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RESUMO 
 

 

A Ocupação do Espaço e a Questão Sócio Ambiental na Bacia Hidrográfica 

do Córrego dos Freitas - São José dos Campos – S. P. 

 
 

No território brasileiro a partir da década de 60 a maioria das cidades passou a ter um 
crescimento acelerado. Esta expansão urbana na maioria das vezes, ocorreu de forma 
desordenada, que concorreu para a ocupação de áreas desfavoráveis a ocupação urbana, 
provocando uma série de desequilíbrios ao meio ambiente.  Neste sentido, o presente trabalho é 
uma análise dos problemas ambientais causados pela ação antrópica na Bacia Hidrográfica do 
Córrego dos Freitas, a qual está localizada no setor norte do Município de São José dos 
Campos, com área de 10.29 km2. Foram realizadas análises das mudanças ocorridas na 
paisagem no período de 1962 a 2005, aplicado um questionário à população do local, 
quantificado os dados socioeconômicos da população entrevistada, e usou-se mapas temáticos 
e fotografias aéreas. Utilizou-se técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, que 
possibilitaram o mapeamento do uso e cobertura vegetal natural das terras para os anos de 
1962/1973/1988/2005. A partir do cruzamento das informações dos mapas temáticos foi gerada 
uma carta de fragilidade ambiental. Os problemas sócio ambientais e as conseqüências 
decorrentes da ocupação urbana na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas foram 
diagnosticados, e algumas alternativas para o ordenamento territorial daquela área são 
sugeridas. 
Palavras Chaves: degradação ambiental, geotecnologias, ocupação urbana, paisagem. 

 

 

 

 



                                                                                    

ABSTRACT 
 

 

Land occupation and social-environmental problems in the Córrego dos 

Freitas basin, São José dos Campos, São Paulo State (Brazil) 

 
 

In Brazil, at the early 60s, most cities suffered under an accelerated growth. The urban 
expansion occurred very often chaotically, causing the occupation of unfavorable areas for 
building houses as well as a lot of environmental problems. This study presents an analysis of 
environmental problems caused by human activities in the Córrego dos Freitas basin, located at 
the north of the São José dos Campos municipality, encompassing an area of 10,29 km2 . 
Different analysis were made of the changes occurred in the timeframe 1962 to 2005, applying 
a questionnaire to the local population and quantifying the social-economic data from the 
persons interviewed, considering also thematic maps and aerial photographs. Using remote 
sensing and geo-processing techniques, land use/land cover maps for the years 1962, 1973, 
1988 and 2005 were made for the area under study. After crossing information from thematic 
maps, a made a map on environmental fragility was made. The social-environmental problems 
as well as the consequences of the occupation from this river basin were diagnosed and some 
alternatives for the improvement of life quality were suggested.       
 

Keywords: Environmental degradation, Geo-technologies, Urban occupation, Landscape. 
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1 Introdução 
 
 
 O tema proposto por este trabalho buscou vislumbrar os questionamentos 

levantados acerca do Planejamento Urbano, especificamente aplicados as bacias hidrográficas 

urbanas. 

 Um grande desafio do Planejamento Urbano é conseguir ajustar o meio ambiente 

com os conflitos inerentes à cidade. Geralmente, o planejamento urbano é realizado sem 

privilegiar os recursos naturais. 

 De modo geral, a atual utilização das bacias urbanizadas no Município de São José 

dos Campos reflete o conflito entre a expansão urbana e o planejamento urbano inadequado. 

Tendo como resultado a degradação dos recursos naturais e a redução de boas condições de 

vida na cidade.  

 Tendo como base a necessidade de buscar estabelecer parâmetros na ocupação e 

exploração dos recursos naturais, em especial atenção ao solo e a água, tem se buscado 

estudos sistêmicos que possibilitem um diagnóstico ambiental integrado do meio físico, pois 

só desta maneira adquirir-se-á um instrumento adequado, tanto para o entendimento quanto á 

manutenção do equilíbrio ambiental juntamente com o social. 

 Sob esta perspectiva, a área de estudo escolhida para esta pesquisa é a bacia 

hidrográfica do Córrego dos Freitas.  A área de estudo1 localiza-se no setor norte do 

município de São José dos Campos, a margem da rodovia estadual SP 50 distante do centro 

urbano quinze quilômetros. Trata-se de uma sub-bacia do rio secundário Buquira, que 

deságua no rio principal o Rio Paraíba do Sul, que por sua vez deságua no oceano atlântico. 

Tal opção pela área ocorreu devido ao fato de que este local tem sido submetido a 

intensa ocupação urbana, condicionando os conflitos ambientais junto aos interesses e usos da 

terra, resultando num mosaico sócio-espacial bastante diversificado. 

 Na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas através de fotografias aéreas foram 

elaborados Mapeamentos de uso e cobertura da terra para os anos de 1962, 1973, 1988 e 

2005, e se verificou um processo de degradação das suas qualidades ambientais, em 

decorrência do conflito existente entre as potencialidades naturais da área e o uso e ocupação 

do solo por atividades antrópicas. 

  

                                                 
1   Figura 02. (página 31). 
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 Através de entrevistas realizadas junto a população e observações in loco se 

verificou que a situação sócio - ambiental da bacia hidrográfica do córrego do Freitas é 

constituída pela degradação dos fundos de vale com ocorrência de enchentes, ocupação do 

solo em áreas de topografia irregular acentuada, pouca infra-estrutura urbana e carência de 

áreas de lazer. 

 Diante disto, enfatiza-se a importância da realização de um Planejamento Urbano, 

buscando fomentar propostas de melhoria para a vida da população local por meio da 

intervenção na situação ambiental, apoiada na participação e mobilização social que 

potencializará a elaboração de projeto e conquista da Recuperação Ambiental desta área.  

 Desta forma o objetivo principal deste trabalho é analisar os problemas ambientais 

causados pela ação antrópica na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, com vistas a 

oferecer subsídios para o ordenamento territorial sustentável. 

Com a finalidade de pormenorizar a análise, constituem-se objetivos específicos 

ou complementares: 

 Fazer resgate histórico - geográfico do Vale do Paraíba, Cidade de São José dos 

Campos e da área em estudo;  

 Realizar a análise da dinâmica de uso e ocupação do solo, de 1962 á 2007; 

 Levantamento e análise dos problemas decorrentes do uso e ocupação do solo; 

 Avaliar a intervenção antrópica e suas implicações nas áreas de fragilidade 

ambiental; 

 Analisar o perfil sócio econômico dos moradores da Bacia Hidrográfica do Córrego 

dos Freitas. 

 Para consecução dos objetivos, foram estabelecidos alguns procedimentos 

metodológicos, iniciando-se pelo levantamento bibliográfico a contribuição do planejamento 

urbano e regional aplicado as bacias hidrográficas. 

 Para a avaliação das condições de vida da população na área de estudo, foi 

efetuado um questionário sócio - econômico, com os seguintes indicadores: características e 

materiais das residências, renda, número de filhos, participação de pessoas por família no 

trabalho, escolaridade, infra-estrutura e lazer. 

 Após o levantamento do material bibliográfico, pesquisa de campo, e o 

desenvolvimento da pesquisa, as cartas temáticas elaboradas (Uso e Cobertura da Terra para 

os anos de 1962, 1973, 1988 e 2005, Carta de Declividade, Carta Geotécnica e Carta de 

Fragilidade Ambiental) apontadas contribuíram no sentido de  espacializar as informações  da  
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pesquisa como Síntese do Estado Geoecológico e uma Proposta de Subsídio para 

Ordenamento Territorial da área.  

 A etapa de Proposta de Subsídio para Ordenamento Territorial da área, foi 

realizada após uma ampla visão do Estado Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego dos 

Freitas. Esta etapa está direcionada para realização de vários cenários futuros, frente ao uso 

atual na área da bacia, ou seja, suas tendências de ocupações e degradações ambientais. 

 A dissertação de mestrado encontra-se estruturada em três partes: na Parte I 

trabalham-se os Pressupostos do Planejamento Urbano e Regional, ou seja, a necessidade de 

se discutir as transformações ambientais. No segundo capítulo são trabalhados os 

pressupostos teóricos e metodológicos do Planejamento Urbano e Regional voltados ao meio 

ambiente, onde são apresentados os referenciais e o escopo da pesquisa ora desenvolvida. 

 Na Parte II, procurou-se apresentar os procedimentos metodológicos, o recorte da 

área de estudo, a Legislação Ambiental pertinente e incidente sobre a bacia. 

 Os mapeamentos encontram-se na Parte III, apresentando-se um Perfil 

Topográfico A-B, Carta de Declividade, Carta Geotécnica, e Cartas de uso e cobertura da 

terra para os anos de 1962, 1973, 1988 e 2005 e Carta de Fragilidade Ambiental que objetivou 

realizar uma síntese do Estado Ambiental e das Condições sócio-econômica da população da 

área através de um diagnóstico sócio-ambiental aplicado junto aos habitantes na área de 

estudo, analisando as diversas formas de uso e ocupação humana e suas implicações 

ambientais. Na Proposta de Subsídio para o Ordenamento Territorial foi priorizada a 

sistematização de cenários futuros, sejam eles de permanência de Degradação Ambiental ou 

Recuperação Ambiental, onde são discutidas algumas ações e propostas de caráter estrutural, 

moral e político para reversão do quadro ambiental da Bacia. 

 A discussão dos problemas ambientais e a indicação de propostas poderão auxiliar 

no Planejamento Urbano, tanto na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, como em outras 

áreas, pois a ocorrência deste é reproduzida semelhantemente na Cidade de São José dos 

Campos. Diante disto, apresenta-se uma Proposta de Subsídio para o Ordenamento Territorial, 

na tentativa de colaborar na atuação no nível de participação social, como no poder público, 

que visa propor ações e solucionar problemas existentes na área, e assim contribuir para a 

melhoria das condições de vida da população e ambiental da área.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO DE PESQUISA 

 
 Neste Capitulo se procurou uma abordagem multidisciplinar na interface natureza-

sociedade a fim de se perceber e compreender os mecanismos de integração do Meio 

Ambiente, sendo o ponto de partida para esta dissertação o ambiente em transformação. 

 

2.1 Desenvolvimento e Problemas Sócios - Ambientais 
 

O processo de urbanização no Brasil se fez acompanhar por problemas de ordem 

ambiental e social. As maiores cidades brasileiras estão envolvidas com um crescimento 

populacional elevado e consequentemente com problemas ambientais, já que o planejamento 

urbano, quando existente, é deficiente. 

 Há incoerências entre as políticas ambientais no Brasil, a tomada de decisões por 

instituições públicas e a realidade cotidiana do país. É possível perceber que as decisões e as 

ações do poder público não levaram em conta uma série de situações próprias do país, não 

discutindo, por exemplo, os problemas ambientais e sociais. 

 O desenvolvimento econômico dos últimos anos apresenta como resultado 

positivo o crescimento econômico e tecnológico do país, mas, em contrapartida, foi 

responsável por colocar à margem da economia de mercado milhares de brasileiros e por 

intensificar os processos de degradação ambiental, tanto no campo, quanto nas cidades. 

(ROSS ; DEL PRETTE , 1998).  

Nas últimas décadas do século XX, a questão do meio ambiente se tornou uma 

grande preocupação não só no Brasil, mas no mundo como um todo e nesse sentido, merece 

destaque a Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente2, e a Eco 923.  

Essa preocupação não é sem motivo, já que as conseqüências do modelo de 

exploração capitalista atingiram altos níveis de degradação considerados críticos, 

comprometendo a saúde do mundo e da humanidade. 

De acordo com Demangeot, (2000), as modificações nos equilíbrios naturais 

variam segundo as épocas e regiões, distinguindo-se cinco etapas pelas quais passou a 

humanidade, no que se refere a sua capacidade em modificar o espaço, através do 

desenvolvimento tecnológico: 

                                                 
2 Realizada em Estocolmo em 1972.  
3 Realizada no Rio de Janeiro, 20 anos depois. 
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 Primeira etapa – com a descoberta de instrumentos para a prática da caça e da 

pesca, ocorrida no Paleolítico; 

 Segunda etapa – a partir da domesticação de animais ocorrida no Paleolítico 

Superior e Neolítico; 

 Terceira etapa – através da invenção da agricultura, ocasionando a sedentarização 

do homem e estruturando as sociedades rurais, ocorrida no Neolítico ao século 

XVII, no hemisfério Ocidental; 

 Quarta etapa – com a invenção da indústria, com amplo desenvolvimento das 

técnicas, naquilo que se convencionou chamar de Revolução Industrial 

ocasionando (...) o fenômeno da urbanização, entre os séculos XVIII e XIX; 

 Quinta etapa – surgimento da revolução cibernética, no momento em que o homem 

se mostra pronto a conquistar outros espaços externos ao Planeta.  

Segundo Tricart e Cailleux  (1977, p. 17): 

“Desde a lenta aparição do Homem como espécie animal, os ecossistemas 
foram por ele modificados, assim como ele foi influenciado em seu 
desenvolvimento físico, e até intelectual, pelo meio ambiente, ou seja, pelos 
demais componentes do ecossistema do qual participa. Os caçadores primitivos, 
utilizando o fogo como técnica de caça, já alteraram a vegetação, as populações 
de insetos, de répteis, de pequenos mamíferos, etc. (...) No momento atual, já 
não existe nenhum ecossistema que não seja modificado pelo homem, só que as 
modificações são de natureza diferente e de importância diversa”. 

 A Terra é um conjunto de componentes ligados por fluxos de energia funcionando 

como uma unidade, estando o sistema terrestre dividido em três subsistemas integrados: o 

atmosférico, o litosférico e o hidrosférico, resultando dessa interação o subsistema biosférico.           

  Casseti (1995) enfatiza que: 

“Ao se buscar o entendimento dos subsistemas, é necessário considera-los como um 
processo de interação e interconexão, onde o homem se faz presente, como agente 
responsável pela organização do espaço produtivo social, juntamente com os fenômenos 
próprios da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Essa relação deve ser observada 
com preocupações ambientais, pois o homem possui a necessidade de ocupar 
determinada área, causando situações como as alterações físicas e químicas do solo, a 
contaminação das águas superficiais e dos lençóis freáticos, entre outras ocorrências”. 

 O ambiente urbano é formado por dois sistemas intimamente inter-relacionados: o 

“sistema natural”, composto do meio físico e biológico e o “sistema antrópico”, 

correspondendo ao homem e as suas atividades. (MOTA, 1999). Os recursos ambientais a 

serem considerados no planejamento de uma cidade muitas vezes extrapolam os seus limites, 

integrando uma bacia hidrográfica ou uma região mais ampla. 

 Os fenômenos que diferenciam um determinado espaço não podem ficar relegados 

simplesmente à análise e entendimento dos elementos naturais, mas também se deve levar em 
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conta dados e elementos humanos, sendo imprescindível articular interpretações entre os 

processos físicos e sociais. 

 Similarmente, o ambiente ou meio ambiente é social e historicamente construído. 

Sua construção se faz no processo da interação contínua entre uma sociedade em movimento 

e um espaço físico particular que se modifica permanentemente. O ambiente é passivo e ativo. 

É, ao mesmo tempo, suporte geofísico, condicionado e condicionante de movimento, 

transformador da vida social. Ao ser modificado, torna-se condição para novas mudanças, 

modificando, assim, a sociedade. 4 

“Os problemas ambientais (ecológicos e sociais) não atingem igualmente todo o 
espaço urbano. Atingem muito mais os espaços físicos de ocupação das classes 
sociais menos favorecidas do que os das classes mais elevadas. A distribuição 
espacial das primeiras está associada à desvalorização de espaço, quer pela 
proximidade dos leitos de inundação dos rios, das indústrias, de usinas 
termonucleares, quer pela insalubridade, tanto pelos riscos ambientais 
(suscetibilidade das áreas e das populações aos fenômenos ambientais) como 
desmonoramento e erosão” (...). op.cit. 

 Para Branco e O’ Neil (1993), o meio ambiente pode ser entendido como o palco 

das relações entre o homem e a natureza no curso do desenvolvimento do processo produtivo, 

sendo que a dinâmica do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção 

provocará conflitos sociais e impactos ambientais determinados na apropriação da natureza 

pela sociedade.  

 As ações humanas imprudentes rompem os equilíbrios da natureza, pois esta 

constitui um sistema de relações complexas que podem desencadear reações em cadeia ou se 

restabelecer quando a agressão for suspensa. 

 A partir da Revolução Industrial as transformações socioeconômicas se 

aprofundam e o sistema natural passa a ser considerado como fornecedor de reservas de 

energia e matéria - prima, sendo capaz de assimilar e processar todas as formas de 

degradações, resultado das atividades industriais e urbanas. 

 Com o avanço da urbanização sobre as áreas naturais, muitos locais têm problemas 

crônicos que decorrem da interação entre o uso dos recursos naturais pelo homem e a atuação 

dos processos naturais. 

                                                 
4 CUNHA, Luís Henrique; NUNES Coelho, Maria Célia. Impactos Ambientais Urbanos no Brasil,2001. p. 23,  



                                                                                   

 

7 

 
 

2.1.1 Urbanização  

  As cidades são formas concretas que expressam o processo social de 

urbanização. A urbanização, bem como sua forma concreta, a cidade, não permanece a mesma 

no decorrer do tempo e, também, não se apresenta a mesma nos diferentes espaços. 

(ENDLICH, 1998, p.01). 

 Através da relação entre urbanização e cidade revela-se o movimento das 

transformações espaço-temporais. Historicamente, coloca-se a urbanização pré-capitalista e a 

capitalista.  Com o capitalismo a cidade passa a ter função produtiva, além de outros papéis 

que passa a concentrar. A cidade é o espaço que reúne as características necessárias para este 

modo de produção. Assim, o capitalismo (por seus agentes) produziu a cidade adequada ao seu 

desenvolvimento e modifica-a sempre que se reestrutura. 

  Topalov5, na sua avaliação afirma que “Se a questão urbana se tornou central no 

Ocidente durante 20 anos é porque a cidade foi colocada como o lugar estratégico da gestão 

estatal dos conflitos sociais. E se as políticas urbanas se tornaram o objeto principal das 

pesquisas, é porque este modo de gestão havia entrado em crise”. 

 Corroborando, Coraggio, (1988), afirma que a urbanização e o desenvolvimento 

urbano são produtos das decisões tomadas por atores privilegiados. 

 A cidade, como forma da intensa urbanização, cresce sob várias perspectivas, que 

reservadas as distinções, permanecem inter-relacionadas: 

 Território: há um crescimento territorial da cidade, provocado pela especulação 

imobiliária; entretanto, possibilitado pelos novos fluxos e formas de produção, para os 

quais a distancia não é mais fator preponderante. 

 População: continua o movimento de concentração da população nas cidades. 

Urbaniza-se, portanto, não só o território, mas também, a sociedade. 

 Urbano: não está desvinculado das duas outras formas, embora crescimento urbano 

signifique a ampliação e acentuação dos papéis urbanos desempenhados pelas cidades.   

A presente pesquisa volta-se ao estudo dos papéis desempenhados pelos agentes 

que formam as cidades tendo como referência às relações sócio-espaciais articuladas no 

espaço intra-urbano planejado e suas modificações na natureza, pois mesmo considerando a 

existência de problemas ambientais em toda a superfície terrestre, é no espaço urbano que o 

                                                 
5 TOPALOV,C. Fazer a história da pesquisa urbana: a experiência francesa desde 1965. Espaço & Debates , n. 
23 , p. 5 – 23, 1988. 
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uso intensivo do território pelas atividades humanas provoca grandes alterações no meio, 

como concentração de poluentes do ar e da água, solo e do subsolo. 

Verifica-se atualmente que o processo de formação, criação ou manutenção das 

cidades traz em si a desconsideração da dimensão natural. Neste sentido a atuação econômica 

funcional das atividades e usos urbanos é muito mais determinante na organização do espaço 

da cidade, do que a interdependência dos usos e do meio natural onde estão inseridos ou com 

os materiais que consomem o que resulta frequentemente na alteração das condições do 

ambiente que vai além da capacidade de suporte do meio físico com rebatimento sobre a vida 

no meio urbano.  

Busca-se no processo histórico a tentativa de compreender a formação e 

organização sócio-espacial da área estudada. Partindo da concepção que o espaço geográfico é 

produto e condição da existência do homem,  ou seja, as relações que os homens desenvolvem 

no (e com) o meio, pressupondo o conhecimento de como os homens em suas relações com os 

outros homens, buscam se apropriar da natureza, pensam, produzem e organizam o espaço ao 

longo dos tempos.  

 

2.1.2 Degradação Ambiental 

 

 O termo degradação ambiental é corrente na discussão desta pesquisa conforme 

(GUERRA ; GUERRA 1997, p. 184): 

A degradação do meio ambiente causada pela ação do homem  na maioria das vezes não 
respeita os limites impostos pela natureza. A degradação ambiental é mais ampla que a 
degradação dos solos, pois envolve não só a erosão dos solos, mas a extinção de 
espécies vegetais e animais, a poluição de nascentes, rios, lagos e bacias, o 
assoreamento e outros impactos prejudiciais ao meio ambiente e ao próprio homem. 
 

 Muitos processos naturais ocorrem no ambiente sem a intervenção humana tais 

como formação dos solos, lixiviação, erosão, deslizamentos, modificações do regime 

hidrológico e da cobertura vegetal, etc., sendo que estas transformações não são reflexos da 

degradação ambiental, mas transformações decorrentes da dinâmica natural destes processos. 

(CUNHA ; GUERRA, 1997, p. 344). 

  Quando há a interferência do homem, em que ele é o principal agente 

transformador do ambiente, desmatando, plantando, construindo, ou seja, transformando o 

ambiente de maneira significativa, estes processos, ditos naturais, tendem a ocorrer com maior 

intensidade, e nesse caso as conseqüências para a sociedade são quase desastrosas. (op.cit.). 
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  As ações humanas que degradam o meio ambiente, muitas vezes são aceleradas 

pelas imposições inerentes ao modelo socioeconômico, que se apropria da natureza ampliando 

espacialmente as áreas de exploração destes recursos, gerando conseqüências negativas para o 

ambiente e para a sociedade. 

  Os problemas ambientais associados ao processo de urbanização ampliaram-se 

perigosamente. A expansão periférica das cidades e a forma como foram implantados os 

novos assentamentos criaram um quadro de grave degradação sócio – ambiental. 

 O problema do ambiente natural e social, não tem merecido a devida preocupação 

por parte dos organismos públicos municipais, principalmente em relação aos bairros 

periféricos da população mais carente. A questão ambiental possui duas (2) dimensões 

principais:  

 – Os Aspectos Globais, de degradação ou de preservação dos componentes físicos, 

bioquímicos e biológicos da Natureza, como a destruição da camada de ozônio, o 

efeito estufa e a extinção de espécies vegetais, animais e outros...  

  – Os Aspectos Locais da qualidade ambiental nos meio rurais e urbanos, destacando 

neste último, os problemas de poluição do ar, da água e do solo e para os aspectos de 

saúde pública associada á falta de saneamento e a falta de controle das condições do 

meio físico. 

O que se vê nos bairros onde moram as populações mais pobres e com um baixo grau 
de instrução é um quadro urbano onde está marcada a existência de assentamentos 
humanos precários e um compro metimento ambiental que provoca graus crescentes 
de deterioração da qualidade de vida.  Enchentes, erosões, deslizamentos, poluição 
das águas, do ar e do solo, bem como a diminuição da cobertura vegetal, atingem o 
cotidiano da população, afetando diferencialmente os setores mais pobres. 
(CHAFFUN, 1997, p.28). 

 O urbanismo de risco é aquele marcado pela insegurança, quer (e principalmente 

das pessoas), do terreno e da construção ou ainda da condição jurídica da posse do território.  

As terras em que se desenvolvem os mercados de moradias para os pobres são normalmente 

aquelas que pelas características ambientais são mais frágeis, perigosas e difíceis de serem 

urbanizadas (encostas, beiras de córregos, áreas alagadiças, etc). 

“As modificações causadas pelo homem no meio ambiente têm, em geral, um aspecto 
comum: a alteração da cobertura vegetal primária . A retirada das matas expõe os solos e 
as margens dos cursos d’água aos processos de erosão, com conseqüente assoreamento 
e inundação, ou promove ainda a desertificação de grandes áreas. A presença da 
vegetação, especialmente em áreas urbanas ou de expansão urbana, além de promover a 
estabilização das condições físicas,  proporciona um conforto ambiental decorrente de 
vários fatores, tais como o  equilíbrio da umidade e da temperatura, movimentação de ar 
e radiação solar, aumento da permeabilidade do terreno, controle da erosão, entre 
outros”. (CUNHA ; GUERRA, 1999). 
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 A ocupação humana, iniciada pelo desmatamento e seguida pelo cultivo da terra, 

construção de estradas, criação e expansão das vilas e cidades, sobretudo quando efetuadas de 

modo inadequado, constitui a razão da origem e aceleração dos processos do meio físico. (Op 

cit). 

