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Análise do uso e ocupação do solo em um trecho da zona norte do município de 
São José dos Campos – SP. 

 
RESUMO 

 
Até a metade da década de 1980, a cidade de São José dos Campos já havia 

ocupado quase todas as áreas que não sofriam alagamentos, as consideradas terras altas. 
Sem ter para onde ir, a população marginalizada, inicia na mesma década, a ocupação 
das áreas alagáveis causando alterações na fisionomia vegetal através do uso 
desordenado do solo. Neste contexto, o presente trabalho pretende avaliar, através de 
mapeamento e abordagem crítica do processo de ocupação, a evolução do uso e 
ocupação do solo na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul no município de São José 
dos Campos, em um trecho da zona norte e identificar as vulnerabilidades 
socioambientais, através da aplicação de um questionário. A metodologia que norteou 
este trabalho está definida de acordo com os objetivos propostos e o mesmo terá início 
com o levantamento de dados de sensoriamento remoto e cartográficos para comparação 
entre quatro épocas distintas: 1982, 1997, 2007 e 2010, geração de base cartográfica 
digital, interpretação das fotografias aéreas, geração do mapa de uso e cobertura vegetal 
e pesquisa de campo. Os resultados demonstraram que a área sofre um intenso processo 
de urbanização e extensas áreas de pastagens, que atendem as atividades agropecuárias. 
Aliado a isto está à falta de políticas de preservação para as áreas de reflorestamento e 
matas ciliares. Levando em consideração as mudanças na configuração do espaço, 
constatou-se que os bairros analisados, antes considerados áreas rurais, não estão mais 
isolados de outras instancias da sociedade, e desta forma, sofre as influências dos 
processos administrativos e políticos das gestões públicas e econômicas em todos os 
níveis e a Prefeitura Municipal, através do uso de ferramentas de controle de ocupação, 
tem conseguido fazer com que os assentamentos sigam uma ordem espacial e as que não 
se encontram dentro destes parâmetros, estão sendo acompanhadas, visando uma 
solução para este problema. 
 
Palavras-chave: Adensamento urbano; qualidade ambiental; sensoriamento remoto. 
 
 
 



Analysis of the use and occupation of land on a stretch of the 
northern municipality of Sao Jose dos Campos - SP 

 
ABSTRACT 

 
Until the mid-1980s, the city of Sao Jose dos Campos had occupied almost all the 

areas that suffered no flooding, considered the highlands. With now here to go, the 
marginalized, starts in the same decade, the occupation of floodplains causing changes 
in vegetation type through the use of messy soil. Within this context, this study aims to 
evaluate, through mapping and critical approach to the settlement process, the evolution 
of the use and occupation of land in the watershed of the Rio Paraiba do Sul in São José 
dos Campos, in a stretch zone north and to identify the social and environmental 
vulnerabilities, through a questionnaire. The methodology that will guide this work is 
set in accordance with the proposed objectives and the same will begin with a survey of 
remote sensing data and cartographic data to compare four different times: 1982, 1997, 
2007 and 2010, generation of digital cartographic base, interpretation aerial 
photographs, map generation and use of cover crops and field research. The results 
showed that the area suffers from an intense process of urbanization and extensive 
grazing areas, which serve the agricultural activities. Added to this is the lack of 
preservation policies for the areas of reforestation and riparian forests. Taking into 
consideration the changes in configuration space, it was found that the districts 
analyzed, once considered rural areas, are no longer isolated from other instances of 
society, and thus suffers the influence of administrative and political efforts of public 
and economic at all levels and the Municipality, through the use of control tools of 
occupation, has managed to make the settlements follow a spatial order and which are 
not within these parameters are being followed, seeking a solution to this problem. 
 
Key-words: Urban density; environmental quality; remote sensing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As lógicas da ocupação humana sobre o planeta e as consequências geradas com 

este processo vêm sendo pauta de inúmeras discussões globais. Segundo Souza et al., 

(2007) “o domínio das racionalidades econômica e tecnológica, potencializadas pelo 

sistema capitalista globalizado, tem acelerado os desequilíbrios, as injustiças, as 

diferenças e ameaçado a continuidade da vida no planeta”. Sobre esta questão, Milton 

Santos (1994) afirma que a história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura 

progressiva, entre o homem e o entorno. O autor afirma que:  

 

[...] esse processo se acelera, quando, praticamente ao mesmo tempo, 
o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do 
planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A 
natureza artificializada marca uma grande mudança na história do 
meio ambiente (SANTOS, 1994, p. 17).  

 

Atualmente, encontramos registros de ecossistemas ameaçados, reflexo da 

atividade exploratória dos recursos renováveis e não renováveis, que evoluíram por 

milhares de anos e permitiram o estabelecimento da vida na terra. Nossa civilização 

industrial causou danos, talvez irreparáveis, e esse impacto acelerado cresce em nível 

exponencial. Esta mesma sociedade causadora deste impacto deverá reagir a estes fatos, 

mesmo reconhecendo a existência de forças que impeçam mudanças (HARTMANN, 

2008). 

Segundo Souza et al., (2007),  

 

[...] o capitalismo considera a natureza como seu subsistema, tem no 
mercado a solução para todos os problemas sociais e cresce pela 
reprodução do capital, baseada no processo de produção e consumo 
ilimitados (SOUZA et al., 2007, p. 36).  

 

Portanto, a biosfera é o subsistema da nossa economia global e por isso 

enfrentamos um dilema: a economia foi desenvolvida para se expandir a um ritmo 

crescente, ao passo que a biosfera não cresce. Desta forma, com o crescimento 

econômico, desenvolve-se a exploração deste recurso finito e se os limites e tempo de 

regeneração não forem respeitados, estaremos abrindo mão de possuir este bem gerador 

de matéria prima. 

Além deste dilema, enfrentamos ainda, consequências negativas produzidas pelo 

processo de desenvolvimento capitalista, como:  
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[...] perda da qualidade de vida, desintegração social, degradação 
ambiental e crise, que toda comunidade tem que suportar. Muitas 
vezes as formas desordenadas de ocupação do solo, o provimento de 
áreas verdes e de lazer, o gerenciamento de áreas de risco, o 
tratamento dos esgotos e a destinação final do lixo coletado, deixam 
de ser tratados com a prioridade que merecem. Esses efeitos colaterais 
do desenvolvimento são intrínsecos à própria essência do capitalismo 
(GOTTDIENER, 1997, p. 18). 

 

Os registros de degradação ambiental, oriundos de atividades antrópicas, 

acentuaram-se a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. As cidades 

passaram a concentrar equipamentos e instrumentos de produção industrial, atraindo um 

grande contingente populacional, na ânsia de melhores condições de vida nesses 

espaços. Neste contexto, as cidades foram crescendo e exercendo a função econômica 

de organizar os espaços, não em função do crescimento populacional, mas para atender 

as expectativas do capital (ARAUJO, 2007).  

No Brasil, não foi diferente, ocorreu de forma acelerada através do modelo de 

industrialização que privilegiou os espaços que ofereciam melhores condições em 

termos de infraestrutura para o capital se reproduzir. À medida que o capitalismo e o 

processo de urbanização avançam nas cidades, a acumulação de capital propicia a 

expulsão da população de baixa renda do centro urbano para as áreas periféricas, uma 

vez que estas não possuem recursos para sustentar a modernização impostas pelo 

mercado. Sendo expulsas dos espaços urbanos, resta-lhes apenas uma alternativa: 

escolher o caminho da ocupação irregular, geralmente em áreas de risco, encostas de 

morros e/ou margens de rios para garantir um lugar para moradia (ARAÚJO, 2007). 

Na cidade de São José dos Campos, este processo não foi diferente. A 

urbanização, iniciada no século XVI, fortificou-se como resultado de um processo 

maior que se instalou no Brasil, no início do século XX, a partir do fenômeno da 

industrialização. Tanto a industrialização quanto a urbanização brasileira, contribuíram 

para um processo de organização social que, por um lado, colaborou para consolidar as 

características de sociedade moderna e, por outro lado, agravou os processos de 

desigualdade e segregação social de grandes proporções. 

O modo de vida urbano foi construído a partir de fortes movimentos migratórios, 

internos e externos, êxodo rural, assalariamento, que acarretaram uma ocupação 

desordenada do solo, provocando o aumento da pobreza e a degradação dos recursos 

naturais, visto que, a cidade não se preparou para absorver tal população.  
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Até a metade da década de 1980, o crescimento urbano da cidade de São José dos 

Campos já havia ocupado quase todas as áreas que não sofriam alagamentos, as 

consideradas terras altas. Sem ter para onde ir, a população marginalizada, inicia na 

mesma década, a ocupação das áreas alagáveis, uma ocupação desordenada, sem 

qualquer infraestrutura, com problemas de esgotamento sanitário, coleta de lixo, 

drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, habitação, etc. 

Em função deste processo de ocupação, que aconteceu sem um planejamento 

prévio, trazendo consigo a degradação dos recursos naturais, na década de 1980, a bacia 

hidrográfica do Paraíba do Sul começou a ser ocupada, havendo uma considerável 

redução da vegetação natural, por conta da extração de matéria-prima para a construção 

civil e pela ocupação da população. 

A ocupação desses espaços funcionava como uma alternativa da população, já que 

o poder público não cumpriu de forma abrangente seu papel de proporcionar 

infraestrutura urbana necessária para que a população pudesse viver com o mínimo de 

dignidade, com um padrão de qualidade de vida que vai muito além de um nível 

particular mais elevado, pois significa uma infraestrutura social pública capaz de atuar 

em benefício do bem comum e em equilíbrio com o meio ambiente, com boas condições 

de habitação, saúde, educação, cultura, alimentação, lazer, etc., para assim, manter o 

meio adequado à reprodução e desenvolvimento da sociedade, respeitando a capacidade 

de reposição dos recursos naturais. 

A Lei Federal nº 9.433/97, adota a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, tendo o limite da mesma, como 

perímetro de área a ser planejada. A atual realidade da ocupação do rio Paraíba do Sul, 

no perímetro urbano de São José dos Campos, apresenta-se totalmente contraditória a 

referida lei, uma vez que, por falta de suporte dos órgãos responsáveis pelo 

planejamento adequado do território. A população utiliza o rio como deposito de lixo e 

esgoto, escavam poços que não obedecem às normas técnicas, gerando como 

consequência a poluição e contaminação dos recursos hídricos da área, situação que traz 

reflexos diretos na saúde. Desta forma, o que antes podia servir para a sobrevivência, 

como fonte de economia, através da pesca, transporte, lazer, entre outras atividades; 

com o passar do tempo, teve seu uso totalmente inutilizado. Então, podemos perceber 

que o desenvolvimento urbano e o crescimento desordenado da população, têm causado 

inúmeros impactos negativos sobre os recursos naturais, principalmente os recursos 
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hídricos, particularmente no que cerne à qualidade das águas e a forma como estão 

sendo gerenciadas (ARAUJO, 2007; OLIVEIRA, 1999; PAPALI; ARÊDES, 2008). 

Discussões levantadas em busca de soluções são necessárias, não somente com 

intuito de apontar o modelo capitalista como o causador de uma possível crise 

ambiental, ao contrário, trata-se de demonstrar suas próprias vitórias, porém impondo 

na atualidade, uma necessidade de adaptação e transformação social mais importante 

ainda. O que precisamos na atualidade é de uma “modernização reflexiva” que segundo 

Giddens, Beck e Lash (1997): 

 
[...] compreende as noções de que as escolhas humanas e 
institucionais não estão estruturalmente determinadas pelas forças 
mestres do capitalismo, da industrialização, etc. e mais ainda, de que 
as soluções para os problemas da modernidade residem na 
modernização progressiva das sociedades. Assim, “modernização 
reflexiva” não significa menos e sim mais modernidade, uma 
modernidade radicalizada e contra os caminhos e categorias do 
cenário industrial clássico, considerando como suposição básica, a 
libertação progressiva da ação em relação à estrutura” (GIDDENS; 
BECK; LASH, 1997, p. 38). 

 

Portanto, não se trata de abandonarmos nossa vida moderna e regredirmos a um 

passado onde as inovações não existiam. A simples realidade é que a tecnologia 

desenvolvida deve ser incorporada ao nosso conhecimento científico e tecnológico, 

juntamente com uma mudança cultural, de forma a interagir com a ciência para 

gerirmos um planeta sustentável. 
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2 PROBLEMA 

 

Em decorrência da ocupação do território, para atender ao modelo econômico 

hegemônico contemporâneo, os recursos naturais vêm sendo degradados de forma 

acelerada e chegamos, à atualidade, com baixa capacidade de manter o desenvolvimento 

com sustentabilidade, considerando principalmente, a redução da quantidade de água 

disponível para consumo e o aumento da demanda, impulsionada pelo crescimento 

populacional mundial, o que aponta para um momento futuro em que a exaustão dos 

recursos naturais será um agravante para o desenvolvimento do sistema 

socioeconômico. 

Problemáticas relacionadas às questões ambientais e sociais tendem a estar 

presentes em áreas onde não ocorre um planejamento adequado do uso e conservação 

ambiental. Consequentemente, estas áreas se tornaram vulneráveis às atividades 

antrópicas. Práticas predatórias de manejo do solo nas zonas rurais, desmatamento 

desenfreado da vegetação nativa e introdução de reflorestamento com espécies exóticas 

(principalmente Eucalyptussp. e Pinus sp.) têm agravado estes problemas (SANTOS, 

2007). 

As áreas urbanas são as que mais expressam as intervenções humanas no meio 

natural. Ações antrópicas, como supressão de áreas verdes, construção de edificações, 

canalização e retificação de rios, poluição atmosférica, hídrica e dos solos, produção de 

calor pelos centros urbanos, entre outros fatores, expressam efeitos negativos sobre os 

aspectos do ambiente.Em consequência desta mudança ambiental global, eventos 

meteorológicos extremos tendem a se tornar mais frequentes e intensos, provavelmente 

intensificando os danos à infraestrutura urbana, causando inundações, principalmente 

nos leitos dos rios e ao levar ao limite a capacidade de absorção dos solos, provocar 

consequentes deslizamentos de terra (FOLADORI, 2001). 

Inundações decorrem do processo de urbanização sem planejamento em margens 

de rios. Portanto, a principal causa deste evento é a construção de casas, indústrias, vias 

marginais implantadas nas áreas de várzeas e proximidades e é, atualmente, um 

problema recorrente nos períodos chuvosos nos principais centros urbanos. Todos os 

canais de escoamento de um rio possuem essa área de várzea para receber o excedente 

de água, quando ela ultrapassa os limites dos canais. Certas, com as interferências 

antrópicas, as inundações são intensificadas em vista de alterações no solo de uma bacia 
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hidrográfica, como a impermeabilização de áreas que outrora agiam como locais de 

absorção e escape para a vazão do rio (COMPAGNONI et al., 2009). 

Em condições naturais, a vegetação atenua o impacto das chuvas no solo, pois 

amortece este impacto das gotas em sua copa e retêm parte dela nos troncos e folhas. O 

escoamento superficial também é retido por obstáculos naturais, gerando maior 

infiltração e retardando a chegada da água nos cursos rios. Quando a cobertura vegetal é 

suprimida, não há resistência ao escoamento e a água atinge os cursos d’água com 

maior facilidade e rapidez. Isto contribui para o assoreamento dos rios, pois, os 

sedimentos são carreados pela força da água e se depositam no fundo do leito dos rios 

(COMPAGNONI et al., 2009). 

Os deslizamentos de terra, fenómeno geológico que inclui um largo espectro de 

movimentos do solo, em geral são ocasionados por ocupações irregulares estabelecidas 

em áreas de risco como encostas de morros ou ocupações ao longo das margens dos 

rios. Embora a ação da gravidade sobre encostas demasiado inclinadas seja a principal 

causa dos deslizamentos de terra, existem outros fatores em ação como erosão pelos 

rios, encostas de rocha e solo são enfraquecidas por via da saturação com água 

proveniente do grande volume de chuvas, maquinaria, tráfego intenso de veículos 

pesados, explosões e mesmo trovões, que causam vibrações que podem acionar a 

falência de encostas frágeis. O excesso de peso por acumulação de chuva, deposição de 

rochas ou minérios, pilhas de resíduos ou criado por estruturas feitas pelo homem 

podem também acumular tensões sobre encostas frágeis até à sua falência (FOLADORI, 

2001). 

Com o agravamento das mudanças climáticas, resultado da devastação antrópica 

sobre os recursos naturais, não somente catástrofes como enchentes, inundações e 

deslizamentos de terra estão passivos de ocorrer. Vetores de doenças tendem a mudar 

seu grau de importância para as populações locais, na medida em que mudanças na 

precipitação e na temperatura tendem a alterar seus hábitos reprodutivos. Muitos destes 

problemas serão sentidos em diferentes graus pelas populações, em especial pelas 

carentes, sendo elas mais propensas a ocupar planícies aluviais e encostas íngremes, 

quase sempre vivendo em habitações precárias, onde estão mais expostas e vulneráveis 

aos riscos de tempestades e temperaturas extremas (HOGAN, 2007). 

Entendendo-se que a sociedade humana depende, para seu bem estar, da 

consideração não só dos parâmetros éticos e sociais, mas também dos fatores ambientais 

(físicos, químicos e biológicos), coloca-se como tema central deste trabalho a questão 
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do adensamento do espaço urbanizado, levando-se em consideração os atributos 

ambientais diagnosticados e espacializados de forma integrada e em uma escala espacial 

local (1:10.000). Procura-se discutir, o outro lado do problema, o lado da "oferta", ou 

seja, da capacidade que o ambiente tem para acolher os diferentes usos de solo, já que o 

lado da "demanda" da sociedade é bastante conhecido, especialmente no planejamento 

urbano (NUCCI, 1996). 

Constata-se desta forma, a importância do estudo da zona norte do município de 

São José dos Campos, como componente de uma área ocupada por uma bacia 

hidrográfica assim como remanescentes de florestas nativas, e ao mesmo tempo, 

vulnerável aos processos de mudança ambiental em seus diferentes níveis, que podem 

gerar consequências negativas para a integridade dos remanescentes da Mata Atlântica e 

para as populações que ocupam este território. 

Levanta-se, portanto, a questão que este trabalho tentará esclarecer, que é 

averiguar se os assentamentos presentes nas margens da bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul na zona norte de São José dos Campos seguiram as normas estabelecidas 

por leis estaduais e/ou municipais com intuito de assegurar a moradia com segurança e 

como a falta de cumprimento da legislação vigente afeta e continuará a impactar esta 

região e as populações que nela vivem? Qual é/será o conjunto de impactos enfrentados 

por estas populações assentadas de forma irregular e da expansão urbana sobre a 

vulnerabilidade das cidades, das suas populações e da biodiversidade local? São 

algumas perguntas que serão respondidas por este estudo. 

O foco central da pesquisa está em identificar as vulnerabilidades encontradas na 

região, através de levantamentos bibliográficos, pesquisa de campo com aplicação de 

questionário socioambiental e comparações, utilizando imagens de satélite e fotografias 

aéreas, sobre as últimas três décadas, buscando identificar e caracterizar as possíveis 

mudanças no uso e ocupação do solo. Quais estratégias de adaptação e mitigação são 

necessárias para reduzir os impactos observados e esperados. Além disso, o projeto 

buscará identificar as vulnerabilidades sócio-demográficas e as suas consequências para 

uma região com diversidade biológica única, objetivando propor insumos que poderão 

contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento dos 

riscos que as mudanças ambientais vão trazer ou intensificar na região de estudo. 
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3 HIPOTESE 

 

A ocupação espacial cresce em grande escala buscando atender às demandas do 

modelo econômico hegemônico contemporâneo, porém na mesma velocidade e escala 

cresce o esgotamento dos recursos naturais tornando a busca por um padrão de 

desenvolvimento baseado na sustentabilidade um fator quase ilusório, considerando-se 

principalmente o aumento da demanda por água e outros recursos naturais renováveis. 

O ponto crítico será o momento em que o esgotamento dos recursos naturais, 

causado por demandas muito superiores às capacidades de oferta dos sistemas naturais, 

provocará um colapso no sistema econômico e consequentemente, na estrutura 

socioambiental. 

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

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

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

diferente, o ambiente. Estudos relacionados à degradação ambiental em bacias 

hidrográficas são de vital importância para o entendimento de aspectos da relação 

sociedade/natureza, e tal análise constitui-se num instrumento, podendo fornecer 

subsídios para um planejamento que tenha por meta, por exemplo, a melhoria da 

condição socioambiental em espaços urbanos (SANTOS, 2007). 

Supõe-se que a continuidade do uso e ocupação desordenada de terras, a 

consequente poluição dos cursos de água que circundam os assentamentos estudados e a 

destruição dos recursos florestais não poderá se manter nas atuais escalas e intensidades 

por muito tempo, visto que a cada ano que passa a quantidade de recursos naturais 

disponíveis diminui em virtude da falta de respeito ao tempo que é necessário para que 

os mesmos se regenerem. Portanto, o uso indiscriminado dos elementos naturais poderá 

levar a um esgotamento de suas disponibilidades. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar, através de mapeamento, a evolução do uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul no município de São José dos Campos, em um 

trecho da zona norte (ponto de maior adensamento urbano no traçado do rio Paraíba do 

Sul pelo município), utilizando-se da interpretação visual de produtos 

aerofotogramétricos e orbitais, buscando o entendimento da dinâmica das diversas 

classes de ocupação, e de que forma estes assentamentos sofrem consequências 

ambientais por não cumprirem as legislações vigentes. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

• Desenvolver uma abordagem crítica do processo histórico de ocupação do 

território que determinou as condições de pré-exaustão dos recursos naturais, 

discutindo sobre os principais comprometedores da saúde da bacia hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul.  

 

• Com base nas interpretações de fotografias aéreas, identificar os diferentes usos 

do solo que se instalaram na zona norte da cidade de São José dos Campos, assim 

como as alterações fisionômicas da mata ciliar que compõe a área de estudo nos 

anos de 1982, 1997, 2007 e 2010. 

 
• Identificar e descrever a vulnerabilidade (sociodemográfica e ambiental) das 

populações que residem, de forma permanente ou temporária, na área de estudo, 

através da aplicação de questionário, relativa aos impactos e consequências 

enfrentadas, mediante as alterações provocadas pela ocupação desordenada do 

solo. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Área de estudo 
 

O município de São José dos Campos situa-se no vale do Paraíba, região com 

características diversificadas. Nesta região, alguns municípios dependem quase que 

exclusivamente da agropecuária, sendo que outros apresentam, como principal fonte de 

renda, o turismo (Campos do Jordão, Bananal, etc.) A região de Guaratinguetá, 

Pindamonhangaba, dentre outras, apresentam certo equilíbrio entre os setores 

agropecuário e industrial, caso oposto ao de São José dos Campos, onde a economia 

industrializada destaca-se dentre todas as cidades vizinhas (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2011). 

A nordeste do Estado de São Paulo no médio Vale do Rio Paraíba, nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos, além de estar entre as cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo, os dois maiores centros produtivos e de consumo do país, ainda 

fica próxima ao Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira. 

A área de estudo localiza-se em um recorte geográfico preciso: entre o Rio 

Paraíba do Sul e a linha férrea Rio - São Paulo, eixos de comunicaçãoe chaves ao 

processo de constituição das cidades valeparaibanas; e nos extremos, ladeado pela 

extensa várzea do rio Paraíba do Sul e pelo Banhado Joseense. 

 
Figura 1 – Área de estudo: zona norte da cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil (2010). 
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5.2 Metodologia 
   

Com este trabalho pretende-se inicialmente revisar bibliograficamente o processo 

histórico de urbanização da cidade de São José dos Campos, a qualidade ambiental e o 

adensamento urbano, o planejamento ambiental e ecologia da paisagem além da 

paisagem urbana e os indicadores de qualidade ambiental, buscando apresentar por meio 

de uma argumentação, capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos 

nas discussões sobre a crise contemporânea urbana, rural e ambiental que se instalou 

modificando a organização do espaço. 

