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Caracterização das praças de São José dos Campos - SP: um levantamento qualiquantitativo
Resumo: As mudanças que ocorreram, e continuam a ocorrer, no espaço habitado nos levam
a refletir sobre os usos dos espaços públicos das cidades que outrora foram tão importantes
para as antigas civilizações, como as Praças. Esta é um elemento do espaço urbano presente
na cidade contemporânea, importante, que pode e deve ser utilizado como espaço de todos.
Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é mapear, quantificar e qualificar as praças de São
José dos Campos (SP), de acordo com seus equipamentos e estruturas, e analisar a
distribuição e disponibilidade para a população de São José dos Campos do mais acessível e
disponível espaço livre público urbano: A PRAÇA. Realizou-se um estudo de 65 Praças
Públicas localizadas nas regiões geográficas, Central, Norte, Sul, Leste, Sudeste e Oeste da
malha urbana do município. As informações contidas nesta pesquisa foram obtidas por meio
de pesquisa bibliográfica, levantamento cartográfico, avaliação quali-quantitativa e trabalho
de campo. Utilizaram-se, como ferramenta para esse estudo, produtos de sensoriamento
remoto, como imagens de satélite Quickbird, obtidas em 2008 de um SIG (Sistema de
Informação geográfica), para realizar os mapeamentos temáticos. Ressalta-se que das 65
praças avaliadas, 4 praças foram classificadas como excelentes, significando que possui
equipamentos e acessos a população.
Palavras – Chaves: Espaços públicos, Praças, Sensoriamento remoto, Planejamento urbano.

CHARACTERIZATION OF SQUARES OF SAN JOSE DOS CAMPOS - SP: A QUALIQUANTITATIVE

Abstract: The changes that occurred, and continue to occur, in the living area lead us to
reflect on the uses of public spaces of cities that were important to ancient civilizations, such
as the Squares. This is a common and important element of contemporary cities that can be
used as a space for every citizen. Considering this, the objective of this research is to map,
quantify and qualify the squares of the city of Sao Jose dos Campos (SP), according to
equipments and infrastructure availability, and to analyze distribution and accessibility of
these open spaces to the population of Sao Jose dos Campos. We developed a study of 65
public spaces (squares) located in the geographical regions Central, North, South, East, South
and West of the urban perimeter. The information contained in this research were obtained: in
the specialized literature, mapping, qualitative and quantitative evaluation, and fieldwork.
Remote sensing products, such as Quickbird satellite imagery, obtained in 2008, and a
GIS(Geographic Information System) to carry out the thematic mapping. Considering 65
squares that were visited and evaluated, 4 squares were classified as excellent, meaning that it
has equipment and access to population.
Keywords: public spaces, squares, remote sensing, urban planning.
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1

INTRODUÇÃO

No mundo capitalista contemporâneo, é fácil perceber as mudanças ocorridas na
apropriação do espaço, principalmente pelas ações relacionadas ao cotidiano. Sobre essa
metamorfose do espaço, Milton Santos (1997, p. 28) afirma que “a abordagem quantitativa e
qualitativa desses espaços significa que o fenômeno humano é dinâmico e uma das formas de
revelação desse dinamismo está, exatamente, na transformação qualitativa e quantitativa do
espaço habitado”.
Essas mudanças de comportamento nos levam a refletir sobre os usos dos espaços
públicos das cidades que outrora foram tão importantes para as antigas civilizações, sendo que
“desde a antiguidade clássica, na Grécia do século VI a.C. já existia a preocupação com os
espaços públicos” (LIMA, 2000, p.3). Essas civilizações tiveram núcleos de cidades inteiras
fundadas ao redor de praças e templos.
Segundo Serpa (2007, p. 28), o adjetivo público diz respeito a uma acessibilidade
generalizada e irrestrita. Um espaço acessível a todos deve significar, por outro lado, algo
mais do que o simples acesso físico a espaços abertos de uso coletivo.
Conceitos e funções sobre as praças existem os mais diversos, porém, todos têm um
ponto em comum: “é o local da reunião, do encontro. As praças são locais onde as pessoas se
reúnem para fins comerciais, políticos, sociais ou religiosos, ou ainda, onde se desenvolvem
atividades de entretenimento” (RIGOTTI, apud DE ANGELIS, 2004, p. 58).
É nesse sentido que esta dissertação se estrutura. Foi proposta uma análise qualiquantitativa em relação à infraestrutura existente nas praças públicas da cidade de São José
dos Campos, localizada no estado de São Paulo.
Os estudos para subsidiar o Plano Diretor do município de São José dos Campos, de
2006, indicaram que a cidade alcançou o índice potencial de áreas verdes e sistemas de lazer
públicos de 13,68 m2/habitante, estando acima do padrão mínimo aceitável, que é de 12
m2/habitante1, de acordo com ONU. A cidade possui seis parques municipais. No Plano
Diretor, de 2006, também foi prevista a implantação de 15 novos parques, que visam priorizar
as áreas de fundo de vale e os locais onde existem maciços arbóreos para integrá-los2. Em
relação às praças públicas, o diagnóstico da Prefeitura Municipal indicou que há 247 praças.

1

Prefeitura de São José dos Campos. São José em Dados,
<http://www.sjc.sp.gov.br/spu/sjc_dados.asp>. Acesso em: 08 mar. 2010, 16:30:41.
2
Ibidem.

2008.

Disponível

em:

2

Outro aspecto a ser ressaltado é a função que estes espaços públicos exercem e a sua
qualidade, tanto em termos de equipamentos disponíveis à população quanto em relação à
conservação desses espaços.
Considerando esses aspectos, o objetivo da pesquisa foi mapear e fazer

um

levantamento das qualidades e quantidades das praças existentes em São José dos Campos,
sobre o estado de conservação e manutenção das estruturas e mobiliário, e elaborar um
diagnóstico. Foram utilizadas, como ferramentas de suporte, as geotecnologias, incluindo
tanto as imagens de satélite, como produto de análise, e os softwares de geoprocessamento.
Os espaços públicos são elementos constituidores do espaço intra-urbano. Costa et al.
(2005) afirmam que o sensoriamento remoto se apresenta como uma técnica bastante eficiente
para subsidiar o estudo do espaço urbano. Esta técnica, aliada a outras tecnologias, fornece a
possibilidade de monitorar o crescimento urbano, o espaço intraurbano (uso da terra,
verticalização, entre outros aspectos), e os problemas ambientais decorrentes do processo de
expansão da mancha urbana. “Quando utilizamos imagens múltiplas da Terra, podemos
comparar o imageamento histórico com o novo para determinar se há qualquer mudança sutil,
drástica ou particularmente significante” (JENSEN; COWEN, apud JENSEN, 2009, p. 132).

A avaliação quali-quantitativa foi realizada seguindo a metodologia proposta por
Bruno Luiz Domingos De Angelis, Rosana Miranda de Castro e Generoso De Angelis Neto
(2004). Segundo estes autores, essa metodologia está baseada em dois pontos fundamentais:
estrutura física e uso. No primeiro caso fez-se uso de levantamentos quantitativos
(equipamentos e vegetação) e de avaliação qualitativa.
Para conceituar e fundamentar o conhecimento do objeto de estudo de dessa pesquisa,
utilizou-se o livro de Sun Alex “Projeto da Praça: Convívio e Exclusão no Espaço Público”
publicado em 2008.
A experiência brasileira da evolução de adros da igreja (entorno das igrejas) para um
conceito mais mundano de espaço público é fundamentado pelo autor Murillo Marx, nos
livros “As Cidades Brasileiras” (1980) e “Nosso Chão: do sagrado ao profano” (2002). A obra
“Praças Brasileiras - Public Squares in Brazil” (2002) de Fabio Robba e Silvio Soares
Macedo também merece destaque. Esses autores ajudam a compreender o processo de
transformação da utilização de nossos espaços públicos livres urbanos, a princípio utilizados
para rituais religiosos, depois para a simples contemplação e satisfação do passeio, para
multifuncionais, exercendo várias funções na “cidade contemporânea, desde o embelezamento
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contemplação, recreação, lazer esportivo, lazer cultural, convívio social, comércio, serviços,
circulação, cenário” (ROBBA; MACEDO, 2002, p. 152).
Como objetivos específicos dessa pesquisa pretende-se, mapear e quantificar as praças
públicas existentes utilizando produtos de sensoriamento remoto; levantar e analisar,
quantitativamente, estruturas e mobiliário das praças existentes; analisar a situação das praças
públicas frente às políticas públicas municipais.
Essa pesquisa se justifica pela proposta metodológica, e também pela contribuição que
traz a discussão sobre as praças nas cidades Brasileiras. Ressaltamos que a importância dessas
metodologias no sentido de confrontar nossos resultados com os dados disponibilizados pelo
poder público local, que, de certa forma, mascara a realidade encontrada.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta o referencial teórico que norteou a pesquisa. Procurou-se
extrair informações conceituais e metodológicas que fornecessem subsídios ao estudo.

1.1 ESPAÇOS PÚBLICOS: CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Será discutido, a seguir, o conceito dos espaços públicos a partir dos autores Correia
(1994), Serpa (2007), Carlos (2007), Custódio e Macedo (2009). Conceituar o espaço público
é importante para essa pesquisa porque a praça está inserida dentro desse contexto nas
cidades, no espaço denominado público. No entanto, existem vários outros lugares públicos
que fazem parte da cidade, como os cemitérios, os parques, as ruas, as calçadas, bibliotecas,
prefeituras e etc. Nesta pesquisa o caráter público está relacionado de acordo com os
conceitos desenvolvidos pelos autores citados.
Para Corrêa (1994), os espaços públicos de uma cidade são simbólicos, dotados de
monumentos, como estátuas, obeliscos, colunas, templos e símbolos de eventos passados, que
integram o meio ambiente construído, compondo, de modo marcante, a paisagem.
Segundo Serpa (2007, p. 9), “o espaço público é caracterizado, sobretudo, como o
espaço da ação política ou, ao menos, da possibilidade da ação política na
contemporaneidade”. Segundo o autor, este espaço é também analisado sob a perspectiva
analítica de sua incorporação como mercadoria para o consumo de poucos, dentro da lógica
de produção e reprodução do sistema capitalista. Ou seja, ainda que seja público,
teoricamente, comum a todos, poucos se beneficiam desse espaço.
Carlos (2007, p.14) comenta que as “relações de propriedade criam os limites do uso,
redefinindo-o, constantemente, e isto nos é revelado pela tendência à destruição do espaço
público como espaço acessível às possibilidades do uso”.
Hanna Arendt (apud Custódio e Macedo, 2009, p.3), afirma que

a manifestação da esfera de vida pública envolve a produção cultural, a construção
da cidadania, do interesse público, do bem público, constituído socialmente diante
do conflito de interesses individuais ou de grupos, e, na cidade, teria a realização nos
espaços públicos – ruas, calçadas, praças, parques e outros – onde, ainda segundo
Arendt (1991, p. 67), [...] nesse espaço pode ser visto e ouvido por outros é
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importante pelo fato de que todos vêem e ouvem de ângulos diferentes. É este o
significado da vida pública [...] em contraposição à esfera de vida privada, pois [...]
até mesmo a mais fecunda e satisfatória vida familiar pode oferecer somente o
prolongamento ou a multiplicação de cada indivíduo, com os seus respectivos
aspectos e perspectivas. Hanna Arendt (apud Custódio e Macedo, 2009, p.3).

Nesse, sentido este trabalho concorda com esses autores, pois, trata-se de uma
caracterização do espaço urbano que envolve a concepção cultural, simbólica e histórica da
cidade.

