões 

à jusante do ponto de confluência dessas sub-bacias, e podem ser extrapolados 

para outras áreas em razão do incremento da ocupação urbana, que ocorre no 

sentido à montante das sub-bacias, conforme constatado no loteamento clandestino 

Santa Hermínia (montante da sub-bacia do Córrego Pararangaba) Figura 23, pois 

essas áreas, onde se verifica o processo de ocupação mais intenso estão 

localizadas entre duas importantes rodovias: a SP- 70, Governador Carvalho Pinto, à 

montante, e a BR-116, Presidente Dutra, à jusante.  

De acordo com Langenbuch (1971), Goya (1998), e Marcondes (1999), 

historicamente o sistema viário e o de transportes são importantes elementos 

indutores do processo de urbanização. Segundo Oliveira (2003), as regiões 

próximas à jusante do ponto de confluência dessas sub-bacias são altamente 

propensas à inundação, em razão da calha do Córrego Pararangaba na região não 

apresentar significativo aumento da capacidade de escoamento das vazões dos 

afluentes.   
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Figura 22: Imagem do satélite QuickBird-2 da Sub-bacia do Córrego Pararangaba 
Fonte: PMSJC (2007) 
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Figura 23: Jardim Santa Hermínia (a) foto aérea 1997, (b) 2003 e (c) 2008 
Fonte: PMSJC (2003; 2008) 

RODOVIA CARVALHO PINTO 

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA
Área de Estudo: 

SUB-BACIA DO CÓRREGO 
PARARANGABA 

SUB-BACIA DO RIBEIRÃO CAJURÚ 

0,6 Km 

  

 



                                                                                                                                           64                          

Com base nas informações contidas no banco de dados do CD-ROM Cidade 

Viva 2008, a área objeto de estudo abrange os bairros regularizados: Jardim Santa 

Inês I, Jardim Santa Inês III, Jardim Paraíso do Sol, Jardim Castanheira, Jardim 

Nova Michigan, Jardim San Rafael, Residencial Dom Bosco, Jardim Cerejeiras, 

Parque Novo Horizonte, Parque Nova Esperança e Bairro Bom Retiro.  

Abrange, também, os bairros clandestinos: Águas da Prata, Santa Maria, 

Chácara Araújo, Morada do Fenix, Castanheira II, Bica d’Água, Benedito David, 

Portal do Céu, Santa Helena, Santa Rita, Santa Lúcia, Jardim Ebenezer, Majestic, 

Primavera II, Vila Matilde, Boa Esperança, Sítio Encantado, Primavera I, Cambucá, 

Santa Hermínia, Sítio Bom Retiro, e Fazenda Bom Retiro.  

A base cartográfica utilizada para consulta não fornece a delimitação dos 

loteamentos clandestinos, portanto diante da imprecisão quanto à extensão dessas 

áreas optou-se neste trabalho por considerar os loteamentos limítrofes à sub-bacia 

hidrográfica do Córrego Pararangaba como parte da área de abrangência da área de 

estudo. Com o suporte das geotecnologias foram mapeadas as classes de uso e  

ocupação do solo e espacializadas em três períodos: 1997, 2003 e 2008, 

conforme a Figura 24. 
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                                                                                (c) 
Figura 24: Mapeamento das Classes de Uso e Ocupação do Solo na Sub-bacia do Córrego 
Pararangaba (a) ano 1997, (b) 2003 e (c) 2008 

 

O resultado das áreas (Km2) ocupadas pelas diferentes classes de uso e 

ocupação do solo em períodos distintos.  

 
Tabela 3: Áreas ocupadas pelas diferentes classes de uso e ocupação do solo para os anos 
1997, 2003 e 2008 na sub- bacia hidrográfica do Córrego Pararangaba 

Sub Bacia do Córrego Pararangaba (Área Total 25,89 Km2) 

Classes de Uso e Ocupação do Solo   1997 (Km2) 1997 (%) 2003( Km2) 2003 (%) 2008 (Km2) 2008 (%) 

Consolidada Alta  1,76 6,79 1,83 7,07 1,97 7,60 
Consolidada Média  0,45 1,73 1,48 5,72 4,73       18,27 
Não Consolidada Média  2,73 10,54 2,82 10,89 0,77 2,97 
Não Consolidada Baixa  0,85 3,28 1,35 5,21 0,00 0,00 
Áreas em Implantação  0,45 1,73 0,17 0,66 0,05 0,19 
Área Agrícola  0,09 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mata Capoeira  1,59 6,14 3,21 12,40 3,42 13,20 
Pastagem  9,97 38,50 4,36 16,84 3,55 13,71 
Pasto Sujo  8,00 30,89 10,64 41,10 10,07 38,89 
Reflorestamento  0,00 0,00 0,03 0,12 1,33 5,14 
Total    25,89 100,00 25,89 100,00 25,89 100,00 

 

A dinâmica desta ocupação pode ser visualizada nos Gráficos 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Dinâmica da classe Área Urbana Consolidada Taxa Alta 
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Gráfico 2: Dinâmica da classe Área Urbana Consolidada Taxa Média 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Dinâmica da classe Área Urbana Não Consolidada Taxa Média 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Dinâmica da classe Área Urbana Não Consolidada Taxa Baixa 
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Gráfico 5: Dinâmica da classe Área Urbana em Implantação 
 

A análise da evolução temporal das classes de uso e ocupação do solo para os 

anos 1997, 2003 e 2008, na área de estudo, mostra que, a classe Área Urbana Não 

Consolidada Baixa e Área Urbana Não Consolidada Média em 1997 foram 

transformadas em Área Urbana Consolidada Média. É Importante ressaltar que na 

maior parte da classe Área Urbana Consolidada Média, em 2008, predominam 

chácaras, bem como chácaras que foram subdividas em porções menores.  

O mapeamento demonstra, também, que as áreas de pastagem que 

representavam aproximadamente 38,50% da área de estudo, no ano de 1997, 

diminuíram para 13,71 no ano 2008. Esse resultado mostra que houve uma queda 

da atividade agropecuária no período analisado, possivelmente provocada pela 

valorização da terra na sub-bacia do Córrego Pararangaba. A análise do 

mapeamento do ano 2008, sobre as limitações a ocupação urbana em Áreas de 

Proteção Ambiental Permanente (APP), indica que elas ocorreram com a supressão 

das matas ciliares, principalmente nas regiões dos loteamentos clandestinos Santa 

Rita (margem do Córrego Pararangaba), Vila Matilde e Boa Esperança (margem do 

Córrego do Bairrinho).   

 

5.2 Integração dos índices de impermeabilização associados às classes de uso  

e ocupação do solo 

 

Com base nos índices de impermeabilização do solo adaptados de Tucci (1997) 

e Tucci e Marques (2000), a classe Área Urbana Consolidada Média ocupa em 

média 60% da área impermeabilizada. Considerada a classe Área Ubana 

Consolidada Média como nível de alta impermeabilização do solo (60%), tende a 

evoluir para a classe Área Urbana Consolidada Alta. No futuro essa mesma área 

estará na classificação de nível Muito Alta Impermeabilização, e em média 80% da 

área estarão impermeabilizados.  

O resultado da integração dos índices de impermeabilização associados às 

classes uso e ocupação do solo pode ser visualizado pela Figura 25.  
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Figura 25: Mapa de Índices de Impermeabilização na Sub-bacia do Córrego Pararangaba (a) 
ano 1997 (b) 2003 e (c) 2008 
 

A Tabela 4 apresenta a área ocupada, expressa em percentagem, para cada um 

dos níveis de criticidade quanto à impermeabilização do terreno para a área de 

estudo. 

Tabela 4: Percentual de área impermeabilizada na sub-bacia do Córrego Pararangaba nos anos 
1997, 2003 e 2008 

Sub Bacia do Córrego Pararangaba (Área Total 25,89 Km2) 
Classes de Impermeabilização do Terreno / Período     1997   2003  2008 
      Km2    %   Km2     %   Km2     %
Muito Alta Impermeabilização  1,76 6,79 1,83 7,07 1,97 7,60
Alta Impermeabilização  0,45 1,73 1,48 5,72 4,73 18,27
Média Impermeabilização  2,73 10,54 2,82 10,89 0,77 2,97
Baixa Impermeabilização  0,85 3,28 1,35 5,21 0,00 0,00
Muito Baixa Impermeabilização      20,10 78,60 18,41 71,12 18,42 71,15

 

A dinâmica dos níveis de criticidade quanto ao nível de impermeabilização do 

solo na área de estudo pode ser visualizada nos seguintes Gráficos: 
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Gráfico 6: Dinâmica do Nível de Criticidade Muito Alta Impermeabilização  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Dinâmica do Nível de Criticidade Alta Impermeabilização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Dinâmica do Nível de Criticidade Média Impermeabilização 
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Gráfico 9: Dinâmica do Nível de Criticidade Baixa   Impermeabilização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Dinâmica do Nível Muito Baixa Impermeabilização 
 

O mapeamento mostrou que no período analisado houve um incremento de 

impermeabilização, com maior expressão no sentido sudoeste e leste à montante da 

sub-bacia em direção à Rodovia Carvalho Pinto. Atualmente essa região não possui 

acesso viário para a rodovia, porém infere-se que o baixo preço da terra, somado ao 

fato de a região ao longo da rodovia Carvalho Pinto estar sob a classificação de 

Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI) catalisam a ocupação para 

aquela direção.  

De acordo com Langenbuch (1971), Goya (1998), Villaça (2001) historicamente o 

sistema viário e o de transportes são importantes elementos indutores do processo 

de urbanização.  

Os efeitos catalisadores da urbanização, decorrentes da classificação ZUPI na 

região ao longo da Rodovia Carvalho Pinto, encontram rebatimento no estudo sobre 

expansão urbana na região metropolitana de São Paulo, realizado por Marcondes 
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(1999, p.99). O autor afirma que os empreendimentos industriais aprovados entre 

1976 a 1983 localizados em sua maioria “ao longo dos eixos viários da rodovia 

Régis Bittencourt e da ligação viária Suzano-Ribeirão Pires, se transformaram nos 

anos posteriores, em núcleos de indução à ocupação urbana.”    

 

Embora “a lógica de localização industrial” exija atualmente outras formas 
de abordagem, tradicionalmente [...] a localização dos empreendimentos 
industriais é explicada, nos termos da economia clássica, de corte 
weberiano, com a minimização de custos em função da proximidade dos 
sistemas de transportes para a otimização do lucro máximo [...] e, na 
perspectiva da lógica marxista, nos termos dos efeitos úteis de aglomeração 
como condição geral de produção (WINGO, 1961; ALONSO, 1964; 
LOJKINE, 1979 apud MARCONDES, 1999, p.99).     

 

Essas questões parecem não terem sido consideradas quando da elaboração da 

Lei de Zoneamento para a região de estudo.  O resultado é preocupante, pois a 

legislação de parcelamento do solo, além de não contemplar a questão dos efeitos 

no entorno da localização das indústrias, aponta que o poder público não interfere 

no sentido de viabilizar projetos que possam mitigar o impacto da ocupação urbana 

que vem ocorrendo de forma clandestina, em área de aproximadamente 1,45 Km2.  