Conforme Ross e Del Prette (1998): 

“A bacia hidrográfica, embora se constitua em um sistema natural cujo referencial é a 
água, não se torna automaticamente um único sistema ambiental, seja do ponto de vista 
natural, quando se levam em conta as demais componentes da natureza, como o relevo, 
solos, subsolo, flora e fauna, seja pelo ponto de vista social, quando se consideram as 
atividades econômicas e político-administrativas”. 

   Entretanto, prosseguem (op.cit.), “se as atividades econômicas sejam elas urbanas 

industriais ou agrícolas, forem consideradas as principais causadoras das transformações 

ambientais, a bacia hidrográfica não deve jamais impor limites ao planejamento e à gestão dos 

recursos hídricos, pois as atividades econômicas não respeitam, na maioria dos casos, os 

limites divisores de água. Contudo, diante da importância alcançada pelo recurso natural água, 

a bacia hidrográfica passa a ser freqüentemente utilizada como referencial geográfico para a 

adoção de práticas de planejamento ou de manejo e aproveitamento do patrimônio natural”. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  - METODOLÓGICA 

 
3.1 Bacias Hidrográficas como unidades espaciais de análise  

 

 A escolha de uma bacia hidrográfica como unidade de estudo em uma pesquisa 

possibilita uma análise e interpretação das alterações físicas ambientais que auxiliarão nos 

diagnósticos e prognósticos do uso do solo, para o planejamento e zoneamento de uma área, 

(CHUEH, 2004, p. 04). 

 As áreas urbano- industriais representam a mais profunda modificação urbana da 

superfície terrestre. Todos os aspectos ambientais são alterados pela urbanização e pela 

industrialização, inclusive o relevo, a vegetação, a hidrologia, a fauna e o clima. 

 Com o processo de urbanização, ocorrem alterações nos ambientes naturais, tais 

como o desmatamento, a impermeabilização do solo, os movimentos de terra e os 

aterramentos de áreas baixas ou alagadas, etc, que afetam as características morfológicas e 

dinâmicas da drenagem propriamente e de sua respectiva bacia. 

 A drenagem fluvial é constituída por um conjunto de canais de escoamento 

interligados, formando a bacia de drenagem ou bacia hidrográfica, sendo esta a área abrangida 

por um rio ou por um sistema fluvial composto por um curso principal e seus tributários. 

(CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 102). 

 As Bacias hidrográficas exibem várias peculiaridades conhecidas como padrões de 

drenagem. Estes dizem respeito á situação espacial dos rios, a qual é em grande parte 

controlada pela estrutura geológica do terreno. 

 Qualquer bacia hidrográfica representa um sistema aberto, onde há intensa troca de 

energia e de matéria entre os seus componentes havendo, ainda, entrada e saída de ambas do 

sistema, daí ser chamado de sistema aberto. Os sistemas abertos são integrantes dos chamados 

sistemas não- isolados, ou seja, que possuem relações com os demais sistemas do universo. 

(CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 05). 

 Para Odum (1988): 

“Os sistemas podem ser abertos e fechados. No sistema aberto existem uma ou mais 
entradas e saídas, como por exemplo, podemos citar a bacia hidrográfica, que pode ser 
considerada um sistema aberto, recebendo energia solar e água das chuvas e perdendo 
água e sedimentos através do escoamento, já o sistema fechado é concebido como um 
sistema em completa isolação, com nenhum fluxo de entrada ou de saída. Sistemas 
fechados na natureza, em completo isolamento são raros e temp orários”. 
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 Segundo Cunha e Guerra (1999): 

“As bacias hidrográficas permitem uma visão conjunta do comportamento das 
condições naturais e das atividades humanas nelas desenvolvidas. Considerar a bacia 
hidrográfica como uma unidade de gestão impõe-se abordar todos os seus elementos, 
tanto os naturais como os sociais, tendo uma visão de totalidade a partir de inter-
relacionamentos dinâmicos entre eles”. 
 

 Uma Bacia Hidrográfica é construída pela ação das forças endógenas e exógenas, 

responsáveis pela escultura do relevo terrestre. 

 O conceito de bacia hidrográfica deve incluir também uma noção de dinamismo, 

por causa das modificações que ocorrem nas linhas divisoras de água sob o efeito dos agentes 

erosivos, alargando ou diminuindo a área da bacia. Além do ma is a bacia hidrográfica pode 

ser principal, secundária e mesmo terciária, quando constituída de cursos de água de menor 

importância, isto é, os subafluentes geralmente. (GUERRA, 1993, p. 48). 

 A distribuição espacial de uma bacia hidrográfica inclui elementos ligados ao 

escoamento para uma classificação de posicionamento, através das classes exorréica, 

endorréica, arréica e criptrréica.  De acordo com Christofoletti (1980, p. 102), essas classes 

estão ligadas á delimitação das bacias por padrões de drenagem relacionados ao tipo de 

nascente e de foz dos cursos d’água. 

 A bacia exorréica ocorre quando: o escoamento das águas se faz de modo contínuo 

até o mar ou oceano, isto é, quando as bacias desembocam diretamente no nível marinho. 

 A bacia endorreica, diz respeito às drenagens que são internas e não possuem 

escoamento até o mar, desembocando em lagos ou dissipando-se nas areias do deserto ou 

perdendo-se nas depressões cársticas. 

 A drenagem arréica, ocorre quando não há nenhuma estruturação em bacias 

hidrográficas, como nas áreas desérticas onde a precipitação é negligenciável e a atividade 

dunária é intensa, obscurecendo as linhas e os padrões de drenagem. 

 A drenagem criptorréica, quando as bacias são subterrâneas, como nas áreas 

cársicas. A drenagem subterrânea acaba por surgir em fontes ou integrar-se em rios subaéreos. 

 Há um aparato técnico existente para pesquisas em bacias hidrográficas, que 

possibilita o estudo detalhado dos diferentes aspectos relacionados às mesmas. Mas, conforme 

Andreozzi (2005,p.42) existe, portanto, toda uma terminologia adequada ao estudo de 

aspectos particulares das bacias. Em alguns casos os termos, devido à elevada similaridade 

observada entre eles podem, quando empregados em um contexto mais genérico, designar a 

mesma coisa, pois quando não ocorre a necessidade de um detalhamento significativo, é 

possível referir-se ao estudo utilizando-se logismos similares. 
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 Em alguns trabalhos técnicos, podem ser observados vários termos como: bacia de 

recepção, bacia de captação, área de contribuição e bacia de drenagem, que em uma 

contextualização mais generalista, podem ser utilizados como sinônimos de bacia 

hidrográfica. (op. cit. p. 43). 

 Troppmair (1998,p.4) ressalta a importância das relações estabelecidas entre vários 

elementos para a estruturação sistêmica, onde, o conjunto representado por uma bacia 

hidrográfica é composto por elementos do meio natural e antrópico, cujos atributos e as 

relações estabelecidas entre eles definem as estruturas do sistema.  

 Desta forma, esta unidade funcional, pode ser estudada não apenas por seus 

atributos e processos físicos, assim como também pelas relações humanas desenvolvidas neste 

meio e a inter-influência dos mesmos. 

 O desenvolvimento dos conhecimentos sobre o funcionamento das bacias 

hidrográficas, de seus atributos e das relações estabelecidas entre eles, assim como, as inter-

relações entre bacias e sua inserção nos sistemas globais, tem demonstrado sua importância 

enquanto unidade territorial (independente da escala de trabalho escolhida). (ANDREOZZI, 

2005, p.49). 

 As relações entre elementos que são externos às bacias, confirmam um caráter 

holístico, atribuindo a bacia hidrográfica a característica de local integrador das relações 

internas e externas. Assim, o conceito de bacia hidrográfica passou a ser essencial para um 

número cada vez maior de especialistas, das mais variadas áreas do conhecimento, por 

representarem unidades espaciais que comportam estudos das mais variadas áreas científicas. 

 O estudo de bacias pequenas ou microbacias é muito importante, pois os 

problemas ecológicos existentes nelas, podem ser encontrados em outras bacias maiores ou no 

resto do país, mais do que isto, as bacias hidrográficas são importantes para o mundo, (...) em 

uma visão holística, pode-se dizer que o que ocorre a parte ocorre ao todo. 

 Valério Filho, (1995), propõe a adoção de estudos integrados em bacias 

hidrográficas. No seu entendimento, o planejamento da ocupação adequada de uma bacia 

hidrográfica visa formular e implementar ações para o manejo dos recursos naturais, 

identificando opções de soluções dos problemas que alteram os sistemas ambientais, evitando 

assim a sua possível deterioração. 
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3.1.1 Sociedade – Natureza 

 
Esta pesquisa fundamenta-se na interface Sociedade - Natureza, sendo que existem 

diversas maneiras pelas quais as pessoas pensam a respeito do espaço geográfico6. 

Com relação ao ambiente, vários são os conceitos, porém, devidos a evolução dos 

problemas ambientais e dos enfoques teóricos assim tem surgido uma bibliografia mais 

especializada e de uma concepção mais abrangente. Devido aos objetivos desta pesquisa, o 

termo será abordado de maneira a enfatizar o caráter sistêmico e interdisciplinar. 

Segundo Bertrand (1971): “Paisagem é o resultado da combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros fazem da paisagem um conjunto único indissociável em perpétua 

evolução”. 

 Os sistemas ambientais naturais, face às intervenções humanas, apresentam maior 

ou menor fragilidade em função de suas características genéticas. A princípio, salvo algumas 

regiões do planeta, os ambientes naturais mostram-se ou mostravam-se em estado de 

equilíbrio dinâmico, até que as sociedades humanas passaram progressivamente a intervir 

cada vez mais intensamente na apropriação dos recursos naturais. (ROSS, 1996, p. 291). 

“A crescente industrialização concentrada em cidades, a mecanização da agricultura em 
sistemas de monocultura, a generalizada implantação de pastagens, a intensa exploração 
de recursos energéticos e matérias-primas como o carvão mineral, petróleo, recursos 
hídricos, minérios, tem alterado, de modo irreversível, o cenário da Terra e levado, com 
freqüência, a processos degenerativos profundos da natureza”. (op. cit  p. 292- 293).  

 

  Qualquer nível de relação ambiental na abordagem natureza-sociedade por 

menor que seja, contêm parte das relações globais. Cada pessoa, objeto e cada relação é um 

produto histórico, há uma interdependência entre objetos e relações que interagem com a 

natureza tanto em escala humana como em escala geológica. 

 Considerando-se o ambiente como o estado relacional dinâmico e complexo entre 

o homem e o conjunto de condições físicas, químicas e biológicas, nada ocorre no meio que 

não tenha repercussões ou sofra a influencia das ações humanas. 

 Tendo como foco o estudo da degradação ambiental na Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Freitas, (causas e conseqüências), este trabalho realizará estudos sob o ponto de 

vista físico e também humano, pois conforme destaca Cunha e Guerra (1996, p.337-338), para 
                                                 
6 - Espaço que a sociedade humana ocupa, utiliza e transforma.  Este espaço pode ser dividido em urbano 
(cidade) e rural (campo). Pode ser ocupado, por exemplo por florestas, campos de cultivo, indústrias etc... e 
dividido em áreas muito ou pouco povoadas, em países, regiões, municípios etc... 
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que o problema possa ser entendido de forma global, integrada, holística, deve-se levar em 

conta as relações existentes entre degradação ambiental e a sociedade causadora dessa 

degradação que, ao mesmo tempo, sofre os efeitos e procura resolver, recuperar, reconstituir 

as áreas degradadas. 

“Sob o ponto de vista do auto-ajuste pode-se deduzir que as bacias hidrográficas 
integram uma visão conjunta do comportamento das condições naturais e das atividades 
humanas nelas desenvolvidas uma vez que, mudanças significativas em qualquer dessas 
unidades, podem gerar alterações, efeitos / ou impactos a jusante e nos fluxos 
energéticos de saída (descarga, cargas sólidas e dissolvida). (...) Pelo caráter integrado 
das dinâmicas ocorridas nas unidades ambientais, e entre elas, as bacias de drenagem 
revelam-se excelentes áreas de estudos para o planejamento”. (PIRES; SANTOS, 1995, 
p.40).   

 Considerando que Sistema é um conjunto de componentes ligados por fluxos de 

energia e que funcionam como unidade, as bacias hidrográficas, como expressividade 

espacial, constituem sistemas ambientais complexos em sua estrutura, funcionamento e 

evolução (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

  O estudo de uma Bacia Hidrográfica é considerado como unidade funcional 

integrativa, pois no estudo da dinâmica de processos é analisada uma série de variáveis que 

precisam ser integradas para responder aos comportamentos e alterações que estão sendo 

observados dentro de uma unidade de análise, isto é, da bacia hidrográfica.  

     O estudo da dinâmica e funcionamento da unidade de bacia é realizado na grandeza 

da escala temporal, pois reflete as ajustagens internas à magnitude dos eventos, mantendo a 

sua integridade funcional ou se reajustando em busca de mudanças adaptativas às novas 

condições de fluxo. (op.cit.). 

Utilizando a perspectiva de funcionalidade integrada entre as características 

naturais do sistema e as intervenções antrópicas, as bacias hidrográficas constituem unidades 

fundamentais para análises quantitativas e qualitativas. 

Na análise quantitativa podem ser medidas perdas de solo, estimando-se o volume 

de uma boçoroca, e conseqüentemente, a quantidade de sedimentos em transporte pelo curso 

d’ água até o exutório da bacia; na análise qualitativa7, podem ser ava liadas as perdas e danos 

causados à infra-estrutura urbana, colocando em situações de risco moradias e equipamentos 

públicos (estradas, ruas e avenidas).(CANIL, 2000, p.06). 

Pelo caráter integrador, a bacia hidrográfica pode ser considerada excelente 

unidade de gestão dos elementos naturais e sociais. Nesta ótica, é possível acompanhar as 

mudanças introduzidas pelo homem e as respostas da natureza. 

                                                 
7 É dentro da análise qualitativa que este projeto se desenvolverá. 
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3.1.1.2 Segregação e as Áreas Sociais 

 

 Estudar a organização do espaço é determinar como uma ação se insere na 

dinâmica natural, para corrigir certos aspectos desfavoráveis e para facilitar a explotação dos 

recursos ecológicos que o meio oferece. (TRICART ; CAILLEUX, 1977, p. 35). 

 A organização espacial assenta-se na superfície terrestre na concepção de 

território, constituindo–se de fenômenos, fatos, acontecimentos revestidos de uma expressão 

espacial e, objetivados pela sua dimensão espacial, envolvendo suas interações, relações, 

combinações e conexões, capazes de criar ou dar origem a um processo de organização do 

espaço, constituindo-se numa realidade que se apresenta em perpétua transformação.     

“O longo processo de organização da sociedade deu-se concomitantemente á 
transformação da natureza primitiva em campos, cidades, estradas de ferro, minas, 
voçorocas, parques nacionais, shopping centers etc. Organizadas espacialmente, 
constituem o espaço do homem, a organização espacial da sociedade ou o espaço 
geográfico”.  (CORREA, 1986, p. 52). 

 Como materialidade, a organização espacial é uma dimensão da totalidade social 

construída pelo homem ao fazer a sua própria história. Produto da ação humana ao longo do 

tempo, a organização espacial é um reflexo social. 

  A organização espacial é um reflexo da sociedade, e simultaneamente uma 

condição para o futuro da sociedade, isto é, a reprodução social.  

O papel da organização espacial como condição para a reprodução social é mais 

evidente quando se consideram as diferentes classes sociais e suas frações em um meio 

urbano. É, em grande parte, através da segregação residencial que estas se reproduzem.  (op. 

cit. p.74). 

 A diferenciação do espaço urbano em termos residenciais tem o papel de viabilizar 

a reprodução das diferentes classes e suas frações, assim, para morar é necessário ter 

capacidade de pagar por esta mercadoria não fracionável que compreende a terra e a 

edificação, cujo preço depende também da localização em relação aos equipamentos coletivos 

e a infra – estrutura existente nas proximidades da casa e do terreno. 

 Os processos e formas espaciais estão vinculados, sobretudo a existência e 

reprodução dos diferentes grupos sociais. Referem-se, portanto, às residências e não às 

indústrias, comércios e serviços, ainda que destas não estejam desvinculados. (CORRÊA, 

1989, p 59). 
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 O processo de segregação residencial aparece com a Escola de Chicago, 

primeiramente com Robert Park e, a seguir com Mckenzie, que o define como sendo uma 

concentração de tipos de população dentro de um dado território. A expressão espacial da 

segregação é a “área natural”, definida por Zorbaugh como sendo uma área geográfica 

caracterizada pela individualidade física e cultural. Ela seria ela resultante do processo de 

competição impessoal que geraria espaços de dominação dos diferentes grupos sociais, 

replicando ao nível da cidade processos que ocorrem no mundo vegetal8.  

“As áreas sociais  sao definidas por Shevky e Bell como sendo área marcada pela 
tendência a uniformidade da população em termos de três conjuntos de características: 
status sócio-econômico (renda, status ocupacional, instrução etc.), urbanização 
(mulheres na força de trabalho, fase do ciclo de vida, isto é, solteiros, casais jovens com 
filhos pequenos etc.) e etnia. A uniformidade de tais características origina áreas sociais, 
isto é, bairros homogêneos, segregados, como por exemplo, bairros operários com 
modestas residencias em edifícios de apartamentos, de diretores de empresas em suas 
residenciais suntuosas etc”. (op.cit.). 

 A segregação residencial é, em realidade, um processo que origina a tendência a 

uma organização espacial em áreas de “forte homogeneidade social interna e de forte 

disparidade entre elas”, conforme aponta Castells (1983), que segundo Corrêa (1989, p. 61-

62); argumenta que no capitalismo existem três forças básicas que estruturam as classes 

sociais: 

a) Uma força primária, básica, que vem das relações entre capital e trabalho, gerando uma 

estrutura dicotômica de classes: os detentores dos meios de produção e os que vendem 

sua força de trabalho. 

b) Uma força residual, que é originada de formas pretéritas de organização social ou do 

contato entre um modo de produção dominante e um subordinado.  Traduz – se, por 

exemplo, na existência de uma aristocracia rural e de camponeses mais ou menos 

incorporados ao capitalismo. 

c) Forças derivativas, que emergem devido as necessidades de preservar os processos de 

acumulação do capital através de inovações tecnológicas e controlar as mudanças na 

organização social. Tais forças geram: 

- Fragmentação da classe capitalista e proletária devido á divisão do trabalho e 

especialização funcional; 

- Classes distintas de consumo visando a uma demanda variável e contínua; 

- Aparecimento de uma classe média burocrata, trabalhando na esfera do Estado e grandes 

empresas, devido a necessidade de organizar produção, circulação, distribuição e 

consumo; 

                                                 
8 CORRÊA, (1989, p.89) 
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- Desvios de consciência de classe e projeção ideológica, que é a da classe dominante, 

visando desviar a atenção dos problemas das relações capital – trabalho; 

- Controle sobre a mobilidade social através da criação de barreiras, visando evitar 

instabilidade social que poderiam produzir mudanças no processo de produção, troca, 

comunicações e consumo. 

- Na medida em que estas forças atuam intensamente e durante um longo período de 

tempo, geram uma marcante fragmentação da estrutura social, ao mesmo tempo em que se 

verifica crescente concentração de atividades e população na cidade. Da localização 

diferenciada no espaço urbano destas classes fragmentadas, emerge a segregação 

residencial. 

  A origem da segregação residencial remonta ao próprio começo dos grupos sociais 

e da cidade, que se verificaram de maneira simultânea.    

 Um exemplo de segregação nas “cidades sagradas” do sudeste asiático, 

considerando a cidade Kmer de Angkor Thon, atualmente território cambojano, no século 

XIII, num contexto pré – capitalista quem nos fornece Corrêa (1989, p. 60): 

“O palácio e os principais templos podiam geralmente ser encontrados no centro da 
cidade, e em torno deles estavam localizadas as residências da elite da cidade e 
funcionários. Cercando esta área estavam as ruas dos artesãos, manufatureiros, 
joalheiros e armeiros. As comunidades dos comerciantes estrangeiros localizavam - se 
fora dos muros da cidade, junto com os elementos mais pobres da população”.  

 

 A estreita oferta de terras urbanizadas produz-se uma escassez social de solos 

disponíveis para a construção, com implicações sobre o seu preço.  Resultando em segregação 

social gerada pela disputa pelo acesso aos espaços da cidade nos quais as condições urbanas de 

vida são melhores.  A organização da cidade torna-se, então, um poderoso mecanismo de 

amplificação das desigualdades sociais já existentes. 

 O mercado imobiliário deixa de ter sua dinâmica fundada na oferta de unidades 

habitacionais e passa a funcionar como um mecanismo de seleção e segregação social. Quem 

lucra com isto? Certamente o proprietário da terra e as camadas de alto poder aquisitivo que 

passam a ter acesso a espaços exclusivos, controlados, nos quais prevalecem as melhores 

condições de vida. Mas, também parte dos agentes da construção – os incorporadores – que se 

beneficiam desta dinâmica especulativa. (RIBEIRO, 1996, p. 117). 

 Além de diversificada, a política habitacional não pode ser reduzida à oferta do 

lote e/ ou acesso a uma habitação. Ela tem que estar inserida num quadro mais amplo que 

envolva acessib ilidade aos locais de trabalho, bens e serviços comunitários e urbanos, 
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qualidade ambiental, etc., situando-a no marco de uma questão maior que é do “direito á 

cidade” para todos e não apenas para uns poucos privilegiados. 

 O aumento constante dos preços dos terrenos centrais em poucos bairros 

privilegiados propaga-se para as periferias     urbanas através da superdemanda já citada, 

derivada dos poupadores, que não encontram alternativa melhor á disposição para investir. 

 A expulsão das famílias de baixos salários para longe do emprego e dos serviços 

urbanos, agrava mais ainda essa situação, esse conjunto de fatores vai empurrando o 

trabalhador de baixa renda para posições cada vez mais distantes na estrutura urbana, muitas 

vezes não lhe restando outra possibilidade que a aquisição de terrenos na zona rural. Esse 

processo de periferização física e social acaba por distanciar ainda mais a família pobre do 

emprego, do comércio melhor e mais barato e dos serviços públicos de melhor qualidade, da 

educação, saúde e lazer, que são gratuitos, ou seja, não são pagos pelos salários. 

 E, como se não bastasse a ação conjunta desses fatores, todos agindo para a 

constante deterioração das condições de vida das classes médias de baixa renda e das classes 

trabalhadoras em geral, o processo de loteamentos, na expansão horizontal das cidades 

brasileiras, têm-se dado sem a obediência às leis urbanísticas, na grande maioria dos casos. 

 O espaço das classes sociais verifica-se na capacidade que cada grupo social tem 

de pagar pela residência que ocupa, a qual apresenta características diferentes no que se refere 

ao tipo e á localização. 

 Espacialmente mudam as características da habitação. Num mesmo espaço e ao 

mesmo tempo, a segregação espacial é visível até para os observadores menos atentos. 

 Somente os que desfrutam de determinada renda ou salário podem morar em áreas 

bem servidas de equipamentos coletivos, em casas com certo grau de conforto. Os que não 

podem pagar vivem em arremedos de cidades, nas extensas e sujas “periferias” ou nas áreas 

centrais ditas “deterioradas”. (RODRIGUES, 1991). 

 A habitação é uma mercadoria, que possui valor de uso e de troca, dependendo dos 

mecanismos de mercado. 

 “Em relação ao onde morar é preciso lembrar que existe um diferencial espacial na 
localização de residenciais vistas em termos de conforto e qualidade. Esta diferença 
reflete em primeiro lugar um diferencial no preço da terra - que é função da renda 
esperada - que varia em função da acessibilidade e das amenidades. Os terrenos de 
maior preço serão utilizados para as melhores residências, atendendo á demanda 
solvável. Os terrenos com menores preços, pior localizados, serão utilizados na 
construção de residências inferiores, a serem habitadas pelos que dispõem de menor 
renda”. (CORRÊA, 1989, p. 67). 
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 São vários agentes que produzem o espaço urbano, (os proprietários dos meios de 

produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, usuários de moradia,), 

entretanto, o Estado tem presença marcante na produção, distribuição e gestão de 

equipamentos de consumo coletivos necessários a vida nas cidades. Entre os consumos 

coletivos mais importantes destacam-se: água, luz, telefone, sistema viário, transporte 

coletivo, espaços coletivos de lazer e esporte, equipamentos e serviços de saúde, educação e 

habitação para as chamadas classes populares. 