1.2 OS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS
Para desenvolver conceitos e definições de espaços públicos urbanos, foi utilizado
como fonte de informações o livro, de Sun Alex, Projeto da Praça Convívio e Exclusão no
Espaço Público (2008). Sobre os espaços públicos urbanos, este autor cita um importante
debate sobre as questões que envolvem os espaços públicos americanos e europeus, que foram
publicados pelo Public Places and Spaces, coletânea de artigos, com ênfase no campo do
ambiente e do comportamento. Esse é o número especial de Places dedicados ao simpósio
“The Future of Urban Open Space”, promovido pelo departamento de Paisagismo da
Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 19883.
Artigos de Public Places and Spaces, são comentados por Alex (2008) por que
enfatiza a indissolubilidade das relações entre formas físicas e práticas sociais. Esses artigos
destacam a incompatibilidade dos modelos europeus e americanos de espaços públicos e da
vida pública, e enfoca, também, os direitos de acessos e o uso do espaço público.
Segundo BRILL, (apud ALEX, 2008, p.20) “a atitude nostálgica de uma vida pública,
na verdade ilusória presente nos projetos urbanos contemporâneos feitos nos Estados Unidos,
que se desenvolveu a partir de uma visão idealizada das praças centrais multifuncionais”,
segundo o autor, tornou-se uma ideologia de projeto, a ideia que o espaço público tradicional
traria automaticamente de volta aquela antiga vida pública perdida, que provavelmente nunca
existiu dessa forma nos Estados Unidos. Conforme o autor, a nova vida pública está nas
mídias, como os meios de comunicação interativa, e em lugares como shopping malls,
mercados de pulgas, festivais, praias e eventos esportivos.
Quanto aos espaços públicos contemporâneos, europeus e americanos, de praças e
lugar da vida pública, os autores citados evidenciam não só suas diferenças culturais, mas
especialmente a amplitude ao entendimento o que é público.
3

Ibid. p. 20.
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Sobre a experiência brasileira dos espaços livres públicos urbanos Marx (2003)
destaca o seu conceito predominante religioso que foi se transformando, até tornar-se quase
absolutamente mundano, como ocorre hoje. Conforme o autor o espaço público urbano no
Brasil evoluiu, lentamente, do sagrado ao profano. Através das mudanças em seu conceito,
uso, âmbito e trato é possível acompanhar a passagem da predominância religiosa, em seus
primórdios, para a secular, nos dias atuais, processo que ocorreu também em todo o mundo
europeu nos tempos modernos e, particularmente, no século XIX. Esse processo teve maiores
consequências urbanísticas no Brasil do que nos demais países americanos de colonização
ibérica4.
Segundo Marx (2003), a utilização desses espaços sofreu uma importante
transformação: do uso eclesiástico, bem estabelecido de início e por longo tempo, ao uso civil,
atualmente o mais comum.
Sobre o uso, Marx (2003, p. 7-8) afirma que

O uso era até bem pouco tempo, direta ou indiretamente, de cunho ritual, atento aos
eventos litúrgicos que se impunham perante um cotidiano pobre que só muito
vagarosamente foi crescendo em proporções. As festas católicas e as manifestações
que elas ensejavam constituíam quase que os únicos momentos de animação maior,
momentos excepcionais, num palco de atividades muito medíocres. [...] O âmbito
das áreas comuns, por outro lado, era bastante indefinido e referenciado, sobretudo
por determinados locais considerados sagrados ou a eles referidos. O alinhamento
entre o chão de todos e o privado demorou a ser bem estabelecido, e os pontos focais
eram quase que somente adros de igrejas e ruas privilegiadas por onde passavam as
procissões [...] (MARX, 2003, p. 7-8).

O uso religioso destacado por Marx pode ser percebido ainda hoje, principalmente em
cidades pequenas do interior do Brasil como nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e
etc. É nesses lugares que ocorrem grandes festividades religiosas como as quermesses, que
geralmente acontecem nas praças públicas próximas às igrejas e paróquias, com fins
lucrativos para arrecadar verbas para a paróquia.

1.3 A PRAÇA
O ágora era considerado o centro dinâmico da cidade grega: “A separação entre o
ágora e o recinto do templo, o humilde ponto de encontro dedicado ao sacrifício e a oração as
Deuses, vinha ocorrendo desde o principio na Grécia” (MUMFORD, 1998, p. 166).
4

MARX, Murillo. Nosso Chão: do sagrado ao profano. – 2 Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2003.
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Segundo Mumford (1998) “essa função social de espaço aberto se manteve nos países
latinos, conhecidos como plaza, campo, piazza, grand - place, sendo que, descendem
diretamente do ágora; pois é no espaço aberto, com seus cafés e restaurantes em volta, que os
encontros face a face aconteciam”. Ainda segundo esse autor até os próprios esportes e
funções dramáticas do ágora original jamais desapareceram por completo: torneios de
cavalaria ainda eram realizados no mercado, no fim da Idade Média, na Europa setentrional
(MUMFORD, 1998, p. 168).
A praça, para Alex (2008, p.20), é definida, simultaneamente, “como uma construção
e um vazio, a praça não é apenas um espaço físico aberto, mas também um centro social
integrado ao tecido urbano. Sua importância refere-se a seu valor histórico, bem como a sua
participação contínua na vida da cidade”.
O valor histórico atribuído a esses espaços nas cidades possuem diferenças, uma vez
que seus usos e funções são diversificados em diferentes localidades. Sun Alex, arquiteto,
especialista em projeto e pesquisa de paisagismo, desenho urbano e espaço público,
desenvolveu, em seu livro, “Projeto da Praça Convívio e Exclusão no Espaço Público”
(2008), concepções similares, mas com especificidades culturais sobre o que é uma Piazza,
Plaza, Place, Square. Que serão descritos nos próximos itens.

A) A Piazza

De acordo com Alex (2008, p.36), a Piazza para os italianos pode ser “considerada um
amalgama de funções sociais e formas físicas atribuídas por topografia, sistema de ruas e
caminhos e arquiteturas, em que a delimitação e a definição espacial se fundem.”
A cidade italiana de Siena possui três Piazzas (Figuras 1a e 1b) que simbolizam o
poder do espaço público: a Piazza del Campo de Siena ( a praça cívica), a Piazza del Mercato
(a praça do mercado) e a Piazza del Duomo (a praça religiosa).
A Piazza del Campo de Siena construída em 1293 (Figuras 2a, 2b e 2c), é a praça
emblemática de passagem da Idade Média para o Renascimento, período marcado pelo
fortalecimento do poder civil, separado da Igreja, pelo ressurgimento do comércio e pela
preocupação com a beleza do ambiente construído5.

5

Ibid., p.36.
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A Piazza Del Duomo é a praça religiosa, o Duomo, a igreja principal, completava o
fechamento arquitetônico da praça. A Piazza Del Mercato se localiza atrás da Piazza Del de
Campo6, com função comercial.

a) Imagem da cidade de Siena, demostrando as três b) Planta da imagem de Siena, demostrando as três
Piazzas.
Piazzas.
Figura 1 - Imagem (a) e planta da cidade (b) de Siena demostrando as três Piazzas.
Fonte: Imagem Google Earth, 2011. Planta ALEX (2008).

2 a. Piazza Del Campo de Siena. Por meio
onze
acessos.
É
da imagem de satélite é possível identificar 2b.Posui
multifuncional. Sua origem é de um
a ausência de vegetação.
Mercado no centro. A forma é
irregular. Lembrando um leque.

2c.Possui
piso
inclinado,
grandes bocas - de- lobo.
Deixando a Piazza sempre
“Seca”.

Figura 2 – Descrição da Piazza Del Campo de Siena.
Fonte: Imagem Google Earth, 2011. Planta extraída de ALEX (2008). Fotografia de Rino Barone tirada em
03/08/2010. 08h23min.

B) A Plaza

A Plaza Mayor foi a primeira praça geométrica e regular de Madri e representava para
os espanhóis o símbolo da autoridade real, era o local de atividades cotidianas, como o
comércio e as festas.
A Plaza Mayor de Madri (1617 – 1620) ocupa um terreno onde aconteciam feiras
medievais, Alex (2008) descreve a Plaza como sendo conhecida como a “Plazuela del

6

Ibid., p.39.
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Arrabal”, local popular de mercados, pousadas e estalagens. Essa Plaza é considerada a
menos excludente em relação às outras praças mencionadas devido ao número de acessos que
está possuía, dez ruas convergiam a Plaza7. Ela é um grande retângulo regular e definido pela
arquitetura. Sua forma é derivada de ideias Renascentistas e de domínio do poder civil.
Os elementos arquitetônicos dominantes na Plaza Mayor de Madri (Figuras 3a, 3b e
3c) são os Palácios (Pavillons) Reais, de onde a nobreza assistia aos espetáculos e festas8.

3a.Plaza Mayor de Madri. Localizada 3b.Planta da Plaza Mayor de Madri. 3c.Em 1532, celebravam-se
no Cento da cidade de Madri.
Conhecida, desde 1530, como Plazuela de corridas de touros
Arrabal.

aqui

Figura 3 – Descrição da Plaza Mayor de Madri
Fonte: Imagem Google Earth, 2011. Planta extraída de ALEX (2008). Fotografia de Max Neri tirada em 14/03/2010.
08h23min.

C) A Place

Para os franceses Alex (2008, p.49) comenta que a Place pode ser compreendida como
um “recinto convertido exclusivamente para uso residencial e símbolo da nobreza. Ele a
descreve como um espaço aberto quadrado definido por uma arquitetura regular e uniforme,
uma única rua dava acesso a Place.” Palácios de reis e rainhas se encontram no eixo central,
sobre acessos camuflados sob a arquitetura.
A Place des Vosges, originalmente Place Royale, foi inaugurada em 1612. Possuía
forma geométrica definida por uma arquitetura regular e uniforme, sobreposta ao tecido
urbano medieval9. Os palácios de reis e rainhas eram as construções mais altas e atrás se
localizavam as construções irregulares.
Segundo Alex (2008, p.47), “a Place de Vosges (Figuras 4a, 4b e 4c) é um dos
modelos inspiradores dos squares londrinos e de projetos de jardins públicos, do século XVIII
e XIX”.

7

Ibid., p.41.
Ibid., p.42.
9
Ibid., p .46.
8
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4a.A Place des Vosges de Paris,
considerada a primeira Place
Renascentista monumental de Paris.

4b.Espaço aberto quadrado definido,
por uma arquitetura uniforme.

4
c.Manteve-se por muito tempo o acesso
restrito apenas aos reis e rainhas.

Figura 4 - Descrição da Place des Vosges.
Fonte: Imagem Google Earth, 2011. Planta extraída de ALEX (2008). Fotografia de Rino Barone tirada em 23/04/2010.

D) Os Squares

Alex (2008, p.54) relata que, para os ingleses “o square se tornaria o contraponto
burguês, representando, para os setores mais enriquecidos, um análogo do poder e do
prestigio social aristocrático”.
Na Inglaterra a primeira Piazza renascentista é a Covent Garden. Foi construída em
Londres, em 1631, e projetada pelo arquiteto Inigo Jones. Sobre sua formação Alex (2008, p.
54) menciona que “essa piazza é formada por um conjunto de edificações relativamente
pequenas que, combinadas, criavam uma presença arquitetônica equivalente a uma praça
palaciana. Por meio de eixos e vistas”.
O projeto dessa praça foi inspirado na Piazza Grande, de Livorno. Reproduziu-se, em
seu layout uma, igreja como seu elemento dominante, como as matrizes italianas.
Em 1661, o empreendimento estava falido para salvá-lo foi introduzido um mercado
no centro da praça, o local popularizou-se e tornou um endereço desejável para a elite e para
os artistas, no final do século XVII, já havia dois teatros na praça.
Inspirados na Place de Vosges (um quadrado) de Paris, os squares, definidos por uma
arquitetura regular e uniforme, eram separados do sistema viário e do tecido urbano existente.
O acesso formal as residências eram feitos pelas ruas em volta do square, e a circulação de
carruagens, cavalos, mercadorias e serviçais dava-se por meio de vielas particulares nos
fundos10.
Em 1660, o St. James Square e Bloomsbury Square foram construídos, proliferando
em Londres os squares residenciais. O primeiro square, com jardim central fechado e
privativo foi o Kings Square (o atual Soho Square), implantado em 1681.

10

Ibid., p. 54
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Em meados do século XIX, o verde urbano era exaltado como item importante no
urbanismo anglo-saxão, como na Paris de Haussman, proporcionando conforto ambiental e
redução da densidade excessiva de edificações, e populacionais11.
Segundo Alex (2008, p. 57) “Squares, (Figuras 5 e 6) não são especificamente praças.
“São jardins ou pequenos parques, cercados e delimitados. Desse modelo surgiram crescents e
circus, recintos espaciais de forma geométrica semicircular ou circular, voltados para um
jardim central”.