A legislação apresenta restrições à impermeabilização do solo, conforme mapa 

temático de macrodrenagem do PDDI (2006), apresentado na Figura 26. Conforme o 

PDDI (2006), na Subseção V, Da Macrodrenagem Urbana, Artigo 66, Item III, as 

Áreas de Controle à Impermeabilização constituem-se de áreas com restrições 

urbano-ambientais, visando à recarga dos aquíferos e à permeabilidade das 

cabeceiras, de forma a garantir a qualidade das águas e a prevenção de enchentes 

e inundações na malha urbana consolidada.   
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Figura 26: loteamentos clandestinos em área com restrição a impermeabilização do solo 
Fonte: PMSJC (2008) 
 
 
5.3 Análise dos níveis de impermeabilização integrados aos coeficientes das 

taxas de ocupação / Lei Complementar 165/97 
 

Segundo Villaça (1999, p.239) “o zoneamento é um instrumento de atuação 

sobre a organização territorial urbana”. Apesar dessa premissa, o autor afirma que o 

objetivo de organizar territorialmente “nossas cidades como um todo”, não tem sido 

atingido e sua atuação é constatada “apenas em pequenas parcelas” do território 

urbano.  

Nesse sentido apresenta-se, a seguir, uma análise dos perímetros urbanos da 

área do estudo, com seus respectivos níveis de impermeabilização integrados aos 

coeficientes das taxas de ocupação, estabelecidos pela Lei Complementar Nº. 165 

de 15 de novembro de 1997. 

Na área de estudo foi detectada a presença das seguintes unidades, segundo a 

Lei de Zoneamento Urbano proposto pela Lei Complementar nº. 165, de 15 de 

novembro de 1997: Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); Zona de Vazio Urbano 

(ZVU); Zona Mista 2 (ZM2); Zona Mista 4 (ZM4); Zona Especial de Transição 



                                                                                                                                           73                          

Industrial (ZETI); Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI); Área de 

Proteção Ambiental III (APA III); e Faixa Non Aedificandi, conforme Figura 27. 

 
         Figura 27: Mapa de Zoneamento do Uso do Solo Urbano 2008 
         Fonte: PMSJC (2008) 

 

A integração das taxas de ocupação estabelecidas pela Lei de Zoneamento (Lei 

Complementar Nº. 165, de 15 de novembro de 1997) com o mapeamento das 

classes de uso e ocupação do solo no ano 2008, conforme Tabela 5, mostra que dos 

11,43 Km2 estabelecidos pela Lei para fins de ocupação urbana na região de estudo, 

4,73 Km2, referentes a 41,38% dessa área, estão ocupados pela classe Área 

Consolidada Média, e distribuídos entre as zonas APAIII, ZEIS, ZM2, ZM4, ZUPI, e 

ZVU.   

A análise do processo de ocupação urbana na área de estudo mostra que em 

2008 a classe Área Urbana Consolidada Média, com 60% de área impermeabilizada, 

tende a evoluir para 80% (Área Urbana Consolidada Alta). Assim, infere-se que essa 

tendência, somada à taxa de ocupação estabelecida pela Lei de Zoneamento de 

80% para ZUPI, 10% para APA e 65% para o restante das zonas, implicará no 

aumento da área impermeabilizada de 4,42 Km2 nas áreas classificadas como Área 

Urbana Consolidada Alta e Média, em 2008, para 8,82 Km2 futuramente.   
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Na zona ZM4 a classe Área Urbana Consolidada Alta ocupa 43,97% (1,96 Km2) 

da área dessa zona. Em menor expressão está a classe Área Urbana Consolidada 

Média, com 0,63 Km2, e a Área Urbana Não Consolidada Média, com 0,15 Km2, o 

que totaliza 2,74 Km2 de área ocupada nessa zona.  

O mapeamento das classes de uso e ocupação para a zona ZM4 no período de 

1997 a 2008, consoante a taxa de ocupação estabelecida na legislação e o índice de 

impermeabilização, indica que as classes de Área Urbana Consolidada Média e Não 

Consolidada Média tendem seu adensamento para o nível de classe Área Urbana 

Consolidada Alta. Isso resultará em um aumento da área impermeabilizada, nessa 

zona, de 2 Km2, referente à soma das áreas impermeabilizadas das classes Área 

Urbana Consolidada Alta, Média e Não Consolidada para 2,19 Km2 em 2008. 

Cabe salientar que na zona ZEIS constatou-se a presença da classe Área 

Consolidada Média, com percentual de ocupação de 95,65%, maior do que o 

permitido pela Lei de Zoneamento no ano 2008, que era de 65,22%.  

 

Tabela 5: Quantificação (Km2) da ocupação das classes de adensamento urbano frente às unidades 
de zoneamento identificadas na área de estudo em 2008. 

 Área 
Urbana 

Consolidada 
Alta 

Área 
Urbana 

Consolidada
Média 

Área 
Urbana Não 
Consolidada

Média 

Área 
Ocupada

Área 
Não 

Ocupada

(%) Taxa 
de 

Ocupação

Área 
da 

Zona 

Ocupação 
por  
Lei 

Área 
disponível 

para 
ocupação

APAIII 0,00 0,04 0,00 0,04   10,22 10 10,26      1,02         0,98 
ZM2 0,01 2,04 0,13 2,18     3,70 65   5,88      3,82         1,64 
ZM4 1,96 0,63 0,15 2,74     1,74 65   4,48      2,91         0,17 
ZEIS 0,00 0,66 0,00 0,66     0,03 65   0,69      0,44        -0,22 
ZETI 0,00 0,00 0,00 0,00     0,51 80   0,51      0,40         0,40 
ZUPI 0,00 0,38 0,00 0,38     0,99 80   1,37      1,10         0,72 
ZVU 0,00 0,98 0,49 1,47     1,22 65   2,69      1,74         0,27 

N.Aedi 0,00 0,00 0,00 0,00     0,02 00   0,02      0,00         0,00 
TOTAL 1,97 4,73 0,77 7,47   18,42  25,89    11,43         3,96 

 

A análise da evolução temporal nos anos 1997, 2003 e 2008 para as classes de 

uso e ocupação do solo, presentes nas zonas ZM2 e ZVU onde estão localizados os 

loteamentos clandestinos Jardim Ebenezer; Primavera II; Boa Esperança; Vila 

Matilde; Santa Rita; Santa Hermínia; Sítio Encantado; Primavera I; Cambucá e Sítio 

Bom Retiro, conforme Figura 28, mostra o aumento em extensão de área na classe 

Área Urbana Não Consolidada Média, que no ano de 1997 era de 2,73 Km2 e 

passou para 2,82 Km2 em 2003.  

Nessa mesma área, no período de 2003 a 2008 observou-se um crescimento em 

área (3,02 Km2) e um adensamento da área urbanizada que passou da classe Área 
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Urbana Não Consolidada Média para a classe Área Urbana Consolidada Média. Isso 

significa o aumento do nível de criticidade da impermeabilização do solo nessa área, 

que no ano 2003 apresentava em média 42% (1,18 Km2) da área impermeabilizada 

e em 2008 passou a 60% (1,81 Km2) de área impermeável.        

Conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - Diagnóstico (2006), a 

definição dos novos perímetros das Macrozonas Urbana e de Expansão Urbana, em 

1995, teve como objetivo a incorporação dos loteamentos clandestinos situados na 

região leste, na sudeste e na norte do município, possibilitando a sua futura 

regularização urbanística e fundiária.  

Alguns loteamentos clandestinos não foram incorporados nesse novo perímetro 

das Macrozonas de Expansão Urbana I e II, por estarem situados em áreas 

inadequadas à ocupação urbana intensiva, mas poderão ser incluídos no perímetro 

urbano por meio de legislação específica, visando sua regularização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Imagem do satélite QuickBird-2 dos loteamentos clandestinos no ano 2008 na Sub-
bacia do Córrego Pararangaba 
Fonte: PMSJC (2008) 

Os resultados demonstram que até o final do ano 2008 os loteamentos 

clandestinos não haviam sido legalizados, apesar da ressalva do PDDI Diagnóstico 

(2006) sobre a possibilidade de incorporação desses loteamentos no perímetro das 

Macrozonas de Expansão Urbana I e II. 
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Apesar das diversas alterações ocorridas na Lei de Zoneamento no período entre 

1997 e, conforme o Gráfico 11, Silva (2010) observa que os loteamentos 

clandestinos continuaram o processo de crescimento e adensamento na área em 

estudo. 

Essa tendência corrobora a afirmação de Gouveia e Kurkdjian (2003). Segundo 

os autores, no período entre 1977 e 1997 a mancha urbana correspondente aos 

loteamentos clandestinos tinha crescido 1210%, e no período de 1988 a 1997 

verificaram que no setor leste do município de São José dos Campos “alguns destes 

loteamentos se expandiram horizontalmente, surgindo novos, mas principalmente, 

grande parte sofreu um considerável adensamento.” (GOUVEIA; KURKDJIAN, 2003, 

p.1823-1824).  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Número de alterações na lei de zoneamento no período de 1998 a 2009 
Fonte: Silva (2010) 

 

Somando-se a isso a sobreposição do mapa de zoneamento do uso do solo 

urbano com a imagem orbital Quick Bird do ano 2008 percebe-se o descompasso 

entre o texto da Lei de Zoneamento (Lei Complementar nº. 165 de 15 de novembro 

de 1997) e o que se constata na imagem orbital.  

O texto da lei estabelece que a ZM2, Zona Mista Dois constitui-se de áreas 

dotadas de infraestrutura, com tendência à intensificação da urbanização, na qual se 

permite maior adensamento para melhor e maior otimização da infraestrutura 

existente e ocupação dos terrenos ociosos, admitindo-se o uso residencial; o uso 

compatível com o residencial; o uso sujeito a controle; e o industrial compatível com 

o residencial. 
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No entanto, o que se verifica nessa zona é uma ampla área com ocupações 

clandestinas desprovidas de infraestrutura, como, por exemplo, rede coletora de 

esgoto doméstico. 

Observou-se, durante visitas a campo, que nessas áreas prevalece o sistema 

fossa séptica, que oferece risco de contaminação aos lençóis freáticos. Nessas áreas, 

as vias de acesso não são pavimentadas e a configuração do traçado ocorre de 

forma desordenada, diferente do observado nos loteamentos regulares, conforme 

ilustra a Figura 29.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Loteamentos clandestinos na Zona Mista Dois 
Fonte: PMSJC (2008) 

 

Conforme a legislação de zoneamento urbano vigente no período de análise, 

esses loteamentos deveriam ser classificados como ZEIS, Zona Especial de 

Interesse Social, que são áreas destinadas primordialmente à implantação de 

programas e projetos destinados à população de baixa renda, enquadrando-se 

nessa categoria as áreas ocupadas por sub-habitações, favelas e loteamentos 

clandestinos, onde há interesse social em promover a regularização fundiária e 

urbanística e glebas ociosas no perímetro urbano.  