A metodologia que norteará este trabalho está definida de acordo com os objetivos 

propostos. Alguns dos materiais utilizados ao desenvolvimento da pesquisa estão 

descritos abaixo: 

 

• Cartas topográficas (1:50000 e 1:10000 - folha São José dos Campos – SP LG-31-

H-C-D-VII) que permitiram representar de forma sistemática, a superfície da área 

de estudo, acidentes naturais e artificiais, onde elementos planimétricos (obras) e 

altimétricos (relevo) são geometricamente bem representados; 

 

• Fotografias aéreas preto e branco na escala aproximada de 1:25000 para o ano de 

1982, como base para comparação e fotografias aéreas coloridas na escala 

aproximada de 1:10000 para o mesmo ano. Tais instrumentos permitiram obter 

uma visão total da área de estudo, visando planejar melhor e com maior agilidade 

as propostas de ações; 

 

• Software’s SPRING®/INPE v.4.3 e ARCVIEW®/ESRI v 9.2. 

 

Cada etapa caracteriza-se por uma série de atividades mencionadas a seguir: 

 

5.2.1 Seleção da área de estudo e levantamento bibliográfico 

 

A metodologia aplicada na realização deste trabalho consistiu, primeiramente, na 

definição da área de estudo como sendo um trecho da zona norte do município de São 

José dos Campos - SP. 
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Em seguida realizou-se uma pesquisa prévia com material bibliográfico, 

publicações, relatórios e mapas sobre os seguintes temas: qualidade ambiental e 

adensamento urbano, planejamento ambiental e ecologia da paisagem, paisagem urbana 

e indicadores de qualidade ambiental e processo histórico de formação do município de 

São José dos Campos – SP, séculos XIX, XX e XXI.  

 

5.2.2 Levantamento de dados de sensoriamento remoto e cartográficos 

 

Para possíveis comparações através de dados cartográficos, temáticos e 

sensoriamento remoto, foram selecionadas quatro períodos distintas: 1982, 1997, 2007 e 

2010. 

Através da realização dos mapeamentos, foram levantadas as mudanças na 

configuração do espaço, uso do solo e cobertura vegetal que associados aos dados 

socioambientais, obtidos através de visitas de campo e entrevista com os 

moradores,poderão indicar quais os impactos ambientais e sociais presentes na área de 

estudo1

 

.  

Nos questionamentos realizados durante as visitas de campo, preocupou-se em 

avaliar a percepção do morador local e principalmente as mudanças percebidas por eles 

no local onde residem. Estes questionamentos e respectivamente suas respostas, 

indicaramcomo forma completar a análise dos mapeamentos, quais os impactos 

socioambientaisestão presentes na área de estudo. 

5.2.3 Geração de base cartográfica digital e interpretação das fotografias 

aéreas 

 

Para que fosse possível a interpretação das fotografias, foinecessária a utilização 

de alguns instrumentos como: mesa de luz e papel Tecron®. As informações serão 

transportadas para uma base cartográfica e posteriormente digitalizadas com auxílio 

dosprogramas SPRING® e ARCVIEW®. 

 

 

 
                                            
1 As questões aplicadas durante as visitas de campo, não envolvem perguntas de cunho 
pessoal, que necessitassem a solicitação de avaliação de um CEP (Conselho de Ética em 
Pesquisa). 
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5.2.4 Geração do mapa de uso e cobertura vegetal 

 

Nesta fase, análises comparativas entre as características encontradas na mesma 

região, em diferentes épocas, foram confrontadas com o intuito de identificar os 

processos de degradação ambiental, relacionados à ocupação urbana, reflorestamento e 

os principais interesses envolvidos. 

Para classificar as imagens, para os diferentes anos, foram escolhidas 12 classes, 

de acordo com o proposto por Valério Filho (2003). 

 

CLASSES REPRESENTAÇÃO 
 

Área urbana consolidada com alta taxa de ocupação
 

: 

são áreas com alta densidade de construções. Nestas 

áreas ocorre praticamente a ausência de espaços 

livres, onde quase todo o terreno é ocupado por 

edificações. Foram incluídos nesta classe, bairros 

com sistema viário com ou sem pavimentação. 
 

 

Área urbana consolidada com média taxa de 

ocupação

 

: são áreas residenciais de classe alta, 

parques urbanos e chácaras. Nestes locais ocorre a 

presença de áreas verdes associadas às áreas 

industriais e institucionais. Foram inclusas áreas 

verdes urbanas como parques e praças arborizadas. 
 

 

Área urbana não consolidada com média taxa de 

ocupação

 

: são áreas com densidade média de 

habitações. Nestas áreas ocorre a presença de 

espaços livres que correspondem a lotes ainda não 

ocupados por edificações. Nesta classe os terrenos 

vazios apresentam menor expressão em área 

comparativa aos lotes ocupados.  
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Área em implantação

 

: são áreas de loteamentos com 

ausência de edificações, verificando-se apenas o 

sistema de arruamento e áreas terraplenadas para 

indústrias, instituições e comércio que correspondem 

a áreas de transito de uso. 

 

 
 

Reflorestamento

 

: áreas com formação florestal 

produtora de madeira e/ou outros produtos florestais. 

Geralmente áreas ocupadas por cultura de Pinnussp. 

ouEucaliptus sp. em diferentes estágios de 

crescimento. 

 

 
 

Capoeira

 

: vegetação de porte baixo e fechada, com 

variedade de espécies nativas. Sua forma é 

descontínua e aleatória. 

 

 
 

Mata ciliar

 

: formação vegetal associada aos cursos 

d'água, cuja ocorrência é favorecida pelas condições 

físicas locais, principalmente associadas a maior 

umidade do solo. 
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Pastagem

 

: áreas ocupadas por pastos naturais ou 

antropizados com cobertura dominante de espécies 

de Gramíneas. 

 

 
 

Pasto sujo / Macega

 

: as áreas de pasto sujo em geral 

estão próximas às áreas em que ocorre a presença de 

vegetação arbustiva, pois sofrem influencia das 

mesmas para inicial ocupação por espécies de maior 

porte. Foram englobados nesta classe também os 

pastos não manejados. 

 

 

 

Área institucional

 

: correspondente às áreas ondem 

ocorre construções governamentais ou corporações. 

 

 
 

Solo exposto:

 

solo isento de cobertura vegetal. 
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 5.2.5 Levantamento em campo 

 

 Como parte do procedimento metodológico, alguns moradores foram submetidos 

a um questionamento sobre questões socioambientais da região. Tais perguntas foram 

elaboradas a partir dos mapeamentos das mudanças do uso do solo e aplicadas somente 

nos bairros que ocupavam uma área considerada irregular, perante a Lei Federal no 

4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal.  

 Diante da referida Lei, ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, são 

necessárias faixas de no mínimo 30 metros de largura de Mata Ciliar que deveriam ser 

preservadas e isentas de ocupação urbana. O questionário socioeconômico foi aplicado 

exatamente nas margens ocupadas pela população e que deveriam servir de área 

preservada como mata ciliar. 

 Com base nos mapeamentos e percepção dos diferentes usos do solo, foi possível 

elaborar um questionário contendo questões que priorizaram apenas a percepção 

ambiental do entrevistado, suas relações com a área de estudo, assim como as diferentes 

concepções sobre os problemas de cada bairro e da zona norte e suas alterações físicas. 

 O questionário foi aplicado durante visitas técnicas à área de estudo e serviu como 

instrumento complementar das avaliações técnicas, permitidas através dos 

mapeamentos.  
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6 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

6.1 Qualidade ambiental e adensamento urbano 

 

Existe uma conexão muito íntima entre a situação econômica do Brasil e as recentes 

discussões acerca das questões ambientais. A questão ambiental não se resume apenas à 

preservação de espécies ou à conservação de ecossistemas, ela permeia toda a dinâmica 

social. As áreas urbanas, palco de intensa desigualdade social e ambiental, eram vistas 

como espaços “não naturais” e, muitas vezes, opostas à natureza, fato este, que fez com 

que, por muito tempo, a prática ambientalista de proteção e conservação ocorresse 

somente nas ditas “áreas naturais” (OJIMA, 2003). 

Desta forma, todos os aspectos sociais, entraves e dilemas urbanos pareciam não 

fazer sentido enquanto políticas públicas ambientais. Porém, segundo Ricardo Ojima:  

 

[...] estes são deveres hoje internalizados pela dinâmica urbana e 
potencialmente surgem como ambientes de discussão 
institucionalizados perpassando os limites geopolíticos e permeando 
todo um sistema de relações sociais (OJIMA, 2003, p. 9). 

 

Desde a década de 1970, as propostas de planejamento urbano para a maioria dos 

municípios brasileiros, colocavam o adensamento como resposta às demandas sociais. 

O adensamento proposto significava uma intensificação do uso e da ocupação do solo e 

aparecia vinculado à disponibilidade de infraestrutura e às condições do meio físico. 

Portanto, uma área que possuísse infraestrutura subutilizada e sem impedimentos do 

meio físico, nesta lógica de ocupação, seria considerada passível de adensamento 

(NUCCI, 1996). 

Porém as consequências não tardaram a aparecer. Foi exatamente a partir da 

década de 1970, que surgiram os primeiros sinais de degradação ambiental. Este fato 

ocorreu devido, principalmente, ao modelo de crescimento econômico desencadeado no 

Brasil, na década de 1940, juntamente com a incorporação dos padrões tecnológicos 

multinacionais pela indústria (totalmente inadequados à preservação do meio ambiente) 

e ao adensamento não planejado de uma expressiva área do território nacional. O 

processo de industrialização também ocasionou o início da concentração demográfica 

nas cidades, culminando com a metropolização dos maiores centros urbanos. A falta de 

planejamento no uso e ocupação dos espaços geográficos e de investimentos em 
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equipamentos e serviços para o atendimento das necessidades criadas por essa 

população, certamente, culminou no desequilíbrio do meio ambiente verificado na 

atualidade (BARROS et al., 2004). 

A informação de que o desenvolvimento da indústria, a partir da segunda metade 

do século XVII, e mais acentuadamente nos séculos XVIII e XIX, ocasionou a 

aceleração da urbanização conhecida até essa época, também é relatada por Barros, que 

aponta que:  

 

[...] em 1800, apenas 2,4% da população da Terra habitavam em 
cidades com até 20.000 habitantes. Em 1990, porém, cerca de 50% da 
população mundial já vivia em cidades com 100.000 ou mais 
habitantes. A concentração populacional e a formação de grandes 
cidades marcam de forma profunda esse processo de industrialização 
(BARROS et al., 2004, p. 36).  

 

Nos dias atuais, continuamos a perceber a evolução do crescimento demográfico e 

da urbanização, que são constantes nas principais cidades brasileiras. Segundo Luz 

(2009), a urbanização é um fato irreversível em todo o planeta, visto que, no início do 

século XX, apenas 10% da humanidade viviam em grandes áreas urbanas, e atualmente 

a metade da população mundial (3,5 bilhões de pessoas) vivem nas cidades. 

Portanto, a realidade mundial é que o crescimento demográfico, aliado à 

urbanização, cresce em escala exponencial e as consequências advindas deste processo 

atingem de forma mais acentuada o meio ambiente.  

O Brasil é um país que deve estar mais atento e relativamente mais preocupado 

com este avanço, pois embora o processo de urbanização seja um fenômeno mundial, no 

Brasil ele ocorre de forma mais intensa, semelhantemente aos demais países em 

desenvolvimento. A expansão urbana brasileira tem sido resultado do rápido processo 

de industrialização e do crescimento demográfico, com um incremento forte após a 

década de 1970. Os números do Censo 2000 mostram que 81% da população brasileira 

residem em áreas urbanas e que este processo é irreversível, registrando-se o aumento 

de 5% em relação ao Censo de 1991 (FERREIRA et al., 2005). 

O processo de urbanização no Brasil é um reflexo das mudanças nas relações de 

trabalho, reforçando a teoria de que tais mudanças alteram também o espaço. Segundo 

Milton Santos (1994), no mundo capitalista, a maneira de organização da produção, que 

se convencionou denominar urbano-industrial, veio transformar, significativamente, 

tanto as relações sociais como as espaciais. 
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Atualmente, em escala variável, as cidades brasileiras apresentam problemas 

comuns, agravados, ao longo dos anos, pela falta de planejamento e controle dos 

processos ocorridos no espaço urbano. A falta de cuidados com os recursos naturais, 

somados ao descaso pelas condições de vida de determinados grupos populacionais, são 

os grandes responsáveis pela degradação das cidades, afetando, de alguma maneira, 

todos os extratos sociais, necessitando-se de uma abordagem multidisciplinar para sua 

solução (PEDRON et al., 2005). 

Tratando mais especificamente sobre a região estudada, apesar de possuir a 

segunda menor taxa de fecundidade entre os 26 estados brasileiros mais o Distrito 

Federal, apresentando apenas 2,05 filhos por mulher, o Estado de São Paulo apresentou 

a décima quarta maior taxa de crescimento populacional do país entre os anos de 1991 e 

2000. Isto se deve principalmente por quatro motivos: pelas baixas taxas de mortalidade 

infantil, a elevada esperança de vida ao nascer, a probabilidade de sobrevivência até 60 

anos registradas no estado, que são melhores do que a média nacional e em razão das 

migrações internas do país que ainda apresentam grandes deslocamentos populacionais 

com direção ao estado de São Paulo (LOURENÇO; VOLPE, 2007). 

Segundo Ferreira et al. (2005); Pedron (2005) e Barbosa (2006), as modificações 

ocorridas no meio ambiente apresentam uma causa principal: o uso desordenado pela 

ação antrópica, pois utiliza de forma exploratória e caótica essas áreas para o uso 

econômico e industrial. A maior parte dos problemas ambientais, portanto, estão em boa 

medida, vinculados ao crescimento urbano e econômico, aumentando a dependência e a 

vulnerabilidade destes processos em relação ao uso irresponsável dos recursos naturais, 

sejam eles renováveis ou não. A região do Vale do Paraíba é uma das áreas que se 

enquadra neste contexto, pois sofreu transformações estruturais com o processo de 

modificação tecnológica e industrial. O caráter urbano da cidade de São José dos 

Campos trouxe consigo uma série de problemas socioambientais, resultantes da falta de 

organização do espaço ocupado pela cidade, o qual é caracterizado pela expansão 

desordenada, por vezes, sobre áreas impróprias, que oferecem risco à ocupação humana. 

Fruto do elevado grau de antropização, caracterizado por extensas lavouras, 

urbanização crescente e ocupações irregulares, as comunidades assentadas às margens 

do rio Paraíba do Sul, especificamente no setor leste da cidade, necessitam de um 

planejamento que vise o monitoramento das atividades em andamento e o 

desenvolvimento sustentável das atividades futuras (FERREIRA et al., 2005). 
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Analisando todas as informações apresentadas, em escala mundial e regional, 

sobre o desenvolvimento do processo de industrialização, aliado à evolução do 

crescimento urbano, sobre o meio natural, podemos chegar a seguinte conclusão: uma 

vez que estes dois fatores causam alterações, talvez irreparáveis ao meio ambiente e a 

cada dia que passa, assistimos a um agravamento desta situação, podemos prever que 

estamos prestes a enfrentar uma grande crise ambiental e monetária, pois nossa forma 

de consumo e habitação apontam para um momento futuro em que haverá uma exaustão 

dos recursos naturais e isto será um agravante para o desenvolvimento do sistema 

socioeconômico. 

Esta ideia de crise remete a um período momentâneo, mas que de uma forma ou 

de outra será vencido. Esta perspectiva é conveniente para o modelo atual e menospreza 

o potencial transformador de uma mudança efetiva nas ideologias e paradigmas da 

sociedade contemporânea, que seria talvez o início para uma mudança. Toda esta 

dinâmica do processo de desenvolvimento do mundo moderno está diretamente 

relacionado a uma racionalidade tipicamente ocidental, de modo que o curso do 

desenvolvimento moderno centralizado na economia industrial tem o seu foco no 

desenvolvimento das forças produtivas e, consequentemente, no desenvolvimento da 

técnica e da ciência (OJIMA, 2003). 

Neste sentido, a sociedade atual enfrenta também uma inversão na capacidade de 

suporte do sistema de produção. Ou seja, na modernidade reflexiva, a premissa do 

sistema de produção fica em torno da distribuição dos riscos e não mais sobre a 

distribuição de seus benefícios.  

O termo “modernidade reflexiva” é utilizado e discutido por autores como 

Anthony Giddens, Ulrich Beck e Scott Lash para caracterizar a sociedade pós-moderna 

ou contemporânea. A ideia proposta pelos mesmos carrega em si uma ambiguidade: por 

um lado o senso de fim de uma época e de outro, o de um novo começo. O conceito de 

reflexividade é central para estes autores, que caracterizam a nova fase da modernidade 

como reflexiva e representa, assim, uma possibilidade de reinvenção da modernidade e 

de suas formas industriais e acreditam que, por meio da radicalização da modernidade, 

abrem-se caminhos para uma nova geração e um novo modelo de vida. Como eixo 

central, a discussão gira em torno da oposição à ideia fatalista de que só existe uma 

forma de modernidade: a da sociedade industrial (GIDDENS; BECK; LASH, 1997, p. 

27). 
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O termo, proposto por Giddens, Beck e Lash, e discutido no livro “Modernização 

Reflexiva” visa se debruçar sobre as transformações do mundo atual, o processo de crise 

e as consequências advindas delas. Acentua a ideia de que vivemos em um mundo cada 

vez mais reflexivo, que estimula a crítica ativa e auto confrontação. A modernidade 

reflexiva envolveria um processo de individualização e de destradicionalização em que 

a tradição muda seu status e é constantemente contestada (GIDDENS; BECK; LASH, 

1997). 

Os autores remetem à ideia de que:  

 
[...] o mundo social e natural está totalmente influenciado pelo 
conhecimento humano reflexivo, dando origem a uma ideia de crise 
ecológica, de imprevisibilidade e de risco - noção que cada vez mais 
se torna importante na cultura moderna. Pressupõe que a sensibilidade 
reflexiva se encontra na vida cotidiana e é derivada da sensibilidade 
estética ou hermenêutica. Considera que a modernidade seria marcada 
tanto pela penetração da visão de mundo analítica e científica nas 
grandes massas, como pressupõe, mas é também configurada pela 
difusão da sensibilidade do modernismo estético pelo público leigo. A 
teoria da modernização reflexiva considera que as decisões políticas 
de mais influência sobre as vidas cotidianas não derivam mais da 
esfera ortodoxa da tomada de decisão - o sistema político formal, mas 
adviria das esferas informais, da politização do não político. Essa 
teoria nega, portanto, a suposta paralisia da vontade política 
(GIDDENS, BECK; LASH, 1997, p. 44). 
 

Nas conclusões finais os autores não se limitam apenas a apresentar três ensaios 

independentes a respeito da modernidade. Cada um, responde aos outros dois, neste 

sentido a seção denominada “réplicas e críticas”, apresenta-se como uma clara atitude 

em demonstrar que as diferenças teóricas entre os mesmos, não se sobrepõe a 

possibilidade de realizar um diálogo construtivo e possivelmente aplicável à prática 

sobre o conceito de reflexividade. 

Portanto, a transição do período industrial para o período de risco da modernidade 

ocorre do dinamismo autônomo da modernização, trazendo à tona todos os efeitos 

colaterais latentes que foram produzidos ao longo da expansão progressiva do modelo 

de produção (OJIMA, 2003). 

Segundo Hogan (1999), esta é uma abordagem promissora no sentido de captar as 

relações população/meio ambiente, já que as categorias usuais para a análise 

demográfica nem sempre são capazes de revelar as consequências da deterioração 

ambiental/social. 
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O movimento ambiental aponta para uma das forças sociais definidoras nas 

sociedades do fim do século XX. Tais novos movimentos sociais (como ecologia, 

feminismo, pacifismo, etc.), envolvem, incorporam ou refletem novos padrões 

estruturais nas sociedades modernas (OJIMA, 2003). 

Conforme a incorporação de novas reflexões e análises sobre o modelo de vida 

pós-moderno é incorporado nas sociedades, novos problemas serão descobertos e 

questionados sobre uma possibilidade de solução. No caso do enfoque deste trabalho, 

qual seria a solução para estes problemas? Talvez o planejamento integrado de uso e 

ocupação do solo, com a caracterização de áreas mais propícias para o desenvolvimento 

ordenado das atividades econômicas, respeitando sempre os ecossistemas de uma 

região, não somente amenizariam os impactos antrópicos, mais também preveniriam 

tragédias relacionadas às ocupações de risco. 

Portanto, é preciso repensar as formas de gestão integrada e os processos que 

conduzem a dinâmica no mundo da vida, observando-os como um processo da dinâmica 

do sistema industrial em transformação, pois conforme relata Ojima:  

 
[...] não é mais apenas sobre a questão dos recursos naturais que se 
trata. É necessário repensar os paradigmas da sociedade e rever 
conceitos e utopias. É um novo momento onde a expansão da pobreza 
global e as demandas urgentes por justiça global, estão evidentemente 
vinculadas a dilemas ecológicos. De modo que, visto de uma maneira 
adequada, a crise ecológica coloca estes problemas em primeiro plano. 
O que era, ou parecia ser, externo a vida social humana torna-se o 
resultado dos processos sociais e embora a ecologia pareça dizer 
respeito totalmente à ‘natureza’, no fim, a natureza tem muito pouco a 
ver com isso (OJIMA, 2003, p. 48). 

 

6.2 Planejamento ambiental e ecologia da paisagem 
 

As preocupações econômicas constituem o tema principal da investigação social, 

na sociedade burguesa, sendo que, todas as outras considerações humanas são colocadas 

em segundo plano, como também as existenciais (LEFEBVRE, 1969).  

Desta forma, o planejamento acaba ficando nas mãos das ciências sociais, que, em 

boa parte de suas discussões, têm ignorado que a sociedade humana depende do 

ambiente biofísico para sua sobrevivência. Tradicionalmente, os fatores econômicos 

têm decidido o uso da terra, sem levar em consideração os fatores ecológicos. Na 

realidade, o comportamento humano é regido não só por parâmetros éticos e sociais, 

mas também por fatores ambientais. Em um ambiente urbano, que consome o 
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verdadeiro habitat e 'nicho' do ser humano, obviamente, ele deve, ou deveria ser, o 

ponto central de referência em relação à tomada de qualquer decisão pelas autoridades 

responsáveis, ou no nível da própria cidadania (NUCCI, 1996). 

Por outro lado, não se pode negar que o ambiente urbano também necessita ter sua 

utilização planejada, pois a utilização desordenada conduz a uma queda da qualidade de 

vida. Talvez, uma mudança na visão das escolas e universidades, tendo como foco de 

suas preocupações o entendimento das experiências do dia-a-dia, seja um dos pontos 

iniciais para a amenização das consequências advindas das ocupações antrópicas 

(NUCCI, 1996).  

Estas ocupações antrópicas são responsáveis pelo nascimento de um ambiente 

urbano, que apresenta um conjunto de conflitos e problemas ambientais, os quais podem 

ser entendidos por aplicação dos princípios da sociologia, no caso de conflitos entre os 

indivíduos e pela climatologia, biogeografia e geomorfologia, no caso dos problemas 

ambientais. 