 Quando o Estado assume a provisão de um destes valores de uso, está canalizando, 

através de impostos e taxas direta e indiretamente parte do trabalho global da sociedade.   

 O como e o onde se fundem, dando origem a áreas que tendem a serem uniformes 

internamente em termos de renda, padrões culturais, valores e, sobretudo, em termos dos 

papéis a serem cumpridos na sociedade pelos seus habitantes.   

 Em Corrêa (1989, p.64), encontra-se referência de que as faixas de mais alta renda 

ou algumas de suas frações atuam na separação do espaço urbano. A expressão desta 

separação é a existência de bairros suntuosos e, mais recentemente, dos condomínios 

exclusivos e com muros e sistema próprio de vigilância, dispondo de áreas de lazer e certos 

serviços de uso exclusivo, como o serviço de escolas públicas eficientes. O autor ainda cita 

que “A classe dominante ou uma de suas frações, segrega os grupos sociais na medida em que 

controla o mercado de terras, a incorporação imobiliária e a construção, direcionada 

seletivamente a localização dos demais grupos sociais no espaço urbano”.  

  As diferenças de preço relativas a localização, em áreas beneficiadas ou não com 

os equipamentos de consumo coletivos, referem – se à produção social da cidade, ao 

investimento realizado na área onde se localiza a terra e não necessariamente na própria terra. 

(RODRIGUES, 1991). 

 A segregação residencial pode ser vista como um meio de reprodução social, e 

neste sentido o espaço social age como um elemento condicionador sobre a sociedade. 

Conforme Corrêa (1989,p. 65), enquanto o lugar de trabalho, fábricas e escritórios, constituem 

– se no local de produção, as residências e os bairros, definidos como unidades territoriais e 

sociais, constituem-se no local de reprodução.  A segregação residencial significa não apenas 

um meio de privilégio para a classe dominante, mas também um meio de controle e de 

reprodução social para o futuro. 

 Uma expressão da segregação residencial pode ser observada nos loteamentos 

clandestinos encontrados em quase todo território brasileiro.  
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3.1.1.2.2 Loteamentos Clandestinos  

  

 Os loteamentos clandestinos surgiram na Cidade de São José dos Campos como 

produto da rigidez da legislação em relação à dinâmica do mercado imobiliário, da baixa 

solvabilidade da população de baixa renda e da ineficiência e incapacidade (e falta de 

interesse) do poder público em fiscalizar o território do município (CHUSTER, 2000, p. 147). 

 O parcelamento do solo rural para fins urbanos, passou a ser uma característica 

predominante na década 80, com a crise econômica que passou todo o país e a conivência do 

poder público (que não apresentou efetiva fiscalização da aplicação da legislação disponível 

com relação a essas áreas) e com a forte atuação do setor imobiliário, nos bairros periféricos 

do limite da zona urbana, refletindo-se na cidade de São Jose dos Campos, com a explosão de 

loteamentos clandestinos, principalmente em áreas de topografia irregular, de declividade 

acentuada, compostos por sub-habitações fixadas em locais não recomendados a ocupação 

urbana. 

 As áreas mais desvalorizadas são as mais demandadas como local de moradia da 

parcela mais pobre da população, pois reúnem vantagens locacionais que as diferenciam do 

restante do tecido urbano, dada a proximidade aos mercados de trabalho consolidados do setor 

secundário, num dado momento histórico.  

 Aglomerados humanos exigiam e exigem, para o seu funcionamento, o 

desenvolvimento de condições gerais para a produção e consumo das mercadorias em geral. 

Essas condições gerais são mais facilmente visíveis quando consubstanciadas na infra-

estrutura de serviços urbanos, especialmente os de comunicação e de transporte de pessoas e 

mercadorias.  (CAMPOS FILHO, 1992). 

 Também faz parte dessas condições gerais a legislação urbanística “controladora” 

do uso e ocupação do solo, que, quando obedecida, garante a conquista de direitos sociais das 

camadas sociais não hegemônicas, embora também possa ser – e na maior parte das vezes é – 

apenas a consolidação legal de privilégios de grupos sociais.  

“Paralelo às ações de controle da expansão urbana e de estímulo ao uso de lotes e 
edifícios já existentes, é necessária uma ação contundente de qualificação dos bairros 
periféricos, que não pode se limitar à simples implantação parcial, gradativa e 
descoordenada de obras de infra-estrutura. Os planos locais devem incluir programas e 
projetos integrados de recuperação e qualificação, sendo esta uma iniciativa que deve 
incluir a valorização do patrimônio ambiental e a implantação e manutenção de 
equipamentos públicos – usualmente e comprovadamente escassos nessas áreas”. 
(MORETTI, 2001). 
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 O parcelamento do solo rural para fins urbanos, passa a uma característica 

predominante a partir de 1980 na zona rural.  Nos loteamentos clandestinos se concentra uma 

população de baixa renda, em lotes que a princípio são vendidos com áreas variando entre 

1000m2 a 5000m2, porém em curto prazo são subdivididos em lotes menores (125 m2), 

transformando-se em lotes urbanos que rapidamente são ocupados com construções e 

moradias de caráter permanente. Estes lugares são carentes de toda infra-estrutura básica 

(água, energia elétrica, asfalto, rede de esgoto) e equipamentos comunitários. Prefeitura 

Municipal de São Jose dos Campos, (2001). 

 Com a promulgação da Lei Federal n° 6766/79, passa a ser considerado crime 

contra a Administração municipal a realização de Loteamento Clandestino ou Irregular, e fica 

estabelecido ao Poder Público Municipal amplos poderes e melhores condições para 

promover a regularização de loteamentos.   

 Na década de 80, além do amparo da Legislação federal n° 6766/79 o município 

passa a contar com a nova legislação de parcelamento de uso e ocupação de solo urbano, Lei 

n° 2263/80, onde a implantação de infra-estrutura ficaria por parte do loteador. 

 No ano de 1984, começaram a surgir e proliferar loteamentos clandestinos na zona 

rural, caracterizado primeiramente por chácaras de recreio sendo as áreas de 1000 e 2000 m2, 

que posteriormente foram subdivididas em pequenos lotes urbanos sem infra-estrutura básica. 

 Em 1985, o perímetro urbano é retraído, buscando englobar os vários loteamentos 

irregulares que se encontravam bastante dispersos, buscando incentivar a ocupação dos vazios 

existentes entre estes loteamentos e a área urbanizada.  

 Entretanto, pela rigidez da Lei de Parcelamento, associada á falta de uma política 

habitacional e á fiscalização do Município, o processo de ocupação na zona rural por 

loteamentos clandestinos é intensificado nesse período, atingindo em 1988 aproximadamente 

90 loteamentos. Essas ocupações concentravam-se, sobretudo nas Regiões Leste e Norte. 

Bologna, (2000, p. 55). 

 O município de São Jose dos Campos apresentava escassez de lotes urbanizados e 

moradias para a população de baixa renda, mas contava com um grande estoque de lotes 

urbanos de propriedade privada, cujo custo não era acessível a essa parcela da população. 

Sem condições de aquisição do imóvel regularizado, esta população passa a contribuir para o 

aumento do processo de favelização e de moradias em loteamentos clandestinos. (SOUZA 

SANTOS, 1999, p. 31). 
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 Em 1981, o Poder Público Municipal, promulga a Lei n° 2492/81, diminuindo os 

encargos quanto à implantação de infra-estrutura por parte dos empreendedores para a 

aprovação dos loteamentos; porém estes deveriam ser vendidos somente a população de baixa 

renda (01 á 03 salários mínimos) o que desestimulou o mercado imobiliário, e assim, nenhum 

empreendimento foi aprovado durante sua vigência.  

 Em 1990, é aprovada uma nova Lei de Parcelamento, uso e ocupação do solo do 

Município sob o n° 3721/90, onde se cria novos mecanismos, de modo a facilitar novos 

loteamentos populares. Sendo instituídos 04 tipos: A – B – C – D, onde dependendo do tipo 

de lotes estes terão infra-estrutura diferenciada.  

 Em 1995é instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município 

pela Lei Complementar 121/95, destacando-se: 

 Revisão do perímetro urbano e de expansão do município;  

 Continuidade do Conselho Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de 

Habitação, Lei n° 4495/93. 

 Definidas áreas de proteção ambiental do município (APAS I, II, III, IV), em função 

das limitações e potencialidades dos aspectos sócio-econômicos e naturais9.  

 Os loteamentos clandestinos: Mirante do Buquirinha e Bairro dos Freitas, situados 

na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, de um modo geral, apresentam as seguintes 

características: 

 Os arruamentos possuem condições insatisfatórias de tráfego, ausência de vias ou 

são feitas de modo precário 10;  

 As infra-estruturas de drenagem são inexistentes11; 

 Em algumas áreas mais distantes do perímetro urbano, as moradias não apresentam 

infra-estrutura como: água encanada, rede de esgoto, pavimentação, iluminação 

pública e domiciliar, e as moradias são muito precárias; 

 Em geral, as moradias são autoconstruídas em finais de semana ou feriados, sem 

acompanhamento técnico; 

 Muitas habitações são construídas em terrenos com alta declividade, acima de 30%, 

com risco de deslizamento /soterramento, ou próximo aos rios ou córregos com 

perigo de inundação em épocas de chuvas.  

                                                 
9  62% da área total do Município representam as áreas de proteção ambiental, sendo que, 17 loteamentos 
clandestinos encontram-se nestas áreas. 
10 Os acessos geralmente são realizados através de atalhos improvisados muitas vezes com escadas. 
11 Em épocas de chuvas a maiorias dos loteamentos apresentam-se inundados, e os moradores tornam-se 
isolados. 
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As áreas de risco resultam de décadas de crescimento urbano acelerado e 

desordenado, ausência de planejamento e política habitacional efetiva e ineficácia dos 

sistemas de controle do uso e ocupação do solo. Essa situação se reflete na prática em uma 

pressão nos ambientes que apresentam características menos favoráveis à ocupação, tais como 

setores de relevo de morros e morrotes com encostas íngremes e planícies fluviais. (CANIL, 

2004, p.01).   

O estudo de uma determinada região se faz por meio de relações entre formas, 

funções, estruturas e processos, demonstrando a grande importância de se compreender seu 

processo de ocupação, que se expande de diversas formas em diferentes localidades. “Um 

elemento terá impactos diferentes em distintas áreas de um país ou do planeta” (SANTOS, 

1985, p. 52).  

 A questão da ilegalidade da propriedade da terra discute a oposição entre cidade 

real e cidade legal, o uso ilegal da terra e a ilegalidade das edificações em meio urbano, se 

forem consideradas as legislações de uso e ocupação do solo, zoneamento, parcelamento do 

solo e edificação. (MARICATO, 1996). 

 As razões da ilegalidade decorrem tanto do baixo rendimento de grande parcela da 

população urbana, (bem como da reduzida oferta de terras no âmbito do mercado imobiliário 

formal). A ilegalidade em relação à propriedade da terra na cidade leva a um processo de 

exclusão social da população de menor renda, uma vez que a regularidade urbanística está 

associado o acesso aos demais serviços urbanos, desde a infra-estrutura básica até o exercício 

dos direitos de cidadania. A ilegalidade com relação a posse da terra, ao contribuir para a 

exclusão social, reforça a pobreza urbana e, além de ser fator de exclusão da população de 

menor renda, é o principal agente do padrão de segregação espacial que caracteriza as cidades 

brasileiras. 

 

3.1.1.2.3 Ocupação de áreas de risco 

 

 O termo risco corresponde a uma situação potencial de ocorrência de um acidente, 

ou seja, uma situação onde, necessariamente há a possibilidade de serem registradas 

conseqüências sociais e/ou econômicas. (CERRI, 1993). 

 Observa-se que em grande parte das cidades brasileiras, o processo de expansão 

urbana é marcado em grande parte por formas de uso e ocupação do solo inadequado, 
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submetendo o meio físico á ação dos processos geomorfológicos, resultando em um 

rompimento do equilíbrio morfodinâmico·. 

 Dessa forma, as intervenções não são apenas de ordem local, mas afetam o 

conjunto do sistema, alterando as condições hidrodinâmicas das vertentes e dos cursos d’água. 

No processo de consolidação de um loteamento, a pavimentação das ruas aumenta a área 

impermeabilizada, diminuindo, consequentemente, o volume de infiltração e aumentando o 

escoamento superficial.  

  Assim, o sistema natural, antes em equilíbrio, desequilibra-se, caracterizando as 

fases de resistasia e biostasia. (CASSETI, 1995). 

        O Brasil é marcado pela improbabilidade de moradia da população de faixas de 

renda baixa e pelo adensamento de habitação (...) em áreas de preservação estável, onde as 

características físicas são impróprias a ocupação do solo, implicando riscos de várias 

naturezas, desde a ocorrência de inundações e deslizamentos até a contaminação dos corpos 

d’água para consumo, todos em prejuízo da integridade humana e da base biofísica. 

       Conforme Marcondes (1999): “É na produção do espaço urbano que a questão 

ambiental se mostra com maior proeminência, como reflexo da questão social”. 

       Quanto menor a renda da população, mais escassos os lugares acessíveis a sua 

moradia contemplados com os serviços urbanos (galerias pluviais, iluminação, coleta de lixo, 

água etc.), os quais acabam sendo aproveitados apenas por aqueles que podem pagar. 

        Segundo Mauro (1997): a decadência das condições de moradia revela mais do 

que a dimensão da habitação da família, mas também a degradação ampla de seu cotidiano, o 

qual acaba por se converter em expansão de sua fixação em áreas de risco geoambiental. 

        No processo de desenvolvimento humano, não há separação do homem e da 

natureza. A natureza se socializa a medida que a paisagem é transformada pelo homem. 

Atualmente, a paisagem natural praticamente não existe, pois se um lugar não é fisicamente 

tocado pela força do homem, ele, todavia, é objeto de preocupações, intenções e domínios 

econômicos ou políticos da sociedade. (SANTOS, 1997). 

 Ao se procurar abordar as derivações ambientais processadas pelo homem, deve-se 

entender que tudo começa a partir da necessidade de ele ocupar determinada área, que se 

evidencia pelo relevo, ou mais especificamente, pelo elemento do relevo genericamente 

definido por vertente.  

   A transformação do espaço em “mercadoria” é que promove um processo de 

ocupação e transformação do relevo ditado pelo poder de compra dos diferentes segmentos 

sociais: enquanto aqueles que detêm o capital tendem a ocupar as melhores condições 
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topográficas, os estratos mais pobres são “empurrados” para as áreas de maior risco, como 

encostas íngremes e fundos de vale.(CASSETI, 1995). 

 O termo risco utilizado nesta pesquisa está intrinsecamente ligado á metodologia 

utilizada, ou seja, como os perigos são sentidos pelas pessoas que vivem, trabalham ou 

circulam em um determinado espaço. 

De acordo com Christofolletti (1995), todo geossistema12 é envolvido, pois existe 

uma inter-relação das pessoas com o ambiente. A devastação vegetal das margens de um 

córrego, seguida de forte erosão e consequentemente o assoreamento do corpo d’água, 

vindo a época das cheias, esse córrego poderá provocar uma enchente que inundará as casas 

dos moradores mais próximos. Uma interferência antrópica inadequada no meio físico 

levando a concretização de um perigo em potencial. 

“O crescimento da urbanização não tem correspondido na mesma medida a uma 
preocupação com os fatores fisiográficos e esta expansão acontece sob a ótica quase 
exclusiva da especulação imobiliária, ignorando reais potencialidades e limitações no 
uso do solo. Em conseqüência, há ocupação inadequada de locais problemáticos, como 
áreas sujeitas a inundação, vertentes sujeitas a escorregamentos, terrenos passíveis do 
desenvolvimento de subsidências e colapsos”.( PRANDINI et al, 1974).   

Todo e qualquer fator que quebre a consonância natural é considerado problema 

ambiental, podendo vir a se tornar um risco ambiental. 

  Nas áreas urbanizadas o processo de ocupação é diferenciado dependendo do 

valor econômico da terra em contrastes entre bairros de famílias da faixa de alta renda e 

famílias da faixa de baixa renda. Casseti, (1995), afirma que é visível a ocupação de áreas 

estáveis de risco, clandestinas, instaladas em porções com declividades acentuadas ou em 

fundos de vale. E não é nada difícil encontrar pelo Brasil afora, casos onde incorporadores 

transformam tais espaços de risco em lugares agradáveis, quando a legislação de uso do solo 

é, normalmente, burlada pelos detentores do capital com o apoio ou favorecimento do poder 

público. 

Sendo impossível dissociar as relações entre a sociedade e o meio físico natural, as 

áreas de risco a que se refere este trabalho são as ameaças, as possibilidades de um perigo e 

suas conseqüências incidirem, causando dano às pessoas ou ao ambiente. Entendendo-se por 

perigo a fase anterior a um acidente que irá provocar dano nas condições de vida locais. 

                                                 
12 geossistema – corresponde a uma categoria de análise do território, que pode ter uma dimensão variada dependendo da 
combinação de fatores (clima,solos, geologia etc), fatores biológicos (flora e fauna) e antrópicos.O geossistema compreende 
um espaço que se caracteriza pela homogeneidade de seus componentes, suas estruturas, fluxos e relações que integradas, 
formam o sistema do ambiente físico e onde há exploração biológica. Embora os geossitemas sejam fenômenos naturais,  
todos os fatores sociais e econômicos que influenciam este sistema espacial são levados em consideração. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Com uma descrição da área de estudo e das diferentes fases de ocupação, para que se 

possa entender melhor como aconteceu a sua ocupação. Dentro do contexto temporo-espacial 

com o intuito de mostrar as transformações do espaço, perpassando pelos acontecimentos que 

vieram de forma direta / indireta comprometer a Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, 

reflexo da ocupação desordenada do Município de São José dos Campos. Relata – se também 

os procedimentos metodológicos que nos alicerçam para a realização do trabalho e os passos 

trilhados para se chegar ao objetivo proposto 

 
 
4.1 Material e Métodos 

 
4.1.1 Área de Estudo 

 A Tabela 1 apresenta de forma sucinta os aspectos físico – territoriais do Município.  

 
Tabela 1: Aspectos físico- territoriais 

Município de São José dos Campos 
Área 1.118 km2 

Localização 23013’53” de latitude Sul e 45° 51’ 21” de longitude Oeste, abrange áreas desde os 
esporões da Serra da Mantiqueira até as bordas do Planalto Paraitinga – Paraibuna  

Origem Aglomerados seiscentistas em 1767 
Clima CWa (clima mesotérmico úmido) 
Pluviosidade Precipitações abundantes ocorrem nos meses de novembro a março, predominância 

de massa de ar tropical, a direção do vento é do setor sudeste e a intensidade de 1.0 
a 2.5 metros por segundos. 

Temperatura Verão máximas de 29,6 0C - Inverno mínimas de 120C. 
Geologia Grande diversidade de rochas, como litologias do embasamento cristalino, 

atribuídas ao Grupo Paraíba e ao Grupo Açungui, sedimentos aluvionares recentes 
nas calhas dos Rios Paraíba do Sul e Buquira 

Gemorfologia Planalto Atlântico.  
Relevo Planícies fluviais posicionadas ás margens do Rio Paraíba do Sul, na direção norte, 

encontra-se uma região de colinas denominada “mar de morros”, com altitudes 
médias variando entre 660 e 975 metros, constituindo os contrafortes da Serra da 
Mantiqueira. Direção sul a partir das planícies fluviais encontra-se os terraços ou 
colinas tubulares. 

Hipsometria 560m na Várzea do Rio Paraíba do Sul a 2.086m no Pico do Selado a NO do 
município.   

Cobertura 
Vegetal Natural 

A Mata Atlântica recobria as áreas do Município modeladas pelas Serras da 
Mantiqueira e do Mar, nas Colinas Tabuliformes ocorriam manchas de Cerrado 
(Savana Arbórea Aberta), nas várzeas do Rio Paraíba do Sul e de seus afluentes, 
predominavam as Matas de Várzea (Floresta Estacional Semidecidual Aluvial). 

Hidrografia Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 
 
 

4.1.1.2 Processo de Ocupação urbana de São José dos Campos 
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 Devido a sua proximidade com a cidade de São Paulo e também uma localização 

privilegiada no macro eixo Rio – São Paulo, São José dos Campos, teve uma rápida 

industrialização nas décadas de 60/70; acompanhada de elevados índices de crescimento 

urbano, sendo o fluxo migratório o fator que mais contribuiu para um crescimento acelerado e 

desordenado do município, havendo a partir da década de 80 um intenso processo de 

implantação de loteamentos clandestinos.  

A cidade de São José dos Campos, situada a leste do Estado de São Paulo, no Vale 

do Paraíba, passou por vários reordenamentos em sua estrutura urbana, sendo apontada como 

um dos muitos locais que enfrenta processos de ocupações irregulares ou clandestinas – 

fenômeno que se reflete na configuração da cidade, desorganizando o espaço urbano e 

agredindo o meio ambiente – intensificados no período de 1980 a 1990, com o agravamento 

da crise econômica do país, apresentando situações como o desemprego, que  acirrou os 

problemas de escassez de moradias para a população de baixa renda, culminando na explosão 

do processo de favelização e de ocupações clandestinas ou irregulares (PMSJC, 1994). 

 O resultado deste processo de ocupação é um espaço construído que, mesmo feito 

em loteamentos à margem da legalidade urbanística, estabelecida pelo trabalho irregular e 

recursos precários, reproduz um espaço urbano sem cond ições mínimas de existência (falta de 

equipamentos urbanos, saneamento básico, entre outros), incorporado à cidade (MARICATO, 

1996). Os Códigos Urbanísticos13 têm sido incapazes de modificar o caráter segregacionista e 

as conseqüências danosas ao meio ambiente causadas pela urbanização nesta cidade, inclusive 

concorrendo para seu agravamento. 

 A apropriação das melhores localizações pelas classes de renda mais alta e a 

ocupação de determinada localização pela indústria determinam a localização dos 

trabalhadores. Em nível de consumo, externalidades são entendidas como “aspectos do 

ambiente local que contribuem para a qualidade de vida de um individuo, família, ou dono de 

casa morador lá, mas cuja casa não é adquirida diretamente por ele”.(CASTELLS ,1983). 

Até 1950, houve um maior crescimento urbano nas regiões periféricas do núcleo 

original e ao norte da cidade, onde se instalaram as primeiras grandes indústrias (Tecelagem 

Parahyba e Rhodia). Em 1951, acelera-se o desenvolvimento industrial, com a inauguração da 

Rodovia Presidente Dutra. Em 1969 é criada a EMBRAER, e também estavam se instalando a 

Amplimatic, Avibrás, Engesa e outras. 

                                                 
13 Os Códigos Urbanísticos englobam os Planos de Postura e Obras, os Planos de Loteamentos e os Planos de 
Zoneamento.  Villaça (1986). 
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Nos anos 70, no ramo automotor, a ampliação da fábrica da General Motors (GM), 

assim como a EATON e a Budy Tubing estabeleceram na região o maior pólo de material de 

transportes no Brasil.  Na área eletrônica, destacam-se a Philips e a Hitachi, além de muitas 

outras. (BOLOGNA, 2000, p. 55). 

Em 1980, instala-se a Refinaria Henrique Lage - REVAP e o município sofre uma 

grande transformação no quadro urbano, devido ao grande numero de pessoas que vinham 

para São José dos Campos em busca de trabalho, provocando um aumento geral nos custos da 

habitação e nos preços dos gêneros de primeira necessidade. A procura foi maior que a oferta, 

pois as empresas existentes não absorviam a totalidade da demanda disponível. O que resultou 

na criação de aglomerados de habitações precárias desse excedente de mão-de-obra excluído.  

São José dos Campos sempre foi um importante pólo de atração populacional. No 

período cafeeiro, a população cresceu fundamentalmente por necessidade de braços para a 

lavoura. No período de industrialização (...) a mão-de-obra veio predominantemente do Sul de 

Minas Gerais. Já nas décadas de 60 e 70, com os investimentos em infra-estrutura e obras 

públicas na região, pôde-se registrar grandes fluxos migratórios provenientes do Nordeste. 