A análise dos mapas de zoneamento urbano dos anos 1997 e 2008, 

apresentados na Figura 30, mostram que as áreas classificadas como ZEIS na 
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região do estudo correspondiam a 2,57 Km2 em 1997 e em 2008 passaram a 

abranger uma área de 0,70 Km2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (a)                                                                             (b) 

Figura 30: Mapa de Zoneamento do Uso do Solo Urbano (a) ano 1997 (b) 2008 
Fonte: PMSJC (2003; 2008). 
 

A sobreposição dos mapas temáticos indica que apesar do crescimento e 

adensamento dos loteamentos clandestinos, a alteração na Lei de Zoneamento 

vigente em 2008 reduziu em 1,87 Km2 (72,76%) a área da ZEIS na sub-bacia 

hidrográfica do Córrego Pararangaba.  

Em relação às Zonas de Vazios Urbanos (ZVU) ocupadas por assentamentos 

clandestinos, os resultados indicam que no período de1997 a 2008 não ocorreram 

alterações no zoneamento com o objetivo de classificar os assentamentos como 

ZEIS.  

Contrariamente, para o mesmo período de análise verifica-se um tratamento 

diferenciado para as ZVU’s em outros setores do município, pois segundo a PMSJC 

(2010) foram autorizados pelo poder público cerca de vinte novos empreendimentos, 

com destaque para os empreendimentos na região oeste, autorizados 

respectivamente em 2003 e 2007: a Reserva do Paratehy, com área de 

816.801,58m², dividido em lotes de 700m², numa área classificada como ZVU / 

ZEPA-2, e os Residenciais Jaguary e Montserrat, que somaram 610588,90 m² com 

lotes que variam entre 450 e 500 m², ambos em área classificada como ZVU / ZEPA-

2. 

Em 2008, os empreendimentos Centro Empresarial Taquari e Reserva da Barra 

somaram uma área de 65878,72 m², com lotes que variam entre  450 e 750 m², e 

ocuparam as áreas de classificação ZVU / ZR e ZM-2. 
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Esses resultados corroboram com Bonduki (1998), pois o poder público ao mudar 

a classificação das ZEIS para ZM2 está indicando para sociedade que desconhece a 

existência de loteamentos clandestinos na distinta área, e ao descaracterizar a área 

como de interesse social se exime da responsabilidade de elaborar projetos de 

infraestrutura e benfeitorias nesses assentamentos.  

O poder público, impedido pela Lei de fazer investimentos em loteamentos 

clandestinos, justifica a exclusão dos recursos públicos à população de baixa renda. 

Assim, esses recursos somam-se aos investimentos direcionados por parte do poder 

público ao centro e áreas nobres da cidade. (BONDUKI, 1998). 

Neste estudo verificou-se ainda que ao sobrepor o mapa temático de 

macrodrenagem do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), aprovado 

em 2006, com o mapa de zoneamento urbano vigente para o ano 2008, conforme 

Figura 31, constata-se que aproximadamente 2,04 Km2, equivalente a 34,87% da 

área total da zona ZM2, estão localizados exatamente sobre uma área que requer o 

controle da impermeabilização.  

Na Lei Complementar nº. 165/1997 essa mesma área estava sob a classificação 

ZETI. Posteriormente, no ano 2004, houve alteração dessa classificação a partir da 

Lei Complementar Nº. 275/2004, que estabeleceu no Art. 1º que o perímetro 

classificado como Zona Especial de Transição Industrial, ZETI, passaria a ser 

classificado como Zona Mista 2 (ZM2). 

Nesse contexto, por outro lado, a legislação define a ZM2 como área com 

tendência à intensificação da urbanização, na qual se permite maior adensamento, 

para melhor e maior otimização da infraestrutura existente e ocupação de terrenos 

ociosos. 

Assim, a classe de zoneamento ZM2 não poderia estar inserida em uma área na 

qual é recomendado o controle de impermeabilização, pois permite maior 

adensamento, conforme estabelecido na Lei, e implica em aumentar a 

impermeabilização do solo.  
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Figura 31: ZM2 inserida em área com restrição a impermeabilização 
 Fonte: PMSJC (2008) 

 

5.4 Crescimento urbano / ocorrência de inundações 

 

O crescimento urbano tende a aumentar a impermeabilização do solo e 

consequentemente o escoamento superficial das águas pluviais, o que compromete 

a capacidade de suporte de drenagem ao longo de uma bacia hidrográfica, 

aumentando a probabilidade de eventos de inundações à jusante da bacia.  

O registro do número de eventos de inundação3, disponibilizados pelo setor de 

Defesa Civil da PMSJC, conforme Gráfico 12, para os bairros localizados na bacia 

hidrográfica do Córrego Pararangaba, mostram que no período de análise, com 

exceção do ano 2006, no qual a inundação ocorreu no mês de fevereiro no bairro 

Bom Retiro, o restante das ocorrências foram registradas no mês de janeiro, no 

bairro Jardim Nova Detroit.  

Esse resultado corrobora a afirmação de Oliveira (2003), pois o bairro localiza-se 

à jusante da confluência dos córregos do Bairrinho e Pararangaba, onde a 

                                                 
3
O registro do número de eventos de inundações é gerado a partir de informações de moradores via telefone (190) e visitas a 

campo por agentes da Defesa Civil de São José dos Campos. 
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capacidade da calha do Córrego Pararangaba é insuficiente para as vazões desses 

afluentes.   

A análise do número de ocorrências indica que o ano 2003 apresentou o maior 

número, especificamente nos dias 21, 24 e 29 do mês de janeiro, no bairro Jardim 

Nova Detroit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12: Evolução temporal de eventos de inundação por ano e número de ocorrências 
Fonte: PMSJC - Defesa Civil (2010) 

 

Na relação dos índices de precipitação diária do mês de janeiro de 2003, 

conforme Gráfico 13, com os eventos de inundação em 2003, verificou-se que 

embora a precipitação média acumulada de 311,1 mm, no mês de janeiro de 2003, 

tenha superado a média histórica de 210,7mm para esse mês, conforme Gráfico 14, 

os eventos ocorreram tanto nos dias de maior precipitação (59,4 mm) cerca de 

19,09% do acumulado no mês, quanto para os dias de menor precipitação (19 mm), 

referente a 6,10% do acumulado para o mês de janeiro de 2003.  
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Gráfico 13: Precipitação diária de Janeiro de 2003 
Fonte: Divisão de Meteorologia Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 14: Precipitação média mensal para o período de 1974 a 1998 
      Fonte: Scofield et al. (2000). 

 

Considerando-se que na área de estudo houve um aumento dos níveis de 
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se que embora o bairro Jardim Nova Detroit esteja localizado fora da área de estudo, 

mas à jusante da sub-bacia do Córrego Pararangaba, os eventos de inundação no 

local podem estar associados à impermeabilização que vem ocorrendo à montante 

da sub-bacia do Córrego Pararangaba, principalmente nas áreas com loteamentos 

clandestinos.      

Esse raciocínio encontra respaldo quando se pesquisam as ocorrências de 

inundação dos anos 2003 e 2008 no banco de dados de um jornal da imprensa local. 

Diferente dos registros da Defesa Civil, o jornal (Jornal Valeparaibano, 2003) 

informou que as ocorrências de inundações no dia 21 de janeiro 2003 se deram 

tanto no bairro Nova Detroit quanto no Bom Retiro. Este último localiza-se dentro da 

área de estudo, conforme ilustra a Figura 32. 

 Em janeiro de 2008 as inundações ocorreram no bairro Nova Detroit, afetando 

50 casas, aproximadamente. (Jornal O Vale, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Bairros com ocorrências de inundações em 2003 
Fonte:PMSJC (2010) 

 

A deficiência em considerar os registros da Defesa Civil como fonte fidedigna do 

número de eventos de inundação no município de São José dos Campos também foi 

apontada por Perrella e Ferreira (2002). Conforme a autora, ”tais deficiências foram 

constatadas” ao consultar os registros e “verificar que alguns episódios 

significativos” de inundação não constavam nos registros da Defesa Civil de São 
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Bairro Bom Retiro 

Bairro Jardim Nova Detroit 
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José dos Campos, “apesar de serem notícias de jornais do município.” (PERRELLA; 

FERREIRA, 2002, p.1802) 

O processo de ocupação urbana desordenada, com a presença de loteamentos 

clandestinos, verificado com base na análise e interpretação das imagens orbitais e 

visitas a campo, ocupa área significativa na região de estudo. O resultado é o 

aumento do escoamento superficial decorrente da retirada da cobertura vegetal, a 

erosão das vias de acesso e assoreamento de córregos e rios receptores de águas 

pluviais provenientes desses locais. Alguns loteamentos estão estabelecidos há 

mais de vinte anos. 

Isso mostra um descompasso entre o que se constatou durante as visitas aos 

loteamentos clandestinos e as diretrizes do PDDI (2006), em seu Capítulo V, Da 

Macrodrenagem Urbana, item VIII – que estabelece a promoção e incentivo a 

programas para conservação do solo e combate à erosão, no meio rural e no meio 

urbano. 

Nos loteamentos clandestinos segundo Tucci (2003, p.23), “ocorre modificação 

da cobertura da bacia pela retirada da sua proteção natural, o solo fica desprotegido 

e a erosão aumenta no período chuvoso” conforme ilustrado nas seqüências da 

Figura 33, “aumentando também a produção de sedimentos”, originários igualmente 

das movimentação de terra em construções, que são transportados pelo 

escoamento superficial causando assoreamento nos corpos d’água receptores, 

conforme ilustra a Figura 34. 
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Figura 33: vias de acesso com erosão provocada pelo escoamento superficial das águas  
pluviais, no loteamento Santa Hermínia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Assoreamento no leito do Córrego Pararangaba no terço superior da sub-bacia do 
Córrego Pararangaba 
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5.5 Ação dos principais atores envolvidos no processo de urbanização na sub-   

      bacia do Córrego Pararangaba 

 

 Com o objetivo de entender a percepção dos presidentes das SAB’s quanto à 

dinâmica da ocupação urbana nas comunidades que representam, e os mecanismos 

utilizados por esses atores para reivindicar melhorias junto ao poder público, foram 

formuladas as seguintes questões:  

 O que motivou a população a adquirir imóveis na região? 

 Os moradores são atendidos em suas reivindicações junto ao poder 

público? 

 Quem são os agentes que atuam no mercado de loteamentos clandestinos 

na região de estudo? 

 Qual o nível de participação dos presidentes da SAB’s, nas questões 

pertinentes a Lei de Zoneamento do Solo Urbano do município? 

Apresenta-se, a seguir, o resultado da coleta dos dados obtida por meio de 

questionários e entrevistas com gravações de áudio aplicadas em seis presidentes 

das Sociedades Amigos de Bairro, conforme Tabela 6  espacializada na Figura 35. 

 
Tabela 6: Relação de bairros e loteamentos clandestinos e seus respectivos presidentes das SAB’s.  