Os conflitos e contradições surgem nos territórios que, segundo Santos (1993), 

podem ser definidos como a base do trabalho, residência, trocas materiais e espirituais e 

da vida sobre a qual estes fatores geram influência. Complementar a citação anterior, 

Santos (2007) classifica o território não apenas como o resultado da superposição de um 

conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de criações humanas, o 

território refere-se a uma área delimitada sob posse de um ser, organização ou 

instituição onde ocorre a integração do solo com a população constituindo uma 

entidade, juntamente com os fatores físicos, ambientais, culturais e econômicos. 

Com a intenção de ajustar estes conflitos estabelecidos no território em que se dão 

as relações sociais, é que surgiram as diferentes formas de planejamento territorial. 

Porém, o impacto do desenvolvimento promovido pelo capitalismo nos recursos 

naturais, trouxe a questão ambiental para o centro das discussões em escala mundial e, 

com isso, a partir do século XX, a ênfase nestas questões passou a ser considerada pelos 

planejadores (CARVALHO, 2008). 

No ano de 1977, o geógrafo Viktor BorisovichSotchava, propôs a teoria do 

Geossistema para tentar entender esta relação. Esta teoria foi formulada no sentido de 

aplicar a Teoria Geral de Sistemas ao estudo da superfície terrestre e suas paisagens 

naturais, sendo elas modificadas ou não pela ação do homem. Segundo Sotchava, um 

geossistema é uma dimensão do espaço terrestre, entre a litosfera e a atmosfera, onde os 
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diversos componentes naturais encontram-se em conexões sistêmicas uns com os 

outros, apresentando uma integridade definida. 

Porém, tanto Sotchava (1977), quanto seu antecessor, Bertrand (1972), que 

apresentava ideias similares, tratavam o geossistema por uma visão naturalista, na qual 

o ser humano era colocado em oposição ao natural. As consequências desta visão 

podem ser observadas na atualidade, quando a natureza parece se revoltar com as 

atitudes humanas e provocar danos à sociedade e sua infraestrutura. A partir desta 

análise, Monteiro (1978) propôs uma adaptação para a definição de geossistema com o 

objetivo de alterar essa situação. Segundo o autor:  

 

[...] o geossistema é um sistema singular, complexo, onde interagem 
elementos humanos, físicos, químicos e biológicos e onde os 
elementos socioeconômicos, não constituem um sistema antagônico e 
oponente, mas sim estão incluídos no funcionamento do próprio 
sistema (MONTEIRO, 1978, p.22).  

 

No entanto, o conceito mais em voga nos estudos de espacialização integrada dos 

componentes do ambiente é o de "paisagem", que segundo Milton Santos pode ser 

definida como uma:  

 
[...] entidade espacial delimitada, segundo um nível de resolução do 
pesquisador, a partir dos objetivos centrais da análise, de qualquer 
modo, sempre resultado de integração dinâmica e, portanto, instável 
dos elementos de suporte, forma e cobertura (físicos, biológicos e 
antrópicos), expressa em partes delimitáveis infinitamente, mas 
individualizadas através das relações entre elas que organizam um 
todo complexo (sistema); verdadeiro conjunto solidário em perpétua 
evolução (SANTOS, 1994, p. 39). 

 

Portanto, quando o foco de estudo tem sua atenção voltada para uma área 

delimitada, onde fatores ambientais estão envolvidos, a definição clara e precisa da 

paisagem, ou seja, as “descontinuidades da paisagem” se torna um instrumento 

imprescindível e a utilização da carta de uso do solo pode ser uma importante 

ferramenta, e às vezes a única, para delimitação destas unidades de paisagem. Com ela 

se torna possível realizar inferências, já que uma boa parte da qualidade ambiental está 

relacionada com o tipo de utilização do solo. Segundo Nucci (2008), a delimitação de 

unidades de paisagem pode ser considerada um ponto de partida para a solução dos 

problemas complexos enfrentados pelo planejamento e pela gestão da paisagem dos dias 

atuais. Além disso, aposta-se no conceito de unidade de paisagem como um instrumento 
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valioso de comunicação por  ser mais facilmente compreendido pela população em 

geral. Como exemplo, podem-se citar estudos sobre Hannover, na Alemanha, que 

constatam que a qualidade dos fatores ambientais (ar, água, solo e biosfera) de uma 

cidade é resultante da estrutura e do uso dessas áreas. Jim (1989), no estudo da 

vegetação urbana, demostrou que o uso de uma área determina suas características 

arbóreas estabelecendo, assim, a relação entre um aspecto físico/espacial e os diferentes 

tipos de ocupação.  

Como demonstram os trabalhos citados acima, a qualidade ambiental está 

relacionada com o tipo de utilização do solo, ou seja, o modo como ele está sendo 

ocupado e usado. Desta forma, podemos encontrar alguns indicadores desta qualidade, 

com base na intensificação do uso do solo nos diferentes assentamentos urbanos. 

Segundo Monteiro (1987), as pressões exercidas pela concentração da população e 

de atividades geradas pela urbanização e industrialização, concorrem para acentuar as 

modificações do meio ambiente, com o comprometimento da qualidade de vida. 

Considera-se que as zonas urbanizadas são lugares que apresentam alterações 

significativas nos recursos naturais como o solo, a água, o ar e os organismos. 

Os autores Sukopp e Werner (1991) listaram as características ecológicas de uma 

cidade. Segundo os mesmos: a produção e o consumo de energia secundária são 

relativamente altos; existe um grande contingente de importação e exportação de 

materiais com enorme quantidade de dejetos; intensidade no processo de verticalização; 

forte contaminação do ar, solo e água; erosão, lixiviação, modificação da cobertura 

vegetal e redução do volume de águas subterrâneas, como consequência do alto índice 

de impermeabilização do solo; deterioração dos recursos hídricos; alteração dos fatores 

climáticos com desenvolvimento de um clima tipicamente urbano, com maiores 

temperaturas e baixa umidade relativa; formação de um espaço heterogêneo e em 

mosaico; desequilíbrio em favor dos organismos consumidores, baixa produtividade 

primária e débil atividade dos organismos detritívoros e mudanças fundamentais nas 

populações vegetais e animais. 

Essas características, que serão discutidas a seguir, interferem nas necessidades 

básicas humanas que não mudam muito ao longo da vida: necessidade de ar de 

qualidade, água potável, quantidade diária suficiente de alimento, habitação, lazer, 

interação sociocultural, etc. Os atributos ar, água, espaço, energia (alimento e calor), 

abrigo e disposição de resíduos, são considerados, por Lefebvre (1969), como "novas 

raridades, em torno das quais se desenvolve uma intensa luta", e, segundo Nucci (2008), 
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são necessidades biológicas do ecossistema urbano que influenciam na qualidade do 

ambiente e podem funcionar como fatores limitantes à urbanização. 

 

6.3 Paisagem urbana e indicadores de qualidade ambiental 

 

6.3.1 Lixo 

 

Uma vez que o processo produtivo de bens de consumo aumente, uma das 

consequências será o acúmulo maior de lixo, que pode ser entendido como todos os 

detritos sólidos e pastosos produzidos por atividades do ser humano. Alguns aspectos 

negativos, provocados pela falta de tomada de providência em relação à destinação final 

do lixo, são: aspecto estético desagradável, maus odores, proliferação de vetores de 

doenças, como insetos e roedores, doenças por contato direto, poluição dos corpos 

d’água, desvalorização de áreas, obstrução de cursos d'água, aumentando as 

possibilidades da ocorrência de inundações e diminuição do espaço útil disponível 

(NUCCI, 1999).  

Além do problema do lixo jogado na rua, existe também o da coleta e destino do 

lixo residencial, industrial e hospitalar. Pesquisas realizadas na cidade de São Paulo 

mostraram que dez por cento (10%) das moscas domésticas eram vetores de agentes 

patogênicos. A cidade de São Paulo apresentava de dez a onze ratos por habitante no 

início dos anos 1980, sendo que uma cidade saneada deveria ter apenas dois ratos por 

habitante (SUZUKI, 2010). 

Nucci (1999) sugere as seguintes medidas para o problema do lixo: redução do 

volume do lixo produzido, maior adoção de produtos biodegradáveis, reciclagem, 

aproveitamento energético do lixo, decomposição em usinas de compostagem, 

produzindo adubo orgânico que será reintegrado nos ciclos biogeoquímicos. 

Estudos de Ecologia Urbana mostraram que muitas cidades apresentam mais 

carbono orgânico por área, do que muitos ecossistemas naturais. O carbono é 

acumulado na biomassa de seres humanos, animais, plantas, materiais de construção, 

papel, resíduos orgânicos. A longa acumulação de carbono orgânico em áreas urbanas 

deve ser considerada como um mecanismo, o qual poderia afetar o ciclo global do 

carbono. O cálculo aproximado de 27.109 toneladas de carbono em áreas urbanas é da 

mesma magnitude da acumulação de carbono em muitos ecossistemas de floresta. O 

decréscimo da incineração do lixo favoreceria o balanço de gás carbônico e poderia 
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compensar o fluxo crescente para a atmosfera deste gás, oriundo da atividade humana. 

Portanto, a criação de usinas de incineração de lixo não resolveria a questão. Mesmo 

porque, além do problema acima levantado, os gases provenientes da incineração do 

lixo são altamente cancerígenos. Não somente as cidades dos países em 

desenvolvimento estão atrasadas na consideração dos problemas ambientais globais, 

mas também as cidades do Primeiro Mundo, que em virtude de interesses econômicos, 

não pretendem abrir mão de seus lucros, apesar de serem as que mais colaboram com o 

aumento de gás carbônico na atmosfera (SUZUKI, 2010). 

 

6.3.2 Erosão, lixiviação, cobertura vegetal e redução do volume do lençol freático. 

 

Processos naturais como erosão, lixiviação e modificação da cobertura vegetal, 

ocorrem de forma natural e independente da ação humana. No entanto, quando o 

homem transforma o ambiente, esses processos são violentamente agravados, sendo 

consequências imediatas do mau uso deste solo (SILVA; FERNANDES; OLIVEIRA, 

2007). 

Os processos erosivos ocorrem naturalmente no meio ambiente, porém, de forma 

lenta e gradual, causando, no decorrer da evolução do globo terrestre, mudanças no 

relevo e na vegetação. Com a intervenção humana, este processo se acelera como 

consequência da ocupação e uso intensivo do solo. A erosão antrópica, também 

identificada como erosão acelerada, remove paulatinamente as camadas superficiais do 

solo, chegando a formar sulcos e ravinas, quando o escoamento da água é torrencial 

(ENDRES et al., 2006). 

As consequências desses fatores são o carreamento de grandes quantidades de 

solo, matéria orgânica e insumos agrícolas para o leito dos cursos d’água no período 

chuvoso, contribuindo significativamente com o aumento da concentração de sólidos e 

nutrientes nas águas dos mananciais (VANZELA; HERNANDEZ; FRANCO, 2010). 

A principal consequência deste impacto é o assoreamento que, além de modificar 

ou deteriorar a qualidade da água, a fauna e a flora, provoca o decréscimo da velocidade 

da água, resultando também na redução da disponibilidade hídrica. Andrade et al. 

(2007), com o objetivo de identificar os fatores determinantes (naturais e antrópicos) da 

qualidade das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Alto Acaraú, concluíram que 

os parâmetros indicadores da qualidade das águas estão relacionados principalmente 

com a solubilidade dos sais (ação natural), com nutrientes e transporte de sedimentos 
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(ação antrópica), sendo o principal fator a geologia da região. Os fatores que 

influenciam o aporte de sedimentos em bacias hidrográficas são relevo, tipos de solo, 

clima e uso e ocupação dos solos. Dentre esses fatores a cobertura do solo tem 

influência decisiva nas perdas de água e solo, podendo influenciar indiretamente na 

disponibilidade e na qualidade da água, se considerados os condicionantes 

anteriormente citados (VANZELA; HERNANDEZ; FRANCO, 2010). 

Entretanto, quando o solo é protegido por cobertura vegetal densa e com sistema 

radicular abundante, o processo erosivo é menos intenso. Cassol (1981) verificou que a 

cobertura vegetal intercepta as gotas de chuva, dissipa a energia cinética da queda e 

evita o seu impacto direto sobre a superfície, o que reduz o grau de desagregação do 

solo. Além disso, a cobertura vegetal reduz a velocidade do escoamento das águas 

superficiais pela formação de barreiras mecânicas, o que diminui o transporte de 

sedimentos (ENDRES et al., 2006). 

Segundo Bertol et al. (1989), a cobertura do solo (viva ou morta), pode promover 

redução nas perdas de solo de até noventa por cento e na velocidade da enxurrada de até 

sessenta e dois por cento. Esses autores concluíram que, uma vez reduzido o efeito do 

impacto direto das gotas de chuva sobre a superfície, o tamanho dos agregados 

transportados pela enxurrada passa a ser em função do método de preparo do solo e/ou 

tipo de equipamento utilizado (ENDRES et al., 2006). 

Outra consequência do mau uso do solo nas cidades são as enchentes. As causas 

de tais eventos estão relacionadas com a impermeabilização, que causa uma diminuição 

da infiltração da água no solo e um aumento do escoamento superficial. Este fator, 

associado à canalização de córregos, faz com que a água das chuvas que caem sobre a 

cidade, flua com maior rapidez para os corpos principais de água, que não conseguem 

dar vazão ao grande volume. A capacidade de vazão do rio é também diminuída pelo 

assoreamento ocasionado pelo constante remanejamento de terras devido ao 

crescimento desenfreado da cidade. (SILVA; FERNANDES; OLIVEIRA, 2007).  

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), retira-se, no processo de 

desassoreamento dos rios Tietê e Pinheiros na cidade de São Paulo, 4.500.000 m3/ano 

(isso equivale a um quarteirão de l00m x l00m com l,25m de altura de sedimento por 

dia) com um gasto de R$100.000.000/ano (cem milhões de reais), sendo que 95% do 

material retirado é proveniente de erosão. A área de várzea é a planície de inundação 

natural do rio, e sua impermeabilização leva a consequências desagradáveis para a 

cidade. As avenidas construídas nos fundos de vale também ficam inundadas com uma 
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chuva forte, pois esse é o comportamento natural do rio, e essas inundações acabam 

atingindo toda a cidade, trazendo congestionamentos, perda de mobília, estragos em 

automóveis, ferimentos e mortes (NUCCI, 1996). 

Um atributo muito importante, porém negligenciado, no desenvolvimento das 

cidades é o da cobertura vegetal. A vegetação, diferentemente da terra, do ar e da água, 

não é uma necessidade óbvia na cena urbana. A cobertura vegetal, ao contrário de 

muitos outros recursos físicos da cidade, é relacionada pela maioria dos cidadãos mais 

como uma função de satisfação psicológica e cultural do que com funções físicas. 

Porém, já na década de 1970, Monteiro (1976) evidenciou que a necessidade que o 

homem tem de vegetação extrapola um valor meramente sentimental ou estético. Para 

Lombardo (1990), a vegetação desempenha importante papel nas áreas urbanizadas no 

que se refere à qualidade ambiental. 

Nucci (1999) citam várias outras funções relacionadas à vegetação nas cidades, 

tais como: estabilização de determinadas superfícies, obstáculos contra o vento, 

proteção da qualidade da água, filtração do ar, equilíbrio do índice de umidade, 

diminuição da poeira em suspensão, redução dos ruídos, interação entre as atividades 

humanas e o meio ambiente, fornecimento de alimentos, proteção das nascentes e 

mananciais, organização e composição de espaços no desenvolvimento das atividades 

humanas, valorização visual e ornamental, segurança nas calçadas, recreação, quebra 

das monotonias das cidades, cores relaxantes, estabelecimento de uma escala 

intermediária entre a humana e a construída, caracterização e sinalização de espaços, 

etc. 

Valério Filho (2006) também apresenta algumas funções que fazem com que a 

vegetação nas cidades se constitua em um poderoso agente de depuração do meio e de 

mitigação das condições adversas do clima, agravadas pela cobertura, revestimento e 

impermeabilização do solo, decorrentes das construções, das obras viárias e de outras 

relacionadas com pavimentação. Dentre as funções citadas pelo autor, estão: a retenção 

de poeira na superfície das folhas, redução da velocidade dos ventos, o retardamento do 

escoamento superficial e a absorção das águas de superfície pelo solo, absorção do calor 

solar nas horas e estações de maior incidência de luz solar (sob agrupamentos arbóreos, 

a temperatura do ar é de 3ºC a 4ºC menor que nas áreas expostas à radiação solar), 

atenuação do ruído das vias públicas, das atividades industriais, etc. 

Problemas de definição de termos, associados à quantificação da cobertura vegetal 

nas cidades, dificultam a proposição de critérios mais exatos que ajudariam na 
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elaboração de leis de defesa da qualidade de vida da população urbana. Lombardo 

(1985) estima que um índice de cobertura vegetal na faixa de 30% seja recomendável 

para proporcionar um adequado balanço térmico em áreas urbanas, sendo que, áreas 

com índice de arborização inferior a 5% são consideradas desertos. Valério Filho (2006) 

sugere que 33% da superfície de centros urbanos sejam destinados à cobertura vegetal 

ou espaços livres de construção. Os pontos citados deixam clara a importância da 

vegetação nas cidades, melhorando além da qualidade ambiental, a qualidade de vida 

dos cidadãos. 

A metodologia vinculada ao Planejamento da Paisagem pode ser utilizada como 

base para se pensar o planejamento urbano, com a finalidade de dar subsídios para a 

melhoria da qualidade ambiental urbana. Segundo Nucci, o planejamento da paisagem 

é: 

 
[...] uma contribuição ecológica e de design para o planejamento do 
espaço, onde se procura uma regulamentação dos usos do solo e dos 
recursos ambientais, salvaguardando a capacidade dos ecossistemas e 
o potencial recreativo da paisagem, retirando-se o máximo proveito do 
que a vegetação pode oferecer para a melhoria da qualidade 
ambiental. (NUCCI, 1996, p. 22) 

 

Dentro da linha metodológica do Planejamento da Paisagem, quando se fala em 

planejar com a natureza, está se falando principalmente da vegetação. É a partir dela que 

muitos problemas serão amenizados ou resolvidos e, portanto, a cobertura vegetal, tanto 

em termo qualitativo como quantitativo e também sua distribuição espacial no ambiente 

urbano, deve ser cuidadosamente considerada na avaliação da qualidade ambiental. Em 

termos de quantidade de superfície urbanizada coberta por vegetação, podem-se citar 

alguns índices que poderão servir de parâmetros para a qualidade do ambiente (NUCCI, 

2010; ANTUNES; FIGUEIRÓ, 2008). 

Valério Filho (2003) e Nucci (1996) estimam que um índice de cobertura vegetal 

na faixa de 30% seja o recomendável para proporcionar um adequado balanço térmico 

em áreas urbanas, sendo que áreas com um índice de arborização inferior a 5% 

determinam características semelhantes às de um deserto. 

Nucci (1996) afirma que mudanças na temperatura do ar, umidade e velocidade 

dos ventos causados por um clima urbano podem basicamente ser correlacionados com 

a densidade de construção, grau de impermeabilização e proporção de áreas verdes. Esta 

afirmação, mais uma vez, remete à importância de se estudar como o solo de uma 
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cidade está sendo utilizado, ou seja, a qualidade ambiental está diretamente associada ao 

uso do solo urbano e, para isso, um dos passos para esse estudo seria uma classificação 

do solo urbano. A classificação do uso do solo, principalmente quanto as características 

dos espaços livres, também definirá as possibilidades de incremento da vegetação nas 

áreas urbanizadas. 

Setores de Planejamento da Alemanha propõem que o solo urbano seja dividido 

em 40% para espaços construídos, 40% para espaços livres de construção e 20% para o 

sistema viário. Este perspectiva de planejamento foi adotada por algumas cidades, 

como, a exemplo, Berlim Ocidental, que apresenta 32% de sua superfície urbana 

construída coberta por vegetação. Infelizmente esta não é uma realidade dos grandes 

centros urbanos brasileiros. Comparando os valores com a zona urbana do município de 

São Paulo, tem-se que 70% são espaços construídos, 27% são espaços pertencentes ao 

sistema viário e somente 3% espaços considerados áreas verdes, segundo 

Sempla/Deplano (2010). Tais valores são tão discrepantes que inviabilizam qualquer 

possibilidade de um maior adensamento das áreas centrais do município de São Paulo 

(NUCCI, 1996). 

 

6.3.3 Deterioração dos recursos hídricos 

 

Para avaliar o possível efeito de qualquer perturbação numa bacia hidrográfica, é 

necessário conhecer, inicialmente, as características do ecossistema em suas condições 

naturais de equilíbrio, a fim de estabelecer comparações entre as condições hidrológicas 

e de qualidade da água no ecossistema natural e os ecossistemas nos quais ocorre ação 

direta do homem (SANTOS, 2007). 

Para análise destes ecossistemas, destacam-se algumas características, como 

clima, geomorfologia, solo, vegetação, deflúvio e evapotranspiração, que contribuirão 

para a quantificação do processo hidrológico da bacia e deverão ser relacionadas 

àquelas concernentes à quantidade, qualidade e dinâmica da água (SANTOS, 2007). 

Dentre as bacias mais impactadas, no tocante à qualidade da água, estão aquelas 

que sofrem processo de ocupação acelerada. Apesar da impermeabilização do solo em 

áreas urbanas não gerar, por si só, poluição, ela é a maior contribuinte das mudanças na 

hidrologia da bacia, responsáveis por grande parte das mudanças físicas que afetam os 

rios urbanos. Neste sentido, o valor de 10% de impermeabilização do solo foi 
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identificado por alguns autores como o limite no qual começa a degradação dos 

ecossistemas hídricos (CHAVES; SANTOS, 2009). 

Contrariamente, bacias com maiores proporções de cobertura vegetal e áreas 

ripárias protegidas, apresentam melhor qualidade de água. Riemann et al., (2004 apud 

CHAVES; SANTOS 2009), estudando as respostas na qualidade da água de 43 

(quarenta e três) pequenos rios dos Estados Unidos da América, cujas bacias sofriam 

um processo de urbanização, concluíram que a concentração de nitrogênio total, 

cloretos e pesticidas no escoamento de base, aumentavam com o processo de 

urbanização da bacia. As variáveis de paisagem estudadas foram às proporções de áreas 

florestadas e de áreas urbanizadas e o grau de fragmentação das florestas. Segundo esses 

autores, uma equação de regressão múltipla que usa o percentual de cobertura florestal, 

sua fragmentação e o percentual de áreas urbanas na bacia, explicou 83% da variação na 

concentração de nitrogênio total no escoamento de base da primavera, indicando que a 

distribuição espacial das florestas remanescentes, além de sua área de recobrimento, é 

também significativa para a qualidade da água. 

 

6.3.4 - Alteração dos fatores climáticos 

 

O aumento da população, somado aos aparatos e ações tecnológicas e científicas 

(indústrias, automóveis, etc.) tem aumentado expressivamente as mudanças climáticas, 

principalmente em uma escala local, como por exemplo, nas áreas urbanas. 

As diferentes atividades humanas dentro dos espaços internos de uma área 

urbanizada (parques, indústrias, prédios, etc.) somados à configuração e distribuição 

destes espaços, podem contribuir, consideravelmente, para variações climáticas, 

configurando diversos tipos de microclimas dentro de uma pequena área (VALÉRIO 

FILHO, 2006). 

A questão sobre as variações climáticas dentro uma pequena área urbana, devido 

às diferenças das atividades ou construções é levantada por Spirin (1995), afirmando 

que cada cidade é composta por um mosaico de microclimas radicalmente diferentes, os 

quais são criados pelos mesmos processos que operam na escala geral da cidade, 

acrescentando ainda que os mesmos fenômenos que caracterizam o mesoclima urbano 

existem em miniatura por toda a cidade – pequenas ilhas de calor, microinversões, 

bolsões de grave poluição atmosférica e diferenças locais no comportamento dos ventos. 