5a.Na Inglaterra a primeira Piazza 5b.Foi inspirada na Piazza Grande de 5c.A igreja domina a praça como uma
réplica da Piazza de Livorno.
renascentista é a Covent Garden Livorno.
Formada por um conjunto de
edificações relativamente pequenas.

Figura 5 – Descrição da Praça Covent Garden.
Fonte: Imagem Google Earth, 2011. Planta extraída de ALEX (2008). Fotografia de Rino Barone tirada em 26/10/2009.

6a.Bedford Square, Londres

6b.Planta de Belford Square

6c.Exalta o verde na paisagem

Figura 6 – Descrição do Bedford Square, Londres.
Fonte: Imagem Google Earth, 2011. Planta extraída de ALEX (2008). Fotografia de Naru Kenji, tirada em 29/08/2010.

O autor supracitado analisou seis praças internacionais em seu livro de acordo com sua
função, forma, uso, adaptação e em especial, a inclusão e exclusão das praças analisadas. O
autor afirma que seu caráter público é definidor de sua função, isto é a acessibilidade que
essas praças possuem a todos os moradores. Ele as classifica em duas categorias principais de
espaços livres públicos urbanos:

11

Ibid., p. 57.

12

1- Centros sociais multifuncionais, caracterizados por “vazios” delimitados e definidos
pela arquitetura e múltiplos acessos, como a Piazza del Campo de Siena, a Piazza
Ducale de Vigevano, a Plaza Mayor de Madri e o Covent Garden de Londres;
2- Recintos residenciais com centros ajardinados e acessos controlados e limitados, como
a Place de Vosges de Paris, e os squares londrinos. Embora ambos fossem gradeados,
o jardim francês era aberto ao público e o inglês, de uso exclusivo dos moradores que
possuíam chaves;
A Figura 7 demonstra a classificação feita por Sun Alex, de acordo com o
desenho dos acessos das seis praças analisadas.

13

Figura 7 - Comparação Piazza del Campo de Siena, Piazza Duacale, Plaza Mayor,Place de Vosges, Covent Garden
e Belford Square;
Fonte: ALEX, (2008).
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1.4 AS PRAÇAS BRASILEIRAS

Para descrever as praças brasileiras e sua importante função no espaço urbano no
início da colonização do Brasil, utilizamos como referência os livros de Murillo Marx as
“Cidades Brasileiras” editado em 1980 “Nosso Chão: do sagrado ao profano” (2003) e “As
Praças Brasileiras Public Squares in Brasil” (2002), de Fabio Robba e Silvio Soares Macedo.
Estes autores nos ajudam a compreender o processo histórico ocorrido nestes espaços
públicos brasileiros, sua constituição e função exercida desde a fundação de vilas, cidades e
grandes capitais brasileiras. Para fundamentação e aprofundamento do conhecimento sobre
esses espaços públicos brasileiros, esse item foi dividido em: Praças Coloniais (século XVI e
XVII), Praças Ajardinadas (século XVIII início do século XIX), Praças Modernas (século
XX) e as Praças Contemporâneas (Atuais).

1.4.1

As Praças Coloniais

Marx (1980) destaca a grande influência dos estabelecimentos religiosos do passado
como importante papel sócio-econômico-cultural. De acordo com o autor, em torno das
capelas, capelas curadas, paróquias, sés, irmandades e conventos surgiram as maiores
concentrações de vida e de privilégios nas cidades.
Marx (1980, p.50) as descreve como:
Logradouro público por excelência, a praça deve sua existência, sobretudo, aos
adros das nossas igrejas. Se tradicionalmente essa dívida é válida, mais recente a
praça tem sido confundida com jardim. A praça como tal, para reunião de gente e
para exercício de uns cem números de atividades diferentes, surgiu entre nós, de
maneira marcante e típica, diante de capelas ou igrejas, de conventos ou irmandades
religiosas.

Os autores Robba e Macedo (2002) também fazem essa discussão, destacando As
Praças Coloniais como embriões de nossas cidades que foram construídos paulatinamente o
casario e as edificações que compunham uma freguesia, arraial ou vila.
Robba e Macedo (2002, p. 19) ressaltam que:

Tal estrutura de formação colonial foi também a força geradora dos primeiros
espaços livres públicos brasileiros: os adros das igrejas. O espaço deixado em frente
aos templos é justamente o espaço de formação da praça. Conforme a povoação
cresce, o adro da igreja se consolida como um elo entre a comunidade e a paróquia,
o mais importante pólo de vida e o centro da vida sacra mundana, pois atrai para o
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seu entorno as mais ricas residências, os mais importantes prédios públicos e o
melhor comércio. (ROBBA; MACEDO, 2002, p.19).

Segundo Marx (2003), as mudanças ocorridas nos espaços públicos brasileiros
aconteceram lentamente. A correlação entre as instituições e as diretrizes para a
transformação dos estabelecimentos urbanos no Brasil voltou-se para uma presença poderosa
e prolongada da Igreja, que, era até bem pouco tempo, unida ao Estado.
As praças coloniais brasileiras tinham como característica formal dominante a
presença de um templo; posteriormente, toda sorte de edifícios importantes da cidade também
passaram a ser implantados nas suas imediações. Subsistem, atualmente, exemplos de praças
que apresentam, em seu entorno, edifícios significativos, como a Praça XV de Novembro, no
Rio de Janeiro (Figura 8) a Praça Marechal Deodoro, em Porto Alegre, e o Pátio do Colégio,
em São Paulo. Os dois primeiros exemplos referem-se às praças dominadas por edifícios
administrativos, que abrigaram, em alguma época, sedes de governo, ao passo que os dois
últimos têm como elemento dominante a igreja (ROBBA; MACEDO, 2002, p. 19).

Figura 08 – Praça XV de Novembro, Rio de Janeiro, 1912.
Fonte: Biblioteca Nacional Digital

A primeira praça do Brasil foi a Praça Municipal de Salvador. Voltada para o mar,
reunia a casa da Câmara e Cadeia, o paço do governador da colônia, a Relação, os negócios
da fazenda e a alfândega (MARX, 1980).
Sobre a função militar, Marx (1980, p, 53) afirma que praticamente desapareceu das
nossas praças. “No âmbito estreito das cidades, os logradouros públicos mais amplos eram
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essenciais para exercícios, manobras, desfiles ou ações de defesas. Em certos casos foram
mesmo para esse fim reservados ou criados.”

1.4.2 As Praças Ajardinadas

Como foi explicado por Marx (1980, p.50), “[...] mais recentemente a praça tem sido
confundida com jardim [...]”.
Segundo Robba e Macedo (2002 p. 16), “os espaços secos, que caracterizam as piazze
e plazas da Europa, no Brasil são chamados de largos, pátios ou terreiros, o termo praça está
normalmente associado a espaços ajardinados”.
No Brasil, qualquer espaço verde público, seja arborizado ou simplesmente gramado,
um canteiro central de avenida ou espaço livre entre edifícios, é denominado praça.
Robba e Macedo (2002) analisam a abrangência desse conceito na cidade
contemporânea, incluindo desde pequenas áreas destinadas ao lazer esportivo, em bairros
habitacionais, até os grandes complexos de articulação da circulação urbana em áreas centrais.
Sobre a abrangência do conceito “Praças”, no Brasil, há algumas distorções em relação aos
espaços urbanos destinados ao lazer.
Para Robba e Macedo (2002, p. 16), as distorção fazem com que
[...] algumas áreas batizadas de praça são apenas canteiros ou jardins urbanos
remanescentes do traçado do sistema viário. Canteiros centrais de avenidas, jardins
junto a alças de acesso a pontes e viadutos, rotatórias, taludes e encostas ajardinadas
são exemplos de jardins urbanos comumente chamados de praças [...]. Os jardins
urbanos são espaços fundamentais para a melhoria da qualidade ambiental, pois
permitem melhor circulação do ar, insolação e drenagem, além de servirem como
referenciais cênicos da cidade, Não podem, porém serem chamados de praça por não
possuírem programa social, como atividades de lazer e recreação, e, em muitos
casos, por não serem acessíveis aos pedestres devido a sua localização junto as
grandes artérias viárias [...] (ROBBA; MACEDO, 2002, p. 16).

Assim, como resultados, informamos que o número de praças podem ser maximizados
pela inclusão, na totalidade, dessas áreas denominadas praças de passagem.
Devido a esses conflitos, na definição do conceito para Robba e Macedo (2002, p.16)
esclarecem que “Praças são espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao convívio
da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos”.
O período de ajardinamento das praças, conforme esses autores, suas mudanças de
praças “secas” para praças “ajardinadas”, chama-se Ecletismo (combinação de diferentes
estilos históricos em uma única obra, sem, com isso, produzir novo estilo). Foi um período
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muito fértil de criação e de grandes transformações na paisagem urbana brasileira. Juntamente
com as radicais mudanças da função da praça nas cidades, sua forma e imagem
transformaram-se com igual vigor. Foi durante esse período que a praça passou a ser projetada
pelos primeiros paisagistas e jardineiros (ROBBA; MACEDO, 2002, p. 55).
Essa influência cultural, herdada da França e Inglaterra, para Robba e Macedo (2002,
p. 55), “transformou o padrão estético – cultural brasileiro, principalmente das elites, em
cópia dos padrões europeus, com poucas adaptações a realidade nacional”.

1.4.3 As Praças Modernas

Retomando Marx (2003), o espaço público era constantemente animado pelas festas
religiosas, voltadas para o culto que alimentavam o cotidiano dos espaços públicos. ”o
calendário litúrgico dominava a sucessão dos principais eventos que se davam a céu aberto
em nossas concentrações urbanas” (MARX, 2003, p. 32).
Segundo Robba e Macedo (2002, p. 35), a cidade moderna, limpa e produtiva,
populosa, veloz e motorizada não comporta mais espaços de lazer ecléticos (somente para
contemplação e passeio) e uso litúrgico. Os mesmo autores destacam o lazer como um dos
itens que o urbanismo moderno estabeleceu de suma importância para o habitante urbano, do
século XX. Os espaços livres públicos são uma das opções mais significativas de área de lazer
urbano.
As novas tendências, segundo esses autores, formais e modernistas aliados aos novos
programas de uso englobavam atividades de lazer ativo, caracterizando uma nova linha de
projetos denominada Modernismo que, englobam atividades de lazer ativos, caracterizando
uma nova linha de projeto, ligado ao movimento artístico arquitetônico cujo grande expoente
no Brasil é Roberto Burle Marx.
Os projetos dos parques públicos de grande porte, considerados modernos são o
Parque Ibirapuera (1953), em São Paulo e o Parque do Flamengo (1961), no Rio de Janeiro.
Ambos são voltados para recreação e para o lazer ativo, possuem quadras, playgrounds e pista
para caminhada, o lazer contemplativo nunca deixou de ser também proposto, e o lazer
cultural é proposto com a implantação de museus e exposições (ROBBA; MACEDO, 2002, p.
36).
“As quadras e playgrounds surgem no Brasil nos anos de 1940 como lugares
destinados a recreação das crianças, e passam a ser equipamentos indispensáveis ao lazer”
(ROBBA; MACEDO, 2002 p. 96).
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No paisagismo moderno brasileiro, os autores acima citados ressaltam a forma de
utilização da vegetação que se vincula à ideia de criação de estares e setorização. A vegetação
participa do projeto como elemento tridimensional de configuração de estares e recantos.
Árvores, arbustos e forrações são utilizados como elementos de composição espacial, e não
somente como canteiros ou peças do cenário naturalista.
Sobre o lazer cultural, Robba e Macedo (2002, p.101) salientam que além das quadras
esportivas, playgrounds, “foram incorporados nas praças equipamentos referentes ao lazer
cultural: anfiteatros, palcos e conchas acústicas, implantados com muita frequência pelo país a
fora”.

1.4.3.1 Função das praças modernas
O adensamento da cidade leva a uma consequente diminuição da quantidade de
espaços livres entranhados na malha urbana, valorizando ainda mais os remanescentes, os
espaços livres, principalmente os informais, como várzeas, campos e arrebaldes, passam a ser
ocupados por edificações. Nessa etapa, o espaço livre público e urbano torna-se uma das
opções de áreas de lazer existentes nas cidades (ROBBA; MACEDO, 2002, p.32).