Bairro Presidente da SAB 

Jardim Castanheiras Fábio Francisco Dias 

Parque Novo Horizonte Jamilton Emídio Pereira 

Portal do Céu 

Santa Lúcia 

Santa Rita 

Mário Martins de Carvalho 

Boa Esperança Antonio Carlos Alves Soares 

Santa Hermínia 

Vila Matilde 

Sitio Bom Retiro 

Roberto Campos da Silva 

Majestic Efigênia das Graças dos Reis 
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Figura 35: Espacialização da coleta de dados junto às Sociedades Amigos de Bairro 
Fonte: PMSJC (2008) 

 

5.5.1 Qual a motivação para adquirir imóveis na região? 

 
Segundo Bonduki (1998), no Brasil, durante o processo de migração da 

população rural para as cidades, um grande contingente se dirigiu preferencialmente 

para regiões de maior dinamismo econômico, o que resultou em um maior 

adensamento na região sudeste.  

Nesse contexto, Souza e Costa (2010) citam que São José dos Campos, nas 

últimas seis décadas, foi local de intensas transformações no que se refere ao seu 

quadro social, espacial e econômico. Nesse período, o município, que até então se 

caracterizava pela prestação de serviços para saúde, destinados ao tratamento de 

doenças pulmonares, apresentou um intenso processo de industrialização associado 

ao crescimento populacional expressivo e à rápida expansão de sua área urbana. 

Conforme dados da PMSJC (2010), referentes ao censo demográfico do ano 

2000, o conjunto de bairros onde a região de estudo está inserida apresenta uma 

população estimada em 62692 habitantes. Nesse sentido, foi questionada aos 

presidentes das SAB’s a origem da maioria dos moradores e o resultado apontou 
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que 83% dos entrevistados eram oriundos de outros Estados e 17% do próprio 

município.  

Esse resultado corrobora com Souza e Costa (2010), pois segundo os autores a 

consolidação do município de São José dos Campos como polo industrial atraiu 

várias pessoas de outras regiões do país em busca de melhores condições de vida.  

Nas entrevistas com os presidentes das SAB’s, referentes aos loteamentos 

clandestinos e aos motivos que levaram a escolha do local para moradia, dentre 

outros motivos, 100% responderam que o valor acessível teve maior peso na 

decisão.  

Esse fato foi demonstrado pelos entrevistados dos loteamentos denominados 

Chácara Boa Esperança, Santa Lúcia, Santa Hermínia, Sítio Bom Retiro e Majestic, 

onde os terrenos com 250m2 estão atualmente avaliados entre R$12.000,00 e 

R$30.000,00. Já nos loteamentos legalizados, como o Parque Novo Horizonte e 

Castanheiras, o valor varia de R$40.000,00 a R$70.000,00. Assim, para o 

trabalhador de baixa renda só resta a aquisição de imóveis de menor valor, que 

estão localizados em áreas clandestinas. 

Conforme Bonduki e Rolnik (1982), o loteamento ilegal, não submetido aos 

rigores da Lei, se torna atrativo ao trabalhador de baixa renda por causa da 

depreciação em seu preço final, contribuindo, assim, para o surgimento de 

loteamentos clandestinos. Ribeiro (1997) acrescenta que, na lógica do mercado 

fundiário, a localização é decisiva para a fixação dos preços. 

Somando-se a isso, os trabalhos de campo nessas comunidades mostraram que 

os moradores têm acesso à água encanada, energia elétrica e transporte coletivo. 

Esses fatores são catalisadores da ocupação urbana nessas áreas, pois de acordo 

com Villaça (1999), ainda que desprovidas de infraestrutura, as vias de acesso têm 

um papel fundamental na estruturação do espaço intraurbano.  

 

5.5.2 Os moradores são atendidos em suas reivindicações junto ao poder público? 

 
De acordo com Gouvêa (2003), já nos anos de 1980 o subterfúgio de se levar 

infraestrutura pontualmente para além dos vazios urbanos, intercalados por 

assentamentos ilegais e a cidade legal, era a prática utilizada pelos especuladores 

para se obter a valorização dessas áreas ao longo do tempo. 
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Essa prática foi constatada neste estudo, pois se observa uma ampla malha de 

vias de acesso em meio a vazios urbanos e loteamentos legalizados e clandestinos. 

Segundo informação verbal de Roberto Campos da Silva4, presidente da SAB do 

loteamento clandestino Santa Hermínia e Sítio Bom Retiro, é o caso do loteamento 

Jardim Paineiras II, conforme Figura 36, com uma área de 86.449,71m², cuja gleba 

pertencia ao engenheiro Riugi Kojima5 e foi liberada pelo poder público, no ano 

2009, para obras com toda infraestrutura.  

Esse empreendimento é limítrofe ao loteamento Santa Hermínia, que, apesar de 

estar estabelecido há mais de 10 anos, ainda não foi atendido em nenhum projeto 

vindo do poder público no sentido de viabilizar infraestrutura básica para a 

comunidade. Essa situação se reproduz em outras áreas da região em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 36: Residencial Jardim Paineiras II 
 

O PDDI (2006), em seu Capítulo 1, Dos Princípios e Dos Objetivos Gerais, Art. 

3º, estabelece que os agentes públicos, privados e sociais, responsáveis pelas 

                                                 
4 Entrevista gravada em áudio com Roberto Campos da Silva (Presidente da SAB’s do loteamento Santa Hermínia e Sítio Bom 
Retiro, e morador a mais de 10 anos). 
5 Riugi Kojima - Engenheiro civil, 57 anos, foi vice-prefeito no segundo mandato de Emanuel Fernandes e reelegeu-se para o 
cargo em outubro pelo PSB. Entre 97 e 2000, foi secretário de Obras e Habitação. No segundo mandato de Emanuel 
Fernandes, ocupou a Secretaria de Planejamento e a Chefia de Gabinete. Nascido em Araçatuba (SP), é empresário do setor 
de construção civil. Sócio-fundador e ex-presidente da Aconvap (Associação das Construtoras do Vale) em 1982. Indicado 
para o Desenvolvimento Econômico Jornal Valeparaibano, 2004. 
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políticas e normas explicitadas nesta Lei Complementar, devem observar e aplicar 

os seguintes princípios: 

I – direito de todos ao acesso à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, 

saúde, educação, assistência social, lazer, trabalho e renda, bem como a espaços 

públicos, equipamentos, infra-estrutura urbana e serviços urbanos, transporte, ao 

patrimônio ambiental e cultural da cidade. 

Nesse sentido, os Presidentes das SAB’s foram questionados em relação ao 

nível de satisfação (insatisfeito, satisfeito, muito satisfeito) quanto aos serviços 

públicos (água, energia elétrica, saúde, educação, segurança, limpeza): 100% dos 

presidentes das SAB’s dos loteamentos clandestinos se dizem insatisfeitos com os 

serviços de saúde, educação, segurança e limpeza, contrariamente aos presidentes 

das SAB’s dos bairros legalizados, que se dizem satisfeitos em relação aos serviços 

públicos. 

O resultado dessas ações no espaço urbano tende a gerar o congestionamento 

principalmente nos serviços de saúde e educação, pois a população que não tem 

esses serviços disponíveis em seus bairros tende a se dirigir aos locais que 

oferecem os serviços. Um exemplo é o bairro Parque Novo Horizonte, que é 

legalmente constituído e o mais populoso da região. Esse bairro funciona como um 

polo dinamizador na distribuição de equipamentos e serviços da região e 

adjacências. Durante visitas a campo observou-se que o bairro é atendido pelos 

serviços públicos básicos, que não são suficientes para atender a demanda da 

população local.   

Apesar de se declarar satisfeito quanto aos serviços públicos de água, energia, 

saúde, educação, segurança, limpeza entre outros, o senhor Jamilton Emídio 

Pereira, presidente da SAB do Parque Novo Horizonte, relata, durante entrevista, a 

necessidade de mais creches em seu bairro.  

A ineficiência por parte de alguns serviços pode estar relacionada ao fato de que 

a indisponibilidade desses serviços nos bairros adjacentes, incluindo os 

clandestinos, faz com que os moradores se dirijam, à procura de atendimento de 

suas necessidades, ao bairro Parque Novo Horizonte. 

Ao reboque das reivindicações por melhorias, por parte dos presidentes das 

SAB’s dos loteamentos clandestinos Majestic, Santa Lúcia, Santa Maria, Boa 

Esperança, Santa Hermínia, Vila Matilde e Sítio Bom Retiro, o que se observou 
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durante visita a campo foram vias estreitas desprovidas de asfalto, e em alguns 

locais esgoto a céu aberto.  

Embora atendidos pelo transporte coletivo, verifica-se a precariedade desse 

transporte, pois em muitos locais o trânsito é problemático em razão do 

estreitamento que mantém as características de vias rurais. Em muitos casos, a 

largura da via permite o trânsito somente de um veículo.  

Quanto ao mecanismo de reivindicação utilizado pelos atores, 67% dos 

entrevistados responderam que recorrem diretamente aos vereadores Alexandre da 

Farmácia e Walter Hayashi. O vereador Alexandre da Farmácia é responsável pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 105046, que garantiu aos bairros ainda não 

regularizados o direito de receberem obras de abastecimento de água e implantação 

de iluminação pública.   

Nessa aprovação, a Lei nº 10504 se sobrepôs ao estabelecido no PDDI 2006, 

pois o favorecimento a um determinado loteamento clandestino com a aplicação 

dessa Lei implica no reconhecimento do interesse público e social por parte dos 

órgãos competentes, o que vai de encontro ao já descrito no PDDI (2006), no 

Capítulo II, Do Macrozoneamento Territorial, Parágrafo único, que estabelece: 

 

[...] os parcelamentos clandestinos ou assentamentos informais com 
características urbanas, localizados em zona rural do Município, poderão 
ser transformados em bolsões urbanos para fins de regularização fundiária 
e urbanística, através de legislação específica, desde que justificado o 
interesse público e social junto aos órgãos competentes (PPDI, 2006, p.3).   

 

A partir da regularização fundiária e urbanística, o PDDI (2006) prevê no Capítulo 

V, Do Saneamento Ambiental, Artigo 58, item 8, a promoção da expansão da rede 

de abastecimento de água e rede de esgoto em consonância com o programa de 

regularização dos loteamentos clandestinos. 

Diversos estudos acerca da produção do espaço demonstram que o padrão 

tende a se reproduzir ao longo tempo nas diversas regiões do País. O processo de 

                                                 
6
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a Companhia de Saneamento Básico-SABESP para executar as 

obras da rede de abastecimento de água nos loteamentos clandestinos. Art. 2º O custeio das despesas das obras de que trata 
esta Lei será realizado pela Prefeitura, SABESP e pelos moradores beneficiados pelas melhorias, conforme orçamento definido 
pelo Executivo Municipal. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 10 de janeiro de 2002. 
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periferização7 e conjuntamente o surgimento de loteamentos clandestinos no 

município de São José dos Campos podem encontrar respaldo para sua explicação 

na análise de Bonduki (1998), em relação ao processo de urbanização no estado de 

São Paulo, ocorrido em período anterior à década de 1970.  

Para o autor, “a omissão do combate aos loteamentos clandestinos viabilizava a 

criação, com reduzido investimento privado, de vastíssimo estoque de lotes 

populares, em que as casas poderiam ser edificadas sem nenhuma restrição legal.” 