(BOLOGNA, 2000, p. 56).  

Nos anos 60, o crescimento populacional do Município atingiu a marca de 5,8% 

aa., o que leva à quase duplicação da população residente em dez anos.  Nos anos 70, a taxa 

de crescimento foi ainda mais elevada, atingindo 6,6% aa. A população do Município passou 

de pouco mais de 80 mil habitantes em 1960 para 285 mil em 1980.  Porém, nessa última 

década, o crescimento populaciona l do Município ocorreu de forma menos intensa em relação 

às anteriores, comportamento esse percebido nos resultados do recenseamento de 1991, 

quando se registra uma taxa de 3,99% aa; Passando de 148.500 em 1970 para 425.132 

habitantes em 1991.  Vide Tabela e Figura 1. 

Em 1996, a população do município era de 486.467 habitantes, acarretando 

mudanças na configuração da malha urbana, que começou a se estender em todas as direções 

a partir da década de 80, intensificada na década de 90, sobretudo por ocupações irregulares. 

 

 

 

 

 

Tabela 2: População total do Município de São Jose dos Campos 
População total por ano 
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ANOS 1960 1970 1980 1990 2000 2003 2006 

N0 

PESSOA

S 

77.53

3 

148.50

0 

285.58

7 

422.86

6 

538.29

8 

570.44

3 

602.54

4 

Fonte: Seade – 2007  
 
 

1960 1970 1980 1990 2000 2003 2006
 

                   Figura 1: População total do Município de São Jose dos Campos. 
 

 “São Jose dos Campos adentra na década de 90 em uma nova fase de transição. Com 
efeito, após ter vivido e liderado uma fase agro-cafeeira, entre 1886 e 1930, para depois 
se transformar a partir da década de 50 em um dos mais importantes pólos industriais do 
país, o Município de São Jose dos Campos toma o rumo da terceirização, ou seja, o seu 
crescimento é dinamizado pelo setor terciário da economia”. (BOLOGNA, 2000, p.55). 

 Atualmente, segundo dados e informações da Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos, devido à concentração industrial em seu território, o município pode ser 

considerado, “rico” no contexto nacional. No entanto esta consideração é apenas uma face da 

realidade, devido ao fato de que a cidade apresenta déficit de infra-estrutura física e social 

para atender a sua população. 

 

4.1.1.3 Localização Geográfica - Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas 
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 A área de estudo (Figura 2), localiza-se no setor norte do município de São José 

dos Campos, (coordenadas geográficas: 230 5’29” de latitude Sul 230 7’ 34” de latitude Sul e 

460 2’ 4” de longitude oeste e 460 4’ 52” de longitude oeste). 
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Estado de São Paulo, em destaque o Município de São José dos Campos. 

 
 
Figura 2: Localização da área de estudo. 
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 A Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas está inserida na região Norte do 

Município de São José dos Campos que corresponde a 80% da área rural total do município, 

apresentando características bastante peculiares: rede hidrográfica riquíssima, relevo 

acidentado, tornando os solos bastante suscetíveis a movimentos de massa, processos de 

erosão, etc. O córrego dos Freitas localiza-se entre o Bairro Mirante do Buquirinha e o Bairro 

dos Freitas, interligados pela rodovia BR. 050, sentido norte da Cidade de São José dos 

Campos.  Na sua cabeceira o referido Córrego segue direção Oeste – Leste desaguando no 

Rio Buquira que deságua no Rio Paraíba do Sul, variando sua altimetria em torno de 758 

metros a 560 metros. A drenagem apresenta um padrão dentrítico compondo uma bacia do 

tipo exorréica.  

 A área apresenta atividades agrícolas insignificantes e incipientes do ponto de vista 

econômico, predominando uma agropecuária extensiva e uma ocupação urbana que se iniciou 

na década de 60 e se intensificou consideravelmente.  A  área em estudo possui dois bairros:  

Mirante do Buquirinha e o dos Freitas (ambos clandestinos). 

 Os bairros: Mirante do Buquirinha14(informação verbal), e dos Freitas nasceram de 

uma crise política desfavorável a agricultura e a pecuária, o que levou muitos proprietários 

das fazendas a desmembrá-las em chácaras. Muitos dos novos proprietários acabaram por 

dividi- las com parentes ou vendendo parte das glebas, o que acabou por formar pequenos 

loteamentos e que se caracterizam por serem clandestinos por não atender a lei de 

parcelamento do solo. Os bairros cresceram de modo desordenado, sem um traçado regular de 

ruas, entrecortado por morros. 

 Os bairros inseridos na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas possuem uma 

Escola Estadual, uma creche municipal, uma igreja católica e várias evangélicas. Não existem 

áreas de lazer, praças e o transporte é feito de 50 em 50 minutos durante a semana. Os 

horários são mais raros aos sábados e domingos quando se fica no ponto de ônibus de 1 hora á 

mais de 2 horas.  

 A expansão na direção Norte do Município de São José dos Campos ocorreu de 

forma imprópria, pois é nesta porção do território que se encontram as situações de maior 

declividade, que apresentam maior suscetibilidade e escorregamentos localizados ou 

generalizados (corridas de massa), etc. Tais condições foram agravadas pela ocupação desses 

terrenos sem o esclarecimento e acompanhamento rigoroso de normas apropriadas ao seu 

comportamento físico (IPT, 1996). 

                                                 
14  Relatos de moradores antigos como a Senhora Wilma da Silva Carvalho de Oliveira em entrevista realizada 
durante o mês de dezembro de 2005, relata que o bairro Mirante do Buquirinha e o bairro dos Freitas, eram 
apenas um bairro e denominava-se Bairro dos Freitas. 
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 O crescimento da região (zona norte) assim como de toda a área que envolve o 

município (rural/urbana) foi acompanhado pelo poder público local, porém a existência de 

planejamento urbano no processo de crescimento, sempre interligado com ações e planos 

regionais, nacionais e internacionais, não garante a sua aplicação, tornando necessária a 

socialização de seu conhecimento e a efetiva participação popular dos cidadãos. 

 Desta forma, o descompasso entre uma política territorial e as demais políticas 

públicas setoriais, resulta num tecido urbano diferenciado enquanto lugar social e lugar 

produtivo. Em outras palavras, munícipes têm um acesso desigual a infra-estrutura urbana, 

serviços públicos e privados, tanto como cidadãos, quanto como agentes econômicos. 

 

4.1.2.1 Legislação Ambiental no Brasil 

 

 É possível fazer um sucinto relato da evolução política ambiental no Brasil, 

tratando-se de ações legais, governamentais e de parte da sociedade que buscam 

debater e operar em defesa da preservação do meio e do equilíbrio dos geossistemas15. 

 Conforme Ross (1996), Cunha e Guerra (1996) e Ross e Prette (1998), 

merecem destaque alguns pontos relevantes no que se refere à preocupação do poder 

público com o meio ambiente. 

 Criação em 1934 (Governo Vargas), do Código das Águas; 

 Em 1965 o Código Florestal; 

 Estes Códigos passaram a compor a base legal para administrar o uso das 

águas de superfície e estabelecer critérios para os desmatamentos. Atualmente, ambos 

continuam em vigor, apesar de alguns ajustes. 

 O Brasil segue exemplos Europeus e Estadunidenses, que criam legislação 

específica, entretanto, anteriores à criação e estruturação de instituições que abordarão 

questões respectivas ao assunto. 

                                                 
15 Termo proposto por Sotchava, em 1962, na extinta União Soviética. Para a referida pesquisadora, geossistema 
é a conexão da natureza com a sociedade. São considerados fenômenos naturais, mas sua análise leva em 
consideração aspectos sociais e econômicos. Os geossistemas são sistemas dinâmicos e com estágios de 
evolução temporal, sob a influencia do homem. Resultando da combinação dos fatores geomorfológicos, 
climáticos, hidrológicos e da cobertura vegetal. 
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 Em 1973, foi criada a SEMA16, culminando com ações mais significativas na 

criação de diversas Unidades de Conservação e favorecendo a criação de 

SEMAs estaduais.  

 No mesmo período no Estado de São Paulo, surge a CETESB – Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Básico, visando o controle da poluição, mediante 

ações de fiscalização. 

  Durante a década de 70, nos países centrais, discutiam-se com os setores 

produtivos e a administração pública as questões de controle da poluição, do ar e da 

água, enquanto que nos países pouco industrializados clamava-se por desenvolvimento 

com poluição. 

 No inicio da década 80, o governo federal instituiu a Lei 6938/81, sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, que estabelece os princípios, os objetivos 

e o sistema nacional de meio ambiente.  É criado o CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente. 

 Em 1986; o CONAMA, através da Resolução 001, regulamenta os EIAs  

(Estudo de Impacto Ambiental) – RIMAs (Relatório de Impacto Ambiental), 

estabelecendo os critérios e as normatizações  para o licenciamento de 

implantação de grandes empreendimentos. 

 Em 1989 ano da promulgação da atual Constituição Federal 17, é criado o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, absorvendo vários órgãos 

públicos, além da Secretaria do Meio Ambiente. 

 Dá -se inicio com o IBAMA o Programa Nacional de Desenvolvimento do 

Meio Ambiente – PNMA, criando programas de pesquisa ambiental 

envolvendo grandes áreas do país, como Pantanal Mato-grossense, Mata 

Atlântica entre outros. 

 O Ministério para o Meio Ambiente é criado em 1993, devido a Conferência do 

Desenvolvimento e Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992, que 

acaba por incorporar a Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH, instituição que 

estabelece a administração das águas e seus variados usos. 

 

                                                 
16 Secretaria do Meio Ambiente em nível Federal. 
17 No capitulo VI artigo 225, trata especificamente sobre o meio ambiente. 
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4.1.1.2 Legislação Ambiental Incidente  

 

 No Município de São José dos Campos, as leis ambientais condicionantes da 

área de estudo são: 

§ Lei Estadual 7.663/91 (que cria o Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, instalando o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio 

Paraíba do Sul); 

§ Decreto Federal 1.842/96 (que institui o novo Comitê de Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP); 

§ Lei Federal 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

adotando diretrizes e normas para a proteção e recuperação das Bacias 

Hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, 

tendo como objetivo: preservar e recuperar esses mananciais; compatibilizar 

as ações de preservação dos mananciais de abastecimento e as de proteção ao 

meio ambiente com uso e ocupação do solo e o desenvolvimento sócio-

econômico; promover uma gestão participativa entre instancias 

governamentais e a sociedade civil; descentralizar o planejamento e a gestão 

das bacias desses mananciais; visando sua proteção e recuperação; e integrar 

os programas e políticas habitacionais à preservação do meio ambiente. Para 

tanto, propõe a criação das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais 

(APRMs) em uma ou mais sub- bacias hidrográficas desses mananciais, que 

devem estar inseridas em uma Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (UGRHI). 

§ Lei Estadual 9.866/97 dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e 

recuperação das Bacias Hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 

Estado de São Paulo, considerando-se “mananciais de interesse regional” as 

águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou em 

depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento público. 

 A área de estudo desta pesquisa está contida na categoria “Área de Proteção 

Ambiental” 18 (art. 14 da Lei SNUC), do grupo Unidades de Uso Sustentável; art.15 desta Lei, 

uma “área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

                                                 
18 Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo Escala: 1:250000, (1988). 
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abióticos, bióticos, estéticos ou culturais (op. cit.), tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais”. 

   A Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, criada em 13 de setembro de 1982, pelo Decreto Federal n° 87.561, tem como objetivo: 

proteger áreas de mananciais, além de encostas, cumeadas e vales das vertentes do Vale do 

Paraíba e da Serra da Mantiqueira, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

e região serrana de Petrópolis no Rio de Jane iro. 

 A Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979, (Lei Lehmann), dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano em zonas urbanas ou de expansão urbana e da outras 

providências, destacando-se o seguinte: 

 Não será permitido o parcelamento do solo: 

 Em encostas, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades 

competentes, respeitando-se as limitações do meio físico, podendo não ser permitido 

em terrenos com declividade igual ou superior a 30% e em terrenos em que as 

condições geológicas não aconselhem a edificação. 

 Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, antes de tomadas as providencias 

para assegurar o escoamento das águas; 

 Em áreas de preservação ecológica; 

 A Lei Federal 4771/65, conhecida como Código Florestal, considera de 

preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

 Ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em 

faixa marginal, cuja largura mínima seja de 30 metros para os cursos d’água 

de menos de 10 metros de largura; 

 Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais; 

 Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos-d’água” 

qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros 

de largura; 

 As principais leis que condicionam a bacia hidrográfica do Córrego dos Freitas no 

município de São José dos Campos são: 

 Lei 3721/90 – a Bacia Hidrográfica dos Freitas constitui-se em Zona de 

Expansão Urbana para Chácaras de Recreio, sendo uma área destinada à 

implantação de Núcleo Residencial de Recreio, (glebas com parcelas em áreas 

de 5.000,00m2).  
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 A Lei Complementar Municipal 165/97 - Zona Especial de Interesse Social – 

ZEIS, constituindo a área destinada primordialmente a implantação de 

programas e projetos destinados a população de baixa renda, enquadrando-se 

nesta categoria todas as áreas ocupadas por sub-habitações/favelas, 

loteamentos clandestinos, onde haja interesse social em  promover a 

regularização fundiária e urbanística e glebas ociosas no perímetro urbano. 

Essa Lei define ainda, que não poderão ser parcelados para fins urbanos 

terrenos com declividade igual ou superior a 30%, considerada sua cota 

natural.  

 Os problemas ambientais das cidades brasileiras podem ser classificados em dois 

tipos: a degradação resultante dos padrões de consumo da parcela da população com renda 

média e alta, e os problemas ambientais resultantes dos padrões de vida da população de baixa 

renda, a que se refere esse estudo, estando associada, pois a provisão inadequada dos serviços 

básicos de infra-estrutura. A deficiência mais grave dos assentamentos urbanos de baixa renda 

é a falta de condições adequadas de captação, canalização e disposição dos efluentes urbanos.  

 A execução de medidas concretas pode ser citada como atitude de interesse por 

parte do poder público na busca de saídas para os problemas ambientais, no entanto, a 

população continua assistindo a inúmeros episódios de desrespeito ao meio ambiente, além do 

crescimento das cidades que permanecem sem infra-estrutura necessária. 

 Tal situação de degradação do meio ambiente é explicada por (ROSS; DEL 

PRETTE, 1998), pelo modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, que colocou o país 

entre as maiores economias do mundo, gerando graves conseqüências. Entre os efeitos 

indesejáveis do modelo de desenvolvimento adotado pelo país está o crescimento não 

controlado das cidades, criando por sua vez, deficiências dos serviços públicos nas áreas de 

saúde, habitação, transporte e saneamento, etc... 

 

4.1.1.2.3 Material 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados produtos cartográficos, 

dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, dados de entrevistas 

realizadas junto à população, produtos de geoprocessamento e de Sensoriamento Remoto 

além das observações in loco. 

 Produtos Cartográficos - Carta Topográfica do Estado de São Paulo (Rio Buquira) 

folha: SF – 23 – Y – D – II – 1 – NO – F e Carta Topográfica  do Estado de São 
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Paulo (Fazenda Hercília), folha: SF – 23 – Y – D – II – 1 – NO – E, Carta 

Topográfica  do Estado de São Paulo (Fazenda São Brás) SF – 23 – Y – D – II – 1 – 

SO – A, editadas em 1978,  na escala 1:10.000. 

 Produtos de Geoprocessamento - Os sistemas de Geoprocessamento armazenam a 

geometria dos mapas em arquivos e os atributos dos dados em bancos de dados 

convencionais. (INPE, 2004).   Através das bases temáticas disponíveis foram 

gerados mapas de uso e cobertura natural das terras, sendo realizada a integração dos 

dados em ambiente SIG.    O software utilizado foi o ArcScan V9 da Esri. Programa 

ARC-GIS com a plataforma de trabalho ARC-INFO e as ferramentas Arc –Map, Arc 

– Scan, Arc-Catalog. Banco de dados de Geoprocessamento “Cidade Viva”- 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 2003. 

 Sensoriamento Remoto – Os produtos de Sensoriamento Remoto multitemporais 

selecionados para o levantamento de dados, na escala de 1: 10 000 - foram as 

fotografias aéreas referentes aos seguintes aerolevantamentos: 

 1962 – Fotografias aéreas (preto/branco) do aereolevantamento realizado pela empresa 

Cruzeiro do Sul, Faixa: 07 – números: 4851 e 4853 na Escala aproximada – 1: 25.000. 

 1973 – Fotografias aéreas (preto/branco) do aereolevantamento realizado pela empresa 

Cruzeiro do Sul, Faixa: 19 – número: 46579 na Escala aproximada – 1: 40.000. 

 1988 – Fotografias aéreas (preto/branco) do aereolevantamento realizada pela empresa 

Eletropaulo, Faixa: 38 – números: 01, 02, 03, 04, 05, 06 - Faixa: 39 – números: 03, 04, 

05, 06, 07 - Faixa: 40 – números: 06 e 07; 

 2005 - Imagem orbital Spot 05 híbrida, pancromática e composição colorida R4G3B2. 

 

 

4.2 Metodologia 

  

 A metodologia que norteou este trabalho foi definida de acordo com os objetivos 

propostos, podendo ser visualizada no fluxograma abaixo que apresenta as etapas para a 

elaboração dessa pesquisa. (Figura 3). 
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Figura 3: Fluxograma com etapas da metodologia usada. 

 

 

 Cada uma dessas etapas é caracterizada por uma série de atividades mencionadas a 

seguir: 

 

4.2.1 Levantamento de dados 

  

 Corresponde a análise de material bibliográfico, publicações, relatórios e mapas, 

seja para a compreensão do fenômeno de degradação ambiental, como para a caracterização 

do espaço estudado, além da análise dos dados coletados em campo e das informações 

laboratoriais, bem como o exame e produção de material cartográfico, e análise conjunta de 

todas as informações adquiridas em todo o processo de execução da dissertação. 

 Foram levantadas informações bibliográficas referentes às características físico – 

naturais e sócio – econômica da área e efetuada a coleta de informações temáticas sobre 
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geologia, pedologia, uso e ocupação do solo, cotas altimétricas, estradas principais e a rede de 

drenagem. 

 Do plano cartográfico do Estado de São Paulo 1977/78  utilizaram-se as folhas: SF 

– 23 – Y – D – II – 1 – NO – F, SF – 23 – Y – D – II – 1 – NO – E, SF – 23 – Y – D – II – 1 – 

SO – A na escala 1:10.000 e utilizou-se o programa Arc View versão 3.2 para delimitar a 

Bacia Hidrográfica dos Freitas, possibilitando a elaboração da carta base, e dos mapas 

temáticos de rede de drenagem,  declividade, de uso e cobertura das terras, e um perfil 

topográfico (capítulo 4) . 

 Através de fotografias aéreas, foram elaborados mapas de uso e cobertura da terra 

dos anos de 1962, 1973, 1988, e 2005, para uma análise da dinâmica de uso e ocupação da 

área e das degradações ocorridas; 

 A aplicação de questionários na área de estudo permitiu a elaboração de gráficos, e 

a compreensão da realidade vivida pelos moradores, bem como sua origem e condição sócio-

econômica. 

 Todo o material coletado foi analisado de modo a se entender as características do 

espaço da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas e do processo de degradação ambiental 

que está ocorrendo. 

 A elaboração de uma proposta de subsídios para o ordenamento territorial 

(capitulo 6) constitui parte das conclusões deste trabalho. 

 

4.2.2 Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas 

 

 Para a delimitação desta Bacia Hidrográfica foi utilizado o plano cartográfico do 

Estado de São Paulo 1977/78 folhas: SF – 23 – Y – D – II – 1 – NO – F, SF – 23 – Y – D – II 

– 1 – NO – E, SF – 23 – Y – D – II – 1 – SO – A na escala 1:10.000, usado para traçar os 

divisores de água, o ponto mais elevado da topografia do terreno. 

 

4.2.3 Perfil Topográfico (A – B) 

 

 Para a obtenção do perfil topográfico foi definido uma seção A – B, usando a carta 

topográfica do plano cartográfico do Estado de São Paulo 1977/78, na escala: 1: 10.000. 

(capítulo 4, página 51). 

   



                                                                                                                                                                   

 

41 

 
 

4.2.4 Carta Geotécnica 

 

As cartas geotécnicas são instrumentos de aplicação que devem expressar os 

diferentes comportamentos/desempenhos esperados do terreno, diante de usos do solo pré-

determinados, através de uma compartimentação em zonas ou unidades geotécnicas, cada qual 

com orientações técnicas preventivas e corretivas dos problemas característicos, previamente 

ident ificados. (ZUQUETTE ; NAKAZAWA, 1998). 

 A carta geotécnica elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo, foi obtida do Banco de Dados Geográficos – Cidade Viva (PMSJC, 2003), onde 

a área foi selecionada de acordo com as coordenadas UTM, recortada e transferida para o 

Microsoft Word. (capítulo 4, página 59). 

 

4.2.5 Carta de Declividade 

 
 A Carta de Declividade foi elaborada manualmente com o auxilio de um àbaco 

analógico confeccionado, segundo De Biasi (1970), sendo que as classes de declividade foram 

definidas conforme Mascaró (2003), Tabela  3. 

Tabela 3 – Classes de Declividade 

Número de 

Identificação de 

Classes  

Classes de 

Declividade 

em % 

Cores Adotadas Aproveitamento dos Sítios 

Classe 1 0 – 2 % Amarelo claro Áreas que devem ser evitadas pelo 
assentamento urbano sem parâmetros técnicos e 
diretrizes geotécnicas, pois apresentam, em 
situação original, dificuldade de drenagem;  

Classe 2 2 – 7 % Amarelo ouro Áreas ideais a qualquer uso, inclusive o urbano; 

Classe 3 7 – 15 % Laranja Áreas que, em situação original, são ideais às 
atividades que não necessitam de edificações, 
caso contrário, devem ser feitos cortes e aterros 
para dotá-los de patamar que, como as 
edificações, devem vir acompanhados por 
parâmetros técnicos e diretrizes geotécnicas de 
estabilização; 

Classe 4 15 – 30 % Vermelho Áreas que, sem parâmetros técnicos e diretrizes 
geotécnicas, devem ser evitadas ao uso urbano, 
necessitando de obras especiais para sua 
utilização;  

Classe 5 > 30 % Marrom  Áreas inadequadas a construção sem parâmetros 
técnicos e diretrizes geotécnicas de implantação, 
carecendo de obras especiais de estabilização. 
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4.2.6 Cartas da Dinâmica de Uso e Cobertura da Terra 

 
 Para a análise multitemporal da Dinâmica de Uso da Terra, foram utilizadas 

imagens aéreas e multiespectral de quatro datas, conforme Tabela 4 . 

Tipo Data Escala 

Fotografia aérea (preto/branco) 1962 1:25.000 

Fotografia aérea (preto/branco) 1973 1:40.000 

Fotografia aérea (preto/branco) 1988 1:40.000 

Imagem Spot 5 (colorida) 2005 1:10.000 

Tabela 4: Relação dos produtos de sensoriamento remoto utilizados. 

 

 As datas das imagens foram escolhidas para caracterizar o uso predominante das 

terras antes da ocupação urbana (1962), início da etapa de ocupação urbana, fase de transição 

entre as características rurais para o urbano (1988) fase de área mista rural/urbana (2005).  

 Após a finalização da análise e classificação analógica das fotos aéreas e 

multiespectral, foram validados os arquivos vetoriais para a geração das cartas da Dinâmica 

de Uso e Cobertura da Terra para as quatro datas. O procedimento envolveu a tabulação 

cruzada e geração da respectiva matriz correlacional. 

 

4.2.7 Carta de Fragilidade Ambiental  

 
 Conforme os objetivos propostos neste trabalho gerou-se como produto final, uma 

Carta de Fragilidade Ambiental na escala 1:10.000, através da associação dos dados de 

cobertura vegetal natural da terra (2005), declividade e das unidades geotécnicas, conforme 

metodologia  adaptada de Bastos (2006, p. 77-78). 

 A Carta de Fragilidade Ambiental constitui uma ferramenta de grande importância 

para o entendimento da fragilidade da relação uso e cobertura vegetal x solo, face à 

intervenção desordenada do homem e da sociedade sobre os recursos da natureza. 