Esta ideia é contemplada por Lombardo (1985), a qual afirma que as condições 
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climáticas de uma área urbana extensa e de construção densa são totalmente distintas 

daquelas dos espaços abertos circundantes, podendo haver diferenças de temperatura, de 

velocidade do vento, de umidade, de pureza do ar, etc (VALÉRIO FILHO, 2006).  

Ayoade, em suas considerações sobre o impacto do homem no clima das áreas 

urbanas, relata que: 

 

[...] o maior impacto do homem sobre o clima acontece nas áreas 
urbanas. O homem tem exercido um impacto tão grande nessas áreas, 
que o clima urbano é bastante distinto, por suas características, do 
clima das áreas rurais circundantes. Nas áreas urbanas, altera-se a 
composição química da atmosfera, as propriedades térmicas e 
hidrológicas da superfície terrestre e as superfícies naturais são 
substituídas por pavimentos, ruas e telhados de residências. Como 
resultado, a radiação solar é relativamente mais absorvida, as 
temperaturas elevam-se, mesmo quando diminui a duração da 
insolação, a umidade é reduzida, mas há certo aumento na 
precipitação e também na quantidade de nebulosidade. Os nevoeiros e 
neblinas são mais espessos, ocorrendo com mais frequência e 
persistência, prejudicando a visibilidade (AYOADE, 1983, p. 45). 

 

Por sua vez, Lombardo afirma que:  

 

“[...] a urbanização, considerada em termos de espaço físico 
construído, altera significativamente o clima urbano, considerando-se 
o aumento das superfícies de absorção térmica, impermeabilização 
dos solos, alterações na cobertura vegetal, concentração de edifícios 
que interferem nos efeitos dos ventos, contaminação da atmosfera 
através da emanação dos gases” (LOMBARDO, 1985, p. 38). 

 

Segundo Valério Filho (2006), os principais fatores climáticos relacionados com a 

urbanização são: velocidade e direção dos ventos, temperatura, radiação solar, 

precipitação, umidade e camadas atmosféricas. A incidência dos raios solares dentro das 

áreas urbanas depende da distribuição e dos tipos de construção encontrados dentro das 

cidades. A temperatura está diretamente relacionada com a urbanização, como áreas 

e/ou ruas pavimentadas, as quais absorvem calor durante o dia e dissipa a noite, 

aumentando expressivamente a temperatura. Aliado a isto, existe ainda o problema da 

pavimentação x escoamento mais rápido da água, o que, por conseguinte cria um 

ressecamento mais rápido do solo, diminuindo a evaporação, efeito esse importante para 

o resfriamento da superfície terrestre. 
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Outra questão relacionada ao clima em áreas urbanizadas, segundo Valério Filho 

(2006) e verificada por vários autores (AYOADE, 1983; LOMBARDO, 1985; SPIRN, 

1995; MOTA, 1999; NUCCI, 2010; DANNIOLIVEIRA, 2008) é a ilha de calor.  

Este fenômeno está diretamente relacionado a dois fatores principais: a 

condicionantes decorrentes das ações do homem no meio urbano, em termos de uso do 

solo e os condicionantes do meio físico e seus atributos geoecológicos. Com a 

urbanização, tem-se um expressivo aumento da impermeabilização do solo, através das 

construções e pavimentações. A verticalização, devido ao aumento da superfície de 

concreto, aumenta a capacidade térmica do local, com isto, há uma diminuição da 

evaporação e um aumento da rugosidade. Segundo Lombardo (1985) estas são as 

principais modificações que determinam a formação da ilha de calor encontrada em 

algumas áreas altamente urbanizadas. 

A ilha de calor se forma devido a uma circulação do ar característica, onde o ar da 

região central se aquece e sobe, e o ar da periferia converge para o centro da cidade, 

onde se encontra o pico da ilha de calor. Portanto, o centro das metrópoles absorve mais 

energia solar devido aos altos índices de pavimentação e formando uma “bolsa de 

calor”. O ar que vem da periferia, originalmente limpo e úmido, penetra na cidade 

adquirindo poluentes e diminuindo a sua umidade relativa, devido a ausência de áreas 

verdes e a concentração de tráfego. Este ar vai migrando para o centro da cidade, 

carregando altos índices de poluentes, podendo se agravar se houver “aprisionamento de 

poluentes” na cidade devido a uma inversão térmica decorrente da absorção de luz solar 

pelas partículas, as quais podem reagir, intensificando essa inversão, criando um domo 

de poluição (NUCCI, 2008; VALERIO FILHO, 2003).  

Provavelmente, se os prédios e construções em geral tivessem mais espaços livres 

com o predomínio de áreas verdes ao seu redor, melhoraria, dentre outras coisas, a 

qualidade climática local, pois, favoreceria a incidência de radiação solar, as trocas dos 

fluxos de calor e de umidade, bem como a dispersão de poluentes, na medida em que 

criasse uma permeabilidade entre os prédios. Com isso, vê-se que cada edifício é 

responsável por alterações microclimáticas, que se somando, criam um clima 

característico na área onde se encontram diferentemente de uma área não verticalizada 

(NUCCI, 2008; VALERIO FILHO, 2006). 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração para avaliar o clima e a 

poluição nas áreas urbanizadas são as máquinas e veículos, que, em quantidades 
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excessivas dentro das cidades, aumentam as temperaturas e contribuem para a emissão 

de poluentes no ar (VALERIO FILHO, 2010). 

Segundo Nucci (2010), com o crescimento das cidades, o que consequentemente 

aumentará o tráfego de veículos, uma série de fatores relacionados à qualidade o ar, 

serão afetados, uma vez que todo tipo de veículo automotor, gera poluentes por uma 

série de fatores, sendo que, congestionamentos e/ou veículos parados em marcha lenta, 

emitem altas concentrações de poluentes. 

Nucci (1992 apud Valério Filho, 2006) afirma que:  

 
[...] com o aumento de carros em circulação, além de piorar o trânsito, 
a quantidade de poluentes na atmosfera também aumenta, além do 
aumento do estresse, atropelamentos, etc. (NUCCI 2001 apud 
VALERIO FILHO, 2006, p. 38). 

 

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, estabelecida pela Lei 

6983/81, entende-se por poluição: 
 

Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 
ou indiretamente: 
a) Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) Criem condições adversas as atividades sociais e econômicas; 
c) Afetem desfavoravelmente a biota; 
d) Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e, 
e) Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos (Lei 6983/81). 

 

O último tópico da lei aponta a questão e a preocupação com a poluição 

atmosférica lançada provavelmente pelas indústrias ou veículos motorizados, os quais 

nos dias atuais são os principais responsáveis pelo lançamento de partículas de poluição 

na atmosfera. 

Em certas áreas urbanas, onde a insolação tem forte incidência, os grupos de 

poluentes oriundos dos escapamentos de carros e indústrias, essas substâncias podem ter 

sua composição química alterada, formando novos compostos, muitas vezes nocivos 

para o homem (VALÉRIO FILHO, 2006). 

Margulis (1996) comentam que a maioria dos poluentes do ar origina-se da 

combustão incompleta de combustíveis fósseis, para fins de transporte e entre estas 

fontes poluentes contam-se automóveis, ônibus, caminhões, etc. Os autores ainda 

afirmam que quando a concentração de poluentes do ar aumenta, sem que este seja 



48 
 

 
 

adequadamente disperso pela ação natural da meteorologia, da topografia e de outros 

fatores, sérios problemas de saúde acabam ocorrendo. 

Os problemas respiratórios, como a inflamação da mucosa nasal (Rinite) ou 

Asma, muitas vezes estão ligados à poluição do ar. Segundo Margulis (1996), os cílios 

do nariz e das superfícies internas que levam até os pulmões podem coletar as partículas 

maiores dos poluentes. Entretanto, as partículas menores e os gases são capazes de 

penetrar nos pulmões. Naturalmente, pelo processo de respiração, ocorre a troca do 

oxigênio pelo dióxido de carbono, porém, ao inalarmos ar poluído, alguns alvéolos 

(local onde ocorre a troca de gases) podem aumentar seu volume, alterando sua 

resiliência de forma a dificultar a respiração.  

Outra consequência da poluição para o sistema respiratório é a diminuição ou até 

a parada total da ação dos cílios do sistema respiratório, que retêm poluentes. Sem esta 

proteção, o mesmo estaria mais suscetível a ação de microrganismos, tornando maiores 

as possibilidades de infecções (MARGULIS, 1996). 

Plantas e outros animais também sofrem com os efeitos da poluição atmosférica. 

Segundo Valério Filho (1996), todos os poluentes atmosféricos, que exercem direta ou 

indiretamente efeitos nocivos ao homem, geralmente são nocivos às plantas e aos outros 

animais. Mamíferos e aves que vivem nas cidades, normalmente, possuem adaptações 

orgânicas e funcionais semelhantes às dos humanos, sofrendo igualmente com as 

variações de composição do ar, afetando assim, a saúde dos mesmos. Algumas vezes, 

por estes não serem totalmente adaptados ao ambiente urbano, principalmente nas 

cidades industriais, o nível de tolerância à poluição atmosférica pode ser menor em 

relação aos humanos. Já no caso das plantas, as diferenças de comportamento são 

maiores. Isso acontece, por exemplo, por que os vegetais são menos sensíveis aos 

fatores condicionantes que afetam a respiração dos seres humanos. A não presença de 

hemoglobina torna as plantas quase indiferentes ao monóxido de carbono, porém a 

presença do cloro (Cl), dióxido de enxofre (SO2) e amônia (NH3) causam um efeito 

muito grande de toxicidade nas plantas, efeito esse, maior do que em animais ou no 

próprio ser humano. 

Um ponto importante para a verificação da poluição atmosférica nos centros 

urbanos seria o emprego de algumas plantas como indicadores. Existem espécies de 

líquens (algas em associação com fungos) que não se desenvolvem em locais onde a 

poluição está presente, com isso, seria possível verificar a presença ou gravidade da 

poluição atmosférica na localidade onde estas fossem inseridas. Em relação às plantas 
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como indicadores de poluição, aboboreiras e plantas de cevada são bons indicadores, 

podendo ser colocadas diferentes locais da cidade para constatação de efeitos inibidores 

sobre o seu desenvolvimento (VALÉRIO FILHO, 2006). 

 

6.4 Contextualização histórica do processo de formação da cidade de São 

José dos Campos – SP. 

 

Uma breve abordagem sobre o processo de ocupação antrópica no Vale do 

Paraíba, mais especificamente na cidade de São José dos Campos, será descrita. Os 

relatos apresentados iniciam-se com o início do ciclo do café até sua decadência, a 

reversão para a pecuária e um ciclo de culturas mais diversificadas, o início da 

industrialização de bens de consumo, implantada principalmente por imigrantes 

europeus, o processo mais recente de industrialização, fortemente urbanizador e mais 

recente a agroindústria do Eucalipto.  

Concomitante a estes acontecimentos, buscou-se destacar principalmente as 

transformações na paisagem, a progressividade das transformações urbanas e a 

apropriação e degradação dos recursos naturais, destacando atenção para os recursos 

hídricos e florestais, como encaminhamento para o debate sobre a degradação ambiental 

gerada pelo processo desordenado de ocupação urbana. 

Portanto, através da análise histórica, será possível desenvolver uma abordagem 

crítica do processo de ocupação do território, buscando o entendimento de como 

ocorreu à ocupação da área de estudo, além de demonstrar que as condições de pre-

exaustão dos recursos naturais, assim como segregação residencial, disparidades de 

qualidade de vida e ruptura com o processo natural, são processos decorrentes da 

desordem do modelo ocupacional adotado nas décadas passadas. 

 

6.4.1 Século XIX 

 

Entre os períodos de 1800 a 1890, o Vale Paulista sofreu o processo de introdução 

do café, como elemento de contribuição para a acumulação capitalista. Nesta época, a 

Vila de São José do Parahyba, passou por um grande desenvolvimento, juntamente com 

o Vale do Paraíba, que era considerado o grande centro produtor. Juntamente com a 

prática da monocultura cafeeira, ocorreu o início da remoção quase total da Mata 

Atlântica. Este período pode ser associado ao que Milton Santos (1993) chama de “meio 
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técnico”, onde já se pode identificar a implantação de uma dada infraestrutura capaz de 

alterar substancialmente o meio.  

O café invadiu áreas antes florestadas, promoveu novos e profundos 

desmatamentos, o que gerou como consequência a erosão do solo, assoreamento dos 

rios, reconfiguração da trajetória dos ventos, redução da umidade do ar, em 

consequência da diminuição do processo de evapotranspiração feito pelas florestas 

suprimidas, o que gerou também alterações no regime de chuvas. A cultura cafeeira 

ocupou áreas de nascentes, várzeas e grotas, e como consequência alterou o ciclo 

hidrológico da região (CARVALHO, 2008).  

Subsequente a todas estas alterações, uma catástrofe ainda maior estava por vir, o 

abandono de todas as extensões de culturas de café em decorrência da queda da 

qualidade do solo, devido à quebra da capacidade natural do ecossistema, sobreveio à 

queda de produtividade da cultura cafeeira e seu abandono foi uma consequência 

inevitável (CARVALHO, 2008; IBGE, 2010). 

Em 1864, a Vila de São José, após passar por uma fase de grande 

desenvolvimento subsidiado pela fase áurea da lavoura cafeeira é elevada à categoria de 

cidade, ganhando Comarca própria em 1872. Em 1871 São José recebe o nome que 

ostenta até hoje, ou seja, São José dos Campos (PAPALI; ALMEIDA; OLMO, 2007). 

 

6.4.2 Século XX 

 

Neste período, nomeado industrial, o Vale do Paraíba Paulista pode ser analisado 

em duas fases importantes: 1ª fase (1900 a 1950) e 2ª fase (1951 a 2012). 

Na primeira fase, em 1920, a cidade era composta pelo núcleo central e por mais 

três pequenos núcleos separados na sua conformação – Santana, Eugênio de Melo e 

outro a sudoeste -, mas interligados às vias então existentes que também se articulavam 

com o núcleo central (OLIVEIRA; GOMES, 2010). 

Já em 1940, o núcleo central se expande por um processo de adensamento nas 

áreas intermediárias à linha do trem e à estrada velha São Paulo – Rio de Janeiro, nas 

direções leste e sudoeste. Surgem novas indústrias, inclusive a Rhodia, de grande porte 

que se instala em Santana. Os núcleos de Santana e Eugênio de Melo, anteriormente 

descontínuos do tecido original, crescem igualmente, mas mantendo-se ainda separados, 

enquanto que o pequeno núcleo a sudoeste une-se à porção central da cidade. Nesse 

momento, ainda, a linha de transmissão da Light passa a constituir um elemento divisor 
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da estrutura urbana assim como a própria rodovia Presidente Dutra a partir de 1950 

(VILLARTA-NERDER; NOGUEIRA, 2008). 

Neste contexto, talvez possamos considerar como evidências da dispersão urbana 

não apenas os “pedações” de tecido urbanizado relativamente dissociados do núcleo 

central da cidade, como também os sistemas de engenharia que atravessam a cidade e as 

grandes glebas como as da “Rhodia”, que também constituem em suas escalas diversas 

elementos separadores na estruturação do espaço urbano (OLIVEIRA; GOMES, 2010). 

Portanto, ainda na primeira fase, os destaques maiores relacionam-se a instalação 

de indústrias do ramo de bens de consumo, tais como do ramo têxtil, cerâmico e 

alimentício básico, com baixo poder de impacto ambiental. A infraestrutura não requer 

grandes demandas energéticas ou grandes mobilizações de mão de obra operária e, 

portanto, não exige impacto por alojamento residencial. Pequenas hidrelétricas 

instaladas ou existentes em vários municípios da região suprem a demanda, num ritmo 

de consumo de baixa aceleração. Nestas condições, pode-se dizer que é relativamente 

baixa a produção de resíduo industrial, doméstico e baixo impacto sobre a base 

ambiental, no sentido de que a reversão do quadro poderia ser feita com pouco recurso, 

muito embora os efluentes, tanto residenciais quanto industriais não tiveram nenhum 

tipo de tratamento. Portanto, o risco ficava muito mais por conta de doenças veiculadas 

por esgotos domésticos que por grandes riscos químicos ou traumas irreversíveis. A 

baixa produção de alojamentos residenciais não impacta as áreas de proteção 

permanente nem áreas de risco, de forma decisiva (CARVALHO, 2008). 

Na segunda fase, a partir de 1951, o quadro muda radicalmente, o forte 

incremento industrial vem exigir um investimento pesado e progressivo em 

infraestrutura, energia e alojamento residencial – técnico científico informacional. 

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

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

petróleo e complementarmente, a globalização, com toda sua indução mercantilista 

(SANTOS, 1993; CARVALHO, 2008). 

Já considerando o retrato da organização do espaço urbano que temos a partir de 

1951, notam-se os efeitos iniciais das políticas de industrialização, com um crescimento 

do núcleo central interligado ao bairro de Santana, ao norte, a ampliação de estrutura 

urbana na direção sul, junto à estrada para Paraibuna e, a sudoeste, nas proximidades da 

via Dutra já implantada. Temos, ainda, pequenos fragmentos de espaço urbanizado, 

nesta mesma direção a sudoeste e, a nordeste, igualmente, ao longo desta principal 
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rodovia. É nesse período que se instalam na cidade mais duas indústrias ocupando 

grandes áreas, a Johnson e a General Motors, além de outras unidades de renome 

(OLIVEIRA; GOMES, 2010). 

Esse perfil industrial da cidade concretizou-se com a instalação do Centro Técnico 

de Aeronáutica (CTA), do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) e da inauguração 

da Rodovia Presidente Dutra, em 1951, ajudando a atrair as indústrias de grande porte 

seduzidas pela cidade nas décadas de 1960-70. Em 1961, a criação do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) veio consolidar São José dos Campos como um polo 

científico e tecnológico, formador de mão de obra especializada. Nesse momento, 

viabilizava-se a instalação de empresas nacionais de base tecnológica nos ramos 

aeroespacial, bélico e eletrônico, assim como nos setores automobilístico, farmacêutico 

e de telecomunicações (PAPALI, ALMEIDA e OLMO, 2007). 

Na década seguinte até 1980, a cidade conhece um período de intenso 

crescimento, com aumento significativo de unidades industriais e com destaque para 

outra grande área, a da Refinaria da Petrobrás (REVAP) – constituindo, a leste da 

cidade, outro elemento separador da estrutura urbana –, de forma que a morfologia 

urbana resultante nos anos 80 praticamente se equipara à dimensão espacial do início 

dos anos 2000 (OLIVEIRA e GOMES, 2010). 

Passado o regime militar, em meados dos anos 1980 e 1990, a indústria joseense 

cresceu ainda mais em função das necessidades dos ramos aeronáutico e 

automobilístico, além de empresas que utilizam tecnologia de ponta. Sendo assim, o 

operariado joseense está hoje bem distante de seus companheiros dos anos vinte. A 

indústria hoje exige uma mão-de-obra extremamente qualificada o que faz com que São 

José dos Campos continue como polo de atração de migrantes, tanto de dentro como de 

fora do país (PAPALI; ALMEIDA; OLMO, 2007).  

A partir dos anos 1990, com todo incremento tecnológico e urbanização intensa, 

cresceu também a produção de resíduos industriais e residenciais, e o Estado se viu 

obrigado a incrementar a disponibilidade energética, que provocou impacto ambiental 

por alterar o regime hídrico. Os alojamentos residenciais invadiram áreas de proteção e 

de risco, o que provocou sérias alterações na fisionomia florestal e nos corpos d’água; 

aumento da erosão e o assoreamento de córregos e rios; cresceu o nível da poluição 

atmosférica, o que gerou como consequência, a alteração na qualidade da água da 

chuva, quando o vapor d’água entra em contato com as partículas que geram a poluição 

atmosférica (CARVALHO, 2008). 
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Com o forte incremento na produção de alojamentos residenciais, aliados a 

tendência crescente de exportação para a capital do estado, a extração de areia impôs 

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

(OLIVEIRA et al., 1999). 

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

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

enchentes em zonas habitadas em Áreas de Preservação Permanente (APP) e, de forma 

complementar, aumentar o fluxo em tempos de seca. A consequência de tal 

procedimento foi a suspensão de um fenômeno que até então ocorria de forma natural, o 

transbordamento do Rio Paraíba para as várzeas, nas cheias. A suspensão da recarga 

destes aquíferos sazonais vem provocando um sistemático ressecamento das áreas de 

várzea, com consequente redução de sua biodiversidade, rebaixamento do lençol 

freático e por fim o desaparecimento de muitas nascentes (CARVALHO, 2008). 

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

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

cumulativo de diversas consequências. 

 

6.4.3 Século XXI 

 

São José dos Campos se industrializou sem que estabelecesse qualquer ligação 

com o “complexo cafeeiro” como outros polos paulistas. No século XX, a cidade se 

tornou destaque local, dando início a um processo de centralização e concentração de 

investimentos, população, equipamentos, etc. O marco foi a cidade sanatorial que atuou 

fortemente no setor terciário, através da instalação de serviços variados para 

atendimento dos doentes (PAPALI; ALMEIDA; OLMO, 2007). 

Foi um período importantíssimo para a cidade, no qual a presença da doença e dos 

doentes abriu a primeira porta de intervenções urbanísticas e das políticas públicas na 

cidade. Atraídos pelos ares, os doentes do peito chegavam aos bandos, procurando 

salvação. Foi pela via da doença que a cidade se modernizou. Essa modernização foi 

impressa em prédios, estruturas urbanas e bairros planejados, pela indústria e pela 

técnica, pela limpeza das ruas e alargamento das avenidas (OLIVEIRA et al., 1999). 

A cidade sanatorial transformou São José dos Campos em um grande laboratório 

de políticas e projetos. A cidade era um depósito de balões de ensaio de instituições 

paulistanas, como a Santa Casa de Misericórdia. Numa ação conjunta da filantropia e do 
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Estado, a cidade, estrategicamente colocada no caminho da metrópole, acabava 

acolhendo os doentes que a capital paulista não dava conta de tratar. O sanatório 

Vicentina Aranha, patrocinado pela Santa Casa de São Paulo foi inaugurado depois de 

muita campanha assistencialista, levando o nome da esposa do Senador Olavo Egydio 

de Souza Aranha, pela força da sua campanha caritativa (ZANETTI, 2008). 

Nota-se, a partir da condição sanatorial, uma segregação espacial na cidade, 

diferenciando sãos e doentes. Considerada uma doença típica dos pobres e operários, o 

espaço da doença tinha que ser disciplinado. A expulsão dos pobres do centro da cidade 

justificava a higienização e a defesa da sociedade. A defesa da higienização e da 

salubridade do ar levou à desapropriação dos moradores da orla do banhado, por se 

considerar que suas habitações e modos de viver constituíssem focos de contaminação 

(PAPALI; ALMEIDA; OLMO, 2007). 

As avenidas foram alargadas para darem vazão ao ar e torná-lo salubre. O medo 

passou a fazer parte da mentalidade. Medo do contágio. Como resultado da política 

sanatorial, acontece em 1938 o primeiro grande zoneamento, dividindo a cidade em 

zonas sanatorial, industrial, residencial e comercial. Nessa divisão funcional do espaço, 

devemos ressaltar a contraposição do espaço dos doentes. Localizados no alto do platô, 

os tuberculosos se isolavam dos trabalhadores, instalados em um Vale, no bairro de 

Santana, zona norte da cidade (ZANETTI, 2008). 

Nos últimos anos, a cidade sofreu muitas alterações estruturais e econômicas. De 

acordo com dados do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) de 2004, o setor 

industrial de São José dos Campos conta com um parque moderno, diversificado e em 

ampliação, destacando-se no cenário nacional por apresentar quatro fortes segmentos de 

empresas e suas respectivas cadeias produtivas: o automotivo, o de telecomunicações e 

o aeroespacial e de defesa (PAPALI; ALMEIDA; OLMO, 2007; ZANETTI, 2008). 