(BONDUKI, 1998, p.289). 

Esse raciocínio pode ser confirmado na atuação da Prefeitura de São Paulo, 

quando promulgou a legislação de parcelamento do solo (Lei 2611/1923, 

consolidada no Código de Obras de 1934) pautada nos preceitos urbanísticos 

defendidos pelos técnicos, e que “nunca foi obedecida pelos loteadores, que abriam 

ruas não-oficiais, clandestinas ou particulares. Como as ruas não eram oficiais, o 

poder público estava impedido de ali” viabilizar benfeitorias urbanas. Sendo assim o 

poder público justificava a exclusão dos recursos públicos para as áreas ocupadas 

pela população de baixa renda. Esses recursos eram então destinados a 

“investimentos no centro e locais nobres, sobretudo na estrutura viária.” (BONDUKI, 

1998, p.289-290).   

Ainda de acordo com o autor, “com a expansão da periferia garantia-se dois 

objetivos há décadas buscados pela elite: desadensar e segregar.” (BONDUKI, 

1996, p.288). A segregação apontada por Bonduki implica em deixar como única 

alternativa à população de baixa renda as glebas afastadas do centro, desprovidas 

de infraestrututra e muitas vezes impróprias a assentamentos urbanos. 

O resultado da interpretação visual da imagem orbital QuickBird-2, no ano 2008, 

e das visitas a campo na área de estudo, mostrou ser significante a presença desse 

tipo de ocupação.  É, portanto, relevante apresentar os registros fotográficos do 

trabalho de campo, que mostram as condições precárias de habitação às quais são 

submetidos os moradores atualmente nos loteamentos clandestinos na região de 

estudo, conforme ilustrado na Figura 37. 

 

 

                                                 
7
Periferização é um processo imposto pela lógica classista centro–periferia, responsável pela segmentação da metrópole, em 

que o movimento de expansão vem atrelado a valorização do centro em direção à periferia, expulsando a população de mais 
baixa renda para cada vez mais longe, dificultando ainda mais o acesso a metrópole (LEITÃO, 2010, p.1).   
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Figura 37: Residências em área de risco de desmoronamento nos loteamentos clandestinos (a) 
Santa Hermínia e (b) Boa Esperança 
 

Durante visitas a campo observou-se, na área de estudo, moradias 

construídas por pessoas de baixo poder aquisitivo e construção de residências em 

área de preservação ambiental (APP), possivelmente por empresas ou pessoas que 

atuam no ramo imobiliário, conforme ilustra a Figura 38. 
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Figura 38:  (a) Casa em área de várzea no Córrego do Bairrinho no loteamento Santa Hermínia 
(b) Aterro de APP do Córrego do Bairrinho no loteamento clandestino Vila Matilde (c) Nascente 
de água aterrada e canalizada em área de APP do Córrego do Bairrinho no loteamento 
clandestino Vila Matilde 
 

 

5.5.3 Qual o nível de conhecimento e participação dos presidentes das SAB’s nas 

questões pertinentes à Lei de Zoneamento do Município? 

 
 

Em relação a essa questão foi considerada a obrigatoriedade da realização de 

audiência pública e sua divulgação pelo menos por dois órgãos da imprensa local, 

na elaboração ou alteração de legislação reguladora do uso e ocupação do solo, 

conforme estabelece a Lei Orgânico do município de São José dos Campos, em seu 

Artigo 16, item V. 

As respostas dos presidentes das SAB’s, quando questionados sobre o 

conhecimento da Lei de Zoneamento do município e qual a sua utilidade, mostraram 

que 50% dos entrevistados conhecem e sabem a utilidade dessa Lei, e 50% a 

(a) (b) 

(c) 

Córrego do Bairrinho 



                                                                                                                                           95                          

desconhecem. O resultado do nível de participação na discussão da Lei de 

Zoneamento, aprovada em 2010, mostrou que somente 33% participaram das 

discussões.  

Os resultados indicam que as SAB’s, como importantes mediadoras das 

reivindicações das comunidades de bairro junto ao poder público, não foram 

incluídas, em sua maioria, nas discussões pertinentes à Lei de Zoneamento no ano 

2010.  

Esse fato encontra rebatimento na afirmação de Novaes (2007, p.4). Segundo o 

autor, os presidentes das SAB’s “se articulam segundo objetivos, interesses e 

problemas próprios de cada bairro e dos perfis de seus integrantes”, com 

“possibilidade de práticas políticas marcadas por ações clientelistas.”  

Esse argumento é reforçado quando 67% dos entrevistados responderam que 

recorrem a vereadores para expor suas reivindicações, e pelo fato de alguns 

presidentes de SAB’s possuírem cargos de comissão no poder público local.   

Infere-se que os presidentes das SAB’s que não participaram das audiências 

públicas, e os que desconhecem a Lei de Zoneamento, limitem - se a fazer suas 

reivindicações exclusivamente ao vereador atuante na região de estudo. 

 

5.5.4 Como atua o segmento imobiliário no mercado de terras no município de São 
José dos Campos? 

 
 

Os resultados mostraram que os loteamentos que a princípio surgiram na forma 

de chácaras de recreio, de acordo com Oliveira e Costa (2001), continuam sendo 

parcelados em porções de terrenos menores, o que concorre para o aumento do 

adensamento da mancha urbana e, consequentemente, o aumento da 

impermeabilização do solo na sub-bacia do Córrego Pararangaba.  Apesar da 

ausência de infraestrutura, constatou-se que novas moradias continuam sendo 

edificadas, conforme ilustra a Figura 39. 
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Figura 39: Moradia em construção no loteamento clandestino Santa Hermínia 

 

Observou-se, ainda, que os lotes nas áreas clandestinas são negociados na 

forma do chamado ‘contrato de gaveta’, e que muitos lotes já pertenceram a vários 

outros donos. Esse fato leva à reflexão que, apesar da ilegalidade, essas glebas 

continuam impulsionando o mercado ilegal de terras na sub-bacia do Córrego 

Pararangaba, o que corrobora a afirmação de Gottdiener, (1993) acerca do valor da 

terra como produto a ser explorado por qualquer um.   

Segundo o relato da presidente da SAB do bairro Majestic, Efigênia das Graças 

dos Reis8, a gleba da fazenda que deu origem ao bairro clandestino continua sendo 

negociada informalmente pelos filhos do proprietário, o falecido ‘Senhor Afrânio’, a 

exemplo da recente venda de treze alqueires pelo ‘Sr. Paulo’, um dos filhos do 

antigo proprietário da fazenda.  

Esse resultado pode encontrar respaldo na reflexão de Schörner (2000), 

referente ao valor subjetivo nos herdeiros sobre a propriedade. É importante 

salientar, aqui, as respostas dos presidentes das SAB’s do loteamento Boa 

Esperança e Santa Hermínia, quando argüidos sobre a venda dos lotes. 

No loteamento Boa Esperança, a responsável pela venda dos lotes foi a 

imobiliária Vila Rica, e no loteamento Santa Hermínia o responsável foi o senhor 

                                                 
8 Efigênia das Graças dos Reis foi presidente da SAB do Bairro Majestic durante 15 anos. 
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Celestino. Essa informação é coerente com os resultados de Gouveia (2003), pois 

os atores são citados pelo autor como integrantes do mercado informal de terras na 

região leste de São José dos Campos. 

Para dar respaldo à discussão quanto à atuação do segmento imobiliário no 

processo de produção social do espaço, foi aplicado um questionário a quinze 

pessoas ligadas ao setor de comércio de imóveis (imobiliárias) nas regiões 

geográficas central e leste do município de São José dos Campos.  

Tratava-se de corretores e proprietários de empresas com atuação no mercado 

entre 10 meses e 35 anos. Questionados sobre a faixa de poder aquisitivo da 

maioria dos clientes atendidos em seu estabelecimento, 100% dos entrevistados 

responderam que a maioria dos atendimentos se refere a clientes que possuem 

nível de poder aquisitivo médio.   

Em relação à participação dos financiamentos nas operações de compra e venda 

de imóveis segue resultado na Tabela 7. 

 
 

Tabela 7: Porcentagem de operações realizadas via financiamento 

Nº de Entrevistados (%) de participação dos financiamentos  

6 30 

2 50 

1 75 

1 80 

1 85 

3 90 

1 95 

 

Os resultados indicam que o segmento imobiliário, representado pelos 

entrevistados conforme descrito acima, não está voltado a atender a população de 

baixo poder aquisitivo.  

Esse argumento é reforçado na fala de um dos sócios da Associação dos 

Construtores do Vale do Paraíba (ACONVAP), registrada em Ata da Reunião 
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Plenária da ACONVAP em 17/02/2006, que demonstra o temor do setor em relação 

aos programas de habitacionais voltados a atender a população de baixa renda.  

O engenheiro João Dantas falou que o pacote habitacional lançado pelo governo 

federal beneficiaria principalmente quem comprasse materiais de construção para 

construir o próprio imóvel. A redução média de preço do material de construção para 

o consumidor final seria de 10%, e para quem quisesse comprar um imóvel de uma 

construtora a diminuição de custo seria de apenas 1,2%.  

O IPI de treze itens da cesta de materiais de construção seria zerado, e 5% seria 

a alíquota de IPI para outros vinte e oito produtos. O engenheiro ressaltou que a 

preocupação maior da direção da Câmara Brasileira da Construção (CIBIC) é que 

esses materiais seriam destinados a construções irregulares, aumentando o 

processo de favelização no País.  

Nessa discussão, o associado justificou o seu questionamento num suposto 

aumento das favelas provocado pelo pacote habitacional lançado pelo governo 

federal, ao mesmo tempo em que convocou todos os empresários na defesa de 

seus interesses, ressaltando a importância da participação dos associados, uma vez 

que a Caixa Econômica Federal (CEF) disponibilizaria, para utilização na região, 

mais de R$ 300.000.000,00 em recursos. Disse ainda que os recursos seriam 

facilmente conseguidos na CEF pela pessoa física, mas o empresário, pessoa 

jurídica, enfrentaria uma enorme burocracia. 

Ainda no sentido de mostrar o desinteresse do setor por programas habitacionais 

destinados à população de baixa renda, há o registro da Ata da reunião Plenária da 

ACONVAP, de 13/05/2005, quando a Secretária de Habitação da Prefeitura de São 

José dos Campos questionou que das vinte e uma empresas interessadas em 

construir casas populares, somente duas eram do município.  

Longe dos preceitos de cumprimento da função social da propriedade urbana 

estabelecidos no Estatuto da Cidade, a ação imobiliária interfere, conforme 

Gottdiener (1993), na produção do espaço, como forma de acumulação de capital. 

Para Singer (1982), o mercado imobiliário é essencialmente especulativo e tende 

a fixar seus preços a partir do valor ao qual a demanda estiver disposta a pagar. A 

afirmação do autor teve ressonância neste trabalho quando perguntado, aos atores, 

quais fatores que levaram ao aumento significativo dos preços dos imóveis, apesar 

do aumento da oferta de imóveis no município. 
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Para 7% dos entrevistados o aumento do preço dos imóveis está relacionado ao 

aumento da renda do trabalhador; 7% atribuíram o aumento à fixação do preço do 

metro quadrado por grandes empresas, vindas das capitais; e os demais 

entrevistados, 86%, responderam que o aumento está relacionado ao aumento da 

demanda por imóveis. 