Robba e Macedo (2002, p.44) destacam importantes qualidades dos espaços livres
urbanos:
Valores ambientais
 Melhoria na ventilação e areação urbana.
 Melhoria na insolação das áreas muito adensadas.
 Ajuda no controle da temperatura. A vegetação arbórea colabora com o
sombreamento.
 Melhoria na drenagem das águas pluviais com superfícies permeáveis,
diminuindo a velocidade do escoamento.
 Proteção do solo contra erosão.
Valores funcionais
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 Mais importante opção de lazer. Em determinados bairros a praça pode ser a
única opção de lazer.
 Valores estéticos e simbólicos.
 Os espaços públicos de lazer são simbolicamente importantes, pois se tornam
objetos referenciais e cênicos na paisagem das cidades, exercendo importante
papel na identidade do bairro ou na rua.
Segundo esses autores, é importante destacar que devido a grande visibilidade e
função exercitadas na cidade os parques e praças são importantes objetos de veiculação
política e propagandas para o poder público, atualmente, o principal agente produtor e
gerenciador dos espaços livres urbanos. Uma politica voltada para a criação e manutenção
desses espaços tem um efeito muito positivo na opinião pública.
A ruptura com os dogmas das linhas anteriores levam a uma vigorosa e fértil produção
de espaços livres urbanos (ROBBA; MACEDO, 2002, p.146).

1.4.4 As praças Contemporâneas

A velocidade da comunicação e as trocas de informação caracterizam o século XX
sobre todas as instâncias do cotidiano e superaram as possibilidades de conhecimento até
então experimentas (ROBBA; MACEDO, 2002.p.140).
Os projetos contemporâneos são marcados por novas posturas e modos de projetar
essas construções urbanas, a liberdade e profusão de formas e linguagens são as principais
marcas dos projetos que paradoxalmente, constituem seu mais forte elemento de coesão
(ROBBA; MACEDO, 2002.p.145). Segundo esses autores, novos projetos têm como fonte de
inspiração duas bases: a literatura especializada e as experiências isoladas de cada projetista.
A difusão de conceitos e da produção paisagística de alguns países, como França, Estados
Unidos, Japão – por meio da publicação de livros, revistas e catálogos.
Essa diversidade e algumas características básicas podem ser observadas em projetos
implantados nas cidades brasileiras em meados da década de 1990.
Para Robba e Macedo (2002, p.147), quanto à forma, os projetos caracterizam-se por:
 revitalizações e restauros da imagem o velho e o novo uso;
 reconfiguração e mudanças estruturais;
 colagem decorativa e irreverencia;
 formalismo gráfico como contraponto a praça ajardinada;
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 cenarizações;

De acordo com esses autores, o programa é permissivo, aceita novas interpretações e
incorpora as formas de utilização já consagradas. Observa-se a valorização dos usos que
melhor se adaptam as necessidades urbanísticas da cidade contemporânea. Surgindo propostas
de:
 introdução de usos comercial e de serviços (utilitarismo);
 direcionamento do uso para a passagem de pedestres e a circulação, com
criação de esplanadas e a revalorização da praça seca;
 criação de espaços multifuncionais e adaptáveis, que podem ser utilizados pela
população das mais diversas formas.
Os autores comentam sobre a semelhança dos programas de atividades das praças
contemporâneas e das praças modernas que reconfiguram o uso contemplativo, a convivência,
e o lazer ativo, resgatando alguns usos há muito abandonados.
O lazer ativo e contemplativo permanece no programa contemporâneo, havendo sua
ratificação como proposta de utilização procedente e aceita (ROBBA; MACEDO,
2002.p.148).
Sobre a implantação de atividades comerciais, herdadas de nossas praças coloniais, os
autores as destacam como importante recurso para atrair mais públicos, atendo anseios e
necessidades, substituindo, por exemplo, a praça de alimentação dos shoppings centers.
Os autores destacam, ainda, outra forma de utilização comum nas praças
contemporâneas, que contemplam a circulação de pedestres. A necessidade de espaço para
absorver a enorme quantidade de pessoas em trânsito na grande cidade revalorizando a figura
da praça “Seca” destinada à circulação de pessoas (ROBBA; MACEDO, 2002.p.149).
O Quadro 1, desenvolvido pelos autores Robba e Macedo (2002), demonstra a
evolução e os diferentes usos das praças brasileiras.

Quadro 1 – Função Social das Praças
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Função Social das praças

Período

Colonial

Eclético
(Ajardinada)

Moderno

Contemporâneo

Convívio Social

Contemplação

Contemplação

Contemplação

Uso Religioso

Passeio

Recreação

Recreação

Uso Militar

Convívio social

Lazer esportivo

Lazer esportivo

Comércio e
Feiras

Cenário

Lazer cultural

Lazer cultural

Convívio social

Convívio Social

Cenário

Comércio

Circulação
Recreação

Serviços
Circulação
Cenário

Fonte: Extraído de Robba e Macedo (2002, p. 152).

Após as pesquisas e análises sobre os principais conceitos de praças e espaços
públicos, nesta pesquisa adotamos a conceituação de Alex (2008) que a define como:

A praça é o espaço público da prática da vida pública. Tem papel predominante no
desenho e na vida das cidades do mundo mediterrâneo, especialmente em países
como a Itália, Espanha e França. Sem o rigor de ornamentação das plazas da
América, as praças brasileiras compartilham a mesma intenção original de ser foco
de convergência de edifícios públicos e ruas, de fluxo de pessoas e atividades sociais
(ALEX, 2008, p.276).

1.5 O SENSORIAMENTO REMOTO E O SIG COMO FERRAMENTA PARA
ESTUDOS URBANOS

Considerando as praças como elementos constituidores do espaço intraurbano, Costa
et al .(1993, p. 884), afirmam que o sensoriamento remoto se apresenta como uma técnica
bastante eficiente para subsidiar o estudo do espaço urbano. Sobre esta técnica os autores
comentam que, aliada a outras tecnologias, fornece a possibilidade de monitorar o
crescimento urbano, o espaço intra-urbano (uso da terra, verticalização, entre outros aspectos),
e os problemas ambientais decorrentes do processo de expansão da mancha urbana.
Escada (1992, p.23) relata que “a combinação de dados de diversas fontes e natureza,
inclusive de dados orbitais com dados de campo ou cartas temáticas, é um dos procedimentos
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básicos para o planejamento urbano/regional em geral”.

Segundo Florenzano (2007, p. 90),

“a partir da interpretação de imagens de satélites, é possível, identificar e delimitar as áreas
verdes de uma cidade”.
Fitz (2008) ressalta que as novas tecnologias ligadas às geociências e correlatas,
representam avanços significativos no desenvolvimento de pesquisas, tanto para ações de
planejamento, como processos de gestão, manejo e outros aspectos relacionados à estrutura do
espaço geográfico. Portanto, para os estudos do meio, o geoprocessamento é indispensável
como ferramenta no suporte das análises de materiais cartográficos e de
sensoriamento remoto. O mesmo autor afirma ainda que “a inserção de profissionais de
diferentes áreas do conhecimento, com destaque para o geógrafo, torna-se essencial para um
bom resultado dos trabalhos desenvolvidos”.
Sobre o planejamento de espaços livres Escada (1992, p. 46) comenta que, o SIG
(Sistema de Informação Geográfica), “representa uma importante ferramenta, já que permite
que a análise de cartas representando feições naturais do ambiente (declive, rede de drenagem,
vegetação, etc.) e de dados de sensoriamento remoto possam ser realizada simultaneamente”.
A autora ainda completa que, o planejamento de espaços livres, a visão espacial do conjunto
urbano e dos espaços livres inseridos e distribuição neste contexto, bem como acesso
simultâneo de dados espaciais, são de grande importância para a tomada de decisão em
relação ao poder público, no sentido de preservá-lo.
Para Leite e Rosa (2006), as geotecnologias são extremamente importantes para se
planejar o espaço urbano, permitindo assim, o uso racional do espaço e consequentemente
subsidiar a estruturação de uma cidade que possa oferecer melhor qualidade de vida para sua
população. Com toda a problemática socioambiental urbana que encontra se hoje, a aplicação
do geoprocessamento pode ser uma técnica para reduzir esses problemas.
As geotecnologias incluem o uso conjugado de dados e técnicas de sensoriamento
remoto e de sistemas de informações geográficas (SIG).
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CAPÍTULO 2
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO: A CIDADE DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

2.1 Crescimento Urbano de São José dos Campos

Neste capítulo utilizamos como principal fonte de dados o livro de Nice Lecocq
Müller O Fato Urbano na Bacia do Rio Paraíba – São Paulo (1969), a autora faz um recorte
do fenômeno urbano em todo Vale Paraíba nos séculos XVII, XVIII, XIX e princípios do
século XX, destacando, principalmente, as atividades desenvolvidas e os fatores de
urbanização e expansão dos núcleos urbanos que compõem a região.
Partindo dos princípios históricos reconhecidos a autora, examina a origem do
desenvolvimento dos núcleos urbanos durante o ciclo do ouro no século XVIII, ciclo do café
século no XIX, e termina com a industrialização no século XX. Segundo ela, a conquista do
Vale do Paraíba teve início em fins da primeira metade do século XVII, como parte do
processo de expansão ecológica dos habitantes da área core da Província desenvolvida, em
torno de São Paulo de Piratininga12.
Segundo Müller (1969), o desencadeamento desse povoamento parece ligar-se a três
fatores principais:
a) a política metropolitana de promover a ocupação do território através de doação de terras;
b) a procura de jazidas minerais e, como substitutivo provisório de preamento de índios;
c) o interesse em estabelecer ligações com o litoral norte da província;
A autora destaca que as normas habituais da administração colonial de conceder terras
aos que se destacavam por serviços prestados à coroa, constituem a base do processo de
devassamento e ocupação do Vale do Paraíba, fornecendo estímulos à colonização, dando
fundamento legal a instalação dos colonizadores.
Segundo a autora, o núcleo de São José está ligado diretamente à iniciativa emanada
de São Paulo de Piratininga. Trata-se do que se pode considerar como embrião da cidade de
São José dos Campos, o aldeamento de índios estabelecido por jesuítas, em 4 léguas em
quadra de terras, doadas em 1642, no local onde hoje está o largo da Matriz. Ali iniciou-se,
com o Irmão Manuel de Leão a construção de casas de taipas para os índios, começando a
ordená-las em quadras, formando a aldeia de São José.
12
MÜLLER, N. L. O Fato Urbano na Bacia do Rio Paraíba - Estado de São Paulo. Rio de Janeiro, IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia, 1969. pag. 1.
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Sobre a situação geográfica da região, em relação às aeras de mineração, Müller
(1969) salienta que a Serra da Mantiqueira não constituiu barreira instransponível, isso fez
com que o Vale do Paraíba se transformasse na principal área paulista de abastecimento das
Minas Gerais, por ela passando ou dela saindo os mais variados produtos: muares vindos das
feiras de Sorocaba, cereais, varas de porcos, couros, tecidos, marmelada, carnes defumadas
algodão, lã, vinhos da terra.
No século XVIII, o Vale do Paraíba se transformou em área abastecedora de Minas
Gerais, se tornando cada vez mais condicionado pelas vias de circulação. Verifica-se,
também, a existência de núcleos presos aos patrimônios religiosos como o caso de Aparecida,
e o restante se liga diretamente as vias de circulação.
A expansão da cultura do café na região não se fez de forma homogênea. Em alguns
municípios, como Areias, Bananal, Santa Isabel, sua adoção foi rápida, em outros como
Guaratinguetá, Taubaté, Lorena e São José dos Campos, foi mais lenta.
Com a introdução do café, a atração da nova cultura fez com que o Vale do Paraíba
fosse sendo densamente povoado, graças à repulsão demográfica das Minas Gerais, desde a
decadência da mineração.
Na década de 1920, com a inserção de várias fábricas na cidade, verificam-se
transformações importantes na cidade. Segundo Lessa (2001, p. 50), “foi determinado pela
Câmara joseense que as construções deveriam deixar reservado um local para ajardinamento,
um espaço para áreas verdes”. Segundo a autora, os estabelecimentos fabris, antes da década
de 1920, encontravam-se na zona urbana. Uma fábrica de meias, a Malharia Alzira e uma
fábrica de cerveja se instalaram no centro da cidade, na Praça Afonso Pena. A autora ainda
relata foram feitas várias modificações na cidade, nas quais se incluíam: aumento das praças,
alargamento das ruas, retificações de vias públicas, novas ruas, mudança de nomes das ruas,
etc.
O crescimento da cidade foi ocasionado por diversos fatores históricos e sociais
recentes que contribuíram para que essa expansão urbana se desse tanto de forma horizontal,
como de forma vertical, e não somente em torno de sua periferia, mas também internamente
ocupando os vazios urbanos existentes (GODOI MARIA, 2008).
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2.2 Aspectos Geográficos

O Município de São José dos Campos abrange uma área de 1.099,6km². Cerca de 70%
desta área está localizada ao norte da Rodovia Presidente Dutra (Figura 9), e é constituída por
montanhas, serras e picos, com exceção do platô da região central. A porção sul, com cerca de
30% do território, apresenta um relevo suave - ondulado, formado por um planalto composto
de uma série de platôs entrecortados de pequenos vales. A existência de acidentes naturais e
artificiais influiu de forma decisiva nas possibilidades da expansão da Cidade. Ao norte, o Rio
Paraíba do Sul e sua várzea plana, assim como os trechos de topografia montanhosa, limitam
a expansão do sítio urbano atual. Os afluentes da margem direita do Rio Paraíba do Sul, entre
eles, o córrego Serimbura, o ribeirão Vidoca, o ribeirão dos Putins, o Rio Alambari, e o Rio
Pararangaba também oferecem algumas limitações para a ocupação urbana, em decorrência
dos fundos de vales (Prefeitura Municipal de São José dos Campos - PMSJC, 2006).