A posição geográfica da cidade, próxima à Capital, ao Porto de São Sebastião e a 

Serra da Mantiqueira contribuiu sobremaneira para tornar São José dos Campos um 

grande centro comercial e prestador de serviços. Recentemente, o incremento do setor 

terciário tem marcado significativamente a economia joseense, particularmente com 

relação a empregabilidade, onde comércio e serviços, juntos, respondem atualmente por 

68,2% da mão-de-obra ocupada, contra 19,4% do setor industrial (ZANETTI, 2008). 

Além disso, a industrialização transformou a paisagem urbana joseense, 

justamente para atender as demandas dos novos trabalhadores: shoppings, grandes 

supermercados, avenidas largas, concentração imobiliária. A cidade perdeu o aspecto 
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interiorano e pacato de suas congêneres do Vale do Paraíba e transformou-se, 

conseguindo com isso não só as benesses do crescimento e desenvolvimento como as 

mazelas das grandes cidades (PAPALI; ALMEIDA; OLMO, 2007). 

Em síntese, é no contexto da industrialização promovida pelo governo federal e de 

uma ação planejada do poder público estadual e municipal que a cidade de São José dos 

Campos torna-se uma alternativa para a descentralização industrial a partir da cidade de 

São Paulo, e passa a dispor de infraestrutura e normas para acolher a novas empresas e 

grandes levas de novos habitantes. Sob estas determinações, a cidade cresce e se 

reconfigura com a implantação de grandes unidades industriais e de desenvolvimento 

tecnológico e com a ampliação de núcleos residenciais e dos comércios e serviços de 

apoio à sua base produtiva e à vida da população habitante. 

Por fim, pode-se assim perceber, que em seu processo histórico de 

desenvolvimento, que o município de São José dos Campos alcançou grande êxito por 

uma série de fatores, sendo sua característica geográfica e geológica e sua posição 

geopolítica (eixo de ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro), uma das mais 

importantes. Porém, aliado a todo o progresso e desenvolvimento, vieram juntos a 

degradação ambiental e urbana em algumas regiões.  

Analisando o impacto que tais transformações podem gerar no meio ambiente, 

seria possível quantificar o que 627.544 habitantes significam hoje para a região? A 

urbanização sem planejamento, ocupação em áreas de risco, a invasão da silvicultura, a 

agroindústria do Eucalipto, entre outras intervenções antrópicas, provocaram 

significativa alteração no meio natural, como redução drástica da cobertura florestal 

(atualmente resta menos de 3% da cobertura florestal original da região), ocupação das 

áreas de várzea (entre os limites do município de São José dos Campos, restam apenas 

2,3% das áreas de várzea intactas), alteração no ciclo hidrológico (considerável 

quantidade de água da bacia fica reservada para a prática da silvicultura), que 

associados aos anteriormente citados, poderão vir a ampliar procedimentos não 

sustentáveis (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 2010).  

Alia-se a isto a perspectiva da presença de uma população crescente, que sem 

perspectivas de uma vida com o mínimo de dignidade habitacional, encontram como 

solução a construção de suas residências próxima a leitos de rios onde a vulnerabilidade 

a catástrofes é significativamente maior. O que significam estas questões para a região, 

em termos de impacto ambiental e vulnerabilidade ambiental? 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 Comprometedores da saúde da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

 

7.1.1 Recursos hídricos 

 

A água, considerada recurso natural renovável, tem sofrido de forma dramática, 

através da ação humana predatória, uma alteração em seu ciclo natural de renovação. Na 

região do vale paraibano, a redução da água em decorrência do controle de vazão, 

desflorestamento, rebaixamento do lençol freático, a enorme quantidade de poluentes 

que afetam o meio hídrico em diversos planos e o comprometimento com o setor 

produtivo exportador, nos conduzem, para um futuro não muito distante, ao estresse de 

abastecimento (CARVALHO, 2008). 

Oliveira e Gomes (2010) apontam que 2/3 das águas do rio Paraíba do Sul estão 

comprometidas, servindo como forma de abastecimento para a cidade do Rio de Janeiro. 

64 mil litros por segundo são utilizados para o abastecimento domiciliar, dos quais, 17 

mil para o abastecimento da população residente na bacia, mais 47 mil para o 

abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que não se encontra na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, porém se beneficia de suas águas, graças a uma 

transposição para o Rio Guandu. Somando-se a isto, estão o abastecimento de outras 

cidades dependentes deste recurso, abastecimento das indústrias, processo de irrigação e 

considerando a reserva necessária ao resguardo mínimo para a vida do rio, denominada 

vazão crítica, as ampliações futuras dependentes deste recurso, ficarão comprometidas. 

Levando em consideração a evolução na degradação dos mananciais, as perspectivas se 

retraem ainda mais. 

O Vale do Paraíba pode ser considerado favorecido em relação à disponibilidade 

recursos hídricos, porém tal grandeza, exige na mesma proporção, ações voltadas a 

prática de preservação, o que não ocorre na região. Por controlar a vazão do Rio Paraíba 

e atender as demandas energéticas, três represas foram construídas, a de Santa Branca 

em 1952, a do rio Jaguari em 1972 e de Paraibuna em 1978, que acabaram por 

contribuir com o rebaixamento do lençol freático (SANTOS, 2007). 

Através da construção de tais represas, interferiu-se num processo natural que 

alterou um importante tipo de ecossistema, de extrema fragilidade e biodiversidade 
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única, que garante o tempo de residência da água, funcionando como um reservatório 

natural, chamado várzea. 

Junk define várzea como sendo: 

 

Áreas periodicamente inundadas por fluxo lateral de rios em lagos ou 
por precipitação direta em água subterrânea; o ambiente físico-
químico resultante produz uma resposta morfológica, anatômica, 
fisiológica, fenológica (relação entre ciclo biológico e clima) e 
etológica (comportamento da biota) a qual também responde com 
estruturas de comunidade muito características (JUNK, 2002 apud 
CARVALHO, 2008, p. 56). 

 

Com a suspensão das periódicas inundações, a consequente redução da quantidade 

de água presente na Bacia, interrompe uma sistemática dinâmica de permanente fluxo e 

refluxo entre o rio e áreas alagáveis e também de troca entre os recursos florestais e os 

ecossistemas aquáticos das várzeas (CARVALHO, 2008). 

As extensões que sucedem a área da Bacia afetada, também sofreram 

consequências, uma vez que as áreas alagadas funcionam como degraus ao longo de 

toda a extensão da Bacia, desde suas nascentes, são consideradas bancos de estruturação 

subsequentes e consequentes de vidas, um suprindo o outro, produzindo áreas de alta 

complexidade e biodiversidade única (ARAÚJO, 2007; ALVES; BATISTA, 2011). 

Como os municípios do Vale Paulista encontram-se inseridos no principal eixo 

econômico do país (Rio de Janeiro/São Paulo), o surgimento de polos de 

desenvolvimento de relevância regional, ocorreu como consequência. Os municípios de 

São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, são os que apresentam maiores índices de 

urbanização e desenvolvimento industrial da região, destacando-se pela diversidade de 

parques industriais e centros de pesquisa, concentrando e atraindo um grande 

contingente de mão de obra especializada. Os ramos industriais: aeronáutico, mecânico, 

eletrônico, automobilístico, papel e celulose e químico, são os principais. Com destaque 

para potencial poluidor de recursos hídricos, para os três últimos ramos, sendo que o de 

celulose e papel contribui também de forma expressiva para o desmatamento de áreas 

nativas, visando substituição por espécies exóticas de rápido crescimento 

(Eucaliptosp.), porém que podem aparecer dispersos em outros ramos, conforme dados 

da Companhia de Tecnologia e Saneamento Básico - CETESB (1992) do Estado de São 

Paulo (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Dados relativos ao controle de poluição ambiental em recursos hídricos. 

 
 

Grupo de atividades (1) 

 

 

No de instalações (2) 

 

 

Potencial poluidor (1) 

 
 

Química 
 

 

12 
 

Alto 
 

Metalúrgica 
 

 

7 
 

Alto 
 

Material de transporte 
 

 

6 
 

Médio 
 

Produtos alimentares, bebidas e fumo 
 

 

5 
 

Médio 
 

Mat. Elétrico, eletrônico e comunicações 
 

 

4 
 

Médio 
 

Produtos minerais não metálicos 
 

 

3 
 

Médio 
 

Papel e celulose 
 

 

3 
 

Alto 
 

Serviços de utilidade pública 
 

 

3 
 

Médio 
 

Extração e tratamento de minerais 
 

 

2 
 

Alto 
 

Mecânica 
 

 

2 
 

Médio 
 

Têxtil, vestuário, calçados e tecidos 
 

 

2 
 

Médio 
 

Transporte, terminais, depósitos e comerc. 
 

 

2 
 

Alto 
 

Fontes:  (1) Lei Federal No 10.165, de 27/12/2000 – Relação de atividades e potencial poluidor. 
 (2) CETESB – Diretoria de Controle de Poluição. 

UGRHI (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos) – Paraíba do Sul 
Atividades Prioritárias para o Controle da Poluição Ambiental 

Fonte: CETESB, 2005. 
 

Conforme observado na tabela 1, dentre as principais atividades econômicas, as 

que apresentam significativo potencial poluidor, que expõe em alto risco o meio hídrico, 

são: químico, metalúrgico (incluso o ramo automobilístico), papel e celulose, extração e 

tratamento de minerais e transporte de produtos perigosos, todos estes presentes no 

município de São José dos Campos, inclusive alguns localizados as margens do Rio 

Paraíba do Sul na zona norte da cidade (química – J. Macedo, têxtil – 

CrylorRadicinylon, etc.) (CETESB, 2005). 

Das ocorrências de acidentes por tipos de produtos, relatados pela Defesa Civil de 

São José dos Campos, no ano de 2001, 43% do total eram compostos por líquidos 

inflamáveis, lançados principalmente por indústrias químicas e acidentes na Rodovia 

Presidente Dutra, comprovando o potencial poluidor deste município (OLIVEIRA; 

GOMES, 2010). 
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Devido a Rodovia Presidente Dutra ser uma ligação entre os principais eixos 

econômicos do país e pela enorme quantidade de indústrias localizadas em sua 

extensão, circula por ela, um número significativo de caminhões de transporte com 

produtos químicos considerados perigosos (com alto potencial poluidor). Durante os 

últimos anos, uma série de acidentes envolvendo o derramamento de produtos tóxicos, 

entre eles tolueno, acidente ocorrido em 21/12/2001, Km 140, atingindo uma mina 

d’água, sendo a mesma interditada pela CETESB, vazamento de enxofre fundido, 

ocorrido em 13/07/1999, onde a maior parte do líquido vazou para um afluente do 

Paraíba, vazamento de ácido sulfúrico em 05/11/1992, Km 5, vazamento de 25 mil 

litros de óleo altamente tóxico, próximo ao Jardim das Indústrias em 09/05/1984, entre 

outros, ocorreu ao longo da rodovia no perímetro urbano de São José dos Campos e 

redondezas. Alguns acidentes tiveram seu conteúdo interceptado e tratado pela 

CETESB, porém alguns, pela falta de agilidade na comunicação, tiveram como destino 

final os afluentes do rio Paraíba do Sul. A grande preocupação da agência responsável 

pela captação de água é que os municípios de Cachoeira Paulista, Pindamonhangaba, 

Queluz, Taubaté, Tremembé, São José dos Campos, Caçapava, Lorena, Canas, Roseira, 

Guaratinguetá e Aparecida, captam água para abastecimento residencial e industrial, a 

jusante da Rodovia Presidente Dutra (CARVALHO, 2008). 

A cidade de São José dos Campos apresentou o maior índice de acidentes 

ambientais com produtos químicos do Vale Paulista entre os anos de 1997 e 2005, 

segundo dados da CETESB (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Acidentes Ambientais com Produtos Químicos de 1997 a 2005. 
 

Município 

 

 
Classificação dos produtos 

 

 

No de 
acidentes 
por classe 

 

 

Total de 
acidentes do 
município 

 

Piquete 
 

 

Corrosivo 

N.I. 
 

 

1 

1 

 

2 

 

Potim 
 

 

Líquidos inflamáveis 
 

 

1 
 

1 
 

Queluz 
 

 

Gases 

Líquidos inflamáveis 

Corrosivos 

Subs. Perigosas divers. 

N.I. 
 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

5 

 

Roseira 
 

 

Corrosivos 
 

2 
 

2 
 

Santa Isabel 
 

 

Corrosivos 

N.I. 
 

 

2 

6 

 

8 

 

São José dos Campos 
 

 

Líquidos inflamáveis 

Sólidos inflamáveis 

Subs. tóx e infectan. 

Subs. Perigosas divers. 

N.I. 
 

 

8 

1 

1 

4 

7 

 

21 

 

Taubaté 
 

 

Gases 

Líquidos inflamáveis 

Sólidos inflamáveis 

Corrosivos 

Subs. Perigosas divers. 

N.I. 
 

 

1 

5 

1 

3 

1 

3 

 

14 

 

Tremembé 
 

 

N.I. 
 

1 
 

1 
 

Fonte: CADAC/CETESB (CLASSES DE RISCO: Classe I – explosivos / Classe II – gases / Classe III – líquidos inflamáveis / 
Classe IV – sólidos inflamáveis / Classe V – substâncias oxidantes, peróxidos orgânicos / Classe VI – substâncias tóxicas, 
substâncias infectantes / Classe VII – materiais radioativos / Classe VIII – corrosivos / Classe IX – substâncias perigosas diversas / 
N.I. – não identificado ou não constatado). 
UGRHI (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos) – Paraíba do Sul 
Fonte: CETESB, 2005. 
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No caso da zona norte da cidade, a preocupação pode ser intensificada uma vez 

que existe um significativo investimento corporativo na região, com construção de 

indústrias de diferentes ramos e algumas muito próximas ao leito do rio, conforme 

mostram os mapeamentosrealizados neste trabalho (Figura 2). 
Figura 2 – Áreas industriais às margens do Paraíba do Sul na zona norte do município de 
São José dos Campos – SP (2010). 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Google Earth. 
 

Segundo o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 

CEIVAP (2006), através de uma análise de dados integrados para um diagnóstico em 

relação à poluição hídrica no Paraíba do Sul, mostra que: 

 

[...] são anualmente gerados na Bacia do Paraíba do Sul quase 7 
milhões de toneladas de resíduos sólidos industriais dos quais, cerca 
de 362 mil toneladas são classificados como perigosos (classe I) e 
4.282 mil toneladas classificados como resíduos não inertes (classe 
II). 
     Diante da magnitude dos números observados, evidencia-se a clara 
necessidade de se promover junto às indústrias um incentivo à 
racionalização na geração de seus resíduos. As condições e formas de 
operacionalização do Programa (convênios, parcerias, etc.) têm como 
objetivo o incentivo voltado principalmente para estudos e projetos 
que visem o tratamento de resíduos (CEIVAP, 2006, p. 38).  

 

Mesmo sendo uma região com abundância hídrica, devido a falta de manejo e 

gerenciamento, os próprios órgãos de controle do Estado de São Paulo, admitem que o 

setor enfrenta uma crise, reflexo da acelerada urbanização e dos poluentes lançados nos 

cursos d’água, com consequente deterioração de sua qualidade e disponibilidade, 

conforme citação abaixo. 

 

A crescente urbanização e industrialização de algumas regiões do 
Estado de São Paulo têm como consequência um maior 
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comprometimento da qualidade das águas dos rios e reservatórios, 
devido, principalmente, à maior complexidade de poluentes que estão 
sendo lançados no meio ambiente e à deficiência do sistema de coleta 
e tratamento dos esgotos gerados pela população. (CETESB, 1992, p. 
46) 

 

Na busca em alcançar o objetivo da sustentabilidade no trato com a água, 

devemos aprofundar os estudos técnico-científicos sobre os recursos hídricos, tanto para 

águas superficiais como subterrâneas, aliado a isto, desenvolver programas de educação 

ambiental com foco na importância para a saúde, crescimento econômico e meio 

ambiente, aprimorar a estrutura institucional envolvida no manejo, utilização e 

fiscalização dos corpos d’água, aumentar a cooperação internacional com instituições 

avançadas com respeito ao conhecimento da hidrologia básica e aplicada e por fim 

evitar a todo custo à contaminação das nascentes e águas subterrâneas, uma vez que as 

mesmas alimentam as bacias hidrográficas.  

 

7.1.2 Destinação final do lixo residencial e industrial 

 

Somam-se a este problema, outros agravantes como despejo de lixo residencial e 

comercial.  O tratamento adequado do lixo, com destino final em aterros sanitários ou 

no máximo aterros controlados, não é uma realidade da região. Segundo dados 

apresentados por Carvalho (2008) a maioria das cidades do vale apresenta como solução 

para o destino do lixo, o seu lançamento em valas, áreas de várzea (caso da cidade de 

Tremembé) ou promovem a remoção de remanescentes florestais com intuito de 

transformá-los em lixões, onde o chorume, proveniente da decomposição da matéria 

orgânica, acaba por atingir os cursos d´água e os lençóis freáticos (Figura 3). 
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Figura 3 – Área desmatada utilizada para o descarte de restos de construções na zona 
norte de São José dos Campos. Devido à falta de fiscalização, o local vem sendo utilizado 
como forma de disposição final de lixo doméstico (2010). 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor / Google Earth. 
 

Em relação ao problema do lixo industrial, que deveria ter um tratamento 

específico, devido aos eminentes riscos de contaminação, duas empresas possuem 

licenciamento para acomodá-los, são elas: empresa Ecossistema Gerenciamento de 

Resíduos Industriais S/c Ltda. (localizada na divisa entre os municípios de São José dos 

Campos e Caçapava) e a empresa Sasa-Onyx Sistemas Ambientais Comércio Ltda. 

(localizada na cidade de Tremembé), porém, devido a enorme quantidade de resíduos 

produzidos, as empresas não conseguem atender a demanda da região (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Produção de resíduos sólidos industriais (Classe I: resíduos perigosos - apresentam 
riscos a saúde pública e ao meio ambiente, com características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, etc. Classe II: resíduos não inertes como 
lixo doméstico. Classe III: resíduos inertes que se decompõem a uma velocidade extremamente 
lenta no meio ambiente como entulhos, pedras e areia). 

Produção de resíduos sólidos industriais (Classes I, II e III – 1000 t/ano) 

 

 
Fonte: CETESB (1992). 

 
Iniciativas, com intuito de promover grandes debates sobre a questão dos recursos 

naturais, assegurando a participação de toda comunidade civil, deveriam ser apoiadas e 

ampliadas, uma vez que estes recursos são interesse público. 

Comitês que discutem e lutem por estas questões, são de fundamental importância 

e podem surgir da pressão exercida pela sociedade civil e da real urgência que 

representam as questões hídricas e florestais, devendo as mesmas, serem apoiadas e 

preservadas. 

Em 1994, foi criado o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, por 

origem da legislação nacional sobre recursos hídricos. Entidade tripartite, constituída 

por órgãos colegiados, consultivos e deliberativos, com atuação em nível regional, 

integrados de forma democrática por representantes do governo estadual, municipal, 

89%

10%

1%

Totais
São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais

81%

16%

3%

Classe I

92%

7% 1%

Classe II

50%
48%

2%

Classe III
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membros de entidades, organizações da sociedade civil e de usuários. Esses fóruns 

definem as ações e obras de manutenção e recuperação dos recursos hídricos necessárias 

em cada bacia hidrográfica, com objetivo principal de trabalhar em prol da conservação 

e recuperação das águas do Rio Paraíba do Sul e afluentes localizados no trecho paulista 

(CETESB, 2011). 

Portanto, ainda que tardiamente, é dever do Estado promover planos de ações 

envolvendo as quatro estâncias (Federação, Estado, Município e Sociedade civil) com 

intuito de promover projetos integrados, programas e diretrizes, que garantam a 

restauração das condições socioambientais, promovendo um desenvolvimento que 

busque a sustentabilidade (MACHADO, 2000). 

Conforme já citado neste trabalho, não se trata de abandonarmos os processos de 

modernização e regredirmos a um passado onde as inovações simplesmente não 

existiam. A simples realidade é que as forças políticas aliadasà tecnologia desenvolvida 

devem ser incorporadas ao nosso conhecimento científico e tecnológico, juntamente 

com uma mudança cultural, de forma a interagir com a ciência para gerirmos um 

planeta sustentável. No entanto, voga no Brasil um ideal diferente, prevalecendo a ideia 

de que: 

 

[...] o campo, o rural ou o ‘natural’ seriam apenas espaços residuais do 
arcaico, do não desenvolvido. A construção ideológica e hegemônica 
da nação brasileira, portanto, ainda é marcada pela separação entre o 
‘ambiente construído’ e o ‘ambiente natural’ (MACHADO, 2000, 
p.79). 

 

Os problemas relatados acima, encontrados na área de estudo, contribuem 

fortemente para o declínio na qualidade da bacia. Além da carência quantitativa 

representar um fator limitante ao desenvolvimento econômico, a escassez qualitativa 

expõe problemas muito mais relevantes à saúde pública, à economia e ao meio ambiente 

de uma forma geral.  

Segundo Santos: 

 
[...] atualmente, prevê-se que a crise do próximo século será a da água, 
principalmente pelo aumento do consumo e deterioração dos 
mananciais existentes, que têm capacidade finita. Isso se deve, 
principalmente, à contaminação dos mananciais urbanos, através do 
despejo de efluentes (domésticos e industriais) e dos esgotos pluviais 
(SANTOS, 2007, p.46). 

 



66 
 

 
 

Com relação ao lançamento de esgoto sanitário no Paraíba do Sul, segundo dados 

da CEIVAP (2006) as estimativas previstas para 2020, indicam um aumento 

aproximado de 57,8 toneladas/dia ao volume atual, que representa 240 toneladas/dia, 

expressando aumento de 24,1%, caso sejam mantidas inalteradas as atuais capacidades e 

níveis de tratamento (gráfico 2). No entanto, espera-se que o Programa de Despoluição 

de Bacias Hidrográficas da ANA e a operacionalização próxima da cobrança pelo uso 

da água possam reverter esse quadro (figura 4). 
Gráfico 2 – Tratamento de esgoto nos três estados da bacia hidrográfica do 
rio Paraíba do Sul. 

 
Fonte: CEIVAP, 2006 

 
Figura 4 – Esgotos a céu aberto na zona norte do município de São José dos Campos – SP 
(2010). Á esquerda: Rua José Pereira Filho. Á direita: Av. Rui Barbosa 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor. 
 

Carvalho (2008), refletindo sobre a importância dos recursos hídricos, cita que, 

este é de fato um dos mais importantes e fundamentais elementos para a manutenção da 

3% da bacia

12% da 
bacia 2% da bacia

83% da bacia

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas Gerais

Sem tratamento
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vida com qualidade, do alívio climático e complementarmente do desenvolvimento 

econômico, uma vez que durante todas as etapas do processo de produção, desde os 

primários aos mais complexos, dependem deste recurso e com qualidade. Conclui-se, 

portanto, que uma vez que não se considere como prioridade o planejamento no uso e 

preservação da água, será impossível alcançarmos o desenvolvimento com 

sustentabilidade. 

 

7.1.3 Cobertura vegetal e uso atual do solo 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul está inserida na área de abrangência do 

bioma Mata Atlântica, reduzido atualmente a7% de sua extensão original no território 

brasileiro. Na bacia, ocupa hoje cerca de 11%, eos remanescentes mais expressivos 

estão restritos às áreas de difícil acesso, nasserras do Mar e da Mantiqueira, 

parcialmente protegidos em Unidades de Conservaçãode importância nacional, como os 

Parques Nacionais do Itatiaia, da Bocaina e da Serrados Órgão, e internacional, como a 

Reserva da Biosfera (SANTOS, 2007). 