Em relação ao conhecimento e participação desses atores nas discussões da Lei 

de Zoneamento, aprovada em 2010, 100% dos entrevistados informaram que 

conhecem e sabem a utilidade da Lei; 33% responderam que participaram das 

discussões; e 67% não participaram. 

Para dar suporte ao entendimento da percepção desses atores quanto à Lei de 

Zoneamento e o seu ramo de negócio foi perguntado: ‘A lei de zoneamento interfere 

na dinâmica do mercado imobiliário?’   

Os resultados indicaram que 100% dos entrevistados têm a percepção de que a 

Lei de Zoneamento interfere nas ações do segmento imobiliário, o que encontra 

respaldo na afirmação de Costa (2007). Esses instrumentos são limitadores da ação 

dos atores no espaço urbano. 

A preocupação dos atores quanto aos fatores limitantes pode ser verificada na 

fala de um sócio da ACONVAP9, convocando a participação dos empresários do 

segmento imobiliário nas audiências públicas do PDDI 2006, quando estavam sendo 

discutidos temas pertinentes ao seu ramo de negócio. Este relato mostra dentre 

outras preocupações do engenheiro Mauro Talavasso a que se relaciona ao 

aumento da porcentagem reservada a áreas verdes nos loteamentos. Segundo este 

associado, o aumento tende a gerar impacto no equilíbrio econômico-financeiro dos 

empreendimentos.  

A análise desta discussão, no qual o poder público propõe o aumento de 10% 

para 15% de área verde, como dispositivo de controle da impermeabilização e o 

conteúdo do texto atual na lei de zoneamento aprovada em 2010 mostra que, o 

                                                 
9 O Engº Mauro Talavasso falou sobre os temas que estão sendo discutidos nas audiências públicas para o Plano Diretor do 
Município e ressaltou a importância da participação dos empresários neste momento. Mencionou que a Aconvap preocupa-se 
com o encaminhamento de algumas questões como a extinção da zona de expansão urbana com a finalidade de integração às 
zonas urbanas, finalizando o macrozoneamento nos diversos tipos de zona urbana e rural. Ressaltou que é necessário o 
estudo de como será enquadrada a tributação dessas áreas, por exemplo, como ficará o IPTU. Com relação à macrodrenagem 
urbana, informou que estão sendo criados dispositivos de controle à impermeabilização como, por exemplo, o aumento das 
áreas verdes dos loteamentos, passando de 10% para 15%. Uma vez que o loteador já faz toda a infraestrutura e doa esse 
trabalho para a municipalidade e também para as concessionárias de serviços públicos, esse aumento vai se refletir no 
equilíbrio econômico-financeiro desses empreendimentos. Outros temas ainda podem ser debatidos, como a outorga onerosa 
do direito de construir, a transferência do direito de construir, o direito de preempção, a concessão de incentivos para 
implantação de habitação de interesse social, as operações urbanas consolidadas e o estudo de impacto de vizinhanças, mas 
para toda esta discussão é preciso a participação de todos os empresários do setor. ( Ata Reunião Plenária da ACONVAP 
15/09/06). 
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poder público abandonou a opção de aumento da porcentagem das áreas verdes 

nos loteamentos proposta nas audiências públicas para PDDI 2006 e optou pela 

reserva de no mínimo de 5% para áreas verdes nos loteamentos, ou seja, adotou 

um valor menor do que o da Lei Complementar nº 165/97 (mínimo de 10%). 

Portanto, essa decisão foi ao encontro dos interesses do associado da 

ACONVAP, que temia o impacto do aumento da porcentagem das áreas verdes no 

equilíbrio econômico-financeiro de seus empreendimentos. 

  

5.5.4 Como atua o poder público na produção do espaço no município de São José 
dos Campos? 

 
De acordo com Gottdiener (1993, p.203), “a análise do ambiente construído exige 

que se entenda o amálgama” entre as “intervenções do Estado na economia” com 

os “incentivos privados”, os quais resultam em “projetos, ações e formas no espaço.” 

O aumento no índice de impermeabilização do solo na região de estudo, 

conforme demonstrado na seção 5.2, está relacionado à ocupação desordenada na 

área, principalmente por loteamentos clandestinos, conseqüências da ausência de 

política públicas habitacionais que atendam a população de baixa renda. 

Embora o discurso por parte do poder público diga o contrário10, o que se verifica 

na prática é que o planejamento urbano do município está inclinado a atender os 

interesses dos empresários do setor imobiliário. 

Para dar respaldo a essa discussão, a seguir apresenta-se o conteúdo de 

algumas atas de reuniões da ACONVAP, uma integrante das redes de crescimento, 

conforme Gottdiener (1993).   

 

Ata Reunião Plenária da ACONVAP 19/08/05 “O Vereador Cristiano Ferreira, 

falou que o plano de governo do atual Prefeito Eduardo Cury segue os 

compromissos assumidos em campanha. Convidou o Engº João Dantas para falar 

aos vereadores na próxima Reunião Plenária da Câmara Municipal, dia 25 de agosto 

às 17h30, sobre as reivindicações da Aconvap.” 

 

 

                                                 
10 A Secretária de Habitação de São José dos Campos, Maria Rita de Cássia Singulano informou que a missão do Prefeito 
Eduardo Cury é construir 4 mil casas e tentar regularizar os condomínios clandestinos. Essa meta objetiva beneficiar a 
população de baixa renda e para isso a Prefeitura conta com a parceria da Aconvap, do Governo Federal, Caixa Econômica e 
dos vereadores. (Ata Reunião Plenária da ACONVAP 22/03/05). 
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Ata Reunião Plenária da ACONVAP 14/10/05 

“Sérgio Antonio Monteiro Porto / Vice Presidente do Serviço Social da Construção 

Civil (Seconci) e associados da Aconvap, falou que a cidade de São José dos 

Campos faz parte da história da construção civil do Estado de São Paulo. Informou 

que o Seconci de São José dos Campos recebeu uma doação da Prefeitura, um 

terreno no fundo do Vale, para a construção de sua sede, área de 1.200 metros 

quadrados e as obras começam em janeiro/2006.” 

 

Ata Reunião Plenária ACONVAP - 18/05/2007 

“Leozi Rodrigues, 1º Coordenador da Associação dos Empresários das Chácaras 

Reunidas (ASSECRE), falou sobre a sugestão que sua associação fez a PMSJC 

(Prefeitura Municipal de São José dos Campos) para a instalação de um Distrito 

Empresarial em nosso município. A ASSECRE sugeriu a PMSJC que adquira uma 

área para a instalação de empresas e a URBAM realize sua urbanização. Sugeriu 

ainda que o empresário que adquira um lote naquela localidade tenha pelo menos 2 

(dois) anos para construir sua empresa. A PMSJC está estudando este projeto e 

alguns lotes já foram visitados. O levantamento de empresários interessados na 

aquisição de lotes de no mínimo 1.000m2 foi efetuado junto aos associados da 

ACONVAP e já encaminhado a ASSECRE.” 

Com efeito, o comportamento do poder público é coerente com a afirmação de 

Gottdiener (1993). Segundo o autor, as redes de crescimento que manipulam o 

espaço se caracterizam por serem coalizões público-privadas combinadas.   

Essa postura de favorecimento ao empresariado por parte do poder público 

também se verifica nas alterações na Lei de Zoneamento na região em estudo. As 

alterações no período analisado ocorreram no sentido de diminuir as áreas que se 

caracterizam como ZEIS, classificando essas mesmas áreas como ZM2, que 

admitem maior adensamento, o que pode acarretar no aumento do volume de águas 

pluviais destinadas a córregos e rios da região de estudo. 

Somando-se a isso, observa-se que os empreendimentos de habitação 

aprovados na região, tendo como exemplo o Paineiras II, na zona de uso e 

ocupação ZM4 a área do terreno corresponde a 143m2, com taxa de ocupação de 

65%, o que mostra a indiferença, por parte do setor de planejamento da PMSJC 

quanto aos níveis de impermeabilização do solo que vêm ocorrendo na região, 

conforme demonstrado neste trabalho.  
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Contrariamente, o que se verifica nas regiões nobres do município é a tendência 

de aprovar loteamentos com terrenos de dimensões maiores, com até 750m2, a 

exemplo do empreendimento Altos da Quinta. Consequentemente, a 

impermeabilização nessas áreas tende a ser menor.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo mostrou as alterações do uso e ocupação do solo urbano, na 

sub-bacia hidrográfica do Córrego Pararangaba, pelas perspectivas espacial, 

temporal e socioambiental. 

A análise sob a ótica espacial mostrou que as tendências da impermeabilização 

do solo e consequentemente a frequência de inundações decorrentes do processo 

de urbanização apontam para índices preocupantes, uma vez que a macrodrenagem  

da região objeto de estudo está localizada em meio à área onde ocorre a 

urbanização, incluindo ocupações por loteamentos clandestinos à montante da sub-

bacia.  

Na perspectiva temporal, o mapeamento das classes de uso e ocupação do solo 

mostrou que houve um crescimento das áreas impermeáveis no período analisado, 

de 1997 a 2008. Esse crescimento vem ocorrendo em razão da intensa ocupação 

desordenada do solo, principalmente pelo estabelecimento de loteamentos 

clandestinos.   

Embora a ausência de dados referentes aos eventos de inundação nos anos 

1997, 1998, 2002 e 2004, constatada nos registros disponibilizados pela divisão de 

Defesa Civil, tenha comprometido uma análise mais apurada da relação entre a 

evolução do número de ocorrências e os índices de impermeabilização ao longo do 

tempo, a abordagem metodológica a partir da análise e interpretação de imagens 

orbitais de alta resolução se mostrou satisfatória na obtenção de respostas quanto 

às modificações no uso e ocupação do solo e tendências futuras, na região de 

estudo.     

A análise focada na perspectiva socioambiental mostra que os incentivos fiscais e 

a doação de terrenos, proporcionados pela administração pública a empresários que 

queiram se instalar na cidade, e a difusão pela imprensa local e regional do 

município como importante polo tecnológico e industrial do país, têm atraído 

empresas e um grande contingente de pessoas à procura de emprego.  

O que se verifica, nesse caso, é que essas ações culminam no aquecimento do 

mercado imobiliário, que no município de São José dos Campos, conforme resultado 

deste trabalho, não está voltado ao atendimento da população de baixa renda.  

Nesse sentido, a supervalorização do solo urbano e a ausência de políticas 

públicas habitacionais voltadas a atender a população de baixa renda são os fatores 
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indutores da ocupação clandestina na região leste do município, e das 

conseqüências socioambientais e comprometimento dos recursos hídricos.   