 A Carta de Fragilidade Ambiental é um documento cartográfico de síntese que 

procede da análise da suscetibilidade natural à erosão e dos graus de proteção conferidos pelo 

uso e cobertura vegetal, conforme Tabela 5. 
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Tabela 5 - Grau de proteção do solo pela Cobertura Vegetal da Terra 
Sigla Graus de 

Proteção 
Tipos de Uso da Terra/Cobertura Vegetal 

P1 Forte   (1) -Florestas densas ou primárias. 
-Florestas cultivadas com espécies e vários estratos. 

P2 Médio (2) - formações arbustivas naturais abertas com estrato graminoso. 
- formações arbustivas densas de origem secundária (capoeira). 
- formações naturais ou cultivadas de gramíneas (pastos). 
- agricultura de ciclo longo de ocupação densa (cacau, banana). 

P3 Fraco   (3) - áreas desmatadas recentes. 
- agricultura de ciclo curto (arroz, milho, feijão, soja, trigo). 
- agricultura de ciclo longo de baixa densidade (café, laranja). 
- solo exposto. 
- áreas urbanizadas. 

Fonte: Adaptado de Ross (1996, p. 322). 
 
  
 Segundo Ross (1996, p. 323), a realização de um produto cartográfico - síntese 

denomina-se Carta de Fragilidade do Relevo, que é obtida através do cruzamento das classes 

de declividade, classes de fragilidade dos tipos de solos e das classes de proteção dos solos 

pela cobertura     vegetal.    O produto  final  identificará  manchas  de  diferentes  padrões  de  

 

fragilidade. Como neste trabalho, não foram mapeados os tipos de solo da bacia, optou-se por 

fazer o cruzamento do uso e cobertura natural das terras X declividade X unidades 

geotécnicas, pois Ross (1996, p.318), comenta que para estudos de maior detalhe com escalas 

de (...) 1:10.000 (...), utiliza-se as classes de declividade, associados a geotecnia, indicativos 

respectivamente do vigor dos processos erosivos, dos riscos de 

escorregamentos/deslizamentos e inundações freqüentes. 

 Para elaboração da Carta de Fragilidade Ambiental foram utilizados os conceitos 

de Ross (1996) e os seguintes parâmetros, propostos por Bastos (2006, p. 126). 

Tabela 6 - Classes de Fragilidade Ambiental. 
Grau de 
Fragilidade 

Características 

Baixo  Cobertura vegetal do tipo florestas natural/cultivadas, baixa 
declividade. 

Médio Áreas de pasto sujo e média declividade. 

Alto Solo exposto, áreas agrícolas, áreas urbanizadas e/ou desmatadas, 
pastagem e alta declividade. 

  

 Após o estabelecimento dos graus e características da Fragilidade Ambiental, foi 

elaborada manualmente em papel transparente a base cartográfica da Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Freitas, seguida pela sobreposição da base cartográfica com a carta de uso e 

cobertura da terra de 2005, para definir os graus de fragilidade ambiental. 
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 Seguindo a proposta de Ross (1996, p. 318) e Bastos (2006, p. 78), após a 

delimitação dessas classes foi feito novamente uma sobreposição utilizando a carta de 

declividade e as unidades geotécnicas, para uma nova demarcação pois desta forma alguns 

polígonos que eram consideradas de baixo/médio grau de fragilidade ambiental por estarem 

em áreas de pasto sujo/mata/capoeira foram consideradas de alto grau por encontrar em alta 

declividade, pois são locais potencialmente críticos quanto ao desenvolvimento dos processos 

de erosão (MORETTI, 1997).  

  Visto que, estas áreas são de baixo/ médio grau atualmente devido a cobertura 

vegetal que apresentam, mas que assim que esta for retirada a área  se torna  frágil devido a 

declividade acentuada  e ao solo com alto grau de erodibilidade, conforme destaca o estudo do 

(IPT, 1996;CHAFFUN, 1997). 

 

4.2.8 Equipamentos e Materiais 

 

 Os materiais utilizados na produção deste trabalho foram: papel acetato, para 

confecção da base cartográfica e mapeamento de uso e cobertura da terra, a partir das 

fotografias aéreas; papel milimetrado para  a confecção do perfil topográfico AB, papel sulfite 

A4; equipamentos: mesa de luz, microcomputador Windows XP; scanner, impressora, plotter, 

Software Spring e Arc Gis. 

 

4.2.9 Trabalho de Campo 

  

 Envolveu a averiguação das informações coletadas por fontes bibliográficas e 

cartográficas, de modo a identificar a sua fidelidade e obter informações atualizadas. 

 Esta etapa envolveu também, visitas à campo, sendo checadas as informações  

coletadas com aquelas observadas no espaço estudado, de modo a retificar algumas delas. 

 Durante a pesquisa de campo efetivou-se o registro dos principais focos e 

situações que representam a degradação da área de estudo, como desmatamento das áreas dos 

cursos fluviais e o avanço de residências em áreas de preservação etc... 
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4.3 Proposta de Subsídios para o Ordenamento Territorial 

  

 Depois de analisadas todas as informações, e identificados os problemas sócio- 

ambientais, a forma de ocupação e uso das terras, as características físico-naturais, foram 

propostas diretrizes para o ordenamento territorial sustentável da bacia hidrográfica do 

Córrego dos Freitas com vistas a garantir uma melhoria de vida aos seus habitantes e uma 

melhor preservação da área. (Vide item 7 deste trabalho. Proposta de subsídio  para o 

ordenamento territorial). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
 

Este capitulo, resulta da análise integrada dos dados levantados no decorrer da 

pesquisa (resultados) através de mapeamentos, tabelas, gráficos e fotografias locais, 

permitindo (discussões) mostrar quais foram as causas e conseqüências desse processo em 

áreas inadequadas a ocupação urbana como provocador de degradações sócio – ambientais.As 

considerações finais são pautadas em todos os capítulos, e também nos novos caminhos que 

este estudo procurou identificar. 

 
 
5.1 Perfil Topográfico (A – B) 
 

 O perfil topográfico (A-B) foi obtido das cartas topográficas (vide Figura 8) e 

auxiliou na visualização, descrição e explicação das formas do relevo e consequentemente na 

análise geográfica, além de ser um acessório de interpretação de elementos do terreno como: 

vegetação, formas de vertentes e uso da terra. 

 Como pode ser visualizado no perfil topográfico corte AB (Figura 8), a área de estudo 

apresenta vários morros ondulados com altitudes variando de 560 m, (próximo aos córregos) a 

750 m (ponto mais alto) apresentando em sua maior parte, altas declividades, o que faz com que 

a taxa de erosão e o escoamento superficial da água sejam altos, conforme ilustra a Figura 4. 

 
Figura 4:  Exemplo de vertente antropizada submetida aos processos de erosão, Vista para o S.                         
               Material – Morro com Substrato de Rochas Graníticas (Carta Geotécnica p.  63). 
                  Escala = 1: 166 
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 As zonas que constituem as áreas de baixadas das planícies aluviais são 

normalmente mal drenadas e sujeitas a inundações em épocas de maior precipitação, 

conforme apresentado nas Figuras 5 e 6.   

 
Figura 5: Trecho de baixada na região de estudo em época de estiagem, com vista para L.  
Escala = 1: 150 
 

 
Figura 6: Trecho de baixada na região de estudo em época de forte precipitação, com vista para L 
Escala = 1: 150 
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 De acordo com o estudo do IPT (1996), o comportamento dos terrenos na região 

norte do Município de São José dos Campos está basicamente ligado à topografia acidentada, 

o que os torna bastante suscetíveis a movimentos de massa, processos de erosão, entre outros. 

 Ao observar o perfil topográfico percebe-se ocupações urbanas em locais de alta 

declividade e próximas a rede hidrográfica, locais não recomendados para a ocupação urbana.  

 Mascaró (2003, p. 22-23), descreve que as declividades ideais são as de níveis 

médios e que declividades menores que 2% criam problemas de sedimentação pela baixa 

velocidade do escoamento superficial, enquanto declividades maiores que 7% aumentam a 

velocidade, ocasionando erosão. 

 Em ambas as porções (norte e sul) da bacia de estudo verifica-se que há espaços 

remanescentes com matas, pasto sujo, embora ocorram também situações de ocupação 

urbana, em áreas impróprias, conforme pode ser verificado nas Figuras 7 e 8. 
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 Figura 7: Aspecto da edificação em locais de alta declividade, sentido NO da Bacia. 
                                   Localização – Quarta Travessa 
                             Material – Morro com Substrato de Rochas Graníticas (Carta Geotécnica p. 63). 
                                   Escala = 1: 150 
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Figura 8: Perfil topográfico da área de estudo no sentido Norte/Sul 
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5.1.2 Carta de Declividade 

 

 A Carta de Declividade da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas foi 

elaborada segundo Valério Filho (2005) e as classes de declividade foram definidas seguindo 

a proposta de Mascaró, (2003, p. 23). 

 A Declividade representa a inclinação do terreno, podendo determinar maior ou 

menor incidência dos processos erosivos, a velocidade de escoamento das águas nas redes 

hidrográficas, o nível de insolação e os riscos a construção civil em determinadas áreas. 

Mascaró (op.cit). 

 A expansão urbana na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas ocorre 

justamente em áreas problemáticas onde há restrições do meio físico, seja em áreas junto a 

córregos ou com declividades acentuadas, conforme ilustrado na Figura 9.  

  

 
Figura 9: Residências em área com relevo acidentado, sentido SE da Bacia. 
Escala = 1: 150 
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 A digitalização da carta de declividade foi colocada num banco de dados, 

apresentando os seguintes resultados quantitativos conforme Tabela 7. 

                                                         Tabela  7 - Classes de declividade 
Classe  
 

Área (km2) (%) 

0 - 2% 0.60 5.85 
2 – 7% 0.47 4.57 

7 – 15% 0.73 7.16 
15 – 30% 2.92 28.36 
> 30% 5.57 54.06 

 
 
 Como pode se observar através da Tabela com as classes e a Carta de Declividade 

(Figura 11) 54,06% da área da bacia, correspondendo a aproximadamente 5.57 km2, 

apresentam declividades acima de 30%, sendo áreas consideradas inadequadas a ocupação 

urbana pelo grau de inclinação das vertentes. 

 As áreas próximas às drenagens com declividades de 0 – 2%, também são 

problemáticas para a ocupação urbana, presentes em 5,85% ou 0.60 km2, pois de acordo com 

Mascaró, (2003, p.23), apresentam condições desfavoráveis a implantação dos sistemas de 

drenagem e escoamento de águas servidas. 

 Ocupando apenas alguns pontos a leste da bacia e algumas áreas centrais, as 

declividades de 2 a 7% são as ideais para qualquer uso, correspondendo a 4.57% ou 0.47km2. 

 As áreas com algumas restrições de uso, segundo Mascaró (op cit.), são as classes 

de 7 a 15%, em 7.16% da área, correspondendo a 0,73km2, sendo estas ideais para atividades 

em que não são necessárias edificações amplas ou grandes movimentos de terra.  

 As áreas com declives de 15-30%, devem ser evitadas, necessitando de obras 

especiais para sua utilização e correspondem a 28.36% com área aproximada de 2,92 km2. 

 Por esses dados verifica-se que a área de estudo é frágil ambientalmente, pois 

88,27% (da declividade) da área ou 9.09 km2, se constituem em locais que não deveriam ser 

urbanizados, segundo critérios estabelecidos por Mascaró (op cit), IPT, (1996) e conforme, 

Moretti (1997). Para  serem ocupadas estas seções  necessitariam de algum tipo de obra de 

engenharia para sua adaptação, não sendo áreas que aceitam qualquer tipo de uso ou preparo 

prévio do sítio, o que na maioria das vezes não ocorre na bacia pois a área é limpa com foice/ 

enxada/ fogo e constrói-se próximo aos morros ou sobre eles sem nenhuma técnica de 

engenharia, conforme ilustrado pelas  (Figuras 10 e 12). 
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Figura 10: Área preparada para edificação, sentido  SO da Bacia, na Rua Joaquim Pinto de Oliveira, s/n. 
Escala = 1: 150 
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Figura 11: Carta de Declividade da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas 
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Figura 12: Construção ao lado de vertente com risco de erosão, situada na Quarta Travessa, sentido NO.  
Escala = 1: 150 
 
 
 De acordo com a Lei Federal 6766/79, “não será permitido o parcelamento do solo 

em encostas, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes, 

respeitando-se as limitações do meio físico, podendo não ser permitido em terrenos com 

declividades igual ou superior a 30%”. 

 Segundo a Lei Municipal 165/97 “não poderão ser parcelados para fins urbanos 

terrenos com declividade igual ou superior a 30%”. 

 E, conforme Mascaró, (2003, p.22), as declividades ideais são as de níveis médios, 

de 2% a 7%, sendo que as menores devem ser evitadas, pois há problemas de drenagem. 

 Apesar de existir uma grande quantidade de leis que restringem a ocupação de 

áreas de mananciais e ocupações de encostas íngremes, por parte do poder público, na maioria 

das vezes essas leis são ignoradas, por diversos motivos, incluindo desde questões de 

sobrevivência de uma parcela da população com baixíssimo poder aquisitivo, até interesses 

econômicos públicos e privados. 

 Apesar dos órgãos públicos estarem cientes dos aspectos geográficos, físicos e 

sociais19, estes são empregados principalmente para obter vantagens imediatas: projetar e 

                                                 
19  - A maioria das cidades brasileiras possui planos diretores, que ficam em sua maioria engavetados. 
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construir fundações de edifícios e rodovias, explorar minerais que apresentem interesse de 

mercado momentâneo e corrigir danos causados por deslizamentos e escorregamentos, depois 

que eles acontecem. Raramente ele é aplicado na prevenção de desastres, na conservação dos 

recursos minerais para as futuras gerações e na disposição segura de resíduos urbanos. 

Conforme observa Chaffun, (1997). Resultado: riscos crescentes, recursos depauperados e 

maiores custos para cada morador da cidade.   

 A ocupação desordenada do solo em bacias hidrográficas, com rápidas mudanças 

decorrentes das políticas e dos incentivos governamentais, agrava seus desequilíbrios. Dentre 

as atividades que causam degradação podem ser citadas as práticas agrícolas, desmatamento, 

mineração, superpastoreio e urbanização. (CUNHA; GUERRA, 1996 p. 360). 

 Observando - se portanto o atual processo de transformação da paisagem na área 

de estudo, constata-se que por mais restrições legais que esta possa apresentar, ela continua 

sendo ocupada, desconsiderando-se a legislação vigente e as derivações ambientais 

decorrentes de sua apropriação predatória. 

  Salienta-se que as diferentes formas de parcelamento de uso e ocupação do solo 

resultam em variadas formas de agressão ao meio que, somadas a ineficiência do poder 

público, resultam em degradações do meio físico, loteamentos e moradias de população 

carentes, que ocorrem em áreas insalubres, tais como vertentes com alta declividade, fundos 

de vale, ocorrendo grandes mudanças na paisagem, através da retirada de vegetação, obras de 

terraplenagem com grandes movimentos de terra, acarretando instabilidade as construções, 

agravadas por problemas de efluentes e resíduos sólidos despejados nos corpos d’ água e no 

inadequado sistema viário, conforme observa Canil (2000), Chaffun (1997) e Valério Filho 

(2005).  

 

5.1.3 Carta Geotécnica da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas 

 
As condições geotécnicas de uma área destinada a ocupação urbana e 

atividades/processos decorrentes têm grande importância neste contexto. Cada unidade 

geotécnica tem características próprias, as quais podem influir decisivamente no tipo de 

uso/ocupação desta área.  

Os fatores geotécnicos podem ser favoráveis ou apresentar limitações a 

determinado uso do solo. Algumas unidades geotécnicas apresentam características que 

interessam a construção civil: resistência a cargas, umidade, plasticidade, permeabilidade e 
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capacidade de absorção, entre outras. Outras unidades apresentam-se completamente 

inconvenientes para tais usos, como regiões pantanosas, solos turfosos, argilas expansivas e 

terrenos cársticos, onde seria extremamente onerosa a sua utilização para 

urbanização/implantação de empreendimentos. 

A Carta Geotécnica, elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo, (Figura 13) forneceu dados das características geotécnicas da Bacia 

Hidrográfica do Córrego dos Freitas, conforme Tabela 8. 

 

         Tabela 8: Unidades Geotécnicas da área de estudo 
          Geotécnica  

Classe  
 

Área (km2) (%) 

Morros com Substrato de Migmatitos Gnaisse Xistos Filititos 6.71 65.37 
Morros com Substrato de Rochas Graníticas  2.62 25.20 

Planície Aluvionar 0.96   9.17 
 

Características da área de estudo, segundo (IPT, 1996, p. 22 - 36):  

 Morros com Substrato de Migmatitos Gnaisse Xistos Filititos – Presentes em 65.37% 

da área de estudo – Sistema de relevo principalmente de morros, com declividades 

predominantes que variam de 20 a 58%, podendo ocorrer, subordinadas, outras formas de 

relevo de amplitude variada. Substrato de rochas cristalinas com estruturas bastante 

orientadas, constituídas por xistos e migmatitos. Solos com horizonte “C” (rocha alterada) 

de composição granulométrica heterogênea e alto grau de erodibilidade. Pode apresentar 

movimentos de massa, principalmente induzidos pela ocupação urbana, associando-se a 

eventos excepcionais de chuva; erosão por sulcos, ravinas e voçorocas, por reativação de 

cabeceiras de drenagem, principalmente nos fundos de vale e nas partes mais declivosas 

do relevo, e nas situações de concentração de águas superficiais e terraplenagem sem 

implantação concomitante de proteção superficial do solo e de sistemas de drenagem; 

assoreamento dos corpos d’água por sedimentos provenientes dos processos erosivos; 

outros processos induzidos pela ocupação, como escorregamentos de taludes entre outros. 

 Morros com Substrato de Rochas Graníticas – Relevo formado principalmente de 

morros, (25.20% da área de estudo), declividades predominantes que variam de 20 a 58%, 

podendo ocorrer, subordinadas, outras formas de terreno de amplitude variadas; substrato  
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    Figura 13: Carta Geotécnica da Bacia Hidrográfica do Córrego  dos Freitas  
    Fonte – CD Cidade Viva – PMSJC/2003. 

 



                                                                                                                                        

 

60 

 
 

de rochas graníticas; solos com horizonte “C” (rocha alterada) de composição 

granulométrica heterogênea e alto grau de erodibilidade.  Pode apresentar movimentos 

de massa principalmente induzidos pela ocupação humana, associando-se a eventos 

excepcionais de chuva, erosão intensa por sulcos, ravinas e voçorocas por reativação de 

cabeceiras de drenagem, principalmente nos fundos de vale, nas partes com maiores 

declives de relevo e nas situações de concentração de águas superficiais e 

terraplenagem, sem implantação concomitante de proteção vegetal do solo e de sistemas 

de drenagem; assoreamento dos corpos d”água por sedimentos provenientes dos 

processos erosivos; rastejos e escorregamentos associados a depósitos detríticos 

principalmente nos setores localizados abaixo das zonas de maior declividade; 

escorregamentos superficiais no contato solo/rocha; outros processos induzidos pela 

ocupação humana, como escorregamento de taludes de corte/aterro e/ou lixo e bota-

fora. 

 Planície Aluvionar – Ocorre em 9.17% da área de estudo – São terrenos localizados 

junto às calhas de drenagens, constituídos por sedimentos fluviais, a textura varia de 

argilosa à arenosa, eventualmente com cascalheiras, e porcentagem diversificada de 

matéria orgânica, formados predominantemente por solos pouco desenvovlvidos 

hidromórficos, glei-húmicos e pouco húmicos. As porções mais rebaixadas dos aluviões 

apresentam declividades médias inferiores a 5%, estando sujeitas a inundações 

periódicas por ocasião das chuvas. O nível de água rasa ou aflorante, com solos 

constantemente encharcados nos níveis mais baixos e nos predominantemente argilosos, 

quando apresentam baixa permeabilidade e capacidade de suporte. Nos trechos mais 

rebaixados, há possibilidade de inundações fluviais, associados aos períodos de cheia 

das drenagens, incrementadas pela ocupação urbana (ocupação de várzea, assoreamento 

da drenagem, impermeabilização do solo com redução do tempo de concentração das 

águas superficiais, etc.); ocorrência de alagamentos durante os períodos mais chuvosos, 

(conforme ilustram as figuras 14 e 15), devido á dificuldade de escoamento das águas 

pluviais, incrementados pela ocupação urbana (agravada por obstruções do fluxo das 

águas por detritos e pela má drenagem do terreno devido à má implantação do sistema 

de drenagem) em razão da baixa declividade; processos erosivos e solapamento das 

margens dos rios, provocando assoreamento de seu leito; dificuldade de escavação pela 

baixa coesão dos materiais e nível d’água raso, além de instabilidade em paredes de 

escavação dos terrenos; recalque em aterros; contaminação das águas subterrâneas e de 

superfície, por fossas e lançamento de efluentes domésticos e/ou industriais. 
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   Figura 14: Vista de parte da área de estudo próximo a drenagem na época de estiagem, sentido L. 
   Escala = 1: 150 
 
 

 
 Figura 15: Vista da mesma área no período de chuvas intensas, sentido L. 
 Escala = 1: 150 
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Quanto a ocupação urbana observa-se que em grande parte das cidades brasileiras, 

o processo de expansão urbana é marcado em grande parte por formas de uso e ocupação do 

solo inadequados, submetendo o meio físico a ação dos processos geomorfológicos. Esses 

processos resultam do rompimento do equilíbrio morfodinâmico, isto é, quando a intensidade 

da intervenção antrópica é capaz de desestabilizar um ou mais elementos do sistema. (CANIL, 

2000, P. 16). 

De acordo com as unidades geotécnicas definidas na Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Freitas, as áreas são de baixa ou de alta declividade ou inundáve is, e degradações 

do meio físico como erosão, alagamentos, assoreamentos, contaminação da drenagem 

superficial e subterrânea por efluentes, movimentos de massa, entre outros, são 

desencadeados pela ocupação urbana, fatores naturais  e a falta de infra-estrutura (água 

encanada, enegia elétrica, asfalto, rede de esgoto etc). 

“As próprias condições naturais podem, junto com o manejo inadequado, acelerar a 
degradação. Chuvas concentradas, encostas desprotegidas de vegetação, contato solo-
rocha abrupto, descontinuidades litológicas e pedológicas, encostas íngrimes são 
algumas condições naturais que podem acelerar os processos. Apesar das causas 
naturais, por si só, detonarem processos de degradação ambiental, a ocupação humana 
desordenada, aliada ás condições naturais de risco, podem provocar desastres, que 
envolvem, muitas vezes, prejuízos materiais e perdas humanas”. (CUNHA ; GUERRA 
1996, p. 347).  
  

 Processos naturais, como formação dos solos, lixiviação, erosão, deslizamentos, 

modificação do regime hidrológico e da cobertura vegetal, entre outros, ocorrem nos 

ambientes naturais, mesmo sem a intervenção humana. No entanto, quando o homem 

desmata, planta, constrói, transforma o ambiente, esses processos, ditos naturais, tendem a 

ocorrer com intensidade muito mais intensa e, nesse caso, as conseqüências para a sociedade 

são quase sempre desastrosas. (op cit.) 

 

5.1.4 Mapeamentos de uso e cobertura da terra. 

 
 Aplicaram-se os princípios da fotointerpretação em dados de Sensoriamento 

Remoto, através dos elementos de reconhecimento como forma, padrão e textura. Foram 

realizados os mapeamentos do uso e cobertura das terras para os anos de 1962 (Figura 16), 

1973 (Figura 17), 1988 (Figura 18) e 2005 (Figura 19). Segundo Valério Filho et al. (2005, p. 

01-04), foram consideradas as seguintes classes: 
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 Ocupação urbana de média densidade – área com densidade média de habitações, 

ocorrendo à presença de espaços livres que correspondem a lotes ainda não ocupados 

por edificações; 

 Ocupação urbana de baixa densidade - são áreas ocupadas por edificações esparsas, 

em processo de ocupação; 

 Mata/capoeira – apresenta fragmentos de vegetação associados a determinados 

rios/lagos, bem como vegetação remanescente; 

 Pasto sujo – está associada às áreas de pastagem em que ocorre a presença de 

vegetação arbustiva; 

 Pastagem – apresenta cobertura dominante de gramíneas com ou sem atividade 

pecuária; 

 Área de atividade agrícola – apresenta textura lisa, formato e tamanho regulares com 

formas quadriculares; 

 Solo exposto – áreas expostas geralmente em tons marrons ou vermelho médio, 

variando de tamanho. 