Ocorrem na bacia duas categorias de floresta, a ombrófila, sobinfluência de 

umclima mais úmido, e a estacional, nas áreas de clima mais seco. Do que resta de 

florestas na bacia, a ombrófila ocupa a maior área, 67% dos remanescentes, com 52% 

no trecho paulista, 46% no trecho fluminense e 2%no trecho mineiro. A floresta 

estacionalapresenta 51% de seus remanescentes no trecho mineiro, 47% notrecho 

fluminense e apenas 2% no trecho paulista da bacia. Além das florestas, ocorrem 

também pequenas áreas de outros ecossistemas integrantes do bioma Mata Atlântica 

como os campos de altitude (acima de 1.500m), vegetação de várzea, já quase 

completamentedestruída pelas ocupações com lavouras, mineração, cidades, estradas e 

indústriase asrestingas e manguezais no curso final do rio Paraíba do Sul (CEIVAP, 

2002). 

Segundo dados dos censos agropecuários do IBGE, a forma predominante de uso 

da terra com maior predominância na bacia é a pecuária. Cerca de 70%do total das 

terras analisadas, estão cobertas por campos/pastagens, em sua maioria,degradadas por 

queimadas sazonais e pelo pisoteio do gado em fortes declividades. A agricultura ocupa 

uma área relativamente menor, menos de 10%, e ambas apresentam declínio nas últimas 

décadas (NUCCI, 1999). 
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A figura 5 representa o município de São José dos Campos, com destaque para a 

área de estudo e as principais formas de uso do solo para e região, com expressiva 

dominância da classe “Campo/Pastagem”. A tabela 3 contabiliza a porcentagem de 

remanescentes de cobertura vegetal e os principais usos do solo na Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul. 

 

 
Figura5 – Cobertura vegetal e uso do solo para o município de São José dos 
Campos – SP, com destaque para a área de estudo. 

 

 
 

 

 

 

Fonte: adaptado de CEIVAP, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de estudo 
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Tabela 3 – Cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Rio Paraíba do Sul. 
 

Cobertura vegetal 
e uso do solo 

Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Total bacia 
Hectares % Hectares % Hectares % Hectares % 

 

Floresta ombrófila 
 

 

6.872 
 

0,3 
 

186.984 
 

8,9 
 

212.764 
 

15,3 
 

406.620 
 

7,3 
 

Floresta estacional 
 

 

100.644 
 

4,9 
 

89.252 
 

4,3 
 

4.600 
 

0,3 
 

194.496 
 

3,5 
 

Vegetação secundária 
 

 

190.208 
 

9,2 
 

372.424 
 

17,8 
 

170.884 
 

12,3 
 

733.516 
 

13,2 
 

Campo / Pastagem 
 

 

1.657.196 
 

80,2 
 

1.281.560 
 

61,2 
 

800.344 
 

57,6 
 

3.739.100 
 

67,4 
 

Área agrícola 
 

 

40.688 
 

2,0 
 

51.012 
 

2,4 
 

63.176 
 

4,5 
 

154.876 
 

2,8 
 

Reflorestamento 
 

 

11.160 
 

0,5 
 

8.008 
 

0,4 
 

60.916 
 

4,4 
 

80.084 
 

1,4 
 

Área urbana 
 

 

7.900 
 

0,4 
 

22.328 
 

1,1 
 

35.736 
 

2,6 
 

65.964 
 

1,2 
 

Afloramento rochoso 
 

 

1.096 
 

0,1 
 

9.784 
 

0,5 
 

436 
 

0,0 
 

11.316 
 

0,2 
 

Área não sensoriada 
 

 

39.452 
 

1,9 
 

45.848 
 

2,2 
 

2.912 
 

0,2 
 

88.212 
 

1,6 
 

Campos de altitude 
 

 

1.968 
 

0,1 
 

2.792 
 

0,1 
 

12.296 
 

0,9 
 

17.056 
 

0,3 
 

Mangue 
 

 

- - - 
 

- - - 
 

500 
 

0,0 
 

- - - 
 

- - - 
 

500 
 

0,0 
 

Restinga 
 

 

- - - 
 

- - - 
 

1.112 
 

0,1 
 

- - - 
 

- - - 
 

1.112 
 

0,0 
 

Água 
 

 

2.412 
 

0,1 
 

14.808 
 

0,7 
 

23.220 
 

1,7 
 

41.936 
 

0,8 
 

Solo exposto 
 

 

364 
 

0,0 
 

5.456 
 

0,3 
 

1.576 
 

0,1 
 

7.396 
 

0,1 
 

Várzea 
 

 

5.424 
 

0,3 
 

352 
 

0,0 
 

- - - 
 

- - - 
 

5.776 
 

0,1 
 

TOTAL 
 

 

2.065.384 
 

100 
 

2.093.220 
 

100 
 

1.388.860 
 

100 
 

5.547.464 
 

100 
 

Fonte: CEIVAP, 2002. 
 

 

7.1.4 Processos erosivos 

 

Situada em uma região de relevo acidentado, a bacia do rio Paraíba do Sul, insere-

se em um vale compoucasáreas planas. Desde o século XIX, com a expansão da 

monocultura do café, houve uma sistemática redução da cobertura florestal natural e as 

formas de uso do solo, inadequadas às condições de relevo, possibilitaram a formação 

de um cenário de intensa ocorrência de erosão, sendo que em algumas áreas, este 

processo encontra-se em estágio avançado (ALVES; BATISTA, 2001). 

O mapa de vulnerabilidade atual à erosão na bacia do rio Paraíba do Sul, no 

perímetro urbano de São José dos Campos, está representado na Figura 6, com destaque 

para a área de estudo. 
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Figura6 – Vulnerabilidade atual à erosão para o município de São José dos 
Campos – SP, com destaque para a área de estudo. 

 

 
 

 
 
 

 

 

Fonte: adaptado de CEIVAP, 2002. 
 

Através da análise da imagem dos resultados obtidos no mapeamento, foi possível 

quantificar que cerca de metade da bacia do rio Paraíba do Sul encontra-seem condição 

de média vulnerabilidade à erosão, com valor expressivo de 43% da área total. 

Aproximadamente 1/3, apresenta vulnerabilidade baixa e muito baixa, e cerca de 20% 

estão ocupadospelas classes mais críticas de vulnerabilidade à erosão, as classes de alta 

e muito altavulnerabilidade (CARVALHO, 2008).  

No perímetro de São José dos Campos, as classes com maior representatividade 

foram na sequência: “média” com valor significativo de 43%, “alta” com 23%, “baixa” 

com 21% e por fim a classe “muito baixa” com 9% do total.  

Na área de estudo, existe a predominância da classe “muito baixa”. Alguns pontos 

de vulnerabilidades à erosão, com consequente assoreamento do rio, foram encontrados 

na área de estudo, embora considerados de baixo impacto (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de estudo 
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Figura 7 – Pontos de erosão encontrados na zona norte do município de São José dos Campos, às 
margens do rio Paraíba do Sul. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte:O autor. 
 

A supressão da cobertura vegetal arbórea em áreasde maior risco à erosão, como 

os topos de morros, encostas íngremes, nascentes e margens derios, aliadas a ausência 

de práticas que visem à conservação de solo no manejo daspastagens e a frequente 

ocorrência de queimadas, definem que as áreas de médiavulnerabilidade tendem a 

evoluir para uma condição de alta vulnerabilidade à erosão (ALVES; BATISTA, 2001). 

Segundo dados da CEIVAP, a atividade mineral, especialmente a extração de 

areia e argila, é também considerada responsávelpelo processo de erosão e degradação 

dos corpos de água da bacia. No trecho paulista este é um frequente e dos mais graves 

problemas ambientais registrados. O crescimento urbano é apontado como outra causa 

ampliadora do processo erosivo nabacia. Muitas cidades enfrentam problemas 

relacionados a deslizamentos de encostas, reflexo do rápido e desordenado crescimento. 

Quanto maiores e piores situadas, como em áreas de relevo muito acidentadas, 

estiverem às cidades, pior serão as situações enfrentadas por estas (CEIVAP, 2002). 
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Pesquisas realizadas em torno da ocupação do Vale do Paraíba Paulista apontama 

intencionalidade econômica, como o fator inicial deste processo (ciclo do café, fase da 

industrialização, etc.). Os agravantes gerados por tais intencionalidades geram reflexos 

nos dias atuais, pois os mesmos alteraram a qualidade dos recursos naturais, o ciclo 

hidrológico e sua disponibilidade, a aglomeração urbana e estratificação social, entre 

outros aspectos. 

Especialmente na fase da industrialização, juntamente com o processo de 

acumulação capitalista, o inchaço urbano se intensificou, principalmente em virtude das 

aglomerações habitadas pelo contingente de trabalhadores e desempregados, 

culminando na formação de periferias mal servidas de infraestrutura, apartadas das áreas 

financeiramente mais favorecidas e dos centros urbanos (SANTOS, 2007). 

Através da intervenção do Estado, quase sempre em proveito do poder econômico 

e investindo recursos em benefício próprio, alterações na qualidade de vida, 

expropriação dos recursos naturais, especialmente os florestais e hídricos, entre outras, 

mudanças na configuração do espaço se concretizaram. 

Uma das consequências desta alteração foi à reconfiguração do espaço urbano, 

que não acompanhou o ritmo dos lucros, gerando assim bairros afastados, 

desumanizados, além da agressão ao meio ambiente, através do descumprimento das 

leis que protegem esta entidade, etc. De uma forma geral, as cidades industrializadas 

cresceram em número populacional e se aprimoraram em infraestrutura, enquanto outras 

declinaram em economia, mão de obra e importância política (CARVALHO, 2008). 

A lógica do capital sempre foi à ocupação predatória e exploração dos recursos 

naturais. Os reflexos desta lógica, herdados passivamente por nós, é uma série de 

problemas socioambientais que se adicionam aos resultados das mudanças ambientais 

globais. Além de o modelo capitalista apropriar-se do espaço, dos recursos naturais e de 

seus ocupantes, finalmente apropriou-se também do conceito de sustentabilidade, como 

uma forma de justificar a repetição incessante de seu modelo. 

Ações reparadoras para os enormes vazios abertos entre diferentes classes sociais, 

as sub-habitações, segregação urbana, falta de saneamento, reparação ambiental, dentre 

outros problemas,demandarão enormes somas de recursos públicos para sua solução. 

Os conflitos que permeiam as questões ambientais são abundantes e se estendem 

por todo Vale do Paraíba Paulista, especialmente nas extensões da bacia hidrográfica do 

rio Paraíba do Sul. Mesmo entre os três representantes do Comitê da bacia, (São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro) existem desencontros de usos e interesses, situação 
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ilustrada pelo episódio da transposição do rio Paraíba do Sul que passou a ceder cerca 

de 60% (sessenta por cento) de suas águas para o Guandu, através de canalizações 

forçadas das usinas. Portanto, estamos alterando a fisionomia ambiental na maioria das 

regiões onde o processo de urbanização se intensifica. Considerando o crescimento 

vegetativo (diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade de um determinado local) 

nos grandes centros urbanos, aliado a introdução das atividades econômicas de alta 

demanda, por exemplo, a silvicultura, nossas vantagens qualitativas e quantitativas 

ficam seriamente reduzidas (CEIVAP, 2002). 

Analisando a evolução da urbanização sobre áreas antes florestadas, ás margens 
do Paraíba do Sul, podemos perceber que houve uma queda de disponibilidade de 
recursos naturais, e quando somamos esta urbanização crescente a outros aspectos, 
como, por exemplo, a falta de planejamento, o risco de redução destes recursos, torna-se 
maior.  

Carvalho (2008), estudando o impacto econômico na bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul, na região do estado de São Paulo, inclusive na região norte de São José 

dos Campos, realiza uma avaliação, destacando o regime das chuvas, quantidade e 

qualidade das águas do rio. Segundo o autor, em qualquer um destes fatores estamos 

sofrendo risco eminente de queda de disponibilidade, no entanto, somando os três 

fatores, o risco se amplia. Em relação aos recursos hídricos da região, o mesmo cita que: 

 

Fica certo que as demandas regionais atuais e futuras são 
incomodamente crescentes, para o abastecimento doméstico, agrícola 
e industrial, mas que, aliadas às pressões quanto à exportação de água 
para a Metrópole Paulista e o Litoral Norte, nos prometem confrontos 
para um horizonte não muito distante (CARVALHO, 2008, p. 103). 

 

A existência da possibilidade de um quadro reversivo estimula o desenvolvimento 

de pesquisas realizadas em torno deste tema e o mesmo somente irá se concretizar, uma 

vez que políticas públicas de ordem governamental, nos três níveis (federal, estadual e 

municipal), uma vez que esta questão é de interesse nacional e porque não dizer, 

mundial, forem adotadas e implementadas com premência. 

Para adiscussão dos dados encontrados e analisados durante a execução da 

pesquisa, serão discutidas primeiramente, questões referentes aos recursos hídricos, 

destinação final do lixo, cobertura vegetal e uso do solo e processos erosivos, ou seja, os 

fatores considerados como principais comprometedores da saúde da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul, todos eles tratados sobre um prisma regional (Vale do Paraíba) 

com considerações sobre a cidade de São José dos Campos e sempre que possível 
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especificamente sobre a área de estudo (zona norte do município). Em seguida serão 

apresentados os dados referentes aos mapeamentos, com ênfase sobre os diferentes usos 

do solo e cobertura vegetal e por fim os dados da aplicação do questionário 

socioeconômico. 

 

7.2 Evolução do uso e cobertura do solo na zona norte de São José dos Campos 

 

7.2.1 Mapeamento de 1982 (Uso do solo e cobertura vegetal) 

 

Levando em consideração que o ambiente natural é o espaço onde as atividades 

inerentes ao desenvolvimento regional, se processa onde o homem se insere, atua e 

transforma durante todo tempo, e este ambiente é constituído por um meio biogeofísico 

e socioeconômico, foram gerados mapas temáticos para o período de 1982, 1997, 2007 

e 2010. Possibilitando uma análise quantitativa e qualitativa em relação às 

transformações no uso e ocupação do solo. 

Através do processo de análise da interpretação das fotografias aéreas dos 

levantamentos aerofotogramétricos realizados nos respectivos anos, foi possível a 

elaboração de mapas de uso e cobertura vegetal das terras da área de estudo para as 

diferentes classes de uso e cobertura vegetal, conforme padrões definidos por Valério 

Filho (2003). 

Na década de 1980, a área não apresentava mais uma característica tipicamente 

rural, como nos anos 1970. Portanto, a pressão sobre a área rural, próxima ao centro 

urbano, por uma ocupação urbana, já havia se concretizado, principalmente em função 

do fim do regime militar,quando a indústria joseense cresceu ainda mais, em função das 

necessidades dos ramos aeronáutico e automobilístico, além de empresas que utilizam 

tecnologia de ponta. A indústria hoje exige uma mão-de-obra extremamente qualificada 

o que faz com que São José dos Campos continue como polo de atração de migrantes, 

tanto de dentro, como de fora do país (PAPALI, ALMEIDA; OLMO, 2007).  

O mapa de uso e cobertura vegetal das terras de 1982 (Figura 8) confirma a 

ocupação deste solo por atividades de grande impacto antrópico, como as áreas urbanas 

consolidadas de média e alta taxa de ocupação, haja vista a grande área ocupada por 

estas classes. A tabela 4e gráfico 3, apresentam os dados quantitativos para cada classe 

de uso e cobertura vegetal do mesmo ano. 
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MAPA: CLASSIFICAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – RIO PARAÍBA DO SUL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Mapa de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 1982, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 

Jd. Altos de Santana 

 Altos da Vila Paiva 

Jd. Telespark 
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Tabela4 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal do solo para 
o ano de 1982, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSES ÁREA (M2) ÁREA (%) 
 
Área urbana consolidada com alta 
taxa de ocupação 
 

 
3024590,00 

 

 
33,10% 

 

 
Área urbana consolidada com média 
taxa de ocupação 
 

 
5645,76 

 

 
0,06% 

 

 
Área urbana não consolidada com 
baixa taxa de ocupação 
 

 
4438,24 

 

 
0,05% 

 

 
Reflorestamento 
 

 
1313148,26 

 

 
14,37% 

 
 
Mata ciliar 
 

 
264398,31 

 

 
2,89% 

 
 
Pastagem 
 

 
1967839,57 

 

 
21,53% 

 
 
Pasto sujo / Macega 
 

 
892394,90 

 

 
9,77% 

 
 
Área institucional 
 

 
925269,25 

 

 
10,12% 

 
 
Solo exposto 
 

 
458358,62 

 

 
5,02% 

 
 
Água 
 

 
282430,74 

 

 
3,09% 

 
 
TOTAL 
 

 
9132871,39 

 

 
100% 
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Gráfico3 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 1982, na  zona 
norte do município de São José dos Campos – SP. 

 
 

  
A classe com maior representatividade no ano de 1982 foi à “Área urbana 

consolidada com alta taxa de ocupação”, com 33,10% do total, confirmando a ocupação 

deste solo, por atividades de grande impacto antrópico. Em seguida a classe 

“Pastagem”, com 21,53%, o que demonstra alto grau de antropização, com elevado 

índice de desmatamento, muito comum na região, buscando atender as atividades 

agropecuárias. O uso intensivo de áreas com pastagem e a fragmentação ocasionada por 

esta atividade, gera impactos de forma negativa sobre a biodiversidade, podendo em 

muitos casos, levar a extinção de determinadas espécies naquele local.A terceira classe 

mais representativa, “Reflorestamento”, apresentou 14,37% do total da área, podendo 

este reflexo, ser atribuídoas atividades de replantio,por agricultores,de espécies de 

Eucaliptosp. visando comercialização ou mesmo uso próprio. Por fim, a classe com a 

quarta maior representatividade, foi a “Área institucional”, com 10,12%, demonstrando 

relativo nível de incentivo governamental e coorporativo na região (RAMBALDI; 

OLIVEIRA, 2005).  

A representatividade da classe “Área institucional”, reflete o momento no qual 

São José dos Campos passou a receber investimentos estatais e a fazer parte das 

estratégias governamentais, criando as bases infra-estruturais que viabilizaram a cidade 

industrial moderna. Já no período senatorial, década de 1920, iniciou-se processo de 
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industrialização na região e em função de incentivos da Prefeitura de São José dos 

Campos, chegaram às primeiras fábricas: as cerâmicas e a Tecelagem Parahyba (Figura 

9). Esta primeira industrialização, direcionou o crescimento da cidade para o bairro de 

Santana, localizado na região norte da cidade que se estabeleceu como primeiro bairro 

industrial (PAPALI, ALMEIDA; OLMO, 2007). 
 

Figura 9 – Tecelagem Parahyba, localizada no Parque Municipal Roberto Burle Marx, 
zona norte do município de São José dos Campos – SP. 

 

 
Anos 1920/ 1930 

 

 

 
2010 

Fonte: São José dos Campos, (2010). 
 
A classe “Mata ciliar”, um dos focos principais deste estudo, apresentou um valor 

relativamente baixo, com apenas 2,89% do total, reflexo da alta taxa de ocupação 

urbana no leito do rio. Em comparativo, a classe “Pasto sujo/Macega”, apresentou9,77% 

do total, ou seja, valor três vezes superior à classe “Mata ciliar”, o que de certa forma 
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pode ser considerado positivo, pois este tipo de vegetação pode refletir uma forma de 

colonização de espécies arbóreas nativas, como forma de recuperação ambiental. As 

outras classes não apresentaram valor significante, superior a 10%. 

  

7.2.3 Mapeamento de 1997 (Uso do solo e cobertura vegetal) 

 

A figura 10 apresenta o mapa de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 

1997. A interpretação da imagem de satélite paraeste ano, apresentou pequena alteração 

em relação ao ano de 1982 (Tabela 5 e Gráfico 4). A classe “Área urbana consolidada 

com alta taxa de ocupação” apresentou valor de 34,34% do total, expressando um 

crescimento de 3,70% em relação ao mapeamento anterior. As classes “Área urbana 

consolidada com média taxa de ocupação” e “Área urbana não consolidada com baixa 

taxa de ocupação”, identificadas no mapeamento anterior com 0,06% e 0,05%, 

respectivamente, não foram identificadas no ano de 1997, provavelmente, por haverem 

em 15 anos de diferença, entre um mapeamento e outro, se concretizado como área 

urbana consolidada com alta taxa de urbanização.A classe “Área em implantação” surge 

pela primeira vez neste mapeamento, com valor de 0,51% do total. A classe “Solo 

exposto” apresentou valor de 8,22%, expressando um crescimento de 165,89% em 

relação ao mapeamento anterior, reflexo da preparação da terra para novos 

assentamentos. 
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Figura 10 – Mapa de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 1997, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jd. Telespark 

 Altos da Vila Paiva 

Jd. Altos de Santana 
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Tabela 5 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal do solo 
para o ano de 1997, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSES ÁREA (M2) ÁREA (%) 
 
Área urbana consolidada com alta 
taxa de ocupação 
 

 
3136530,00 

 

 
34,34% 

 

 
Área urbana não consolidada com 
média taxa de ocupação 
 

 
8173,59 

 

 
0,09% 

 

 
Área em implantação 
 

 
46201,10 

 

 
0,51% 

 
 
Reflorestamento 
 

 
1567052,32 

 

 
17,16% 

 
 
Mata ciliar 
 

 
267786,70 

 

 
2,93% 

 
 
Pastagem 
 

 
1313874,33 

 

 
14,39% 

 
 
Pasto sujo / Macega 
 

 
678252,63 

 

 
7,43% 

 
 
Área institucional 
 

 
953323,01 

 

 
10,44% 

 
 
Solo exposto 
 

 
750953,64 

 

 
8,22% 

 
 
Água 
 

 
410723,84 

 

 
4,50% 

 
 
TOTAL 
 

 
9132871,39 

 

 
100% 
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Gráfico4 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 1997, zona 
norte do município de São José dos Campos – SP. 

 
 

 
O aumento no valor das classes citadas acima pode ser atribuído ao incremento 

tecnológico e urbanização intensa, ocorrida a partir dos anos 1990, na zona norte do 

município. Cresceu também a produção de resíduos industriais e residenciais. O Estado 

se viu obrigado a incrementar a disponibilidade energética, o que provocou impacto 

ambiental por alterar o regime hídrico. Os alojamentos residenciais invadiram áreas de 

proteção e de risco, o que provocou sérias alterações na fisionomia florestal e nos 

corpos d’água; aumento da erosão e o assoreamento de córregos e rios; cresceu o nível 

da poluição atmosférica, o que gerou como consequência, alteração na qualidade da 

água da chuva quando o vapor d’água entrava em contato com as partículas que geram a 

poluição atmosférica (CARVALHO, 2008). 

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

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

cumulativo de diversas consequências (CARVALHO, 2008). 

Segundo Oliveira et al. (1999), com o forte incremento na produção de 

alojamentos residenciais, aliados a tendência crescente de exportação para a capital do 

estado, a extração de areia impôs forte alteração no canal do Rio Paraíba, na várzea e 

em seus principais tributários. Estes reflexos foram observados em praticamente toda 
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extensão do rio Paraíba do Sul (região do Vale do Paraíba) onde existe urbanização, 

inclusive na zona norte do município de São José dos Campos. 

A classe “Reflorestamento” apresentou um aumento de 19,34% em relação ao 

mapeamento anterior (de 14,37% para 17,16%). A classe “Mata ciliar” se manteve 

quase similar ao anterior, com tênue aumento de 1,28% (de 2,89% para 2,93%) e a 

classe “Pastagem” obteve redução de 33,23% (de 21,53% para 14,39%).  