Figura 9 - Localização de São José dos Campos - SP.

Sua posição estratégica em relação às duas maiores regiões metropolitanas do País, a
proximidade do Porto de São Sebastião que apresenta grandes potencialidades para a
movimentação de cargas especializadas, a implantação do Centro Técnico Aeroespacial-CTA
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e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE são alguns dos fatores que explicam a
existência de um moderno Parque Industrial no Município, refletindo-se no crescimento de
atividades de comércio e de prestação de serviços e conferindo a São José dos Campos uma
condição de destaque em relação aos demais núcleos urbanos da região (PMSJC, 2006).

2.3 Características socioeconômicas

De acordo com Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI, 2006), o
perímetro urbano de São José dos Campos é composto por seis macrozonas, também
conhecido como regiões geográficas, a saber: Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e Centro,
(Figura 10).

Figura 10 – Divisão regional de São José dos Campos - SP

A região mais populosa é a região Sul, com uma população, em 2000, de 199.913
habitantes, seguida pela região Leste, 136.180, o Centro, com 70.863, a região Norte, com
56.187, a Sudeste, com 38.761 e a região Oeste, a região menos populosa, com 25.182
habitantes (Figura 11).
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A região Sudeste possui como diferencial os extensos terrenos de utilização militar.
Ali estão localizados o CTA (Centro Tecnológico da Aeronáutica) e o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais – INPE, que ocupam grandes glebas. Por essa razão essa zona é pouco
populosa.

Figura 11 – Distribuição da população residente por regiões geográficas
de São José dos Campos/ SP.
Fonte: Instituto Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento – IBGE (2000).
Elaboração: Autora, 2011.

De acordo com o IBGE (2000) a maioria da população residente nessas zonas são os
adultos de 25 a 59 anos, sendo que na região Oeste eles são predominantes (63%). A região
Sudeste possui menos adultos, com 46, 32% de seu total.
A segunda maior faixa etária é de crianças de 0 a 14 anos de idade, sendo que na
região Sudeste elas são em maior número, representando 28,38% do total, seguida pela região
Norte, com 26,13% de crianças. A região Central possui o menor número de crianças, com
16,11% de seu total. Os jovens representam a terceira classe mais presente nas regiões
geográficas, sendo eles maioria na região Sul (21,29%), seguida pela região Leste, com 20,
57%, e o Centro, com 17,55%. Os idosos representam a minoria na distribuição da população,
sendo que a maior concentração de idosos está na região Central, represetando 17, 47% do
total (Figura 12).
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Figura 12 – Distribuição da população por faixa etária residente por regiões geográficas de São José dos
Campos/ SP
Fonte: PMSJC, 2010.
Elaboração: Autora, 2011.

2.4 Infraestrutura

Nas cidades brasileiras os serviços em saneamento básico, tais como redes de esgoto
são garantidos pela Constituição Federal, muito embora sejam ainda insuficientes. De acordo
com os dados do Ministério de Ação Social, 12% da população urbana do Brasil não possuem
acesso a sistema de água tratada, 65% não contam com serviço de coleta de esgoto e 30%
com coleta de lixo; apenas 46% dos resíduos coletados de esgoto têm tratamento adequado.
(CECCATO, 1994, p. 21).
Foi realizada a caracterização da cidade de acordo com os dados sócio econômicos
disponíveis no IBGE (2000), e pela PMSJC para futuro cruzamento de dados em relação as
praças e as condições básicas de infraestrutura urbana
A partir disso percebe-se que as cidades de São José dos Campos, em relação aos
serviços básicos também não atendem a maioria da população, como pode ser observado nas
descrições a seguir.
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2.4.1 Acesso a serviços básicos cobertura por domicílio
a) Rede de esgoto: a zona mais deficiente é a Norte, com 22,67% dos domicílios não são
servidos de rede de esgoto, a zona Leste apresenta 12,2% dos domicílios que não possuem
este serviço. Na Região Sudeste, 9,9% dos domicílios não possui este serviço; na Oeste, na
Sul e no Centro este serviço é eficiente, cobrindo 98% dos domicílios.

b) Abastecimento de água com canalização interna: a zona menos provida com esse
serviço é a zona Norte, com 9,7% de seus domicílios que não possuem este serviço. A região
Leste possui uma deficiência de 3,5% por cento dos seus domicílios sem este serviço e a
Sudeste apresenta 3,4% de seus domicílios sem este serviço. A zona Oeste, a Sul e o Centro
apresentam quase 100% de cobertura.

c) Coleta de lixo: a Zona menos servida com esse serviço é a Norte, com 7,9% de seus
domicílios sem este serviço. É seguido pela Leste, com 2,7% de domicílios sem este serviço.
As demais zonas apresentam 97% dos domicílios servidos com este serviço básico.

d) Energia Elétrica: este serviço se destaca em relação aos outros porque, praticamente, 97%
dos domicílios das regiões geográficas são servidos por energia elétrica. (Figura 13).

Figura 13 – Acesso a serviços básicos por domicilio de São José dos Campos/ SP
Fonte: PMJC, 2010.
Elaboração: Autora, 2011.
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2.4.2 Renda

A renda é um dos principais indicadores da estruturação social e permite avaliar em
parte, a qualidade de vida de uma dada população, pois determina o seu nível de consumo
(CECCATO, 1994, p. 21).
Assim, em relação à cidade de São José dos Campos, os piores salários são da
população Sudeste, Norte e Leste e os melhores salários são da zona Oeste, Centro e Sul. Na
zona Norte apenas 1% da população possui sua renda domiciliar acima de 20 salários
mínimos, enquanto, na zona Oeste, 31% da população possuem renda domiciliar acima de 20
salários mínimos (Figura 14).

Figura 14 – Renda domiciliar de São José dos Campos/ SP.
Fonte: PMJC, 2010.
Elaboração: Autora, 2011.

2.4.3 Atividades exercidas pela população residente

Em todas as regiões geográficas, o maior número de pessoas ocupadas (Figura 15) está
no setor de prestação de serviços, sendo aproximadamente, 50% da população de todas as
regiões. No setor industrial, cerca de 14% a 24% da população estão empregados, o comércio
absorve uma média de 13% a 18% da população.
O setor público possui uma média de 8% a 13% da população economicamente ativa.
A construção civil é pouco expressiva e absorve de 1,4 % a 2,4% da população.

31

Figura 15 – Atividades exercidas pela população residente de São José dos Campos/ SP
Fonte: PMJC, 2010.
Elaboração: Autora, 2011.

2.4.4 Tipos de domicilio
As casas são o tipo de domicilio predominante, elas se apresentam com grande
superioridade em relação aos apartamentos e cômodos. Nesta categoria, a região mais
diferenciada é a Central que possui uma grande quantidade de apartamentos devido à
concentração de prédios nesta área. A zona Sudeste é a que possui mais cômodos (0,9%). A
região Central e Oeste são as mais verticalizadas, a zonas Sudeste e Norte são praticamente
horizontais, possuindo predominância de casas (Figura 16).

Figura 16 - Tipos de domicilio de São José dos Campos/ SP
Fonte: PMJC, 2010.
Elaboração: Autora, 2011.
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2.4.5 Densidade demográfica e área das regiões geográficas

A densidade demográfica é a quantidade de habitantes que ocupam o território por
quilômetro quadrado. A área mais densamente ocupada é a região Central, com 3.807,21
ha/Km²; a segunda mais densa é a zona Sul, seguida pelas Sudeste, Norte e Oeste (Figura 17).

Figura 17– Densidade demográfica e área das regiões geográficas de São José dos Campos/ SP.
Fonte: PMJC, 2010.
Elaboração: Autora, 2011.

A zona Leste possui a maior área, são 136,57 Km². A segunda maior é zona Norte,
com 70,52 Km², e depois, a zona Sul, com 53,71 Km² . A região Oeste possui 44,19 Km², a
Sudeste 34,6 Km² e o Centro possui 18,61 Km². Se compararmos os gráficos de densidade e
de área das regiões, percebemos que eles são invertidos, ou seja, maior a área, menor a
densidade, pois há mias área para ser ocupada. Isso não significa que não haja espaço
densamente povoado dentro dessas regiões.

2.4.6 Índice potencial por área verde e lazer público

O Município de São José dos Campos possui 20% de sua área municipal ocupada pela
área urbana e é nela que se encontram 98% de sua população. Nos princípios e objetivos
gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) foram instituídos, na Lei
Complementar nº 306/06, de 17 de novembro de 2006, uma proposta em relação aos espaços
públicos e às áreas verdes e de lazer na cidade.
Art. 3º. Os agentes públicos, privados e sociais responsáveis pelas políticas e normas
explicitadas nesta Lei Complementar, devem observar e aplicar os seguintes princípios:

33

I – direito de todos ao acesso à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, saúde, educação,
assistência social, lazer, trabalho e renda, bem como a espaços públicos, equipamentos,
infraestrutura urbana e serviços urbanos, transporte, ao patrimônio ambiental e cultural da
cidade.
Segundo o Plano Diretor, de 2006, o índice potencial por área verde considera como
áreas públicas, urbanizadas ou não: áreas verdes, praças; parques; jardins; sistemas
recreacionais e de lazer. De acordo com este plano, a cidade possui um índice de 13,68m² de
área verde por habitante. Tomando-se, por referência, o índice de 12,00 m² de áreas verdes
por habitante, o município possui um índice considerado acima do padrão aceitável.
Segundo (TROPPMAIR, 1989; LOMBARDO, 1985 e GEISER, 1975 apud ESCADA,
1992, p.42), em relação aos índices de área verde por habitante é importante comentar que,
está difundida no Brasil de acordo com a ONU ou a OMS, ou a FAO, que, considerariam
ideal que cada cidade dispusesse de 12m² de área verde/habitante.
Conferindo estes dados por zonas geográficas, obtemos o gráfico da (Figura
18).

Figura 18 – Índice potencial de área verde e lazer público de São José dos Campos
Fonte: PMJC (2011).
Elaboração: Autora, 2011.

De acordo com este índice, extraído do Plano Diretor, a zona Oeste possui o índice
mais elevado, com 34, 2 m²/ hab. Assim, esta região, juntamente com a zona Leste, que possui
14,25 m²/hab, e a zona Norte, com 14,8 m²/hab, está de acordo com o índice ideal. Entretanto,
a região Sul, o Centro e a região Sudeste se apresentam abaixo do índice, principalmente a
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zona Sudeste. Esses dados apontam uma contradição em relação ao que foi afirmado no Plano
Diretor, de 2006. As regiões com maior área, portanto, as menos povoadas, possuem os
maiores indicadores.
Em relação aos espaços públicos de lazer, a cidade possui seis parques municipais:
Roberto Burle Marx, na região Norte, Santos Dumont, na região Central, Parque Ecológico
Sérgio Sobral de Oliveira, na região Leste, Vicentina Aranha, na região Central, Caminho das
Garças, na região Sudeste e Senhorinha, na região Sul. No Plano Diretor de 2006, também foi
prevista a implantação de quinze novos parques, que visam priorizar as áreas de fundo de vale
e os locais onde existem maciços arbóreos para integrá-los. Até o momento, estes projetos não
saíram do papel.
Nestas informações, observamos que um desses parques, o Ecológico Sérgio Sobral,
apesar do nome, não é uma área verde, muito arborizada, caracterizando-se mais como uma
grande praça pública (Figura 19).