A partir das Cartas de Uso e Cobertura das Terras para o Ano de 1962 (página 65), 

1973 (página 67), 1988 (página 69) e 2005 (página 72), pode-se avaliar a dinâmica do uso e 

ocupação das terras na área, assim como relacionar essas informações através da Evolução da 

Paisagem com relação às Classes de Uso e Cobertura da Terra da Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Freitas, usando-se gráficos e figuras presentes nas páginas 73 a 81. 

 

5.1.4.1 Os resultados da Carta de Uso e Cobertura da Terra Para o Ano de 1962, 

são apresentados na Tabela 9 e Figura 16. 

      Tabela 9: Quantificação das Classes de uso para o ano de 1962 
Ano  1962 

Classe de uso 
 

Área (km2) (%) 

Mata/capoeira 4.09 39.76 
Pasto sujo 2.39 23.26 
Pastagem 3.36 32.68 
Solo exposto 0.45     4.3 

 

 

 Verifica-se a presença de quatro classes de uso para o ano de 1962, (Tabela 9) 

sendo que a mata capoeira aparece de forma predominante, com aproximadamente (4.09 
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km2), em quase toda a bacia, sendo que esta mata predomina principalmente no norte, oeste e 

centro da área de estudo. 

 As pastagens correspondem a (3.36 km2), localizando-se em todos os setores da 

área de estudo. 

 Com grande expressão, aparece também o pasto/sujo com (2.39 km2); e uma 

pequena área de solo exposto cerca de (0.45 km2) aproximadamente no setor leste da bacia, 

próximo à rede de drenagem. 

 Na década de 60 a área de estudo era pouco antropizada, havendo o predomínio da 

cobertura vegetal original, este fato se dá, pois de acordo com os moradores locais, havia 

muitos sítios e pouquíssimas chácaras e os poucos moradores viviam praticamente somente da 

agricultura de subsistência e da pecuária leiteira. 
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   Figura 16: Carta de Uso e Cobertura da Terra para o Ano de 1962
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5.1.4.2 Os resultados da Carta de Uso e Cobertura da Terra para o Ano de 1973, 

são apresentados na Tabela 10 Figura 17. 

 

      Tabela 10: Quantificação das Classes de uso para o ano de 1973 
Ano  1973 

Classe de uso 
 

Área (km2) (%) 

Ocupação urbana de baixa densidade 0.083  0.08 

Mata/capoeira 2.72 26.69 
Pasto sujo 1.94 19.08 
Pastagem 5.40 52.87 
Área de atividade agrícola 0.017   0.16 
Solo exposto 0.13   1.12 

 

  

 De acordo com a Tabela 10 e Figura 17, verifica-se que dos 10.29 km2 da bacia, 

5.40 km2, são ocupados por pastagens  em todos os setores da área, e 2.72 km2 por 

mata/capoeira espalhados por toda a bacia havendo uma expressiva diminuição da cobertura 

vegetal de 1962 para 1973, redução de 13.07%, que passou a ser ocupada por pastagens. 

 Nesta época verifica-se uma pequena área de atividade agrícola correspondente a 

0.017 km2 situada a nordeste da bacia. 

 As classes de solo exposto 0.13 km2 e ocupação urbana de baixa densidade (0.083 

km2) sinalizam um início de intervenção antrópica na área. 

 A interferência do homem na área de estudo em 1973 inicia sendo representada 

pelas classes de uso “ocupação urbana”, “solo exposto” e “área agrícola”, perfazendo 1.36% 

da bacia, pois em 1962, registra-se a ação antrópica apenas pelo solo exposto, e em 1973 já se 

destaca a classe de uso “ocupação urbana de baixa densidade” e “área agrícola”. 
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Figura 17: Carta de Uso e Cobertura da Terra para o Ano de 1973 
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5.1.4.3 Os resultados da Carta de Uso e Cobertura da Terra para o Ano de 1988, 

são apresentados na Tabela 11 e Figura 18. 

 
       Tabela 11: Quantificação das Classes de uso para o ano de 1988 

Ano  1988 

Classe de uso 
 

Área (km2) (%) 

Ocupação urbana de média densidade 0.24   2.33 
Ocupação urbana de baixa densidade 0.95   9.21 

Mata/capoeira 1.40 13.61 
Pasto sujo 1.74 16.90 
Pastagem 5.79 56.30 
Área de atividade agrícola 0.07   0.68 
Solo exposto 0.10   0.97 

 

 

Em relação ao ano de 1988 os dados confirmam o uso dominante da atividade 

pastoril, haja vista a distribuição em área para atividade de pastoreio extensiva (5,79 km2) da 

área, neste período, havia também na área uma agricultura incipiente (0,07 km2), que era 

voltada quase que exclusivamente, para o próprio consumo. 

      As classes relativas à ocupação urbana demonstram que em 1988, o processo de 

ocupação urbana já havia começado na área com (9.21%) da área, de ocupação urbana de 

baixa densidade, na mesma época, e (2.33%) de ocupação urbana de média densidade ou 

aproximadamente (0.24%) da bacia, as classes de Mata/capoeira constituíam cerca de 

(13.60%) da área total da bacia, as classes de solo exposto (0,97%) e o pasto sujo representava 

(16,90% km2) do total da área. 

Percebe-se em 1988 um inicio de antropização, representado pelas classes de 

“ocupação urbana”, “solo exposto” e área agrícola (em 13.19% da área da bacia). 
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Figura 18: Carta de Uso e Cobertura da Terra para o Ano de 1988 
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5.1.4.4 Os resultados da Carta de Uso e Cobertura da Terra para o Ano de 2005, 

são apresentados na Tabela 12 e Figura 19. 

 
 
                              Tabela 12: Quantificação das Classes de uso para o ano de 2005 

Ano  2005 

Classe de uso 
 

Área (km2) (%) 

Ocupação urbana de média densidade 1.87 18.20 
Ocupação urbana de baixa densidade 0.33   3.20 

Mata/capoeira 1.71 16.60 
Pasto sujo 4.71 45.81 
Pastagem 1.61 15.62 
Área de atividade agrícola 0,00   0,00 
Solo exposto 0.06   0.57 

 

  Em 2005, verifica-se um grande aumento das ocupações urbanas de média 

densidade, com (1,87 km2), além de ocupações de baixa densidade continuar (0,33 km2) da 

área, Figura (19). 

            Em 2005 alguns focos de pastagem (15.62%) mantêm-se no setor leste e extremo 

oeste da bacia, onde algumas chácaras mantêm a atividade agregando valor a renda familiar, 

abastecendo os moradores locais com a venda de produtos derivados como leite, queijo... O 

que demonstra que a localidade mantém um ritmo cíclico/rural, dado também a sua 

localização periférica, sendo esta última função do nível de renda do individuo junto ao ritmo 

acelerado da cidade (circuito inferior da economia) e mais distante ainda do ritmo urbano 

(circuito superior da economia – moderna), indicando como pano de fundo uma comunidade 

em transição junto a uma grave exclusão sócio-espacial. 

A mata /capoeira  ocupa espaços por toda extensão da bacia com ligeiro acréscimo 

em 2005 (16.60%), em 1988 (13.60%) dados ao abandono da pastagem e também devido a 

forte umidade na baixa vertente que circundam os morros e espalham-se por toda bacia, junto 

a diversas (e pequenas) nascentes que mantém áreas encharcadas (alagamento/brejos) em 

terreno plano/nivelado e também nas proximidades dos rios, em áreas de alagamento com 

pouca ou nenhuma mata ciliar. 

  As áreas de solo exposto ocupam pequenas áreas nas proximidades as ocupações 

urbanas, sejam elas de baixa (1988) ou média (2005) densidade de ocupação. Há uma sensível 

redução de solo exposto em 2005, (0.57%), em 1988 era de (0.97%), possivelmente esteja 

associada ao abandono de atividades rurais, provocado pelo crescimento da vegetação. 
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Verifica-se que as ocupações urbanas são instaladas muito próximas a rede de 

drenagem, sendo que em 1988 um (grande) foco de ocupação urbana de média densidade é 

implantada na extremidade leste da bacia muito próxima ao rio Buquira, que avança em 

direção aos meandros desse rio em áreas sujeitas a alagamentos, pois são muito planos  

sujeitos as che ias em período das chuvas.  

A maioria das áreas urbanas de baixa densidade em 1988, (9.20%) tornaram-se de 

média densidade em 2005 (18.20%) com ligeiro acréscimo de sua extensão que avançam para 

o interior oeste da bacia seguindo a rede viária que nesse momento apresenta-se parcialmente 

pavimentada. 

Para a imagem de 2005, algumas áreas urbanas de baixa intensidade foram 

implantadas nos setores norte, leste e oeste da bacia, as quais passaram a ocupar locais que em 

1988 eram áreas de pasto sujo e pastagem/campo antrópico indicando que a ocupação urbana 

está em processo de expansão. 

Lagos e Lagoas: São grandes as quantidades de pequenos lagos e represas 

existentes por toda a extensão da bacia tanto em 1988 como em 2005.  Muitas dessas são 

pequenas barragens/represas artificiais construídas junto às pequenas nascentes que servem 

para diversas finalidades na propriedade como irrigar pequenas hortas, culturas e abastecer 

animais em geral. 
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Figura 19: Carta de Uso e Cobertura da Terra para o Ano de 2005. 
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5.2 Evolução da Paisagem com relação às Classes de Uso e Cobertura da Terra 

da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas. 

 

 O entendimento da evolução da paisagem na área de estudo no período de 45 anos 

(1962 – 2007), foi possível através da análise comparativa das transformações ocorridas em 

cada classe de uso pré – estabelecida.  

 Com base nas informações dos produtos cartográficos, fotográficos e pesquisa em 

campo, pôde-se determinar uma relação entre a evolução dos usos ao longo dos anos, e as 

transformações ocorridas no decorrer do tempo, ou seja, como cada classe de uso foi sendo 

substituída por outra, cruzando-se os planos de informação referentes aos anos mapeados. 

 

 

60%18%

14%

8%

1962 1973 1988 2005

 
Figura 20: Evolução da paisagem – Solo Exposto 
 
 

 De acordo com a Figura 20, o “solo exposto” decresceu de 1962 a 1973, 0.32 km2 

de 0.45 km2 para 0.13km2, de 1973 a 1988 decresceu um pouco mais 0.3km2 de 0.13 km2 para 

0.10 km2 e voltando novamente a decrescer de 1988 a 2005 0.4 km2 de 0.10km2 para 0.06 

km2. De 1962 para o ano de 2005, essa classe de uso perdeu 1.02 km2 de área, que passou a 

ser ocupada por pastagens, pasto sujo, ocupação urbana e mata capoeira respectivamente.  
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Figura 21: Evolução da paisagem – Atividade Agrícola 

 

 

 A atividade agrícola, de acordo com a (Figura 21), aparece de maneira muito 

pouco expressiva na área de estudo, surgindo em 1973 com 0.17 km2 e diminuindo em 1988 

para 0.07 km2, em 2005 a atividade agrícola desaparece dando lugar ao pasto sujo. 
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Figura 22: Evolução da paisagem – Pastagem 
 

  

De acordo com a (Figura 22) a classe “pastagem” cresceu de 1962 a 1973 2.04 

km2 de 3.36 km2 para 5.40km2, ocupando áreas de pasto sujo e mata/capoeira, em 1988 voltou 

a crescer, passando de 5.40 km2 em 1973 para 5.79 km2 em 1988 um aumento de 0.39 km2, 

ocupando espaço de pasto sujo, mata/capoeira, agricultura e solo exposto, decresce em 2005, 

passando de 5.79 km2 para 1.61 km2 correspondendo a 4.18 km2, cedendo lugar ao pasto sujo 

e a considerável adensamento urbano. Quando comparadas ás do ano de 1988, a Carta de 
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2005 (Figura 19 e a Figura 22) revela algumas transformações no uso e ocupação das terras. 

As áreas anteriormente ocupadas pelas atividades agrícolas desapareceram, devido à baixa 

qualidade do solo e relevo com grande intensidade de morros em meia laranja e declividade 

acentuada, sendo transformados em pasto sujo refletindo a economia do Município que está 

voltada principalmente para os setores industrial e científico – tecnológico. 
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Figura 23: Evolução da paisagem – Pasto sujo 
 

 Conforme (Figura 23), o uso “pasto sujo” perdeu área de ocupação para a 

“pastagem”, passando de 2.39 km2 em 1962 (Tabela 9) para 1.94 km2 em 1973 (Tabela 10), o 

equivalente à 0.45 km2 e, em 1988 sofre novamente um decréscimo para a pastagem, 

passando de 1.94 km2 em 1973 para 1.74 km2 em 1988 (Tabela 11), perda de 0.20 km2,  

contudo cresceu em 2005, tendo ocupado áreas de pastagem e solo exposto, passando de 1.74 

km2 em 1988 para 4.71 km2 em 2005 (Tabela 12), um aumento de 2.97 km2.  
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Figura 24: Evolução da paisagem – Mata/Capoeira 



                                                                                                                                        

 

76 

 
 

 

 De acordo com a (Figura 24) a classe “mata/capoeira” teve sua ocupação reduzida 

em 1973, passando de 4.09 km2 em 1962, (Tabela 9) para 2.72 km2 em 1973 (Tabela 10), 

perda de 1.37 km2, para a classe de uso “pastagem” seguido por “pasto sujo” de 1973, 2.72 

km2 para 1988 1.40 km2 (Tabela 11), perdendo 1.32 km2 para os usos “pastagem”, “ocupação 

urbana de baixa densidade” seguidos de “solo exposto” e área de “atividade agrícola”, para o 

ano de 2005, essa classe retomou um pequeno crescimento, passando de 1.40 km2 em 1988 

para 1.71 km2 (Tabela 10), um aumento de 0.31 km2, ocupando áreas de “pastagem”, e “pasto 

sujo”. 
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Figura 25: Evolução da paisagem – Ocupação Urbana 
 

  

 Segundo a (Figura 25), surge em 1973 uma discreta “ocupação urbana” 0.083 km2  

(Tabela 10) em área de “pastagem” e “pasto sujo” em 1988 este uso passa a ocupar 1.19 km2 

(Tabela 11) da bacia, em relação a 1973 um acréscimo de 1.107 km2, ocupando áreas de 

“pastagem”, “pasto sujo” e “mata/capoeira”, em 2005 este uso representava 2.20 km2, (Tabela 

12), apresentando um aumento de 1.01 km2 em relação ao ano de 1988, ocupando áreas de 

“pastagem” e “pasto sujo” “solo exposto” e mata/capoeira, havendo assim, um adensamento 

populacional na área. 

 De maneira geral, a ocupação urbana aumentou a partir de 1973, que apresentava 

apenas uma área discreta a nordeste da área (Figura 17), tendo de 1988 a 2005 um 

significativo aumento de 85% de ocupação. 

 Quando se analisa a classe “ocupação urbana”, desde sua aparição em 1973 em 

0.08% da área da bacia, (Tabela 10), até o ano 2005 em 21.40% da área da bacia, (Tabela 12), 

percebe-se um significativo adensamento populacional, que ocorreu de forma dispersa pela 
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área da bacia, ocupando desde áreas propícias ao assentamento humano, bem como lugares 

impróprios localizados às margens de corpos d’água, nascentes e encostas íngremes o que 

pode ser verificado na carta de “Declividade” (Figura 11) e na carta de “uso e cobertura da 

terra para o ano de 2005” (Figura 19). 

 A paisagem na área de estudo fornece indícios de que as mudanças começam 

quanto aos parâmetros ambientais, com a diminuição da pastagem de 56.30% em 1988 para 

15.62% em 2005 (Tabelas 11 e12), sendo esta área substituída em sua maioria por pasto sujo 

que aumenta de 16.90% em 1988 para 45.81% em 2005, (Figuras 18 e 19); a mata/capoeira 

aumenta de 13.61% em 1988 para 16.60% em 2005 (Tabelas 11 e 12), ocupando áreas de 

pasto sujo e pastagens (Figuras 18 e 19); e a diminuição do solo exposto de 0.97% em 1988 

para 0.57% em 2005, (Tabelas 11 e 12) sendo esta área ocupada por mata/capoeira e pasto 

sujo, embora tenha ocorrido um aumento significativo de ocupação urbana em 2005 e a 

atividade agrícola desaparece em 2005 (Figuras 18 e 19). 

 O desaparecimento da maior parte da vegetação no período de 1962 a 2005 

ocorreu em função de sua substituição por áreas de pastagens, pasto sujo e ocupação urbana 

de baixa e média densidade. A ocupação urbana ocorreu tanto por construções de moradias 

pela população de faixa de baixa renda como pela população de alta renda em lotes de 

variadas dimensões (chegando a uma área mínima de 125,00 m2). 

 O que se percebe pelo mapeamento do “uso e cobertura da terra” é que a área de 

estudo saiu de uma situação tipicamente rural em 1962, (Figura 16), para uma zona mista 

rural/urbana em 2005, conforme demonstrado pela (Figura 19). 

 Constata-se também que a redução da cobertura vegetal foi minimizada, pois áreas 

classificadas como “solo exposto”, quando abandonadas, sofreram regeneração natural e que 

foram classificadas como “pastagem” por apresentarem crescimento de vegetação inicial; para 

posteriormente se transformarem em pasto sujo, e as áreas de “pasto sujo”, (vegetação 

arbustiva esparsa), foram ao longo do período sendo ocupadas por mata secundária (esta 

“mata” é totalmente diferente da mata original) em processo de regeneração, permitindo 

serem classificadas como “mata/capoeira”. 

 Os gráficos ilustraram, através de valores percentuais entre os anos de 1962 a 

2005, a ampliação, redução, aparição ou supressão de cada uma das classes de uso adotadas 

para esse estudo, permitindo uma melhor análise da evolução no uso e cobertura vegetal 

natural das terras na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas.  

 Pela análise da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas verifica-se que a área 

periférica foi sendo ocupada indiscriminadamente, sem infra-estrutura necessária, não 
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considerando as limitações do meio físico como as áreas de preservação permanente (margens 

e cabeceiras de corpos dágua) e as declividade acentuadas, concordando com Moretti (2001), 

Cunha e Guerra (1996), quando afirmam que os problemas ambientais abrangem maiores 

extensões e gravidade quando não são respeitados os condicionantes do meio físico, visto que, 

toda região tem na topografia e nas  unidades geotécnicas suas características principais e 

cada unidade de paisagem tem seu sistema natural que, em menor ou maior grau, é agredido e 

modificado quando submetido a interferência humana. 

 De acordo com a Lei Municipal 3721/90, a Bacia Hidrográfica do Córrego dos 

Freitas é classificada como “Zona de Expansão Urbana para Chácaras de Recreio”, porém 

residências de alto e baixo padrão se fazem presente conforme ilustram as (Figuras 26, 27 e 

28). 

 

 

 
Figura 26: Residência de alto padrão, localizada na Rua José Benedito de Oliveira, sentido SE. 
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Figura 27: Residência de alto padrão localizada na Rua José Benedito de Oliveira, sentido SE. 
 

 Através da pesquisa de campo e a análise dos padrões apresentados pelas 

fotografias aéreas referente ao ano de 2005, grande parte da população residente é de faixas 

de baixa renda (Figura 28) que foram atraídas por preços baixos ou que seu orçamento 

permitia. 

 

 
Figura 28: Residências de faixas de baixa renda, localizada na quarta travessa, sentido N. 
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 Umas das alternativas para os trabalhadores de baixa renda tornarem-se 

proprietários de sua moradia é construírem suas residências em locais destituídos de serviços 

e equipamentos urbanos básicos, sendo estes atraídos pelo menor valor de mercado desses 

imóveis ou terra. 

 No caso da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, parte das áreas de 

Fragilidade Ambiental corresponde às altas declividades e as áreas de mananciais, o processo 

de ocupação nesta bacia é intenso e dinâmico, caracterizado por atividades irregulares de 

loteamentos clandestinos, desprovidos de infra-estrutura e equipamentos urbanos. 

 A problemática da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas pode ser traduzida 

pela:  

 Ocupação e uso desordenado do solo; 

 Ocupação inadequada de morros e encostas; (Figuras 28 e 29). 

 Desmatamento da cobertura vegetal original; 

 Contaminação dos recursos hídricos; (Figura 30). 

 Condições de moradias precárias em algumas áreas da Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Freitas. 

 
Figura 29: Condomínio Village Alpino – Ocupação de encostas, vista para o S. 
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 O parcelamento do solo com características urbanas, feito de forma clandestina, é 

a principal característica da Bacia do Córrego dos Freitas, inserido na Bacia do Rio Buquira, 

importante contribuinte da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

 Atualmente, os bairros dos Freitas e Mirante do Buquirinha, contam com a presença 

de alguns equipamentos de infra-estrutura, como água 20, energia elétrica, coleta de lixo, 

transporte público, rede de telefonia. Os bairros não possuem rede de esgoto, valendo-se das 

fossas para descarga ou muitas vezes a tubulação é ligada diretamente nos córregos/ruas, 

(Figura 30), a pavimentação com o asfalto existe somente na Estrada Municipal dos Freitas 

até a Escola Estadual Professora Dirce Elias. 

 
  Figura 30: Lançamento de efluentes domésticos no Rio Buquira, situado no Mirante do Buquirinha,                    

sentido L.  
 

Como lembra (CHAFFUN, 1997, p. 28), no Brasil urbano a realidade sócio  

ambiental de uma grande parcela da população está marcada pelas dimensões da exclusão, do 

agravo, do risco, da falta de informação e de educação sanitária e ambiental. 

  

                                                 
20  Um grande numero de residências ainda possui poços,  assim como a energia elétrica de algumas  residências 
é obtida através de ligações clandestinas, e a coleta de lixo, não é feita regularmente, as vezes fica-se mais de 
uma semana  sem ser feita a coleta, então os moradores colocam fogo no lixo, principalmente os  locais mais 
afastadas da SP 50. 
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5.3 Carta de Declividade X Carta de Uso e Cobertura da Terra para o ano de 

2005. 

 

 O cruzamento destas cartas temáticas possibilitou a elaboração do gráfico 

representado pela (Figura 31). 

 

7%
5% 6%

28% 54%

>30% 15-30% 7-15% 2-7% 0-2%

 
Figura 31: Ocupação Urbana por Classe de Declividade 
 
 

  No ano de 2005, a classe de uso “ocupação urbana” está presente em 2.20 Km2  

da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, o equivalente a 21.40% (Tabela 12). 

 Retomando Mascaró (2003, p 23), Moretti (1997), IPT (1996) e a Lei Federal 

6.766, 95% a bacia está localizada em áreas impróprias ao assentamento humano, 54% 

pertencem a terrenos com declividade acima de 30%, que são áreas suscetíveis a 

escorregamentos, erosão, corridas de massa, entre outros), conforme ilustras as (Figuras 32,33 

e 34), estando localizadas em áreas de declividade de 15% a 30% (28%) e de 7% a 15% (7%), 

respectivamente. Essas áreas, segundo Mascaró (2003, p.23), são locais que, devem ser 

evitados e que para serem ocupadas, necessitam de obras especiais de engenharia para sua 

estabilização, não sendo o que ocorre na bacia de estudo, principalmente a área que habita a 

população de faixa de baixa renda, proveniente de exclusão sócio-espacial do perímetro legal 

urbano do município.  
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Figura 32: Situação de construção em vertente, localizada na rua seis, vista para o N. 
Escala = 1: 150 
  

 
Figura 33: Situação de construção em vertente localizada na quarta travessa, vista para o NO. 
Escala = 1: 150 
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Figura 34:   Situação de vertente com ravinamentos, localizada na Rua José Joaquim 

Benedito de Oliviera, sentido N. 
                                          Escala = 1: 150 
 

 Parte da ocupação urbana (6%) está em áreas de declividade de 0 a 2%, que 

também são locais que devem ser evitados, devido a dificuldade de drenagem, pela falta de 

inclinação insuficiente para o escoamento das águas pluviais, conforme ilustram as (Figuras 

35, 36, 37 e 38). 
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Figura 35: Ocupação urbana  em áreas de declividade entre 0 e 2% em período de estiagem, na Travessa 
um,  em  31 de janeiro de 2006, Mirante do Buquirinha, sentido L. 
 