O aumento da área de reflorestamento e a redução da área de pastagem indicam 

uma retração das atividades agrícolas na região, refletindo o momento da economia e 

desenvolvimento urbano, ocorrido naquele ano, com consequente reflexo nas áreas 

periféricas. As atividades agropecuárias perderam sua importância, uma vez que, novas 

oportunidades surgiam com o desenvolvimento da cidade e a busca por uma renda 

melhor, atraiu um contingente de pessoas das áreas periféricas. 

Em função dessa transformação, a dinâmica sócio-econômica-espacial também 

sofreu alterações. Os novos assentamentos passaram a gozar de infraestrutura urbana, 

como programas de casas populares, nos bairros Jardim Cecília e Vila São Geraldo 

(Figuras11 e 12) e aumento pela procura de terrenos, alguns na forma de chácaras, 

principalmente nos bairros Recanto do Caeté e Altos da Vila Paiva, onde ocorreu um 

processo de valorização da terra. 
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Figura 11 – Área de casas populares construída com auxílio da Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos – SP, no bairro Jardim Boa Vista, zona norte da cidade. O assentamento ocupa uma área de 
183.288,00m2, as margens de um dos afluentes do rio Paraíba do Sul (32m de distância). 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: O autor / Google Earth. 
 

Figura 12 – Conjuntos habitacionais construídos com auxílio da Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos – SP, zona norte da cidade. Á esquerda, conjunto populacional no bairro Jardim Cecília. O 
assentamento ocupa uma área de 30.120,00m2, posicionado a 330m de distância das margens do rio 
Paraíba do Sul. À direta, conjunto populacional no bairro Vila São Geraldo. O assentamento ocupa uma 
área de 187.272,00 m2 

 

 

 

 
 

Fonte: O autor / Google Earth. 
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A área que apresenta maior concentração de reflorestamento está localizada ao sul 

da bacia, próximo ao bairro Vila Rossi, onde foram observadas as maiores áreas com 

plantio. Esta pode ser considerada uma área de intensa importância ambiental, uma vez 

que constitui a margem da várzea do rio Paraíba do Sul. No entanto, espécies exóticas 

de acelerado crescimento, como é o caso do Eucaliptussp. tendem a drenar com maior 

velocidade a água, causando um ressecamento do terreno, além de modificar as 

condições químicas do solo, por um processo denominadoalelopatia, que significa 

capacidade de algumas plantas, produzirem substâncias químicas que, liberadas no solo 

influenciam de forma favorável ou desfavorável ao desenvolvimento de outras espécies, 

o que compromete a regeneração natural da área por espécies nativas, uma vez que as 

substâncias produzidas por espéciesde Eucalipto, favorecem o crescimento somente de 

plantas que exijam solos muito ácidos, como é o caso da espécie em questão 

(RAMBALDI; OLIVEIRA, 2005). 

Segundo Paula e Monte-Mor (2000), os impactos socioambientais provocados 

pela monocultura do Eucalipto, provocam de maneira drástica, alteração na paisagem 

regional. Dentre os principais impactos destacados, estão, a erosão, redução da 

biodiversidade e da matéria orgânica, elevado consumo de recursos hídricos e nutrientes 

do solo e como principal impacto social, o êxodo rural, em direção aos grandes centros 

como reflexo da falta de oportunidade no campo e emprego, o que recai sobre a 

população de baixa renda. 

Além deste problema, existe ainda o fato de que exatamente nesta área executou-

se uma obra viária (Anel viário - Via Norte) que além de violar uma área de preservação 

ambiental da Mata Atlântica, conhecida na região como banhado e parte da área de 

várzea do Rio Paraíba do Sul na zona norte da cidade, desalojou cerca de 350 moradores 

da Vila Rossi, ambas localizadas no traçado da obra. Uma liminar, concedida pelo 

desembargador Renato Nalini, da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, determinou a imediata suspensão da construção da obra. Segundo a 

defensoria pública, a obra viola área de preservação ambiental além de não apresentar 

um projeto de recomposição ambiental para as áreas de várzea e nem de realocação das 

famílias atingidas (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

URBANO, 2011). 

Uma ação civil pública, requerida pela regional da Defensoria Pública da cidade 

de Taubaté, solicitou que a licença ambiental expedida pela Secretaria de Meio 

Ambiente e os decretos de desapropriação da Vila Rossi sejam anulados, em virtude da 
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falta de um estudo de impacto de vizinhança e do EIA/RIMA (Estudo de Impacto 

Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental). A ação solicita também, que uma vez 

sanadas as irregularidades, a administradora do projeto, seja condenada a fornecer 

condições mínimas de moradia aos atingidos pelo projeto ou implementar linhas de 

crédito habitacional (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO URBANO, 2011). 

A classe “Pasto sujo/Macega” apresentou valor de 7,43% do total, ou seja, 

redução de 24% em relação ao mapeamento anterior (de 9,77% para 7,43%). Este valor 

poderia revelar um decréscimo na evolução da regeneração natural da área, não fosse 

por alguns pontos. No primeiro mapeamento, 1982, a maior ocorrência da vegetação 

classificada como Macega, ocorreu quase que exclusivamente na parte sul da região 

estudada, sendo que, cerca de um terço desta, posicionada ao lado esquerdo do rio e os 

outros dois terços, a margem direita. No mapeamento seguinte, 1997, estas áreas foram 

ocupadas por pastagens e reflorestamento, revelando um alto grau de antropização, 

alterando um ciclo de regeneração natural.  No mesmo mapeamento, a classificação 

Macega, ficou distribuída entre as regiões norte, leste e oeste, onde antes predominavam 

a existência de pastagens e reflorestamento. Portanto, no período de 15 anos, uma parte 

da área reflorestada foi abatida, visando sua comercialização e as áreas de pastagens, 

abandonadas e posicionadas próximas a uma área de mata ciliar, sofreram influência da 

mesma, sendo novamente colonizadas por espécies nativas. 

O processo natural de regeneração vegetal ocorre quando uma área permanece 

inutilizada, por um período relativamente longo. Os primeiros vestígios de colonização 

natural surgem logo após o abandono agrícola ou de uma pastagem.  Esta etapa costuma 

atingir tempo máximo de seis anos, e é caracterizada como inicial, podendo variar de 

acordo com a biodiversidade animal, qualidade do solo, entre outros fatores. O estágio 

médio é alcançado em até quinze anos. Após este período, desconsiderando ações 

antrópicas e eventos meteorológicos extremos, uma vegetação pode ser considerada 

como capoeira densa, com consequente aumento da diversidade biológica local, com a 

evolução do tempo (PAULA; MONTE-MOR, 2000). 

Diante do exposto pelos autores, podemos considerar que algumas áreas antes 

usadas para pastagens, após abandono, evoluíram para uma formação mais consistente 

(Macega) ou até mesmo capoeira rala, dependendo do tempo de abandono. Entretanto, a 

existência destas áreas de recuperação, não garante sua preservação, uma vez que áreas 

que possuam vegetação do tipo capoeira, em estágio inicial, ou formação vegetal 
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inferior a isso, são passíveis de autorização para desmatamento ou até mesmo serem 

desmatadas sem autorização, portanto, podem ser utilizadas para outras atividades que 

não sejam de preservação. 

 
7.2.3-Mapeamento de 2007 (Uso do solo e cobertura vegetal) 

 

Para o mapeamento de 2007 (figura 13), a classe com maior representatividade foi 

à “Área urbana consolidada com alta taxa de ocupação”, com 34,78% do total, 

crescimento de 1,28%, confirmando a ocupação deste solo por atividades de grande 

impacto antrópico, seguido da classe “Pastagem”, com 19,39%, crescimento de 34,81%, 

demonstrando alto grau de antropização, com elevado índice de desmatamento. A 

terceira classe mais representativa, “Reflorestamento”, apresentou16,64% do total da 

área, ou seja, redução de 3,04% em relação ao mapeamento anterior. Por fim, a classe 

com a quarta maior representatividade, foi a “Área institucional”, com 10,83%, o que 

corresponde a um crescimento de 3,73% em relação ao mapeamento anterior, 

demonstrando uma continuidade, relativaao incentivo governamental e coorporativo na 

região (Tabela 6 e Gráfico 5). 
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Figura 13 – Mapa de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 2007, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA: CLASSIFICAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – RIO PARAÍBA DO SUL 

 

Jd. Telespark 

 Altos da Vila Paiva 

Jd. Altos de Santana 
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Tabela6 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal do solo para 
o ano de 2007, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSES ÁREA (M2) ÁREA (%) 
 
Área urbana consolidada com alta 
taxa de ocupação 
 

 
3176580,00 

 

 
34,78% 

 
Área urbana consolidada com média 
taxa de ocupação 
 

 
7390,98 

 

 
0,08% 

 

 
Área Urbana não consolidada com 
média taxa de ocupação 
 

 
42944,59 

 

 
0,47% 

 

 
Área em implantação 
 

 
95129,10 

 

 
1,04% 

 
 
Reflorestamento 
 

 
1519422,55 

 

 
16,64% 

 
 
Mata Ciliar 
 

 
493091,49 

 

 
5,40% 

 
 
Pastagem 
 

 
1771263,59 

 

 
19,39% 

 
 
Pasto sujo / Macega 
 

 
540678,89 

 

 
5,92% 

 
 
Área institucional 
 

 
988901,61 

 

 
10,83% 

 
 
Solo exposto 
 

 
102459,95 

 

 
1,12% 

 
 
Água 
 

 
395003,54 

 

 
4,33% 

 
 
TOTAL 
 

 
9132871,39 

 

 
100% 
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Gráfico5 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 2007, zona 
norte do município de São José dos Campos – SP. 

 
 

 

No mapeamento de 2007, além do aumento quantitativo da classe “Área urbana 

consolidada com alta taxa de ocupação”, surge o reaparecimento da classe “Área urbana 

consolidada com média taxa de ocupação”, com valor ainda pouco expressivo de 0,08% 

(figura 14). Crescimento de 425,41% da classe “Área urbana não consolidada com 

média taxa de ocupação”em relação ao mapeamento anterior (de 0,09% para 0,47%) e 

aumento de 105,90% da classe “Área em implantação”, (de 0,51% para 1,04%) (figura 

15). Os dados demonstram a alta taxa de crescimento urbano periférico e aumento do 

interesse imobiliário pela região. 
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Figura 14 – Imagens de satélite de uma área residencial, bairro Vila Unidos, zona norte do 
município de São José dos Campos – SP. À esquerda, imagem de 1990, mostrando uma área de 
implantação de um conjunto residencial. À direita, imagem de 1997, mostrando a mesma área, 
porém agora, classificada como área urbana consolidada com média taxa de ocupação. 
 

 
 

 

 
 

 

Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. INPE 
(2010) 

 
Figura 15 – Áreas em implantação, em uma zona residencial na zona norte, bairro Vila 
Paiva no ano de 2007, município de São José dos Campos – SP. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Silva, Fernandes e Oliveira (2007)/ Google Earth.. 
 

A classe “Mata ciliar” apresentou crescimento expressivo de 84,14% (de 2,93% 

para 5,40%) demonstrando alto grau de regeneração natural na área, uma vez que, as 
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atividades relacionadas a obras de implantação e urbanização, se concentraram distantes 

das margens do rio Paraíba do Sul(figura 16). 

Este crescimento pode ser atribuído ao projeto municipal de revitalização de 

nascentes em áreas públicas urbanas. O programa teve início em 19 nascentes da 

margem direita do Rio Paraíba do Sul e, num segundo momento, estendeu-se para as 

nascentes da margem esquerda (figuras 17 e 18). 

O objetivo do programa é recuperar a vegetação das margens destas nascentes, 

que são responsáveis pela alimentação da bacia do Rio Paraíba do Sul. Também estão 

sendo contatados os proprietários de áreas particulares, onde há nascentes, para que os 

mesmo compreendam a importância da recuperação das nascentes que estão em suas 

propriedades. O programa conta com o apoio de empresas e instituições da região, e 

participação de alunos de escolas públicas e da comunidade (SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS. PREFEITURA MUNICIPAL, 2010).  

O efeito desta preservação considera-se de enorme valia para a região, visto que a 

bacia do rio Paraíba do Sul tem passado por longos e frequentes períodos anuais de 

seca, decorrentes das ações de desflorestamento e das alterações ambientais e os 

enormes prejuízos causados aos recursos hídricos em geral (lençol freático, drenagens, 

córregos, nascentes) e ao rio Paraíba do Sul em particular (Poluição doméstica e 

industrial, o controle da vazão e seus reflexos e as transformações oriundas da 

mineração de areia), contabilizam-se como prejuízos incalculáveis e talvez 

irrecuperáveis, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental (CARVALHO, 

2008). 

 
Figura 16 – Área de mata ciliar, as margens do Rio Paraíba do Sul, zona norte de São 
José dos Campos. A fotografia de 2007 mostra uma área localizada no bairro Jardim Altos 
de Santana, sendo considerada uma das poucas áreas bem preservadas às margens do 
Paraíba no perímetro urbano. 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Silva, Fernandes e Oliveira (2007)/ Google Earth. 
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Figura 17 – Projetosmunicipais no perímetro urbano, bairro Altos da Vila Paiva, zona 
norte de São José dos Campos - SP. À esquerda, projeto de implantação e conservação de 
reflorestamento. À direita, programa de revitalização de nascentes. 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Silva, Fernandes e Oliveira (2007)/ 
 
 

Figura 18 – Área de nascente, reflorestada pelo programa de revitalização de nascentes no bairro 
Altos da Vila Paiva, zona norte de São José dos Campos - SP. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Silva, Fernandes e Oliveira (2007)/ Google Earth. 
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7.2.4 Mapeamento de 2010 (Uso do solo e cobertura vegetal) 

 

Para o mapeamento de 2010 (figura 19), a classe com maior representatividade 

continuou sendo a “área urbana consolidada com alta taxa de ocupação”, com 36,35% 

do total, crescimento de 4,52%, sendo o maior crescimento em relação a todos os outros 

anos, caracterizando a ocupação deste solo por atividades de grande impacto antrópico. 

A segunda classe com maior representatividade foi à classe “Pastagem”, com 17,74%, 

decréscimo de 8,54%, demonstrando uma retração das atividades agropecuárias na 

região. A terceira classe mais representativa, “Reflorestamento”, apresentou14,83% do 

total da área, ou seja, redução de 10,84% em relação ao mapeamento anterior. Algumas 

áreas de reflorestamento foram suprimidas, em virtude do processo de comercialização 

e outraspor estarem cercadas por conjuntos residenciais, o que acaba comprometendo 

sua preservação (Figura 20). Por fim, a classe com a quarta maior representatividade, foi 

a “Área institucional”, com 11,29%, o que corresponde a um crescimento de 4,29% em 

relação ao mapeamento anterior. Esta classe apresentou crescimento gradativo durante 

todos os anos avaliados,demonstrando uma continuidade, relativaao incentivo 

governamental e coorporativo na região (Figura 21). Algumas obras planejadas e 

implantadas pela secretaria de Esporte e Laser, encontram-se muito próximas às 

margens do rio Paraíba do Sul (Figura 22). 

Para o mapeamento de 2010, além do aumento quantitativo da classe “Área 

urbana consolidada com alta taxa de ocupação”, a classe “Área urbana consolidada com 

média taxa de ocupação”, com valor de 0,42%, apresentou crescimento de 413,20% em 

relação ao mapeamento anterior (de 0,08% para 0,42%). Os dados demonstram a alta 

taxa de crescimento urbano periférico e aumento do interesse imobiliário pela região 

(Tabela 7 e Gráfico 6) (Figura 23). 

A classe “Pasto sujo/Macega” apresentou valor de 7,45%, crescimento de 25,79% 

em relação ao mapeamento anterior. A classe “Capoeira” aparece pela primeira vez no 

mapeamento com valor de 0,08% do total. A classe “Mata Ciliar” apresentou redução 

de 26,81% (de 5,40% para 3,95%), principalmente no sul da bacia, sendo substituída 

por pastagens (Figura24). 
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Figura 19 – Mapa de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 2010, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA: CLASSIFICAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – RIO PARAÍBA DO SUL 
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 Altos da Vila Paiva 
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Tabela7 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal do solo para 
o ano de 2010, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASSES ÁREA (M2) ÁREA (%) 
 
Área urbana consolidada com alta 
taxa de ocupação 
 

 
3320090,00 

 

 
36,35% 

 
Área urbana consolidada com média 
taxa de ocupação 
 

 
37930,48 

 

 
0,42% 

 

 
Área Urbana não consolidada com 
média taxa de ocupação 
 

 
30821,08 

 

 
0,34% 

 

 
Reflorestamento 
 

 
1354715,57 

 

 
14,83% 

 
 
Capoeira 
 

 
7393,19 

 

 
0,08% 

 
 
Mata Ciliar 
 

 
360902,78 

 

 
3,95% 

 
 
Pastagem 
 

 
1619997,43 

 

 
17,74% 

 
 
Pasto sujo/Macega 
 

 
680115,81 

 

 
7,45% 

 
 
Área institucional 
 

 
1031346,36 

 

 
11,29% 

 
 
Solo exposto 
 

 
177050,13 

 

 
1,94% 

 
 
Água 
 

 
512508,57 

 

 
5,61% 

 
 
TOTAL 
 

 
9132871,39 

 

 
100% 
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Gráfico6 – Quantificação das classes de uso e cobertura vegetal do solo para o ano de 2010, zona norte 
do município de São José dos Campos – SP. 

 
 
 
Figura 20 – Áreas de reflorestamento na zona norte do município de São José dos Campos 
– SP. A esquerda, uma área de reflorestamento com Eucalipto sp. A direita, uma área de 
reflorestamento com Pinnussp. Ambas cercadas por conjuntos residenciais.  

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 21 – Área institucional no bairro Jardins Altos de Santana. A obra ocupa uma área 
de 121.752,00m2, localizada a 60m do rio Paraíba do Sul. Na parte superior esquerda, 
uma imagem de satélite de 2007, mostrando a preparação do terreno para a implantação 
da obra. Na parte superior direita, em 2010, a obra finalizada. Na parte inferior, detalhes 
da infraestrutura. 

 

 
2007 

 

 
2010 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 22 – Obra construída com apoio da Secretaria de Esporte e Laser da cidade de São 
José dos Campos. Quadra de areia, construída a 17,90m de distância do rio. No bairro 
Jardim Altos de Santana, outras quatro obras de laser, se encontram na mesma situação. 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor / Google Earth. 
 
 
Figura 23 – Interesse imobiliário na zona norte de São José dos Campos, bairro Vila São 
Geraldo. À direita, imagem de satélite de 2008 mostrando parte inicial da obra. À 
esquerda, foto de 2010, mostrando o empreendimento com cerca de 60% concluído 
(Conjunto Residencial Girassol II). 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor / Google Earth. 
 
 
Figura 24 – Área desmatada e ocupada por pastagem. Zona norte de São José dos Campos 
- SP, 2010. 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor / Google Earth. 
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Os mapeamentos, de forma geral, demonstram que as classes relacionadas à 

ocupação urbana, cresceram durante estes 28 anos analisados, assim como a área em 

implantação, que sofreu ligeiro crescimento durante todo mapeamento. As áreas de 

reflorestamento, de forma geral, veem se reduzindo ao longo do tempo em virtude da 

falta de preservação, invasão da ocupação urbana e comercialização. A classe Mata 

ciliar, após crescimento nos três primeiros mapeamentos, sofreu uma queda nos últimos 

três anos. A classe Pastagem, oscilou bastante em virtude de outras práticas, como o 

plantio de Eucaliptussp. ou mesmo abandono, que dependendo do tempo, passaria a ser 

considerada Pasto sujo/Macega. A classe Pasto sujo/Macega sofreu decréscimo nos três 

primeiros mapeamentos e aumento nos últimos três anos. A área institucional sofreu 

ligeiro crescimento durante todo o mapeamento e a classe Solo exposto sofreu muita 

oscilação de acordo com fatores como ocupação por loteamentos, entre outros.  

O gráfico 7 apresenta a evolução das classes de uso e ocupação do solo paratodos 

os anos avaliados. 

 
Gráfico 7 – Quantificação evolutiva das classes de uso e cobertura vegetal do solo para os 

anos de 1982 / 1997 / 2007 / 2010, zona norte do município de São José dos Campos – SP. 
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7.3 - Aspectos físicos e socioeconômicos dos bairros 

 

Após análise inicial da área de estudo, foi possível identificar os bairros 

localizados na região que sofrem diferentes tipos de influências do uso e ocupação do 

solo que alteram sua estrutura.  

Os três bairros onde se aplicou o questionário socioeconômico como forma 

complementar da coleta de dados, foram: Jardim Altos de Santana, Jardim Telespark e 

Vila Sinhá, por serem os bairros que apresentam maior quantidade de assentamentos 

urbanos as margens do rio Paraíba do Sul, não cumprindo a exigência estabelecida em 

lei de no mínimo 30 metros de Mata Ciliar preservada.  

Considerando que estes bairros, por apresentarem significativa ocupação às 

margens do rio, sofram maiores impactos ambientais, decidiu-se pela aplicação do 

questionário somente para esta faixa, com intuito de detectar as consequências 

ambientais provenientes da ocupação irregular. 

Entre os bairros, foi possível destacar uma população de moradores tradicionais, 

que habitam a região a mais de 50 anos, estando estes, a maioria, localizados às margens 

do rio Paraíba do Sul, o que pode estabelecer um indício de que a ocupação iniciou-se 

por estas áreas (OLIVEIRA et al., 1999). 

Entre estes moradores, existem diferentes olhares e ideias sobre questões 

ambientais, socioculturais que se estruturam e distintas concepções sobre o mundo 

natural, que como consequência, geram diferentes perspectivas e planos para a região. 

 

7.3.1 Bairro Altos de Santana 

 

O bairro Jardim Altos de Santana, apesar de ser considerado o mais tradicional da 

zona norte do município de São José dos Campos, apresenta características tipicamente 

urbanas. 

O bairro viveu seu apogeu cultural nos anos 60 com o Cine Santana, e atualmente 

estão presentes na região, importantes obras como o Parque Burle Marx (Parque da 

Cidade), Hospital Pio XII (considerado o maior centro de tratamento de câncer da 

cidade), o futuro Teatro Municipal, Escola SENAI, Estádio da ADC Parahyba e as 

antigas Fábricas da Tecelagem e Rhodia (OLIVEIRA et al., 1999). 
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O bairro apresenta a maior densidade populacional da zona norte, além de ser o 

maior e mais desenvolvido da região, com residências divididas em loteamentos 

menores. 

O número de áreas utilizadas para o cultivo de Eucaliptussp. está reduzindo e a 

maioria do moradores localizados próximos a estas áreas, demonstrou significativa 

preocupação em relação a conservação destas áreas, uma vez que elas vem sendo 

ocupadas por novos conjuntos habitacionais, utilizadas como área para descarte 

irregular de lixo domésticos e restos de construção, queimadas, etc. (Figura 25). 

 
Figura 25 – Área de reflorestamento de Eucaliptussp. localizada no Bairro Altos de 
Santana. 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor. 
 

7.3.2 Bairro Jardim Telespark 

 

Assim como o bairro Jardim Altos de Santana, Jardim Telespark também 

apresenta características tipicamente urbanas, contado com três escolas municipais, 

sendo que uma delas (EMEF, Profa Maria Teixeira Cornélio) foi considerada pela 

Secretaria de Educação do Município de São José dos Campos no ano de 2008, como o 

melhor colégio municipal da zona norte do município e uma das melhores da cidade 

(SÃO JOSE DOS CAMPOS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2010). 

Durante as pesquisas de campo não foram encontradas áreas utilizadas para 

reflorestamento.  