Quanto à postura do poder público (Prefeitura), longe de cumprir as diretrizes 

estabelecidas no PDDI (2006) no tocante ao controle da urbanização, requerido na 

sub-bacia hidrográfica do Córrego Pararangaba, efetuou inúmeras alterações na Lei 

de Zoneamento que não se concretizaram no sentido de ordenar a ocupação urbana 

nessa região. 

Observa-se que o agente público do poder legislativo (vereador) utiliza-se da 

expectativa do morador em relação à legalização do loteamento clandestino como 

moeda de troca por apoio político. Esse agente atua como mediador entre o morador 

e o poder executivo no envio de infraestrutura a ‘conta gotas’ ao longo do tempo, a 

exemplo da Lei nº 10504. Posteriormente, em momento oportuno, o poder executivo 

viabiliza a legalização, passando ao status de benfeitor daquela comunidade. 

A atenuação dos impactos ambientais, advindos desse processo, passa pelo 

reconhecimento da função social dessas áreas por parte do poder público e, 

consequentemente, a incorporação desses assentamentos à cidade legal. 

Neste contexto, sugere-se que a política de planejamento urbano do município 

deva ser concebida dentro da realidade local, portanto se devem descartar modelos 

prontos e trabalhar na perspectiva da heterogeneidade de intervenções, a partir de 

princípios que englobem a dinâmica da cidade real em seu contexto social - 

econômico, cultural, ambiental estrutural e os elementos estruturantes do espaço. 

A implementação de uma política habitacional que possibilite o acesso 

democrático à cidade deve ser associada a uma política de planejamento urbano 

abrangente e, para tanto, faz-se necessário trabalhar com a cidade real e não só 

com a cidade “legal”. 

A análise da ação dos atores mostra que o planejamento urbano do município 

vêm sendo discutido somente com determinados setores da sociedade civil. A 

gestão democrática da cidade requer a efetiva participação nas discussões da ampla 

maioria dos atores envolvidos nas questões urbanas conforme previsto no Artigo 90, 

parágrafo 2 do PDDI (2006). Diferente do recomendado por esta diretriz do PDDI 

(2006), o que se verificou neste trabalho é o empenho do Poder Público, em discutir 

o planejamento do município com os atores ligados ao segmento imobiliário.  Assim, 

é necessária a criação de câmaras setoriais, como fórum de debates, com legítima 

representação dos diversos segmentos sociais. 
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O estudo abre novas perspectivas, que necessita de análises mais aprofundadas 

nas unidades geotécnicas existentes na área de estudo como, por exemplo, aqueles 

realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Universidade de São 

Paulo (USP) em diversas cidades, avaliando os tipos de solos desta bacia 

hidrográfica, quanto aos índices de infiltração, com base em sua constituição com 

predomínio de areia, silte ou argila. É uma informação importante adicional que pode 

ser útil na definição de áreas críticas quanto à infiltração.  
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Apêndice A - Questionário aplicado aos presidentes das SAB’s 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA 

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

ENTREVISTA  

Entrevistador: Paulo Roberto Belisário – RG 18.596.168-X SSP/SP Aluno do 

Programa de Pós – Graduação (Stricto Sensu) Mestrado em Planejamento Urbano e 

Regional – UNIVAP. 

Objeto de Pesquisa: Crescimento urbano, impactos da impermeabilização do solo e 

implicações socioambientais: estudo da sub-bacia hidrográfica do Córrego 

Pararangaba – São José dos Campos - SP. 

1. Você concorda que suas respostas possam fazer parte do relatório final da minha 

pesquisa? 

(   ) Sim  (  ) Não 

2. 

Nome:______________________________________________________________ 

3. Qual a sua escolaridade? 

(    ) Fundamental incompleto (   ) Fundamental (   ) Médio (    ) Superior (    ) Pós-

Graduado 

4. Faixa etária: (   ) 18 a 30 (   ) 30 a 50 (   ) Mais de 50 

5. Estado Civil: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Outros 

6. Endereço: 

___________________________________________________________________ 

7. Qual a sua 

profissão?__________________________________________________________ 

8. Qual a empresa que trabalha? 

___________________________________________________________________ 

9. Qual o seu cargo / função? 

___________________________________________________________________ 

10. Condição do imóvel: (   ) Próprio   (   ) Alugado   (   ) Outros 

11. Tempo que reside no imóvel (em anos): (   ) Até 5   (   ) de 5 a 10  (   ) mais de 10 

12. Residência anterior era em São José dos Campos? (   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, qual bairro?___________________________________________________ 

Se não, qual a Cidade / Estado?_________________________________________ 
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13. Porque  mudou do último imóvel? 

___________________________________________________________________ 

14. Qual motivo da opção pelo local? Numa escala de 1 a 5. 

 (   ) paisagem   (  ) qualidade de vida  (   ) propaganda de imobiliária (   ) valor 

acessível  

15. Qual é o valor do solo na região? 

___________________________________________________________________ 

16. A maioria dos moradores é originária de onde? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. A maioria das pessoas trabalha em quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18. Quem era o dono dos lotes? Quem vendeu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19. Existem fazendas que foram loteadas recentemente na região? Conhece o 

dono? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20. Qual a importância do rio Pararangaba ou outro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21. Ocorre inundações na região? 

(   ) Sim    (   ) Não 

22.Gostaria de residir em outro bairro em são José dos Campos? (   ) sim  (   ) Não  

Se sim, qual bairro?__________________Por quê?_______________________ 

23. Qual o seu nível de satisfação quanto aos serviços públicos, como água, 

energia, saúde, educação, segurança, limpeza, etc.? (   ) Insatisfeito (   ) Satisfeito (   

) Muito Satisfeito 

24. Qual a maior necessidade do seu bairro? 

(   ) Posto Saúde (   ) Escola (   ) Creche (   ) Segurança (   ) Transporte (   ) Outros. 

Qual a finalidade da SAB. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

25. Quando precisam reivindicar alguma coisa, recorrem a quem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26. Qual vereador mais atuante na região? Ele possui imóvel na região? 

___________________________________________________________________ 

27. Acompanha / participa das decisões da Prefeitura Municipal e / ou Câmara dos 

Vereadores de São José dos Campos? (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, participa através de: (   ) Vereadores     (   ) Sociedade amigos do bairro 

                                        (   )  Própria Prefeitura / Câmara  (   ) Outros 

28. Conhece o que é e para que serve a Lei de zoneamento do município? (   ) Sim  

(    ) Não 

Se sim, participou da discussão da Lei aprovada em 2010? (   ) Sim  (   ) Não 

29. Você concorda que os cidadãos de maior poder aquisitivo interferem na vida da 

cidade por meio dos poderes executivo e legislativo? (   ) Sim (   ) Não    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José dos Campos, ______de__________________de 20____. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Entrevistado – Nome e RG 
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Apêndice B - Questionário aplicado aos empresários do segmento imobiliário 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA 

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

ENTREVISTA  

Entrevistador: Paulo Roberto Belisário – RG 18.596.168-X SSP/SP Aluno do 

Programa de Pós – Graduação (Stricto Sensu) Mestrado em Planejamento Urbano e 

Regional – UNIVAP. 

Objeto de Pesquisa: Crescimento urbano, impactos da impermeabilização do solo e 

implicações socioambientais: estudo da sub-bacia hidrográfica do Córrego 

Pararangaba – São José dos Campos - SP. 

1. Você concorda que suas respostas possam fazer parte do relatório final da minha 

pesquisa? (   ) Sim  (  ) Não 

2.Nome:_____________________________________________________________ 

3. Qual a sua escolaridade? 

(    ) Fundamental incompleto (   ) Fundamental (   ) Médio (    ) Superior (    ) Pós-

Graduado 

4. Faixa etária: (   ) 18 a 30 (   ) 30 a 50 (   ) Mais de 50 

5. Estado Civil: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Outros 

6. Endereço: 

___________________________________________________________________ 

7. Qual a empresa que trabalha? 

___________________________________________________________________ 

8. Qual o seu cargo / função? 

___________________________________________________________________ 

9. Há quanto tempo atua no município de São José dos Campos?______________ 

10. Conhece bem a cidade? (    ) Sim   (   ) Não 

11. Quanto ao poder aquisitivo, a maioria dos clientes atendidos na sua imobiliária é 

de: (   ) Baixo  (   ) Médio  (   ) Alto 

12 - Quais as regiões mais e menos valorizadas no município? 

Mais valorizados: (   ) Norte  (   ) Sul   (   ) Leste  (   ) Oeste   

Menos valorizados:  (   ) Norte  (   ) Sul   (   ) Leste  (   ) Oeste   
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13 – Em porcentagem, qual a efetiva participação dos financiamentos nas operações 

de compra e venda de imóveis? 

_________________________________________________________________________________ 

14 - A partir de 2007 os preços de imóveis sofreram um aumento significativo. A 

quais fatores são atribuídos o aumento de preço, já que a oferta de imóveis (casas e 

terrenos) também aumentou satisfatoriamente. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

15. Acompanha / participa das decisões da Prefeitura Municipal e / ou Câmara dos 

Vereadores de São José dos Campos quanto aos assuntos pertinentes ao seu ramo 

de negócio? (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, participa através de: (   ) Vereadores     (   ) Sociedade amigos do bairro 

                                         (   )  Própria Prefeitura / Câmara  (   ) Outros 

16. Conhece o que é e para que serve a Lei de Zoneamento do município? (   ) Sim  

(    ) Não 

Se sim, participou da discussão da Lei aprovada em 2010? (   ) Sim  (   ) Não 

17. Quando precisa reivindicar algo relacionado ao seu negócio junto ao poder 

público, recorre a quem?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18. A Lei de Zoneamento interfere na dinâmica do mercado imobiliário?  