 
Figura 36: Ocupação urbana em área de declividade entre 0 e 2% em período de chuvas, na Travessa um,  
em  12 de fevereiro de 2006, Mirante do Buquirinha, sentido L. 
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Figura 37:  Ocupação urbana em áreas de declividade entre 0 e 2% em período de estiagem.  

localizada na rua José Joaquim Benedito de Oliveira, em  31 de janeiro de 2006, 
Mirante do Buquirinha sentido L. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38:  Ocupação urbana em área de declividade entre 0 e 2% em período de  chuvas, 
localizada na rua José Joaquim Benedito de Oliveira, em 13 de fevereiro de 2006, 
Mirante do Buquirinha sentido L. 
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                     As áreas classificadas como de “Preservação Permanente”, devem ter uma faixa 

marginal de trinta metros próximos aos corpos d’água e cinqüenta metros ao redor das nascentes, 

(Lei Federal (4771/65) do Código Florestal), devendo permanecer com mata ciliar, além de não 

ser permitida edificação, fica proibida qualquer intervenção humana, como a remoção da 

cobertura vegetal existente, no entanto, na Bacia hidrográfica do Córrego dos Freitas  muitas 

dessas áreas são ocupadas pelo adensamento humano e por um sistema viário deficiente, 

(Figuras 33 e35).  

 Pelos dados obtidos pode se constatar que a área de estudo está parcialmente ocupada 

por uma sociedade instalada em áreas com declividades críticas e consequentemente provocando 

os processos de erosão e remoção da vegetação ciliar, conforme ilustram as (Figuras 32, 34, 39, 

40 e 41). 

 

 
Figura 39: Vertente em processo de erosão, situada  na rua sete, vista para SE. 
Escala = 1: 150 
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Figura 40: Córrego dos Freitas (foz), desprovido de mata ciliar, bairro Mirante do Buquirinha 31 de julho de 
2007, vista para L. 
Escala = 1: 150 
 
 
 

 
Figura 41: Córrego dos Freitas desprovido de mata ciliar, bairro Mirante do Buquirinha 31 de julho de 2007, 
vista para L. 
Escala = 1: 150 
 
 
 



                                                                                                                                        

 

89 

 
 

 A classe de declividade mais favorável ao assentamento urbano, sem a necessidade 

de obras de contenção para estabilização das edificações, conforme descreve Mascaró, (2003, 

p. 23), é a classe de 2 a 7%, estando presente em apenas 5% da bacia, assim as demais classes 

95%, estão localizadas em terrenos críticos de declividades acentuadas ou impróprias ao 

assentamento urbano. 

 Nota-se que na área de estudo como em grande parte dos parcelamentos do solo, se 

burla as Leis incidentes, as três instâncias Federais, Estaduais e Municipais não conseguem o 

cumprimento desta legislação ambiental (a existência da lei não garante a sua aplicação). À 

medida que as leis de uso e ocupação do solo (âmbito municipal) são modificadas para a 

aprovação de parcelamentos de grande interesse imobiliário – desconsiderando aspectos 

relevantes do meio físico em relação a ocupação proposta pelo loteador – prevalecem os 

interesses dos especuladores imobiliários, esta questão é bem visível na área de estudo, 

principalmente quando desconsideradas as características do meio físico, (Figura 42).  
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Figura 42: – Condomínio Village Alpino com Residências de alto padrão, situadas em morros. 

           Localizado na Rua José Benedito de Oliveira, vista para o S. 
            
  

 A Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas é desvalorizada no mercado 

imobiliário por ser uma área non aedificandi, no entanto, ela tem sido alvo de um processo de 

ocupação cada vez mais intenso e predatório, principalmente pelos setores populacionais mais 

carentes, que contam com a conivência do poder público (cumplicidade a ação especulativa 

imobiliária e a falta de fiscalização), que propicia o comércio ilegal ou irregular dessa área 

por parte dos empreendedores imobiliários as populações de faixas de baixa renda, que se 

vêem obrigadas a se instalarem nessas áreas devido ao seu baixo poder aquisitivo. 
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5.4 Diagnóstico Sócio – Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego 

dos Freitas 

 

5.4.1 Análise dos Dados 

 

 O diagnóstico sócio - ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas é 

condição necessária para reverter o quadro de degradação em que esta se encontra: Em muitos 

pontos da área em estudo durante as observações de campo, registraram-se inúmeros casos 

onde foi possível observar impactos ambientais gerados pela ocupação inadequada do espaço, 

o que ocorre, entre outros motivos, pelo avanço populacional sobre a área. 

 A aplicação dos questionários é necessária porque, como recomenda Mendonça 

(1999, p. 68), parte considerável dos dados sócio-econômicos para a análise das bacias 

hidrográficas, não está circunscrita à delimitação geográfica das mesmas. Entre os itens 

considerados importantes que devem ser abordados, estão os de demografia, escolaridade, 

emprego, saneamento básico, do tipo e fluxo de transporte, entre outros. 

 Ao se conhecer as características da população que reside em uma determinada 

localidade, é possível ter uma visão abrangente de como a sociedade se relaciona com o meio 

por ela ocupado e entender o modo como esse vem sendo construído. 

 Foram aplicados 290 questionários nas residências da Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Freitas, como sugere Gerardi e Silva (1981), para realizar um diagnóstico sócio-

ambiental da área, esta possui segundo o Censo 2000 (PMSJC) em torno de 2700 pessoas e 

em torno de 684 domicílios ocupados. Um levantamento completo é inviável, senão 

impossível, devido a restrição de custo, tempo, materiais, mão – de – obra entre outros..., o 

que levou a adotar a amostragem como solução. 

 Nesta pesquisa foi utilizada a amostragem probabilística, (GERARDI; SILVA, 

1981), que caracteriza por privilegiar a aleatoriedade do elemento chance na escolha das 

unidades amostrais. Assim sendo a entrevista foi feita a cada sete casas, ou seja, fazia-se uma 

entrevista em uma casa e a próxima a ser entrevistada era a sétima após a que estaria sendo 

entrevistada e assim por diante. 
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 O entrevistado não foi necessariamente o chefe de família, já que em diversos 

casos encontrá- lo seria difícil, devido ao horário e os dias em que os questionários foram 

aplicados21. 

Pelos resultados da pesquisa de campo, constatou-se que o acesso ao consumo de 

bens modernos – geladeiras, televisão, automóveis – vêem antes que as necessidades básicas, 

(alimentação, saúde, higiene, educação e habitação).                

 A falta de alternativas de residências populares e de lotes urbanos a preços 

acessíveis ao povo, forçou e força grupos mais pobres da população a ocuparem ilegalmente 

espaços impróprios como beiras de rios e áreas de proteção de mananciais. 

 

7%

93%

Residencias Comércio
 

 Figura 43: Características dos Imóveis. 
 

 

Ao analisar a (Figura 43) percebe - se que os Bairros inseridos na Bacia 

Hidrográfica do Córrego dos Freitas apresentam – se quase totalmente constituídos por 

residências, um comércio precário, pouco significativo para a população, predominando as 

moradias. A maioria das pessoas que residem no Bairro possuem casa própria, (Figura 44), 

são pequenos casebres construídos nos finais de semanas, a maioria sem reboco, outras são 

cedidas por parentes ou amigos (8.9%) e somente 14% são alugadas.  

                                                 
21  Dias úteis da semana, quando então, muitos moradores estão no trabalho. 
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10%
16%

2% 72%

Própria Financiada Cedida Alugada

  
 Figura 44: Características das Residências  

  

 

Com relação ao material de construção das residências 6% é de madeira (Figura 

45), possuindo um menor valor de mercado, portanto e habitadas por pessoas de mais baixa 

renda, do que aquelas construídas de alvenaria que são 82% e 12% são mistas, mas esses 

dados não ilustram bem a situação financeira das famílias que aí vivem. 

 

12% 6%

82%

Madeira Alvenaria Mista

                    
 
Figura 45: Material construtivo das residências  
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Um fator que impede a relação existente entre o material com que é feita a 

residência e a condição social de seus moradores, é o fato de que uma moradia por ser 

edificada não quer dizer exatamente que ela seja construída com produto de baixo preço e de 

qualidade inferior, devido ao fato que as casas variam muito de tamanho e muitas não se 

encontram terminadas, já que a etapa de acabamento das casas nem sempre é feito. 

Há uma diversidade muito grande de tipos de residências na Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Freitas evidenciando condições financeiras diversas de seus moradores, (Figuras 

26 27, 28, 32, 34 e 46). 

Os tipos de moradias são muito variados próximos à estrada com asfalto, 

normalmente é possível encontrar residências que evidenciam um maior conforto e uma 

qualidade maior das habitações. Nos locais mais afastados é possível encontrar residências 

que indicam uma menor renda dos moradores, (Figura 46), com exceção de algumas chácaras, 

onde as residências apresentam um melhor padrão de vida da população. 

Nas áreas de ocupação mais recente, as residências têm menor valor de mercado, 

evidenciando os baixos salários de seus moradores. As residências são construídas com 

material mais barato, de madeira, normalmente sem acabamento, possuem poucos cômodos, e 

as construções causam problemas ambientais, quando se encontram em terrenos impróprios a 

construção22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Áreas próximas aos rios ou em declividades acentuadas. 
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8%
7% 4% 9%

51
%

21
%

menos 01 salario 01 - 03 salarios 04 - 06 salarios

07 - 10 salarios + 11 salarios não quis responder

 
Figura 47: Valores percentuais da distribuição de renda familiar na área de estudo. 

 

  

Um bom indicador da condição social de uma região é a renda familiar23 (Figura 

47) e ao ser questionado qual era a renda da família do entrevistado, a situação encontrada é a 

seguinte: até um (1) salário mínimo 24 9%; a renda familiar da população em sua maioria 51% 

gira em torno de um (1) á três (3) salários mínimos, sendo que um grande número é fo rmado 

por famílias em que na maioria das vezes, apenas o marido trabalha. Entre quatro (4) a seis (6) 

salários mínimos 21%; de sete (7) a dez (10) salários 8%, acima de onze (11) salários 7% e 

não quiseram responder 4%. 

Existem famílias numerosas, onde todos ou quase todos trabalham/executam 

alguma função remunerada25 para ajudar no orçamento doméstico. 

 

                                                 
23  Mendonça,(1999). 
24  O salário mínimo está fixado atualmente em 380,00 reais. 
25  Fazem biscates (trabalho informal). 
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12%
3%

1%
9%

75%

Não Trabalham 01 - 03 pessoas 04 - 06 pessoas 07 - 10 Pessoas + 11 pessoas
 

 
Figura 48: Distribuição percentual da participação de pessoas por família no trabalho. 
 

O número de pessoas que trabalham em cada família varia bastante na Bacia 

Hidrográfica do Córrego dos Freitas, (Figura 48).  Famílias onde de uma (1) a três (3) pessoas 

são responsáveis pela renda são 75% dos entrevistados, enquanto 12% correspondem de 

quatro (4) a seis (6) pessoas que trabalham, de sete (7) a dez (10) pessoas 3% são 

responsáveis pelo sustento da casa e 1% possuem mais de onze (11) pessoas trabalhando para 

contribuir com a renda familiar e 9% dos entrevistados informaram que vivem de 

aposentadorias, ajuda de algum parente ou do governo. 

 

28%

7% 6%

57%

2%

Nenhum 01 - 03 filhos 04 - 06 filhos 07 - 10 filhos + 10 filhos
 

Figura 49 – Participação do número de filhos por família. 
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O número de filhos por família ficou assim distribuído, 57% possuem de um (1) a 

três (3) filhos, entre quatro (4) a seis (6) filhos 28% dos entrevistados, de sete (7) a dez (10) 

filhos 7%, famílias, com mais de 10 filhos 2% e famílias sem filhos 6% (Figura 49). 

Percebeu-se que quanto maior o nível educacional das famílias entrevistadas 

menor o número de filhos, famílias com nível superior de estudo possuem um filho ou às 

vezes nenhum, enquanto que, as famílias analfabetas ou com ensino fundamental incompleto, 

possuem entre cinco a sete filhos, onde a reprodução da pobreza continuará sendo a que os 

pais esperam que os filhos cresçam logo para poderem arranjar um emprego e ajudar a pagar 

as contas de casa, muitos desejam que os filhos estudem, mas desde que também trabalhem. 

 

4%
17%

9%

7%
6%

19%

19%

19%

Analfabeto Primário Fundamental Incompleto

Fundamental Completo Ensino Médio Incompleto Ensino Médio Completo

Superior Incompleto Superior Completo

 
Figura 50 – Distribuição do nível de escolaridade   

 

 A avaliação da condição de vida dos moradores continua, ao se indagar o nível 

educacional do chefe de família (Figura 50), normalmente representado pelo homem. De 

todos os entrevistados 4% em idade de 55 anos e acima de 65 anos são analfabetos, 17% 

possuem o primário, 19% o ensino fundamental incompleto, com o ensino fundamental 

completo 19%, a maior representação por parte da população que tem o primeiro grau 

incompleto/ completo ocorre pelo fato das pessoas começarem a trabalhar muito jovens, e 

mesmo aqueles que não podiam trabalhar acompanhavam os pais ou tinham que cuidar de 



                                                                                                                                        

 

99 

 
 

trabalhos domésticos. Com o ensino médio incompleto 9% e ensino médio completo 19%. 

Enquanto os que possuem curso superior incompleto correspondem a 7% e os que concluíram 

o superior 6%. 

 

31%

1%

16%

52%

1 - 3 pessoas 4 - 6 pessoas 7 - 10 pessoas + 11 pessoas

 
Figura 51 – Número de pessoas por habitação na área de estudo . 

  

 Nesta pergunta procurou-se identificar á quantidade de pessoas/ tamanho das 

famílias que vivem na residência do entrevistado, que residem na área de interesse (Figura 

51). As respostas foram agrupadas tendo como resultado: as famílias são constituídas, em sua 

maioria (52%), de quatro a seis pessoas, as famílias formadas por até três pessoas, também, 

aparecem com destaque, correspondendo a 31%, e bastante significativo também são as 

famílias em torno de 07 a 10 pessoas 16% sendo pessoas com muito pouco ou sem nenhum 

estudo dos casos na área de estudo, e 1% possui família com mais de 11 pessoas, como pode 

ser observado na (Figura 51). 
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13%
6% 3% 1%

7%

20%
15%

35%

- 01 ano 01-03 anos 04 - 06 anos 07-10 anos
10-20 anos 21 - 30 anos 31 - 45 anos + de 46 anos

 
  Figura 52 – Distribuição do tempo de residência na área de estudo. 
 

  

 Esta questão revelou que as famílias vieram habitar a área em estudo em períodos 

muito distintos, (Figura 52).  As famílias que estão vivendo no local há pouco tempo, inferior 

a um ano, correspondem a 7% , de um a três anos 13%, entre 04 á 06 anos 20%, de 07 a 10 

anos 15% , destacam-se na pesquisa as pessoas que moram na área entre 10 e 20 anos 35%, 

entre 21 e 30 anos 6%, respectivamente 3% de 31 á 45 anos e 1% há mais de 46 anos. 

 Pode - se relacionar o tempo de residência das pessoas na área de estudo26 com o 

processo de industrialização em São José dos Campos período que coincide com a chegada 

das multinacionais, mesmo que estas empresas exigiam e exigem mão-de-obra especializada, 

as pessoas vinham em busca de um sonho, pois as propagandas e reportagens que são feitas 

não transmitem ao povo a verdadeira realidade e exigências das empresas. 

 De acordo com Bologna, (2000, p. 131), a população nova, que constitui a mão-

de-obra ocupada no setor industrial ou no setor de construção civil, bem como os técnicos e 

dirigentes, provocou uma mudança estrutural de grande significado no sistema de vida do 

Município, que de pequeno centro urbano tornou-se uma importante cidade industrial do 

Estado, sendo o crescimento demográfico caracterizado por um aumento crescente da camada 

                                                 
26 Os moradores que possuem mais de 46 anos de residência na área, vieram para São Jose dos Campos em busca 
de novas oportunidades de emprego, a partir de 1950. 
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de nível de renda mais baixo, apresentando problemas para os serviços públicos, como a 

ocupação de áreas irregulares/clandestinas. 

 
 

7%
8%

2% 2%

81
%

sudeste sul nordeste norte centro - oeste

 
       Figura 53 – Local de nascimento dos moradores da área de estudo .   
 

 As famílias que habitam a Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, (Figura 53) 

são provenientes, em sua maioria da região sudeste (81%), destacando-se na pesquisa a 

Cidade de São Paulo, São José dos Campos e o Estado de Minas Gerais, enquanto que 7% dos 

entrevistados vieram da região sul, sobretudo do estado do Paraná, 8% da região nordeste, 

principalmente do campo em busca de melhores condições de vida para a família, e 2% das 

regiões norte e centro-oeste brasileiro.  Uma grande maioria dos entrevistados já vivia em 

outra região de São José dos Campos, buscando na área de estudo, terrenos a preços 

acessíveis27 ou ainda evitando áreas de maior violência, emissão de CO2, poluição sonora 

entre outros. 

 O fato de muitos entrevistados terem vindo da Cidade de São Paulo, reforça a idéia 

de que alguns migrantes que para lá se direcionaram, acabam se fixando nos municípios mais 

próximos, devido, ao alto custo de aquisição de um terreno no local de origem28. 

 A partir desses dados verifica-se que muitos que vieram para a área de estudo 

estavam em busca de melhores oportunidades de vida.  A falta de emprego, de infra-estrutura 

                                                 
27 Informações fornecidas pelos entrevistados 
28 De acordo com relatos dos próprios moradores durante a entrevista realizada. 
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urbana e a precariedade dos serviços públicos, muitas vezes fazem com que as famílias tracem 

planos para abandonar o lugar onde vivem, muitos dos planos traçados são adiados, devido às 

dificuldades em se conseguir concretiza- los. A situação de renda da família impede a sua 

realização, em muitos casos.  

 Em seu Manual para a Elaboração de Plano, Manejo e Gestão para Bacias de 

Mananciais do Estado do Paraná, a Sanepar (1999), classifica como ocupação ilegal aquela 

que se caracteriza por uma situação em que os moradores, apesar de poder contar com o uso 

do imóvel, não dispõe do documento que lhe garanta posse legítima do mesmo quando,  

normalmente, a população é de baixa renda.  É necessário salientar que de certa forma, as 

áreas periféricas das grandes cidades do Brasil se caracterizam pela deficiência de infra-

estrutura urbana, por abrigarem população de baixa renda, o que caracteriza a exclusão social, 

realidade presente em boa parte do país. 

 Nas relações entre cidade / campo, verificou – se que muitos pioneiros vieram para 

São José dos Campos, atraídos pelo sonho de terem um emprego em uma indústria 

multinacional. Para a maioria, a fixação na região representava concretamente a possibilidade 

de ascensão econômica e social, visto que nas regiões de origem, essas famílias possuírem 

“status” social baixo ou representarem níveis de rendas precários, fixando-se nos arredores 

(periferias urbanas), como na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas que surgiu na década 

de 60.    Esse sonho nem sempre é possível, visto que as empresas multinacionais exigem mão 

–de - obra qualificada, mas as propagandas feitas e os meios de comunicação não informam a 

população em geral, que acabam se arriscando em busca de melhorias na vida. 
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Figura 54: Formas de abastecimento e uso de energia residencial na área de estudo. 
 
 A respeito dos serviços básicos de abastecimento encontrados, na área de estudo 

(Figura 54), os dados revelaram que 16% dos entrevistados não possuem abastecimento de 

água na residência, utilizando então poços ou água de minas, 12% não possuem energia 

elétrica, utilizando-se de lampiões ou lamparinas ou ainda os “gatos29”. 

 Para cada 10 reais gastos em obras de saneamento, há uma economia anual de 6 

reais gastos pelo governo em internações hospitalares. (...), um retrato contundente dos efeitos 

da falta de saneamento sobre a saúde e sobrevivência das populações pobres. Instituto 

Cidadania, (2000, p.36). 

Muitos moradores possuem alguma plantação como forma de terem algum 

entretenimento ou lazer e também como forma de complementar a alimentação em casa ou 

então cultivam plantas medicinais para auxiliar no tratamento de alguma doença. 

 
 

  
  

 

                                                 
29 - ligações elétricas irregulares feita por uma pessoa diretamente no poste, sem técnicas, que muitas vezes pode 
causar algum acidente grave, essa energia não é paga. 
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Figura 55: Lazer dos moradores nos finais de Semana.  
 
  

 As atividades de lazer (Figura 55) da população ficam entre: pesca 6%, viagem e 

passeios à clube 8%, jogos de bola 11%, freqüência á igreja 25%, e por fim, assistem 

televisão 42%. A última prática demonstra uma esmagadora porcentagem em relação ao 

costume de assistir televisão, como é possível ver no gráfico acima, o que evidencia o quanto 

os meios de comunicação de massa são consumidos pelas pessoas e como suas idéias, 

movidas pelos próprios interesses desses meios, são difundidas entre a população.  

 Segundo Bosi (1992, p. 320): 

“O homem da rua liga o seu rádio de pilha e ouve a música popular brasileira ou mais 
ainda a de massa norte – americana. A dona de casa liga a televisão e assiste ás novelas, 
o marido e os filhos ao jogo de futebol, as crianças aos filmes de bangüê – bangüê ou 
desenhos animados, quase todos ouvem o repórter da noite.     A música e a imagem 
vêm de fora e são consumidas maciçamente. Em escala menor, o jornal, ou revista, dá a 
notícia do crime, ou comenta as manobras da sucessão ou os horrores da seca do 
nordeste, e em uma escala menor ainda, o casal vai ao cinema, os adolescentes lêem 
histórias em quadrinhos”. 

  Pequena parcela da população, viaja, vai ao clube ou tem alguma atividade 

esportiva, e os que possuem essas atividades diferentes daquelas que está incluída a de assistir 

televisão é porque possui um salário que lhe permita este privilégio, já que a área de estudo 

possui famílias de faixas de renda diferenciadas como pode ser observado na (Figura 46). 
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  Com base nos resultados em conjunto, percebe-se uma situação de melhores 

condições de vida na parte da Bacia Hidrográfica dos Freitas próximo a rua asfaltada José 

Benedito de Oliveira. Nas porções mais afastadas, onde há ocupações mais recentes30, (Figura 

33) as condições sociais e de ocupação são mais precárias, faltando infra-estrutura urbana 

adequada, como saneamento básico, de modo a garantir um modo de vida melhor a população 

residente na área de estudo. 

  

 5.5 Visão Geral da Degradação Ambiental  

 

 Os problemas ambientais dizem respeito às formas pelas quais o homem produz 

seu lugar no espaço com o objetivo de garantir suas condições de sobrevivência. Ao produzir 

o espaço urbano, a sociedade se apropria da natureza e a transforma, e os produtos resultantes 

dessa transformação tornam-se problemas ambientais. 

 As causas dos problemas ambientais pode ser dividido em duas grandes áreas: 

rurais e urbanas. Nas primeiras, o mal uso da terra, aliado a mecanização intensa e a 

monocultura, podem provocar erosão laminar, ravinas e voçorocas.  Nas áreas urbanas, o 

descalçamento e o corte das encostas, para a construção de casas, prédios e ruas é uma das 

principais causas da degradação. 

“A desestabilização das encostas, feita pela construção de casas,  por populações de 
baixa renda ou alta renda, tem  provocado o desencadeamento de uma série de 
problemas ambientais. Essas causas, provocadas pela intervenção antrópica, podem ser 
acentuadas devido a declividade das encostas, a maior facilidade do escoamento das 
águas, em  superfície, a existência de descontinuidades nos afloramentos rochosos e nos 
solos, e as  chuvas concentradas”. (CUNHA ; GUERRA,1996, p. 347). 
 

 Quando analisados os dados obtidos na pesquisa das condições enfrentadas pela 

população de baixa renda, verifica-se que na maior parte das vezes esta constrói sua própria 

moradia, seja nos fins de semana ou nos feriados, não possuindo especificações técnicas e/ou 

diretrizes geotécnicas, (Figura 56), não contando com obras eficientes de infra-estrutura 

urbana. 

                                                 
 
30  Entre a década de 95 aos dias atuais  
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Figura 56: Forma de corte de encosta sem contenção localizada na Rua José Benedito de Oliveira, vista 
para o N, em 31 de janeiro de 2007.  
Escala: 1: 150 
 
 
 Na área de estudo, a implantação da infra-estrutura urbana, ocorre apenas em parte 

de uma rua que apresenta pavimentação, as demais ruas traçadas não apresentam 

pavimentação, na época das chuvas as águas provocam alagamentos e inundações nos trechos 

de baixas declividades. 

 Corroborando Mascaró (2003) e Moretti (1997), a implantação de um sistema 

viário urbano, assume papel fundamental para garantir a trafegabilidade e evitar o 

desenvolvimento dos processos erosivos, de inundações e de condução de resíduos ao leito 

dos corpos d’água. 