Dos três bairros analisados, este foi o que apresentou menor número de 

residências assentadas às margens do rio, portanto, a maioria respeita o limite exigido 

por lei. No entanto, cinco obras construídas com o apoio da Secretaria de Esportes do 

município (2 campos de futebol, 2 quadras de areia, 1 pista de corrida e 1 campo de 
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bocha), estão localizadas neste bairro em faixa irregular, ou seja, a menos de 30 metros 

de distância do leito do rio (Figura 26). 

 
Figura 26 – Obras construídas com apoio da Secretaria de Esportes do município de São 
José dos Campos, zona norte da cidade no Bairro Jardim Telespark, localizadas a menos 
de 30m de distância do leito do rio. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor. 
 

7.3.3 - Bairro Vila Sinhá 

 

Com características tipicamente rurais, é o terceiro menor bairro da zona norte do 

município de São José dos Campos e apresenta a maior quantidade de residências 

assentadas às margens do rio (relação entre os três bairros analisados). 

Os habitantes do bairro, em sua maioria, são famílias de classe baixa e o maior 

problema encontrado no bairro é a falta de saneamento básico e a presença de rede de 

esgoto a céu aberto (Figura 27). 
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Figura 27 – Esgoto sanitário lançado a céu aberto no Bairro Vila Sinhá. 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor. 
 

Segundo informações da Secretaria de Planejamento a gestão anterior criou um 

convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEIDRO) para implantação de 

rede de esgoto e regularização das que estão a céu aberto, porém as obras não foram 

concluídas e a atual administração está em processo de desapropriação de algumas áreas 

para implantação de rede de esgoto. 

Futuramente, segundo dados da Secretaria de Planejamento Urbano, o bairro 

passará por obras de desapropriação de casas alojadas próximas ao leito do rio, para 

implantação de projetos de reflorestamento de mata ciliar, conforme ocorre no bairro 

Vila Rhodia (Figura 28). 
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Figura 28 – Obras de desapropriação e reflorestamento no Bairro Vila Rodhia. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: O autor. 
 

7.4 Pesquisa de campo 

 

 

Com base nos mapeamentos e percepção dos diferentes usos do solo, foi possível 

elaborar um questionário contendo questões que priorizaram apenas a percepção 

ambiental do entrevistado, suas relações com a área de estudo, assim como as diferentes 

concepções sobre os problemas de cada bairro e da zona norte e suas alterações físicas. 

O questionário foi aplicado em 32 casas, num total de 128 pessoas entrevistadas, 

sendo, 54 do Jardim Altos de Santana (18 residências), 12 do Jardim Telespark(5 

residências) e 62 da Vila Sinhá (9 residências). 
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7.4.1 Dados gerais 

 

Neste quesito, foram abordadas perguntas relacionadas à situação do entrevistado 

em relação ao imóvel, tempo de moradiae qual o motivo da mudança para a área de 

estudo. 

Em relação à situação do imóvel, a maioria dos entrevistados possui moradia 

própria e as que estão em regime de locação, pertencem aos moradores do próprio 

bairro (Gráfico 8). A condição de proprietários de suas terras ameniza a baixa condição 

financeira que muitos moradores, em particularos da Vila Sinhá, apresentam. 

 
Gráfico 8 – Situação dos entrevistados em relação ao imóvel na zona norte do município 
de São José dos Campos - SP. 
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Em seguida, o questionário apresenta o tempo em que o entrevistado reside na 

área de estudo. Neste contexto, todos os entrevistados declararam serem moradores 

fixos do local, sendo que a maior parcela (mais de 71%) está na região a mais de 20 

anos (Gráfico 9). 

 
Gráfico9 – Tempo de residência do entrevistado na área de estudo. 

 

 
 

7.4.2 Infraestrutura local 

 

Neste quesito, foram abordadas perguntas relacionadas ao tipo de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, sistema público de drenagem de águas pluviais, 

regularização em relação ao Zoneamento Municipal e mudanças ocorridas na região nos 

últimos anos. 

Nos três bairros analisados, a maioria da população (90,63%) declarou utilizar-se 

de água encanada da rede pública, sendo que apenas três moradores (9,38%), todos do 

bairro Vila Sinhá,utilizam-se de água encanada local, coletada diretamente da nascente 

presente no terreno. Este tipo de abastecimento foi denominado no gráficocomo “águas 

superficiais” (Gráfico 10). 
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Gráfico10 – Tipo de abastecimento de água nas residências da área de estudo. 

 
 

 

A questão da rede de esgoto foi abordada, utilizando o tipo de saneamento 

possível para a área. A maior parte dos entrevistados (27 residências ou 84,38%) 

declarou lançar seu esgoto sanitário na rede pública, sendo que apenas três residências 

(9,38%), todas localizadas no bairro Vila Sinhá, utilizam-se de fossa asséptica e duas, 

localizadas no mesmo bairro, lançam seus esgotos “in natura” no corpo d’água (Figura 

26), o que corresponde a 6,25% das residências avaliadas (Gráfico 11).  

 
Gráfico11 – Tipo de esgotamento sanitário nas residências da área de estudo. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 re

si
dê

nc
ia

s
Tipo de abastecimento de água

Rede pública

Poço escavado

Poço artesiano

Águas superficiais

Caminhão Pipa

Cisterna

Outros

Não há

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 re

si
dê

nc
ia

s

Esgotamento sanitário do imóvel

Rede pública

Fossa séptica

Lançamento "in natura" no solo

Lançamento "in natura" no 
corpo d'água

Lançamento "in natura" na 
rede de águas da chuva

Outros



109 
 

 
 

Em consulta à prefeitura municipal, segundo dados da Secretaria de Planejamento 

Urbano, foi constatado que a rede de coleta de esgoto nos bairros entrevistados, atinge 

97% das residências regulares, sendo que as que apresentam qualquer outro tipo de 

coleta, provavelmente não possuem registro ou não estão regularizadas perante a 

prefeitura municipal. 

Segundo Gottdiener (1997) alguns efeitos da urbanização, como poluição, falta de 

tratamento de esgoto e destinação final do lixo, são intrínsecos à própria essência do 

capitalismo e das formas de produção e acabam deixando de ser tratados com a 

prioridade que merecem, ocasionando com isto, aumento nos impactos ambientais nos 

grandes centros urbanos. 

Em relação ao sistema público de drenagem de águas das chuvas, caracterizado 

por estruturas e instalações de engenharia destinadas a retenção, transporte, tratamento e 

disposição final das águas das chuvas, como por exemplo, guia ou meio fio, sarjeta ou 

bocas de lobo,todas as residências possuíam. 

Todos os entrevistados durante as pesquisas de campo relataram não saber sobre a 

situação da ocupação do imóvel perante Zoneamento Municipal. 

Sobreas mudanças ocorridas nos últimos anos na região em relação à 

infraestrutura, sendo que somente os moradores com mais de 10 anos de vivência no 

local responderam a este quesito, todos relataramalgum tipo melhoria, citando como 

pontos positivos o investimento da prefeitura em escolas, parques, áreas de laser, 

pavimentação, etc., aumento das oportunidades de emprego, valorização dos terrenos e 

residências, presença de postos de saúde e transporte urbano de qualidade. Alguns 

relatos são apresentados abaixo. 

 
“Antigamente nossos filhos estudavam somente até o primário 
aqui no nosso bairro e depois tinham que estudar no centro da 
cidade. Hoje as coisas mudaram e me sinto bastante contente 
com as melhorias que aconteceram e continuam acontecendo 
por aqui.” (Depoimento de uma moradora do Bairro Jardim 
Altos de Santana, residente há 42 anos no local). 
 
“Hoje temos parques e praças para nosso lazer. O bairro está 
muito mais bonito e com isto nossas casas passaram e ser mais 
valorizadas”. (Depoimento de um morador do Bairro Jardim 
Telespark, residente há 16 anos no local). 
 
“Nosso bairro mudou bastante. Hoje tem mais escolas, postos 
de saúde, emprego e todas as ruas possuem calçada. 
Antigamente todo mundo trabalhava no centro da cidade e hoje 
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nossa realidade é outra.” (Depoimento de uma moradora do 
Bairro Jardim Telespark, residente há 32 anos no local). 
 

Como contrapartida, uma significativa parcela dos entrevistados (47%), 

relatoualguns pontos negativos, como o aumento da violência e tráfico de drogas, 

poluição do rio Paraíba do Sul, redução de espécies de animais antes encontrados na 

região (principalmente peixes) e desmatamento.  

 
“Em minha opinião nosso bairro não está nada bom. 
Antigamente nossos filhos podiam nadar no rio, nós 
pescávamos e podíamos comer os peixes sem preocupação. 
Tinha muita árvore com fruta e a vida parecia bem mais 
sossegada. Não tinha violência nem drogas como hoje em dia. 
Gostaria muito que as coisas mudassem e voltassem a ser como 
antigamente.” (Depoimento de uma moradora do Bairro Vila 
Sinhá, residente há 58 anos no local). 

 
“[...] hoje a violência está muito grande e, além disso, nosso 
bairro parece um monte de pedra e favela. Nos meus tempos de 
menina isso tudo era mata e do rio a gente tirava quase tudo que 
precisava. Hoje está tudo muito diferente, as crianças não 
sabem o que é ter uma infância tranquila como a minha foi. 
Essas fábricas são boas pra dar emprego mais acabou 
destruindo nosso rio que antes era tão limpo.”(Depoimento de 
uma moradora do Bairro Vila Sinhá, residente há 86 anos no 
local). 

 

7.4.3 Características ambientais 

 

Foram abordadas perguntas relacionadas à localização do imóvel em relação a 

áreas de preservação ambiental e proximidade com o leito do rio, presença de corpos 

d’água no terreno, assim como sua inclinação, presença ou não de erosão ou solo 

exposto, presença de vegetação, além de mudanças ambientais ocorridas nos últimos 

anos, problemáticas do local, mudanças visando melhoria, interferência das indústrias 

na região, acidentes ambientais como enchentes ou deslizamentos de terra e por fim 

uma questão reflexiva, para moradores antigos, sobre seu desejo ou não de que a região 

voltasse a possuir as características de algumas décadas atrás. 

A primeira questão deste tópico trata sobre a localização do imóvel, buscando 

saber se o mesmo estava localizado em área tombada, em parques públicos ou áreas 

declaradas de interesse ambiental. A maioria dos entrevistados respondeu não possuir 

este tipo de informação, sendo que em sua totalidade, os mesmos apresentaram certa 
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rispidez ao responder esta pergunta, provavelmente por acreditarem que se tratava de 

um agente municipal fiscalizando obras irregulares. 

Na questão que tratava sobre o posicionamento do terreno em relação às margens 

do rio, todos os entrevistados responderam que o mesmo era regularizado pela 

prefeitura e que estava a mais de 30 metros de distância do rio. Esta resposta foi 

unânime, mesmo dos moradores de residências constatadas como irregulares pelo 

mapeamento, ou seja, a menos de 30 metros do rio. 

Em relação à presença ou não de corpos d’água no terreno, 7 moradores (21,87%) 

relataram a presença de um rio em seu terreno e 3 moradores (9,38%) citaram a 

presença de nascentes, sendo que todos estavam em sua configuração natural. 

Como a região é pouco montanhosa, predominando os terrenos planos, todos os 

moradores relataram que suas residências não apresentam inclinação acentuada, sendo 

esta constatação verifica pelo entrevistador. 

Constatou-se que 5 residências (15,62%) sofrem processo de erosão, justamente 

por estarem muito próximas ao leito do rio e 15 (46,87%) apresentam solo exposto. 

Em relação à existência ou não de vegetação no terreno e de qual tipo, as 

respostas foram bastante variadas. A forma de vegetação predominante foi à cultura 

agrícola com 43,75%, seguida de árvores isoladas com 34,38%. Esta presença e 

variedade de tipos de vegetação podem ser explicadas pela metragem relativamente 

grande dos terrenos, o que propicia o plantio de culturas de subsistência como forma de 

economia. Uma residência apresentou uma área de reflorestamento de Pinnussp., que 

neste trabalho entrou na categoria “outros” (Gráfico 12). 
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Gráfico12 – Tipo de vegetação presente nos terrenos da área de estudo. 

 
 

 

Para identificar a percepção dos moradores sobre as mudanças ocorridas nos 

últimos anos em relação às questões ambientais e qualidade da água, foi questionado 

aos mesmos seus diferentes olhares. Os moradores dos bairros Jardim Altos de Santana 

e Jardim Telespark, relataram que a maior mudança ambiental estava vinculada a 

redução do número de áreas verdes em virtude do aumento da urbanização, 

principalmente no número de casas e prédios residenciais. Os moradores do bairro Vila 

Sinhá citaram a piora e redução do volume de água do rio Paraíba do Sul, além da 

redução da quantidade de peixes, uma vez que, algumas famílias deste bairro, utilizam o 

processo de pesca para complementação no sustento familiar. 

Em relação às mudanças que trariam melhoras para o local, a maioria dos 

moradores dos bairros Jardim Altos de Santana (86%) e Jardim Telespark(59%) citaram 

o aumento no número de empregos na zona norte e a redução na tarifa de transporte 

público, como principais pontos a serem melhorados, uma vez que boa parte deles (53% 

do Jardim Altos de Santana e 39% do Jardim Telespark) trabalha no centro da cidade e 

depende deste tipo de transporte para se locomover. Os moradores do bairro Vila Sinhá 

(62%) relataram como principais pontos a sermelhoradona região, maior investimento 

na despoluição do rio Paraíba do Sul, aumento das matas e maior policiamento, visando 

à redução da violência e tráfico de drogas.  
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Quando questionados sobre a influência, negativa ou não, das indústrias e casas 

assentadas as margens do rio, quase que em sua totalidade (91%), os entrevistados 

relataram não considerar este fator, um agravante ambiental.  

Os moradores da área de estudo, talvez até mesmo por não possuírem um elevado 

nível de instrução, não relacionam o fato de ocupações urbanas e indústrias às margens 

do rio, serem consideradas um agravante ambiental, uma vez que a grande maioria 

demonstrou não conhecer as leis do Código Florestal Brasileiro, relacionadas a este 

item, quais as consequências e gravidades deste tipo de prática e também por 

entenderem que, talvez este tipo de opinião, seja considerada uma espécie de denuncia, 

que poderia acionar uma atitude dos órgãos municipais no sentido de remover algumas 

casas ou multar as indústrias, responsáveis por grande parte dos empregos gerados na 

região. 

Quando questionados sobre eventos ambientais como enchentes e/ou 

deslizamentos de terra em sua residência, a maioria dos moradores da área de estudo 

(89%), relataram ter passado por no mínimo um destes eventos (Gráfico 13). 

Em relação à frequência com que ocorrem os eventos citados acima, ficou claro o 

constante sofrimento destes moradores, uma vez que a maioria deles relatou que tais 

acontecimentos,ocorrem ao menos uma vez ao ano, especialmente as enchentes no 

período de verão, onde, geralmente, as chuvas são mais abundantes.  

Os maiores relatos foram registrados no ano de 1997, sendo que neste ano, o nível 

do rio Paraíba do Sul, segundo dados da Prefeitura Municipal (2011), chegou a subir 9 

metros, atingindo cerca de 80 casas na zona norte do município. O então prefeito 

Eduardo Cury e o chefe da Defesa Civil, José Benedito dos Santos, acompanharam de 

perto as tragédias e monitoraram, juntamente com uma equipe técnica, toda a 

movimentação do nível do rio e em contato direto com o gerenciamento das barragens, 

informando a população sobre as possíveis causas deste evento, além de darem suporte 

com moradia temporária, alimentação e transporte para a população mais atingida (SÃO 

JOSE DOS CAMPOS. PREFEITURA MUNICPAL, 2010).  

Os entrevistados relataram ainda, que as obras esportivas construídas próximas ao 

leito do rio (Figura 25), sofrem alagamentos anuais com o aumento do nível do rio nos 

meses de maior concentração de chuva. 
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Gráfico13 – Eventos ambientais registrados nas residências da zona norte do município de 
São José dos Campos - SP. 

 
 

Em relação ao desejo dos moradores de que a área de estudo voltasse a 

possuir as características do passado, sendo que somente os que possuem mais de 

10 anos de residência no local responderam a esta questão, 79% responderam que 

sim, considerando alguns apenas aspectos. 

 
“Gostaria que voltasse a ser como antes apenas na questão da 
violência, que aumentou muito. Antes não tínhamos 
preocupação de trancar os portões e nossas crianças podiam fica 
na rua até tarde da noite, sem problemas. Hoje a realidade é 
outra. O policiamento é pouco e não garante que nossa casa não 
será assaltada ou alguém não irá vender drogas para nossos 
filhos” (Depoimento de uma moradora do Jardim Altos de 
Santana, residente há 32 anos no local). 
 
“A polícia não dá conta de toda a região, porque esta área 
cresceu muito. Hoje está tudo muito violento e não temos mais 
o mesmo sossego de antes” (Depoimento de uma moradora do 
Jardim Telespark, residente há 22 anos no local). 
 
“Meu sonho é que o rio Paraíba volte a ser como antes. Havia 
peixes e a água não era poluída. Quando eu era criança, nadava 
com meus irmãos no rio e meu avô pescava sem ter 
preocupação se poderíamos comer ou não. Não acho que as 
coisas vão melhorar, mais se a população soubesse como era 
antes, tenho certeza que iriam fazer alguma coisa pra mudar 
isso” (Depoimento de uma moradora da Vila Sinhá, residente 
há 53 anos no local). 
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De forma geral, os moradores se queixam principalmente da segurança do 

local, que segundo os mesmo, não é suficiente, uma vez que a região cresceu 

muito, especialmente os dos bairros Jardim Altos de Santana e Jardim Telespark. 

Já os moradores do bairro Vila Sinhá, se queixam da redução das matas e piora na 

qualidade da água do rio, uma vez que se trata de um bairro de classe baixa que 

complementa sua renda e alimentação com produtos oriundos da pesca.  

Os mesmo sem mostram satisfeitos com algumas mudanças, como o 

aumento na quantidade de empregos, investimentos em infraestrutura como 

parques, escolas e postos de saúde e também com as obras de saneamento, que 

segundo os relatos, antes (cerda de 30 anos atrás) eram precárias na região. 

A análise dos resultados do instrumento aplicado, cujo objetivo foi verificar 

até que ponto os moradores têm percepção dos impactos das mudanças na 

configuração do espaço em que vivem, mostra que esta percepção é existente em 

relação a alguns aspectos como o aumento da violência e a diminuição, 

disponibilidade e aumento da poluição do rio Paraíba do Sul. Estas percepções se 

manifestaram na quase totalidade dos entrevistados, sendo que cada bairro 

apresenta uma visão diferente de acordo com sua realidade e classe social. Esta 

percepção pode estar sendo influenciada e ao mesmo tempo representar diferentes 

visões dos modelos de desenvolvimento. A maioria parece carregar consigo a 

ideologia de progresso e crescimento dentro de paradigmas que são conflitantes 

com modelos de desenvolvimento sustentável. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração as mudanças na configuração do espaço do último 

século que acentuaram a crise ambiental e social, foi possível constatar através desta 

pesquisa, que a zona norte do município de São José dos Campos, mais especificamente 

os três bairros analisados pelo questionário socioambiental, que os mesmos, antes 

considerados bairros rurais, não estão mais isolados de outras instancias da sociedade, e 

desta forma, sofre as influências dos processos administrativos e políticos das gestões 

públicas e econômicas nas três instâncias (Municipal, Estadual e Federal) e até mesmo 

global. 

A presença de ferramentas de controle de ocupação como Plano Diretor e/ou Lei 

de Zoneamento, faz com que os assentamentos sigam uma ordem espacial e as que não 

se encontram dentro destes parâmetros, estão sendo acompanhadas, visando uma 

solução para este problema. Mesmo considerando à mescla de usos do solo que se 

instalaram na zona norte do município, a Prefeitura Municipal, considera como 

controlada, dentro dos padrões mínimos exigidos pela Lei, a ocupação na zona norte. 

Cada bairro apresenta características próprias, com problemas diferenciados. O 

bairro Jardim Altos de Santana, maior e mais desenvolvido da região, com maior 

densidade populacional, com residências divididas em loteamentos menores, sofre com 

um dos principais problemas dos grandes centros urbanos, o aumento da violência. O 

bairro Jardim Telespark, assim como o bairro Jardim Altos de Santa, é ocupado por 

residências divididas pequenos loteamentos, considerados de classe média/baixa e em 

relação aos bairros analisados, estes foram os que menos apresentaram residências 

assentadas irregularmente às margens do rio. O bairro Vila Sinhá é ocupado por 

residências de classe baixa, com alguns problemas de infraestrutura, com famílias 

humildes que complementam seu sustento com a pesca e plantio. Desta forma, a maior 

queixa de seus moradores é a redução das áreas verdes e principalmente a poluição do 

rio Paraíba do Sul. 

A importância dos produtos de sensoriamento remoto como ferramenta 

auxiliadora para o entendimento do processo de urbanização e alterações no uso do solo 

e vegetação natural foram confirmadas a partir da análise e interpretação das imagens. 

As transformações obtidas como resultado da interpretação das imagens, explicam a 

dinâmica e inter-relações que ocorrem com o passar do tempo e refletem no espaço. 

Através dos mapeamentos, caracterizando o uso e cobertura vegetal do solo, foi possível 
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registrar o modo pelo qual a região de estudo foi utilizada e por quais transformações 

passou ao longo de 28 anos.  

• Em 1982, a área não apresentava características tipicamente rurais, como nos anos 

70, conforme relato de alguns autores (CARVALHO, 2008; OLIVEIRA; 

GOMES, 2010; OLIVEIRA, 1999; PAPALI; ARÊDES, 2008; PAPALI, OLMO; 

ALMEIDA, 2007; VILLARTA-NEDER; NOGUEIRA, 2008, ZANETTI, 2008), 

apresentando grandes extensões de áreas urbanizadas e pastagens, confirmando a 

ocupação deste solo por atividades de grande impacto antrópico, com elevado 

índice de desmatamento, muito comum na região, buscando atender as atividades 

agropecuárias. 

• Em 1997 houve pequena alteração em relação ao mapeamento anterior, porém 

com as áreas urbanizadas sofrendo crescimento, sendo este, atribuído ao 

incremento tecnológico e urbanização intensa ocorrida a partir dos anos 1990 e 

aumento das áreas de solo exposto, reflexo da preparação da terra para novos 

assentamentos. 

• Em 2007 a áreas urbanas continuaram apresentando crescimento, assim como as 

áreas em implantação, demonstrando alta taxa de crescimento urbano periférico e 

aumento do interesse imobiliário pela região, no entanto, como as atividades 

relacionadas a obras de implantação e urbanização, se concentraram distantes das 

margens do rio Paraíba do Sul e também devido aos projetos municipais de 

revitalização de nascentes em áreas públicas urbanas, a mata ciliar apresentou 

crescimento expressivo.  

• Em 2010, o cenário é similar ao de 2007, com gradativo aumento das áreas 

urbanas, caracterizando a ocupação deste solo por atividades de grande impacto 

antrópico. Houve uma redução nas áreas de pastagem, reflexo da retração das 

atividades agropecuárias na região. Redução das áreas de reflorestamento em 

virtude do processo de comercialização e por comprometimento na sua 

preservação, uma vez que se encontram muito próximas a conjuntos residências.  

Algumas ações poderiam ser adquiridas com a intenção de minimizar os impactos 

antrópicos, como aprofundar os conhecimentos das características físicas, biológicas e 

ecológicas, para diagnosticar qual a capacidade de suporte e resiliência da área em 

questão. Este conhecimento poderá ser utilizado pela administração municipal como 

suporte para elaboração de seus planejamentos, juntamente com a comunidade 

interessada, dando enfoque na preservação dos recursos naturais. 
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