(   ) Sim  (   ) Não  

19. Você concorda que os cidadãos de maior poder aquisitivo interferem na vida da 

cidade através dos poderes executivo e legislativo? (   ) Sim (   ) Não    

 

São José dos Campos, ______de__________________de 20____ 

 

___________________________________________________________________ 

Entrevistado – Nome e RG 
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Anexos A - Dados pluviométricos 
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Anexo B: Descrição das zonas de uso e ocupação do solo urbano 
 
TEXTO EXPLICATIVO SOBRE ZONAS DE USO E CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS SEGUNDO A LEI 
COMPLEMENTAR 165/97.  
ZONAS DE USOS:  
ART. 75 - AS MACROZONAS URBANA E DE EXPANSÃO URBANA I E II ESTABELECIDAS NA LEI DO PLANO 
DIRETOR, FICAM SUBDIVIDIDAS NAS SEGUINTES ZONAS DE USO, DELIMITADAS NO ANEXO 21 (MAPA NO 01) 
QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA LEI:  
I - ZR - ZONA RESIDENCIAL: CONSTITUI-SE POR ÁREAS DOTADAS DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADAS A 
OCUPAÇÃO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR;  
II - ZR2 - ZONA RESIDENCIAL DOIS : CONSTITUI-SE POR ÁREAS DOTADAS DE INFRA-ESTRUTURA, 
DESTINADAS A OCUPAÇÃO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, ADMITINDO-SE O USO 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM BAIXO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO;  
III - ZCHR - ZONA DE CHÁCARAS DE RECREIO : CONSTITUI-SE DE ÁREAS DE TOPOGRAFIA ACIDENTADA, DE 
SOLO FRÁGIL E VULNERÁVEIS A OCUPAÇÃO URBANA INTENSIVA POR RAZÕES AMBIENTAIS, NAS QUAIS SE 
VISA ADENSAMENTO ADEQUADO ÀS SUAS CONDIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS, SENDO APROPRIADA AO USO 
RESIDENCIAL DE CHÁCARAS DE RECREIO, ADMITIDO O USO COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL E A 
AGROINDÚSTRIA;  
IV - ZM1 - ZONA MISTA UM: CONSTITUI-SE DE ÁREAS COM LIMITADA CAPACIDADE DE INFRAESTRUTURA, 
PODENDO APRESENTAR TENDÊNCIAS A SATURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO LOCAL, NAS QUAIS É 
NECESSÁRIO O CONTROLE DE ADENSAMENTO;  
V - ZM2 - ZONA MISTA DOIS: CONSTITUI-SE DE ÁREAS DOTADAS DE INFRA-ESTRUTURA, COM TENDÊNCIA À 
INTENSIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO NA QUAL SE PERMITE MAIOR ADENSAMENTO, PARA MELHOR E MAIOR 
OTIMIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE E OCUPAÇÃO DOS TERRENOS OCIOSOS, ADMITINDO-SE O 
USO RESIDENCIAL, O USO COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL, USO SUJEITO A CONTROLE E USO 
INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL;  
VI - ZM3 - ZONA MISTA TRÊS: CONSTITUI-SE DE ÁREAS DOTADAS DE INFRA-ESTRUTURA, COM TENDÊNCIA A 
INTENSIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO NA QUAL SE PERMITE MAIOR ADENSAMENTO, PARA MELHOR E MAIOR 
OTIMIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE E OCUPAÇÃO DOS TERRENOS OCIOSOS, ADMITINDO-SE O 
USO RESIDENCIAL, O USO COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL, O USO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL 
E USO INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL;  
VII - ZM4 - ZONA MISTA QUATRO: CONSTITUI-SE DE ÁREAS DOTADAS DE SATISFATÓRIA INFRAESTRUTURA 
INSTALADA, COM TENDÊNCIA A BAIXA INTENSIDADE DE APROVEITAMENTO DOS TERRENOS, NA QUAL SE 
PERMITE ÍNDICE CONSTRUTIVO DE MÉDIA DENSIDADE, ADMITINDO-SE O USO RESIDENCIAL, O USO 
COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL, O USO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL E USO INDUSTRIAL 
COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL;  
VIII - ZC - ZONA CENTRAL : CONSTITUI-SE DE ÁREA DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DA ZONA CENTRAL DA 
CIDADE, NA QUAL DEVE-SE ESTIMULAR AS ATIVIDADES RESIDENCIAIS, DE COMÉRCIO, DE SERVIÇOS E USO 
INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL ;  
IX - ZEPA1 - ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL UM : CONSTITUI-SE DE ÁREA CONSTITUÍDA POR 
TERRENOS DE TOPOGRAFIA ACIDENTADA, MEDIANAMENTE EROSIVOS EM DECORRÊNCIA DO RELEVO E 
DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO SOLO, CUJA ATUAL FORMA DE OCUPAÇÃO URBANÍSTICA DE 
CHÁCARAS DE RECREIO DEVE SER MANTIDA;  
X - ZEPA2 - ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOIS: CONSTITUI-SE DE ÁREAS COMPREENDIDAS 
POR TERRENOS INSERIDOS EM APA IV, INSTITUÍDAS PELO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO, QUE EM DECORRÊNCIA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, DESTINAM-SE A OCUPAÇÃO 
URBANA DE BAIXA DENSIDADE, DESDE QUE ASSOCIADA A UM SISTEMA DE DRENAGEM ADEQUADO, BEM 
COMO A UM SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS;  
XI - ZEPA3 - ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TRÊS : CONSTITUI-SE DE ÁREAS, FORMADAS POR 
TERRENOS CORRESPONDENTES A PLANÍCIE ALUVIAL DOS RIOS OU POR GRANDE CONCENTRAÇÃO DE 
NASCENTES, DEVENDO SER PRESERVADA COMO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICO, 
DESTINANDOSE A ATIVIDADES AGRÍCOLA, PECUÁRIA E DE LAZER, COM BAIXA TAXA DE OCUPAÇÃO E ALTA 
RESTRIÇÃO QUANTO A IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO;  
XII - ZUPI - ZONA DE USO PREDOMINANTEMENTE INDUSTRIAL : CONSTITUI-SE DE ÁREASDESTINADAS A 
LOCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIAS CUJOS PROCESSOS, SUBMETIDOS A MÉTODOS ADEQUADOS DECONTROLE 
E TRATAMENTO DE EFLUENTES, AINDA CONTENHAM FATORES NOCIVOS, EM RELAÇÃO AS DEMAIS 
ATIVIDADES URBANAS;  
XIII - ZETI - ZONA ESPECIAL DE TRANSIÇÃO INDUSTRIAL : CONSTITUI-SE DE ÁREAS DESTINADAS  
A GARANTIR A PROTEÇÃO DAS ÁREAS CIRCUNVIZINHAS AS ZUPI’S CONTRA POSSÍVEIS EFEITOS RESIDUAIS 
E ACIDENTES, PROVENIENTES DE ATIVIDADES DE RISCO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO, TAIS COMO AS 
INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS, QUÍMICAS, ATERRO SANITÁRIO, ATERRO INDUSTRIAL,  
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ADMITINDO-SE O USO COMPATÍVEL COM O USO RESIDENCIAL (UCR), USO SUJEITO A CONTROLE (USC) E 
INDUSTRIAL;  
XIV - ZEA - ZONA ESPECIAL AEROPORTUÁRIA : CONSTITUI-SE DE ÁREA DESTINADA A IMPEDIR A  
INSTALAÇÃO DE USOS INCOMPATÍVEIS COM A CURVA DE RUÍDO DO AEROPORTO, OBEDECIDAS AS 
RESTRIÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 68 À 73, DA PORTARIA N° 1.141/GM 5, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1987, 
DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA;  
XV - ZVU - ZONA DE VAZIO URBANO - CONSTITUI-SE DE ÁREAS COMPREENDIDAS POR GLEBAS DE MÉDIO E 
GRANDE PORTE, NÃO OCUPADAS, CONSTITUINDO VAZIOS NO PERÍMETRO URBANO, NECESSITANDO DE 
PLANEJAMENTO ESPECÍFICO PARA SUA OCUPAÇÃO;  
OBS. : CONSULTAR DECRETO 9469/98 DE 08 DE MAIO DE 1998.  
XVI - ZEPH - ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, PAISAGÍSTICO E CULTURAL 
DO MUNICÍPIO: CONSTITUI-SE DE ÁREAS A SEREM PRESERVADAS POR RAZÕES HISTÓRICAS, 
PAISAGÍSTICAS OU CULTURAIS;  
XVII - ZEIS - ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL: CONSTITUI-SE DE ÁREAS DESTINADAS 
PRIMORDIALMENTE PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE 
BAIXA RENDA, ENQUADRANDO-SE NESTA CATEGORIA AS ÁREAS OCUPADAS POR SUB-
HABITAÇÕES/FAVELAS, LOTEAMENTOS CLANDESTINOS ONDE HAJA INTERESSE SOCIAL EM PROMOVER A 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA E GLEBAS OCIOSAS NO PERÍMETRO URBANO;  
XVIII - ZESFX - ZONA ESPECIAL DO NÚCLEO URBANO DE SÃO FRANCISCO XAVIER: CONSTITUI-SE DE ÁREA 
DESTINADA A FOMENTAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E A PROTEÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
PAISAGÍSTICO E CULTURAL.  
XIX – ZEPA 4 – ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUATRO – CONSTITUI-SE DE ÁREAS 
COMPREENDIDAS POR TERRENOS INSERIDOS EM APA IV, INSTITUÍDA PELO PLANO DIRETOR DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, QUE EM DECORRÊNCIA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, PERMITE O 
USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E ATIVIDADES DE LAZER, COM BAIXA TAXA DE OCUPAÇÃO E ALTA 
RESTRIÇÃO QUANTO À IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO, DEVENDO SER ASSOCIADO A UM SISTEMA DE 
DRENAGEM ADEQUADO, BEM COMO A UM SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, 
DEVENDO RESPEITAR AS DIRETRIZES CONSTANTES DA CARTA GEOTÉCNICA ELABORADA PELO INSTITUTO 
DE PESQUISAS TENCOLÓGICAS - I.P.T. DO ANO DE 1996, COM RELAÇÃO À UNIDADE GEOTÉCNICA PLANÍCIE 
ALUVIONAR.  
XX - ZR3 - ZONA RESIDENCIAL TRÊS, CONSTITUI-SE POR ÁREAS DOTADAS DE INFRAESTRUTURA,  
ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUATRO – CONSTITUI-SE DE ÁREAS COMPREENDIDAS POR 
TERRENOS INSERIDOS EM APA IV, INSTITUÍDA PELO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, 
QUE EM DECORRÊNCIA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, PERMITE O USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E 
ATIVIDADES DE LAZER, COM BAIXA TAXA DE OCUPAÇÃO E ALTA RESTRIÇÃO QUANTO À 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO, DEVENDO SER ASSOCIADO A UM SISTEMA DE DRENAGEM ADEQUADO, 
BEM COMO A UM  
SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, DEVENDO RESPEITAR AS DIRETRIZES 
CONSTANTES DA CARTA GEOTÉCNICA ELABORADA PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TENCOLÓGICAS - 
I.P.T. DO ANO DE 1996, COM RELAÇÃO À UNIDADE GEOTÉCNICA PLANÍCIE ALUVIONAR.  
XX - ZR3 - ZONA RESIDENCIAL TRÊS, CONSTITUI-SE POR ÁREAS DOTADAS DE INFRAESTRUTURA,  
DESTINADAS A OCUPAÇÃO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL, ADMITINDO-SE RESIDÊNCIAS 
UNIFAMILIARES E RESIDÊNCIAS GEMINADAS. (ALTERAÇÃO INCLUIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 176/98 DE 
26 DE OUTUBRO DE 1998).  
XXI - ZM5 –ZONA MISTA CINCO, CONSTITUI-SE DE ÁREAS COM LIMITADA CAPACIDADE DE INFRA-
ESTRUTURA, PODENDO APRESENTAR TENDÊNCIAS A SATURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO LOCAL, NAS QUAIS 
É NECESSÁRIO O CONTROLE DE ADENSAMENTO, MEDIANTE TAXA DE OCUPAÇÃO E DO COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO ADEQUADOS, BEM COMO A LIMITAÇÃO DO GABARITO DE ALTURA MÁXIMA PERMITIDA. 
(ALTERAÇÃO INCLUIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 206/00 DE 26 DE MAIO DE 2000).  
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Anexo C - Registros de inundações fornecido pela Defesa Civil – PMSJC. 
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Anexo D – Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