 A suscetibilidade natural aos processos de erosão e movimentos de massa devido a 

topografia irregular com elevadas declividades e suas características geotécnicas, explica a 

degradação do meio físico na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, que são acelerados 

pela  antropização e a substituição dos elementos naturais, principalmente pelo desmatamento 

e ocupação inadequada feita pela população em áreas de preservação permanente como nas 

margens dos córregos e rios e de declividade acentuada. 

 Cunha e Guerra (1996, p. 344), chamam a atenção para o fato de que, erosão, 

deslizamentos, modificação do regime hidrológico e da cobertura vegetal, entre outros, 

ocorrem nos ambientes naturais, mesmo sem a intervenção humana. No entanto, quando o 
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homem desmata, planta, constrói, transforma o ambiente, esses processos, ditos naturais, 

tendem a ocorrer com intensidade muito mais violenta e, nesse caso, as conseqüências para a 

sociedade são quase sempre desastrosas. 

 Um exemplo desta conduta foi a enchente ocorrida em 16 de fevereiro/2006 na área 

de estudo, por ocasião dos fortes temporais, que causaram a inundação de ruas, casas e o 

isolamento da comunidade, além de “perdas materiais” conforme ilustram as  (Figuras  57, 58, 

59, 60 e 61). 

 

 

                   Figura 57: – Enchente ocorrida em fevereiro de 2006 
                       Fonte: Jornal Valeparaibano fevereiro/2006 
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    Figura 58: Área de estudo em janeiro/2006. 
    Rua José Benedito de Oliveira, sentido L. 
 

 

Figura 59: Enchente oc orrida em fevereiro/2006.  
Rua José Benedito de Oliveira, sentido L. 
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     Figura 60 – Área de estudo em janeiro/2006. 
     Travessa Um, sentido L. 
 

         
       Figura 61: Enchente ocorrida em fevereiro/2006.  
       Travessa Um, sentido L. 
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 O manejo inadequado do solo, tanto em áreas rurais, como em áreas urbanas, é a 

principal causa da degradação ambiental, pois predominava na área de estudo até a década de 

80, uma economia baseada na agropecuária 31. Aos poucos as terras foram sendo 

desmembradas e vendidas, tornando-se primeiramente sítios, depois chácaras e atualmente 

algumas áreas possuem verdadeiros lotes urbanos, em cima de morros ou próximos aos 

córregos, (Figuras 09, 32, 33, 34, 35 e 36). 

 A ocupação desordenada do solo em bacias hidrográficas, com rápidas mudanças 

decorrentes das políticas e dos incentivos governamentais, agrava seus desequilíbrios. Dentre 

as atividades que causam degradação podem ser citadas as práticas agrícolas, desmatamento, 

mineração, superpastoreio e urbanização.  

  Assim sendo, na área de estudo as diferentes formas de parcelamento de uso e 

ocupação do solo resultam em variadas formas de agressão ao meio que, somadas a 

ineficiência do poder público, resultam em degradações do meio físico, como loteamentos e 

moradias de população de baixa renda, que ocorrem em áreas insalubres, tais como vertentes 

com alta declividade, fundos de vale, ocorrendo grandes mudanças na paisagem, através da 

retirada de vegetação, obras de terraplenagem com grandes movimentos de terra, acarretando 

instabilidade as construções, agravadas por problemas de efluentes e resíduos sólidos 

colocados nos corpos d água, (Figura 30) e no inadequado sistema viário. 

 No caso da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, parte das áreas degradadas 

correspondem a altas declividades e a áreas de mananciais, principalmente pela retirada da 

vegetação natural para a ocupação, inclusive nas margens dos córregos e do rio Buquira. 

Ainda encontramos, como problema ambiental na bacia, a poluição atmosférica através da 

fumaça de queimadas que ocorrem em diversos lugares, (Figura 10), como também, da poeira 

no ar, no período de estiagem, proveniente das estradas sem pavimentação e dos solos não 

cultivados. O processo de ocupação nesta bacia é intenso e dinâmico, caracterizado por 

atividades irregulares de loteamentos clandestinos, desprovidos de infra-estrutura e 

equipamentos urbanos. 

 Observando-se, portanto o atual processo de transformação da paisagem na área de 

estudo, constata-se que por mais restrições legais que possa apresentar, esta continua sendo 

parcelada e ocupada de forma indiscriminada, desconsiderando-se a legislação vigente e as 

derivações ambientais decorrentes de sua apropriação predatória, tornando a bacia de estudo 

                                                 
31 - As plantações eram o arroz, feijão, mandioca, café e muitos moradores tinham o engenho de cana, usavam o 
fogão a lenha para fazerem a farinha, rapadura, melado e outros...  
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cada vez mais frágil como se pode perceber através da Carta de Fragilidade Ambiental, 

(Figura 62). 

 

 5.6 Carta de Fragilidade Ambiental 

 

 Após o tratamento, análise e cruzamento das cartas de declividade, geotécnica e 

Uso e Cobertura Vegetal Natural das Terras para o ano de 2005, tem-se como resultado final a 

Carta de Fragilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, (Figura 62), e 

através desta, a quantificação dos dados, conforme (Tabela 13). 

 

Classe de Fragilidade Área (km2)                   (%) 

Baixo  1.54 14.97% 

Médio 3.86 37.51% 
Alto 4.89 47.52% 

Total 10.29  100% 
                      Tabela 13 - Quantificação das Classes de Fragilidade Ambiental  

  A Carta produzida aponta para áreas de grande fragilidade potencial, bem 

como para pequenas áreas de baixa fragilidade potencial. Essas diferenças de fragilidade estão 

relacionadas aos fatores naturais e principalmente aos fatores sociais da forma da ocupação 

urbana na bacia. 

 De acordo com a (Tabela 13) as áreas consideradas de Baixa Fragilidade 

equivalem a 1.54 km2 sendo aquelas que apresentam cobertura vegetal do tipo florestas 

“naturais” ou cultivadas de acordo com Ross (1996, p. 322), e situam-se em declividades   de 

0 – 7%. Esta classe ocorre predominantemente em áreas de Mata/ Capoeira em relevo 

suavemente ondulado. A ocupação urbana nessas áreas é possível, desde que sejam adotadas 

medidas de conservação para com os ecossistemas e também com os recursos hídricos.  

 As áreas com grau médio de fragilidade correspondem á 3.86km2 (Tabela 13), 

correspondem a relevo suavemente ondulado a forte ondulado de acordo com o (IPT, 1996) 

nas declividades de 7 – 30%, que ocorrem em áreas de pasto sujo. A ocupação nessa classe 

requer a orientação de diretrizes técnicas, conforme recomenda Mascaró (2003 p. 24), sendo 

necessária a manutenção parcial da cobertura vegetal. A ocupação urbana torna-se restrita, 

pois pequenas intervenções podem causar grandes alterações nos ecossistemas presentes. 
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 As áreas com alto grau de fragilidade estão presente em 4.89 km2 do total da bacia 

e são aquelas que apresentam altas declividades, geralmente acima de 30%, cobertura vegetal 

graminóide, solo exposto, áreas agrícolas e áreas urbanizadas. A ocupação deste espaço é 

totalmente inadequado, não devendo ser ocupado, conforme sugerido pelo IPT (1996), 

Moretti (1997) e Mascaró (2003, p.24), pois precisam de intervenções técnicas para sua 

estabilização, pois são caracterizados por relevos movimentados, tornando os solos altamente 

suscetíveis à erosão, devendo ser tomadas medidas conservacionistas de forma a preservar e 

proteger os ecossistemas da região. 

 A partir da Carta de Fragilidade Ambiental pode-se concluir que a Bacia 

Hidrográfica do Córrego dos Freitas apresenta um alto grau de fragilidade, uma vez que 

grande parte da área possui classes de fragilidade que variam de média a alta, refletindo assim 

os processos resultantes da dinâmica natural, mas principalmente, os processos desencadeados 

pela apropriação da terra. 

 Através da identificação dessas áreas de Fragilidade Ambiental, fica demonstrada 

a situação problemática e de vulnerabilidade física da área, evidenciada por suas 

características naturais e pela forma como foi ocupada, qualificando um quadro de degradação 

que traz conseqüências à população da bacia, através dos processos de erosão, poluição e 

inundações. 

 Sintetizando, a fundamentação teórica acerca dos processos de movimentos de 

massa, erosão do solo, percebe-se que a degradação ambiental se manifesta através do 

assoreamento e poluição dos córregos, trazendo como agravante (efeito imediato), maior 

freqüência e intensidade de enchentes além de alterações na fauna e flora, perda de 

capacidade de produção nos mananciais e de armazenamento de água. 
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Figura 62 - Carta de Fragilidade Ambiental
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 Como apresentado ao longo do trabalho, a Bacia Hidrográfica do Córrego dos 

Freitas continha características naturais que indicavam ser esta uma área rural até a década de 

80, mas a partir daquela década, a área tem sofrido grandes intervenções em seus sistemas 

naturais como construção de patamares (aterros), remoção da cobertura vegetal, ficando o 

solo desprotegido; execução de cortes, cultivo de espécies vegetais que favorecem a 

instabilidade das encostas, (bananeiras); construção de fossas sem os devidos cuidados 

técnicos, que favorecem a infiltração das águas no declive e também pelo próprio lançamento 

de lixo ou entulho na encosta, fato intensificado nos últimos anos com a ocupação urbana 

clandestina, apresentando um valor de mercado menor que em outras áreas da cidade, 

tornando-se assim acessível a muitas pessoas de baixo poder aquisitivo conforme constatado 

na pesquisa de campo (Figura 47) e também pelo pequeno número de pessoas com alto poder 

aquisitivo, (Figuras 26, 27 e 47), que se instalaram na área em busca de melhores condições 

de vida. 

 Toda essa transformação na bacia implica na necessidade de promover a 

recuperação da cobertura vegetal, a implantação do saneamento básico (água encanada, 

energia elétrica, coleta de lixo, esgotamento sanitário), eficiente que, quando ausente ou 

deficiente, concorrem para aumentar consideravelmente a degradação ambiental detectada na 

Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 A degradação da natureza nas maiores cidades do país é muito intensa, devido a 

uma série de situações envolvendo o crescimento econômico brasileiro, especialmente, nas 

últimas décadas do século XX e início do século XXI, favorecendo a degradação das Bacias 

Hidrográficas através da forma de ocupação do espaço, com a implantação de projetos 

econômicos que provocam poluição ambiental, ou por conseqüência do crescimento 

populacional em áreas de fragilidade ambiental, com ocupações legais e ilegais, que 

apresentam deficiência de infra-estrutura urbana. 

 Andreozzi, (2005, p. 109), faz referência ao acelerado crescimento urbano das 

últimas décadas, pois este não se desenvolveu de forma harmônica. Em um processo 

totalmente contraditório, a concentração de pessoas em áreas urbanas se deu na procura de 

melhores condições de vida, (trabalho, saúde, infra-estrutura, possibilidades de ascensão 

social). No entanto a transformação urbana rápida teve resultados desastrosos: ocupação 

irregular nas encostas de alta declividade, fundos de vales sujeitos a inundações, infra-

estrutura e serviços insuficientes para permitir um atendimento razoável, principalmente a 

população mais carente. 

 As pessoas extrapolaram os limites naturais das cidades, ocupando áreas 

ambientalmente inadequadas a expansão urbana, com altas amplitudes topográficas, 

recortadas por densas redes de drenagem. 

 A expansão urbana em áreas de mananciais compromete a qualidade das águas, 

inclusive porque, a população que ai reside não tem acesso aos principais serviços e 

equipamentos públicos, que são direcionados às classes de maior poder aquisitivo. A própria  

ocupação dessas áreas já ocorre, por conseqüência da exclusão social, em terrenos de menor 

qualidade e de maneira irregular. A infra-estrutura básica tem custo elevado, e quando as 

ocupações são pontuais e o número de pessoas a serem atendidas é reduzido, não chega a ser 

economicamente viável a instalação de tal serviço ao poder público. 

 Segundo Campos Filho (1992), a expansão cada vez mais rápida da cidade 

provoca uma demanda muito grande de investimentos resultando em insuficiência de 

recursos, cuja distribuição ocorre primordialmente nas áreas em que é maior a concentração 

de renda, deixando deficientes os locais pobres, desequilibrando a distribuição de serviços e 

equipamentos urbanos entre as várias classes e grupos sociais acirrando o processo de 

segregação urbana. 
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 No presente trabalho, foi verificada e analisada a apropriação ilegal de um espaço 

em uma Área de Preservação Ambiental, por pessoas de faixas de renda diferenciadas que 

optaram por morar no local fugindo da poluição ou que foram excluídas do perímetro urbano 

legal da Cidade de São José dos Campos. 

 Conforme verificado e comprovado durante a pesquisa de campo, a área não 

apresenta uma infra-estrutura básica como esgotamento sanitário e coleta de lixo que, 

associados a ocupação do solo em áreas de topografia irregular acentuada,  margens  e 

cabeceiras de corpos d’água, concorrem para o desencadeamento de movimentos de massa, 

escorregamentos de encosta, erosão, assoreamento e contaminação dos corpos dágua 

superficiais e subterrâneos.  

 Nesse contexto, constatou-se a presença ilegal das classes de uso “ocupação 

urbana”, “pastagem” e “solo exposto” em áreas de preservação permanente (Lei Federal 

4771/65) ou de declividade acima de 30% (Lei Federal 6766/79 e Lei Municipal 165/97), em 

37.59% ou 3.87 km2, locais protegidos por lei e determinados impróprios à ocupação humana, 

como a própria Prefeitura do Município destaca no Plano Diretor de (1994, p. 35).  Esta área 

possui severas restrições ao crescimento urbano, devendo ser adotadas soluções próprias e 

adequadas ao meio físico para as ocupações urbanas existentes.    

 O assentamento da população nessa bacia agrava ainda mais a situação seja pela 

ausência ou ineficiência de equipamentos urbanos de infra-estrutura, tornando-se assim, o 

foco do problema da área de estudo, visto que o poder público municipal não promove o 

ordenamento do território, por meio do controle do uso, parcelamento e ocupação do solo.

 A partir da pesquisa realizada na Bacia Hidrográfica dos Freitas constatou-se: 

 Baixa valorização capitalista inferida pelos agentes produtores da cidade; 

 A área se encontra afastada do centro; 

 A Bacia Hidrográfica possui muito pouca infra-estrutura urbana fornecida pela 

administração pública, tais como: ruas asfaltadas, iluminação, rede de esgoto 

(ausente), água encanada, coleta de lixo etc; 

 Localiza-se em uma área de alta fragilidade ambiental, com a ocorrência de 

enchentes; 

 População de rendas diferenciadas, predominando população de baixa renda; 

 Apresenta habitações de alto, médio e baixo padrão, predominando as residências de 

baixo padrão; 

 Comércio precário; 

  Grau educacional baixo, entre outros. 
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 Esta Bacia Hidrográfica apresenta grande instabilidade dos sistemas naturais, 

porém, a alta fragilidade encontrada nessa área não é o resultado apenas dos processos 

naturais do sistema, mas também das várias ações sociais ao meio ambiente urbano da bacia.  

 Sendo esse um local pouco valorizado pelos moradores do município e pelo 

mercado imobiliário, a administração municipal pouco intervém nas formas de uso e 

ocupação da área. Assim, a partir dos trabalhos de campo realizados ao longo da produção 

dessa pesquisa, foi observada a construção de residências em locais impróprios, tais como 

margem do Córrego dos Freitas ou em vertentes com forte declive, lixo sendo jogado no 

Córrego devido a falta de coleta periódica, lama descendo dos morros em épocas de chuvas e 

enchentes durante época de fortes chuvas, deixando a população isolada do resto da cidade 

além das perdas materiais ocorridas. 

 A baixa valorização desta bacia, aliada à falta de investimentos por parte da 

prefeitura faz com que a área se torne ainda mais instável do ponto de vista da sua fragilidade. 

 Os principais problemas ambientais averiguados são: construções de residências 

em vertentes com forte declive, avanço de erosões e enchentes, causando grande risco aos 

moradores do local. 

 Com base nos possíveis riscos sociais propiciados pela degradação ambiental da 

área, a prefeitura municipal tem todas as possibilidades de realizar um planejamento urbano 

(buscando envolver toda a sociedade), que vise não apenas os interesses do mercado 

imobiliário, mas também o bem estar dos moradores da cidade, em especial da bacia 

hidrográfica analisada. 

 De acordo com Moretti (2001), os planos locais devem incluir programas e 

projetos integrados de recuperação e qualificação, sendo esta uma iniciativa que deve incluir a 

valorização do patrimônio ambiental e a implantação e manutenção de equipamentos públicos 

– usualmente e comprovadamente escassos nessas áreas. 

 O  conflito entre a expansão do uso das terras, potencializado pelas práticas que 

geram problemas ambientais, e a necessidade de manutenção das áreas desta bacia como área 

de preservação ambiental, mostra a importância em ser efetivado um plano de ação 

juntamente com a participação popular que contemple a preservação do ambiente e seus 

recursos naturais para uma melhor condição de vida para a população que reside nesta área. 

 Esperamos que, de alguma forma, os estudos aqui realizados, sirvam de base para 

que as desigualdades e a degradação averiguada na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas 

sejam amenizada, contando com a participação não apenas da administração pública, mas 
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também com os moradores da área, pois as produções cientificas destinam-se ao propósito de 

colaborar para a construção de uma sociedade mais justa. 
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7 PROPOSTA DE SUBSÍDIOS PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 Sem perder de vista a situação do planeta Terra e o contexto da nossa realidade de 

país do hemisfério sul, este trabalho, procurou discutir a questão ambiental no nível das 

especificidades locais, reconhecendo a necessidade de estudos que visem, não apenas a 

recuperação de áreas, onde os agentes transformadores do meio já imprimiram a sua ação de 

forma marcante, mas principalmente, uma ação preventiva, onde sejam identificados 

diferentes níveis de instabilidade natural e a própria dinâmica social, a fim de que se ofereçam 

bases ao uso racional do espaço. 

 Em muitos pontos da bacia de estudo durante as atividades de campo, foi possível 

observar degradações ambientais gerados pela ocupação urbana. 

 Essa realidade da área de estudo é comum em várias bacias de mananciais da 

Cidade de São José dos Campos, que ocorre entre outros motivos, pelo crescimento da 

população. 

 A população que habita essas bacias não são as únicas responsáveis pelos 

problemas, inclusive pelo contrário é vítima dos mesmos. A falta de empenho por moradias 

por parte do poder público favorece a situação em que se encontra a Bacia Hidrográfica do 

Córrego dos Freitas. 

 Uma vez que a população tenha se instalado na área de estudo, fica difícil 

transferi- la, deve-se então consultar a população residente e envolvê- la nas discussões a 

respeito do que pode ser feito para diminuir a degradação ambiental causada pelo modo 

inadequado de ocupação urbana.  

 Impedir ou limitar a ocupação da área é uma possibilidade para se resolver o 

problema de inundação, assoreamento dos córregos e erosão das encostas, criar infra-estrutura 

adequada e disponibilizar serviços de saneamento é outra atitude a ser tomada para garantir 

condições de vida adequada aos moradores e preservar a área de possíveis degradações 

futuras. 

 A população que reside na bacia deve ser consultada a todo instante e participar 

das decisões que dizem respeito ao futuro do lugar onde moram, pois para propostas e 

soluções práticas onde se pretende minimizar ou eliminar situações que causaram ou que 

possam causar degradações ambientais em qualquer espaço é preciso conhecer a realidade 

presente.  
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 De acordo com Araújo (2004, p.150), é preciso propor soluções envolvendo a 

participação popular de forma constante, nas decisões a serem tomadas em qualquer momento 

e em qualquer lugar que seja. A mobilização popular é um fator importante e deve ser 

conduzida por meio eficaz por parte dos administradores públicos. 

 Cabe ao governo municipal criar condições para que a população sinta a 

necessidade de discutir os problemas ambientais presentes no espaço que ocupam, que pode 

ser através de campanhas educativas, mas que deve estar numa linguagem acessível aos 

moradores, até mesmo porque, como foi constatado neste trabalho, a grande maioria dos 

habitantes da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, são de pouca escolaridade, (Figura 

50). 

 É necessário discutir a situação encontrada na Bacia Hidrográfica do Córrego dos 

Freitas, de modo coletivo, para se criar uma consciência individual a respeito da importância 

de se respeitar os limites da natureza. Sabe-se que não é nada fácil, diante das dificuldades de 

renda em que vive a maioria da população. 

 Para a recuperação da Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas, algumas atitudes 

podem ser tomadas como: 

 Remoção dos moradores que vivem nas áreas mais críticas, como nas margens dos 

rios ou em áreas de alto grau de fragilidade ambiental, sendo que, para não provocar 

insatisfação naqueles moradores já acostumados em viver na região, a alocação deve 

ser feita nas proximidades da área; 

 Planos de habitação por parte do governo municipal, estadual ou federal, em trabalho 

conjunto; 

 Reposição da vegetação com espécies nativas nas margens dos rios e córregos; 

 Expansão da infra-estrutura urbana e saneamento para as áreas em que estes serviços 

são inexistentes; 

 Criação de áreas de lazer, tendo a natureza como elemento principal de recreação. 

Existem áreas na região de estudo que não são recomendáveis para ocupação, 

devendo estas estar sendo voltadas para um plano de diretrizes, destacando-se: 

1. Nos setores de cabeceira de drenagem, especialmente nas declividades acima de 30%, 

manter como área de preservação permanente (faixa mínima de 30 m a partir do eixo 

da drenagem); 

2. Em caso de cortes e aterros, prever o reflorestamento com espécies nativas; 

3. Elaborar estudos específicos, para o controle da erosão em áreas de expansão urbana, 

avaliando os riscos, definindo as obras e medidas necessárias;  
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4. Não permitir ocupações em vertentes com declividade superiores a 30%. 

 

 

As considerações acima, devem servir de subsídios para uma proposta de 

ordenamento do território da área em estudo, na medida em que estes possuem como 

propósito para manter o equilíbrio e a sustentabilidade da área.  Devem estar previstas nesta 

proposta, atividades de monitoramento das alterações e das degradações provocadas e 

fiscalização da área para evitar possíveis e novas intervenções que deflagram processos 

negativos no meio físico, devido a constatação na área de um processo de ocupação acelerado, 

resultando num mosaico diversificado. Nas áreas em que o crescimento urbano está 

ocorrendo, há uma progressiva alteração do meio físico-biótico, das condições ambientais e 

das condições de vida da população.  
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ANEXO A:QUESTIONÀRIO SÓCIO-AMBIENTQL DA BACIA HIDROGRAFICA DO 
CORREGO DOS FREITAS 

 

1) Tipo de moradia: 

(     ) residencial          (     ) comercial        (      )   mista 

2)Construção da residência: 

(      ) madeira    (      ) alvenaria      (      ) mista      (      ) outros 

3) Residência: 

(      ) Própria   (      ) alugada     (      ) cedida      (      ) financiada 

4) Número de pessoas que residem na casa: 

5) Tempo de residência na bacia hidrográfica dos Freitas 

6) Estrutura Familiar: 

a) Número de filhos: ---------------------------------------- 

b) Escolaridade: ---------------------------------------------- 

c) Renda familiar: ------------------------------------------- 

d) Numero de pessoas que trabalham na família/casa: 

7) Possui água encanada: (     ) sim      (      ) não 

8) Possui poço: (     ) sim      (      ) não 

9) Possui mina d’água: (     ) sim      (      ) não 

9) Possui energia elétrica: (     ) sim      (      ) não 

10) Local de nascimento: 

(     ) região norte  (     ) região sul  (     )  região sudeste  (    ) região nordeste (     ) região  

centro - oeste  

11) Qual o lazer da família nos finais de semana: 

(     ) Pesca     (     ) jogar bola   (      ) assiste tv      (      ) viaja  (      ) freqüenta clube (      ) vai a 

igreja   (      )  outros 

12) Observações registradas: -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO B - Enchente em 16/01/2006 na Bacia Hidrográfica do Córrego dos Freitas 

 

                  Fonte: Jornal Valeparaibano, 16/01/2006 

 
 
    ANEXO B - Exemplo de vertente antropizada submetida aos processos de erosão 
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Anexo C - Trecho de baixada na região de estudo em época de estiagem 
 

 

 
Anexo C - Trecho de baixada na região de estudo em época de forte precipitação 
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Anexo D - Trecho de baixada na região de estudo em época de estiagem 

 

 

 Anexo D - Trecho de baixada na região de estudo em época de forte precipitação 

 

 

 