Figura 19 – Parque Ecológico Sérgio Sobral
Fonte: PMSJC (2011)

Neste sentido, os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal precisam ser avaliados de
forma a averiguar as discrepâncias entre o discurso oficial e a realidade, um dos propósitos
dessa pesquisa.
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CAPÍTULO 3
MATERIAIS E MÉTODO

Como já mencionado, o destaque dessa pesquisa é o levantamento das qualidades e
quantidades das praças existentes em São José dos Campos. Os materiais e métodos que
foram adotados, e todos os procedimentos de levantamento de dados e análise, são discutidos
nesse capítulo.

3. 1 Materiais

Os materiais utilizados na pesquisa foram:

A. Pesquisa bibliográfica.
B. Imagens Quickbird de São José dos Campos, disponíveis no banco de dados do
Laboratório de Planejamento Urbano e Regional da UNIVAP, obtidas em 2008 cedidas pela
Prefeitura Municipal de São José dos Campos;
C. Mapa Oficial da Cidade, na escala aproximada de 1:15000.
D. Arc-Map, um SIG (Sistema de Informação Geográfica), para realizar o mapeamento.
E. Arquivo vetorial de Malhas Municipais do IBGE 2007.
F. Formulário proposto por De Angelis (2000) para quantificar e qualificar as praças
brasileiras.
G. Dados do IBGE para caracterizar as regiões geográficas.

O processo para compilação e sistematização dos dados pode ser visualizado no
fluxograma dos procedimentos metodológicos (Figura 20).
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Figura 20 – Procedimentos metodológicos
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3.2 Métodos

3.2.1 Mapeamento das Praças

A primeira etapa realizada foi o mapeamento das praças existentes na cidade de São
José dos Campos. Para essa etapa, foram utilizadas imagens do satélite QuickBird, de alta
resolução, obtidas em 2008, e disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos
Campos (PMSJC). Com o auxílio de um mapa das praças da cidade realizado pela PMSJC,
em 2008, foi possível verificar, com precisão, onde estavam localizadas as praças.
As imagens do satélite QuickBird permitiram estabelecer uma classificação dessas
praças, mapeadas, de acordo com parâmetros reais, ou seja, a Prefeitura estabeleceu critérios,
não claros, para realizar o mapeamento. Entretanto, ao longo do processo de mapeamento da
pesquisa, observamos que rotatórias, praças privadas, canteiros, entre outros elementos, foram
considerados praças públicas. Assim, a primeira etapa da pesquisa foi definir o que era praça
pública, no sentido de aberta de utilização conjunta, eliminando-se as praças de condomínios
horizontais e loteamentos fechados, além de eliminar as rotatórias e canteiros da categoria
equivocadamente incluídos.
As praças foram, então, classificadas de acordo com a forma, cobertura arbórea, cor,
tom, a presença de edificação ou não nas praças.

3.2.2 Método de identificação dos elementos de interpretação

Na identificação dos elementos de interpretação das praças nas imagens Quickbird
adotou-se como metodologia a interpretação de imagens utilizando os elementos primários
(localização, tom/cor), e os elementos secundários (tamanho, forma e textura), como citado
por Jensen (2009, p. 134).
Segundo Florenzano (2007, p. 44) “a cor é um elemento usado na interpretação de
fotografias ou imagens coloridas, nas quais as variações das cenas fotografadas ou imageadas
são representadas por diferentes cores”.
A forma é o elemento de interpretação tão importante que, alguns objetos, feições ou
superfícies são indicadas pela sua forma linear (e curvilínea). A textura refere-se ao aspecto
liso (e uniforme) ou rugoso dos objetos em uma imagem Florenzano (2007, p. 44).
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3.2.3 Chave de Interpretação das Praças de São José dos Campos – SP
nas imagens Quickbird

A. Localização: a localização das praças foi realizada utilizando imagens Quickbird e o Mapa
Oficial da Cidade de 2008.
B. Cor/Tom: No caso das praças a cor de destaque para o objeto é a cor verde, marrom e
composições de verde e marrom, aparece também cores e tons mistos para praças edificadas
com a presença de vários tipos de edificações.
C. Forma: Para classificarmos as formas das praças utilizamos o número de lados dos
polígonos conforme a figura geométrica correspondente formada pelo contorno das praças
mapeadas. Para as praças que não apresentaram uma figura geométrica definida criou-se a
classe denominada “sem definição”.
D. Textura: neste caso foram criadas além das classificações rugosa e lisa também classes
intermediárias, sendo elas semi-lisa (mais lisa que rugosa) e semi-rugosa (mais rugosa que
lisa), tanto para vegetação quanto para edificações. Praças com edificações de quadras
esportivas apresentaram-se mais homogêneas e, portanto, também receberam a classificação
lisa. No entanto, praças com diversos tipos de edificações como escola, quadras, quiosques
apresentaram-se mais rugosas.
E. Além dos atributos citados foram acrescentados outros atributos, sendo cobertura arbórea,
divida em: coberta, para as praças que apresentam cobertura arbórea; semi-descoberta, para as
praças que apresentaram parcialmente cobertas e descoberta para as praças que não possuem
cobertura arbórea significativa. Outro atributo acrescentado foi edificação, de acordo com a
possibilidade de visualização na imagem permitindo identificá-las.
F. O tamanho foi determinado de acordo com o tamanho da área gerada pelo polígono
desenhado. Na Figura 21 estão demonstrados alguns exemplos resultados da chave de
interpretação.
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Figura 21 – Exemplos de chave de interpretação das praças de São José dos Campos - SP.
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3.3 Avaliação Quali-Quantitativa

A avaliação qualitativa de levantamento quantitativo foi desenvolvida a partir de
fundamentos teóricos baseados na metodologia elaborada pelos autores Bruno Luiz Domingos
De Angelis, Rosana Miranda de Castro e Generoso De Angelis Neto no artigo denominado de
Metodologia para levantamento, cadastramento, diagnóstico e avaliação de praças no Brasil,
publicado na revista de Engenharia Civil Engenharia Civil • UM Número 20, 2004.
De Angelis et al. (2004, p.61) afirmam que o termo mobiliário urbano tem sua origem
a partir da tradução literal do francês mobilier urbain ou do inglês street furniture “conceito
que provém de uma época do urbanismo classicista onde o mobiliário urbano vinha ao
encontro de uma concepção de ornamentação e decoração, muitas vezes em detrimento da
funcionalidade”.
Para isso De Angelis et al. (2004, p.61) desenvolveu duas fichas:

[...] uma que tem por objetivo levantar quantitativamente os equipamentos e
estruturas das praças - ficha 1; e uma segunda que permite avaliar qualitativamente
essas estruturas – ficha 2. A ficha 1, como o próprio nome sugere (levantamento
quantitativo dos equipamentos e estruturas existentes), propõe levantar a existência
ou não de equipamentos e estruturas, quantificá-los e, sempre que possível e
necessário, determinar o material com o qual são confeccionados [...].

A avaliação realizada em nossa pesquisa fez adaptações nessa metodologia.
Verificamos em campo a existência ou não de determinados equipamentos e avaliamos a
qualidade das praças de acordo com a qualidade desses equipamentos e estruturas das praças.
Foi verificada a existência dos seguintes equipamentos listados na Tabela 1.
O formulário tem por objetivo levantar quantitativamente e qualitativamente os
equipamentos e estruturas das praças, o conceito objetiva avaliar o estado de conservação das
estruturas e equipamentos existentes. Itens mais subjetivos como vegetação, paisagismo,
limpeza, segurança, conforto acústico, conforto térmico, conforto visual foram avaliados,
qualitativamente, de acordo com os conceitos: 1- Ruim 2- Regular 3- Bom 4- Ótimo.
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Tabela 1 – Equipamentos verificados na avaliação quali-quantitativa.

Itens Avaliados

Apresentam
Sim
Não

Nota

1. Bancos - material:
2. Lixeiras
3. Sanitários
4. Telefone público
5. Bebedouros
6. Torneiras
7. Calçamento – material:
8. Palco/Coreto
9. Obra de arte – qual:
10. Espelho d'água/Chafariz
11. Estacionamento
12. Ponto de ônibus
13. Ponto de táxi
14. Quadra esportiva
15. Equipamentos de exercícios físicos
16. ATI
17. Parque infantil
18. Comércio
19. Quiosque de alimentação e/ou similar
20. Pista de Skate
21. Internet grátis
22. Identificação
23. Placas informativas
24. Edificação institucional
25. Templo religioso
26. Vegetação
27. Paisagismo
28. Manutenção das estruturas físicas
29. Limpeza
30. Segurança
31. Conforto acústico
32. Conforto térmico
33. Conforto visual
34. Reforma
35. Classificação das praças
Fonte: Adaptado de De Angelis et al. (2004, p.63).

Os formulários nos quais nos baseamos para realizarmos as análises encontram-se no
Anexo B do trabalho.
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3.3.1 Considerações sobre os itens avaliados

De acordo com a metodologia de De Angelis et al. (2004), para avaliação qualitativa
considera-se as condições de conservação, disponibilidade para uso, qualidade do material
utilizado, manutenção, conforto, funcionalidade, entre outros. Segue abaixo os parâmetros
avaliados.

1 – Bancos: estado de conservação, material empregado em sua confecção, conforto e a
adequação estática que, segundo Ching (1999, p. 77), “é correspondência entre o tamanho e a
postura de um corpo humano a um elemento arquitetônico ou peça de mobiliário”. De acordo
com esta definição, avaliamos o conforto que sentimos ao sentar-nos diversos bancos
existentes das praças de São José dos Campos. De acordo com o material, os bancos foram
classificados em:

A) Madeira/Cimento: para os bancos constituídos por assentos em madeira e acabamentos e
bases de cimento. Esses são exemplo de bancos confortáveis (Figura 22 itens A e A.1).

B) Cimento/Madeira: constituídos por uma porção maior de cimento (bases) e o assento de
madeira, geralmente não possuem encosto, esse modelo também pode ser considerado como
desconfortável (Figuras 22, itens B e B.1).

C) Cimento: somente bancos compostos por cimento. Geralmente não possuem
encosto. Esses são exemplos de bancos desconfortáveis (Figura 22, itens C, C.1 e C.2).

D) Madeira: constituído por madeira em praticamente toda a sua estrutura. Geralmente
possui encosto e pode ser considerado confortável (Figura 22, item D).
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A) Madeira/Cimento

A.1) Madeira/Cimento

A) Cimento/Madeira

B.1) Cimento/Madeira

B) Cimento

C.1) Cimento

C.2) Cimento

D) Madeira

Figura 22 – Amostras de bancos de praças encontrados nas praças de São José dos Campos SP
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2 – Lixeiras: verificou-se a existência ou não desse equipamento. As lixeiras existentes nas
praças obedecem ao padrão da Figura 23.

Figura 23 – Tipo de lixeira existente nas praças de
São José dos Campos – SP.

3 – Sanitários: condições de uso, conservação, quantidade;

4 – Telefone público: limpeza e conservação;

5 – Bebedouros: tipo, quantidade, condições de uso, conservação;

6 – Torneiras: condições de uso, limpeza;

7 – Calçamento/Material

Em São José dos Campos foi criado o Programa Calçada Segura. Esse programa visa
transformar as calçadas da cidade em locais mais seguros para a circulação de pedestres,
especialmente idosos, pessoas com deficiência, mães com seus filhos em carrinhos de bebê,
ou outras pessoas com dificuldade de locomoção, que sofrem com calçadas em mau estado. O
programa se baseia na Lei Municipal Nº 7341/07 aprovada em 03/07/2007, que dispõe sobre a
adequação das calçadas urbanas até o ano 2015 (URBAM, 2011).
De acordo a Lei Municipal Nº 7341/07, classificamos o calçamento das praças em:

A) Pavimento intertravado: pavimento de blocos de concreto pré-fabricados, assentados
sobre colchão de areia, travado por meio de contenção lateral e por atrito entre as peças. Essa
seria a calçada ideal, de acordo com a Lei Municipal Nº 7341/07.
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B) Cimentado de junta seca: a calçada pode ser executada em cimentado de junta seca nos
perímetros permitidos pela Lei.

C) Intertravado/cimento: são os calçamentos que possuem os dois tipos de materiais;

D) Intertravado/cimento/asfalto: são os calçamentos que possuem esses três de materiais;

E) Paralelepípedo/cimento: possuem esses dois tipos de materiais;

F) Paralelepípedo/ cascalho: possuem esses dois tipos de materiais;

G) Cimento/terra: possuem calçadas de cimento e caminhos de terra;

H) Pedra portuguesa: piso típico utilizados em espaços públicos, como praças e calçadões.
Como o nome já diz é originária de Portugal (Figura 24).

A) Pavimento intertravado

B) Cimentado de junta seca

C) Intertravado/Cimento

D) Asfalto

E) Paralelepípedo/Cimento

F) Paralelepípedo/ Cascalho
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G) Cimento/Terra

H) Pedra portuguesa

Figura 24– Tipos de calçamento existentes nas praças de São José dos Campos - SP.

8 – Palco/Coreto: funcionalidade, conservação, se é compatível com o desenho da praça;

9 – Monumento/estátua/busto: significância da obra de arte, conservação, inserção no
conjunto da praça;

10 – Espelho d água/chafariz: em funcionamento, se inserido ou não no contexto da praça,
conservação;
11 – Estacionamento: conservação, sombreamento, segurança;

12 – Ponto de ônibus e de táxi: presença ou não de abrigo, conservação;

13 – Quadra esportiva: quantidade, conservação, esportes passíveis de serem praticados,
cercada;

14 – Equipamentos para prática de exercícios físicos: tipo e quantidade; conservação;

15 – Academia para a terceira idade (ATI): estruturas existentes; conservação;
compatibilidade de uso com os usuários;
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16 – Parque infantil: brinquedos que o compõem, se em área reservada e protegida,
conservação, compatibilidade de uso com os usuários;

17 – Comércio

É comum encontrarmos algumas atividades que são realizadas nas praças, como
bancas de revistas, trailers de alimentação e vendedores ambulantes, por isso dividimos este
item em três classes.

1- Banca de revista
2- Trailers de alimentação
3- Vendedores/Ambulantes
18 – Quiosque para alimentação e/ou similar: construção em alvenaria, não são os comerciais,
são aqueles que fazem parte dos elementos construídos das praças, avaliamos a higiene,
estética e localização.

19 – Internet Gratuita

O sinal de rádio, disponibilizado pela Prefeitura de São José dos Campos, entrou em
funcionamento 20/05/2011. Com esse tipo de sinal será possível o acesso a e-mails, sites de
rede sociais, MSN, skype, busca de emprego, pesquisas diversas, envio de currículos. O sinal
está disponível em sete locais: Parque Santos Dumont, Parque da Cidade (nas imediações da
casa Olívio Gomes) e em cinco poliesportivos. Serão beneficiados os usuários de aparelhos
habilitados com tecnologia Wi-Fi (internet sem fio) como, por exemplo, netbooks, celulares e
tablets. O investimento da Prefeitura foi de R$ 156 mil para um período de dois anos
(Prefeitura Municipal de São José dos Campos - PMSJC, 2011).

20 – Pista de Skate: condições de uso, manutenção;

21 – Segurança: em função da localização, frequência de pessoas, policiamento e
conservação, presença de câmeras.
Consideramos também o que diz Jacobs (2000, p. 37 e 41) sobre algumas metas de
segurança que devem ser seguidas nos espaços públicos:

48

temos algumas metas simples para tentar dar segurança ao espaço público que seja
inequivocamente público, fisicamente distinto do espaço privado e daquilo que nem
espaço é, de modo que a área que necessita de vigilância tenha limites claros e
praticáveis; e assegurar que haja olhos atentos voltados para esses espaços públicos
da rua o maior tempo possível [...] Desde que a rua esteja bem preparada para lidar
com estranhos, desde que possua demarcação boa e eficaz de áreas privadas e
públicas e um suprimento básico de atividades e olhos, quanto mais estranhos
houver, mais divertida ela será [...] (JACOBS,2000, p.37 e 41).

22 – Manutenções das estruturas físicas

Consideramos para avaliação desse item o estado geral dos equipamentos, das
estruturas e também o aspecto geral de toda a vegetação existente no conjunto da praça. Esse
item é de extrema importância, pois agrega todo conjunto de elementos que compõe as
estruturas físicas da praça.

23 – Limpeza

Segundo a Lei Municipal Nº 7.815, de 19/03/2009, na Seção I - Da Varrição e
Conservação da Limpeza segundo o Art. 7º a limpeza de ruas e logradouros públicos deve ser
feita de acordo com a referida Lei:

Artigo 7º O serviço público municipal de limpeza urbana é responsável pelos
serviços discriminados abaixo:
I - varrição de guias e sarjetas, bem como das calçadas fronteiriças dos próprios
públicos;
II - catação pontual de papéis, plásticos e quaisquer objetos que caibam dentro do
carrinho de varrição;
III - conservação e limpeza de áreas urbanas públicas do Município;
IV - limpeza de escadarias, passagens, vielas e monumentos, sanitários públicos,
parques e demais locais de interesse público;
V - raspagem e remoção de terra, areia e materiais carregados pelas águas pluviais
para as vias e logradouros públicos pavimentados;
VI - capinação do leito das ruas e remoção dos produtos resultantes,
compreendendo: capina na crista da guia e sarjeta, nos pontos de ônibus, ao redor
das árvores, dos postes e das placas de sinalização;
VII - limpeza e desobstrução de boca-de-lobo, valas, valetas;
VIII - desobstrução dos córregos e limpeza de suas margens;
IX - conservação e limpeza de estradas vicinais;
X - capina e roçada de áreas verdes públicas;

24 – Vegetação

Esse item é considerado de extrema importância para as praças, de acordo com a
cobertura arbórea apresentada anteriormente nas imagens de satélite associado ao trabalho de
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campo pudemos extrair in loco nas praças as condições relacionadas ao conforto térmico e ao
conforto acústico proporcionado pela vegetação. Além de proporcionar sombra para as
pessoas que vão utilizar os equipamentos de esporte e lazer das praças.

25 – Paisagismo: escolha e locação das diferentes espécies, inserção do verde no conjunto;

26 – Conforto acústico: presença de agentes causadores de barulho;

27 – Conforto térmico: considera-se nessa pesquisa como conforto térmico, o “conforto
humano determinado pela capacidade do corpo de dissipar o calor e a umidade que produz por
meio do metabolismo” (Ching, 199).

28 – Conforto visual: conjunto dos elementos construídos e vegetação, característica visual do
entorno.

29 – Reforma: verificamos a existência de melhorias como reformas;

3.4 Classificações das Praças de acordo com uso e função

Para classificar as praças avaliadas de acordo com a sua utilização e função utilizamos
quatro categorias:

a) Praça de passagem: são aquelas que possuem a função de rotatórias, ou que ligam um
lugar a outro, elas podem possuir bancos ou não. São muito utilizadas para contribuir com a
estética e embelezamento da cidade, elas também servem de orientação, para a organização do
trânsito na cidade;

b) Praça de permanência: são as praças que possuem bancos, são utilizadas para descanso,
contemplação cumprem também a função de estética e beleza e também conforto térmico,
quando há presença de vegetação;
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c) Praça religiosa: são as praças que possuem templos religiosos acoplados em seu espaço,
geralmente são dotadas de símbolos;
d) Praça de esporte e lazer: são as praças que possuem equipamentos esportivos, quadras,
pista de skate, academias para terceira idade, parques infantis, ou algum outro tipo de
atividades relacionadas à recreação e lazer;

3.5 Sistematização dos Dados

Para a elaboração e sistematização dos dados para o trabalho de campo, foi realizado o
mapeamento de todas as praças existentes em São José dos Campos por meio de imagens de
satélite de alta resolução onde foi possível verificar com precisão dados orbitais referentes à
forma, cobertura arbórea, cor, tom, a presença de edificação ou não nas praças, como foi
explicado anteriormente na parte que apresenta os dados do mapeamento. Após

essa

etapa

demos início ao trabalho de campo realizado em 30/04/2011, 01/05/2011, 30/07/11 e 31/07/11
Foram percorridos uma média de 250 km nestes quatro dias de avaliação, nas Zonas Norte,
Sul, Leste, Oeste , Sudeste e Centro de São José dos Campos. Foram avaliadas 65 praças. Nas
praças avaliadas, realizou-se o preenchimento do formulário, no qual constavam as
percepções visuais da pesquisadora seguidas da documentação fotográfica.
Através destes dois instrumentos – formulário e documentação fotográfica pôde-se
registrar diversos aspectos que contribuíram para a análise das condições de acesso e uso das
praças públicas. Acredita-se na relevância desse relatório de campo, já que os dados
adquiridos visam oferecer subsídios para a ampliação dos conhecimentos direcionados ao
tema e, possivelmente, aplicação em projetos municipais.
Para a elaboração dos mapas temáticos, gráficos e tabelas utilizamos os mesmo
parâmetro do mapeamento das praças.

3.6 Dados socioeconômicos

Os dados utilizados para análise do município de São José dos Campos foram
levantados por meio dos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o site
da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Mapeamento das Praças de São José dos Campos – SP

O objetivo dessa pesquisa foi mapear e fazer um levantamento quali-quantitativo das
praças existentes na cidade de São José dos Campos, nesse sentido foram identificadas e
mapeadas 247 praças em São José dos Campos em seu perímetro urbano, com a distribuição
apresentada na Figura 25.

Figura 25 – Mapeamento das praças de São José dos Campos – SP.

Ressaltamos que quatro praças identificadas no mapeamento estão localizadas em
condomínios fechados. Essas praças foram mapeadas e estão no Anexo A do trabalho.
A região com o maior número de praças é a região Sul, seguida pelo Centro e a região
Leste (Figura 26).
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Figura 26– Distribuição das praças por regiões em São José dos Campos – SP.
Fonte: PMSJC Mapa Oficial da Cidade – 2008.

4.2 Distribuição dos elementos identificados

As praças apresentaram a seguinte distribuição conforme os elementos observados e
avaliados na imagem:
 Forma: quadrilátero, 127; triangulares 91; sem definição 16; circulares 8; semicirculares 5;


Textura: lisa 75; rugosas 58; semi-rugosa 47; semi-lisa 35; mista 32.

 Cor: verde 178; verde/marrom 30; marrom 12; mista 27.
 Tom: escuro 169; claro 46; misto 30.
 Cobertura arbórea: descoberta 114; semi-descobertas 73, cobertas 60;


Edificação: 129 praças classificadas possuem edificações, e 118 classificadas
possuem edificações.

A cor marrom, sinônimo da ausência de vegetação, é verificada em 5 praças da Zona
Sul e da Zona Leste, e também são nessas duas regiões que são predominantes as cores
verde/marrom. A cor verde é predominante nas praças do Centro e das Zonas Norte, Oeste e
Sudeste. Apenas uma praça do Centro, a praça Diamante mostrada na Figura 18 não é
totalmente verde por causa da quadra de esportes.
É também nas Zonas Leste e Sul que possuem o maior número de praças sem forma
definida. Essas duas regiões são as mais populosas e com maior quantidade de praças,
necessitando de uma atenção especial em relação à cobertura arbórea. As praças dessas
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regiões se encontram descobertas mostrando o solo exposto, com cor marrom, demonstrando
a falta de vegetação como gramas, árvores, plantas descaracterizando as funções das praças
que é amenizar o clima, de embelezamento, prejudicando o uso da população nesses espaços
públicos.
Verificamos que nos locais mais populosos são visíveis a falta de estrutura, algumas
possuem apenas campo de futebol, muitas vezes são quadras esportivas de terra, não possuem
nenhum equipamento como bancos, equipamentos para crianças, idosos, sem vegetação, sem
estética, sem forma definida, sem estrutura mínima para serem lugares de lazer, de encontro e
de reunião. Normalmente esses espaços são utilizados apenas por pequenos grupos do local.

4.3 Distribuição de praças por habitantes em São José dos Campos/SP

Para analisarmos a distribuição da quantidade de praças em relação à população
consideramos a quantidade de praças para cada 10.000 habitantes. A cidade de São José dos
Campos apresentou um índice de 5 praças para cada 10.000, duas regiões apresentaram um
índice maior que o da cidade, sendo o Centro e a região Oeste, já as demais regiões
apresentaram um índice menor, (Figura 27). As regiões Leste e Sul possuem apenas 4 praças
para cada 10.000 pessoas, analisando as imagens Quickbird identificamos que as praças
dessas regiões também apresentam diferenças em relação as outras, uma vez que nestas
regiões encontramos o maior número de praças que possuem cor marrom, demonstrando a
falta de cobertura arbórea no local, diferente das praças do Centro e Zona Oeste que a
maioria são verdes, possuem grama ou algum tipo de pavimentação. A região Sudeste
também apresenta um índice de 4 praças para cada 10.000 habitantes, no entanto, com
características diferentes das regiões Leste e Sul, e a região com menor índice é a região Norte
com apenas 3 praças para cada 10.000 habitantes.
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Figura 27 – Distribuição das praças por habitantes em São José dos Campos.
Fonte: PMSJC Mapa Oficial da Cidade, 2008. IBGE, Censo Demográfico 2000.

4.4 Avaliações quali-quantitativas das praças de São José dos Campos – SP

Nesse item apresentamos os resultados produzidos, para possibilitar as análises das
praças públicas de São José dos Campos. Serão mostrados mapas de dados orbitais, avaliação
quali-quantitativa e qualitativa da pesquisa realizada no trabalho de campo.
Para a avaliação quali-quantitativa, avaliamos 65 praças em 6 regiões da cidade. Na
zona Leste avaliamos 17 praças, na zona Norte 8 praças, na zona Sudeste 7 praças, Zona
Oeste 10 praças na zona Sul 12 praças, e no Centro 11 praças. Figura 24.
Considerando a proposta metodológica dessa pesquisa e as dificuldades em se analisar
as 247 praças mapeadas, foram selecionadas 65 praças para serem visitadas, como explicado
na metodologia, selecionamos as praças aleatoriamente, as quais correspondem a
aproximadamente a 26% do total.
Adotamos assim a técnica de amostragem, uma vez que “... situações, em que um
levantamento completo é inevitável, senão impossível, devido a restrições, de custo, tempo,
material, mão de obra etc., o que nos leva a adotar a amostragem como solução”
(GERARDI,1981 p. 12).
Avaliamos 47% do total das praças da zona sudeste, 44% das praças da zona norte,
59% das praças da zona oeste, 19% das praças do centro, 15% da zona sul e 30% da zona
leste.
As praças avaliadas encontram-se localizadas na (Figura 28).
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Figura
28 - Localização das praças avaliadas.
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4.4.1 Classificações das praças avaliadas

O primeiro item a ser definido e discutido é a classificação das praças de acordo com
as principais funções que cada praça exerce. Elas foram dividas em: praça de passagem,
praças de permanência, praça religiosa e praças de esporte e lazer, sendo que, algumas praças
possuem mais de uma função.
De acordo com o mapeamento (Figura 29), foi observada uma praça religiosa que é
também, utilizada para práticas de lazer e esporte, localizada na região sudeste, a Praça Marte
(41). Do tipo permanência e lazer, encontramos em nossa amostra a Praça Sinésio Martins (1)
localizada na região central,.
Duas praças englobam três funções diferentes, de passagem, lazer e esporte, a Praça
Tabajara (18), localizada na zona norte, e a Praça Professor Hélio Augusto de Sousa (56).
As praças que possuem predominância da função religiosa, por apresentarem o templo
religioso em seu espaço, foram: a Praça Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro (17),
localizada na zona norte, a Praça Nossa Senhora de Fátima (2), localizada na região central e
Praça Nave Niss (32), localizada na região leste.
Quatro praças foram classificadas com a função de permanência, lazer e esporte, são
elas: A Praça da UBS do Santana, na zona norte (12), a Praça Da Paz (33), localizada na zona
leste, e as Praças Primeiro de Maio (36) e Oito de Março (35), também localizadas na zona
leste.
Encontramos oito praças que possuem somente a função de passagem. Na região
central, a Praça Rotary (4), a Praça Cândido Dias Castejon (6) e a Praça Alexandre Diacove
(3). A região sudeste possui duas praças de passagem, a Praça Marianita de O. Pereira Santos
(42) e a Praça Áquila (39). A região oeste possui uma praça de passagem a Praça Juvenal
Wateg (62). E a região sul possui duas praças de passagem, a Praça Padre Wagner R. Silva
(47) e a Praça Jair Quadros (51).
As praças que são utilizadas para passagem e permanência somam um total de vinte e
duas praças, praticamente, empatando com a categoria lazer e esporte que somam um total de
vinte e três praças que exercem essa função.
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Figura 29 – Mapa das praças de acordo com a classificação de sua função.
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4.5 Dados orbitais das praças avaliadas

4.5.1 Forma

Avaliamos 36 praças que possuem a forma quadrilátero, 21 triangulares, 2 praças
circulares e 6 praças sem definição (Figura 30).
As praças que possuem a forma quadrilátero geralmente possuem as maiores áreas, e,
também, são caracterizadas por possuírem equipamentos para exercícios, quadras de
esportes e outros itens que compõem as opções de lazer nas praças. É o caso por exemplo
das praças de números 20, 22 e 23, respectivamente, localizadas na região leste do mapa.
Elas são classificadas como praça de lazer e esporte e possuem a forma de quadrilátero.
As praças que possuem a forma triangular são caraterizadas usualmente por servirem
de rotatórias e ordenar o trânsito. No entanto, existem exceções e verificamos a existência
de praças que possuem esta forma e são utilizadas para a prática religiosa, possui parque
de diversão como é o caso da praça número 41, na região sudeste. Esta praça é religiosa de
lazer e esporte e, possui a forma triangular.
As praças que possuem formas circulares também são características do sistema de
trânsito na cidade. Verificamos 2 praças com essa forma, ambas localizadas na zona norte,
as praças de número 15 e 18 do mapa. A Praça Armando S. de Oliveira é utilizada para
passagem de pedestres e de permanência, ela possui bancos para descanso. A Praça
Tabajara (18) possui a forma circular, tem bancos no seu interior e um parque de diversão
e ao lado da praça existe uma quadra de esporte e uma passagem que vai para o quarteirão
ao lado. Por isso ela foi caraterizada de passagem, lazer e esporte.
Ao analisar a forma das praças com as funções exercidas por elas, podemos constatar a
presença dos mais diferentes usos em formas diversificadas. Praças que foram
classificadas sem forma definida são geralmente as maiores praças, localizadas em áreas
periféricas da cidade, como as praças 13 e 14 localizadas na zona norte. Essas praças
fazem limite com o fundo de vale do rio Paraíba do Sul, misturam-se na paisagem. As
maiores praças localizam-se nessa região, são grandes espaços abertos, dotados de
infraestruturas precárias, com grandes campos de futebol, pistas de skates e equipamentos
para exercícios. Geralmente, servem como a única opção de lazer de alguns bairros, não
possuem uma preocupação paisagística, uma arborização adequada e nem jardinagem.
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Figura 30 - Mapa tipo de formas das praças avaliadas.
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4.5.2 Cor

Avaliamos pela imagem orbital e em trabalho de campo 53 praças que possuem a cor
verde, 6 praças que possuem a cor verde/marrom 4 praças que possuem a cor mista (Figura
31).
As praças que possuem a cor mista apresentam várias construções visíveis na imagem
de satélite compondo uma variedade de cores, duas praças apresentam estas características na
imagem orbital, são elas a praça número 3 localizada no centro de São José dos Campos e a
praça número 45 localizada na zona sul da cidade. A Praça Maria Rodrigues da Silva 45 é
uma praça grande, possui ATI, parque de diversão, equipamentos para exercícios físicos uma
escola e a arborização é ruim caracterizando a cor mista na imagem orbital.
A cor marrom e composições de verde e marrom caracterizam as praças da zona sul.
Constatou-se por imagem orbital, e em campo, que as praças que possuem a cor marrom são
as praças que possuem longa extensão, estão localizadas na periferia e são praticamente as
mesmas que possuem o solo exposto pela imagem orbital, são característicos do Centro
Poliesportivo José A. de Oliveira Pinto, localizado na zona norte, que não possui forma
definida, e sua cor é verde/marrom.
Em trabalho de campo, constatamos a relação evidente entre os elementos de
interpretações de imagens orbitais cor, textura e forma. Praças de cor marrom são as mesmas
que apresentam textura lisa, semi-lisa e mista.
A cor se apresenta como um importante indicador de qualidade das praças, pois,
aquelas que apresentam cor marrom e composições de verde/marrom, são as mesmas
classificadas como as piores qualidades ambientais, como conforto térmico, conforto visual
etc.
Isso pode ser verificado nas praças 46, 47 e 50 da zona sul. Elas possuem a cor
marrom e o conforto térmico com o conceito ruim. Ocorre o mesmo caso no Centro
Poliesportivo da zona norte, praça número 13.
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Figura 31 – Mapa com as cores das praças avaliadas, de acordo com a imagem orbital e dados de campo.
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4.5.3 Textura

Avaliamos 4 praças de textura mista, 11 praças que possuem textura semi-rugosa, 14
praças semi-lisa, 16 praças lisas e 20 praças rugosas (Figura 33).
As praças com textura mista possuem, praticamente, o mesmo problema de
identificação da cor. São praças que possuem vários elementos construídos ou vários tipo de
vegetação, dificultando a classificação da textura na imagem.
As praças que possuem textura mista são as praças 45, 46 e 47, localizadas na região
sul, e são as mesmas praças que possuem vegetação ruim e conforto térmico ruim.

A

textura da praça refere-se ao nível de rugosidade da vegetação, quanto mais rugosa a praça
for, melhor conforto térmico, conforto visual, melhor a qualidade de sua vegetação.
A textura semi-rugosa é verificada em todas as praças das regiões geográficas,
caracterizando uma boa qualidade da vegetação. A semi-lisa indica as áreas que estão
precisando ser arborizadas. Esse padrão também foi encontrado em todas as regiões
geográficas.

A textura que mais chamou a atenção são das praças da zona sul, 3 são mistas.

E metade são lisas num total de 6 praças, somando o maior número de praças que se
encontram desprovidas de vegetação. Algumas delas possuem vários equipamentos de
exercícios físicos como as Academias para Terceira Idade (ATI) e estão totalmente
desprovidas de sombreamento como é caso da Praça Maria Rodrigues da Silva (Figura 32).

a)

b)

Possui ATI. Os equipamentos encontram-se no
Cor: mista
sol. A ausência de sombreamento dificulta o uso
Textura: mista
em determinados horários do dia.
Conforto térmico: ruim
Figura 32 - Imagem da Praça Maria Rodrigues da Silva praça número 45.
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Imagens Quickbird, 2008.
Fotografia: Autora, 2011
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Figura 33 - Mapa com o tipo de textura das praças avaliadas.
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4.5.4 Edificação

Verificamos por meio da imagem orbital e trabalho de campo cerca de 30 praças que
possuem edificações dos mais diversos tipos como quadras esportivas, quiosques, a
presença de comércios, como trailers de alimentação, parque infantil, bancos,
monumentos, chafariz, presença de intuições de saúde, escolas, templos religiosos, ponto
de ônibus, de táxi.
Em 35 praças não é possível à identificação de construções devido à cobertura arbórea
ser frondosa e geralmente, cobrir a praça, dificultando a visibilidade de benfeitorias nas
praças por meio de imagem de satélite (Figura 34).

4.5.5 Cobertura arbórea

Verificamos nas imagens orbitais e trabalho de campo a cobertura arbórea das praças e
foi possível identificar, que 35% de praças apresentam cobertura arbórea semi-descoberta,
31% de praças são totalmente cobertas por vegetação e 34% das praças são descobertas
(Figura 35). Em relação à análise, observamos que há desigualdade de distribuição.
Quando analisamos as praças da zona sul, de 12 praças avaliadas 9 são descobertas,
apenas uma praça é totalmente coberta por vegetação. Isso pode prejudicar o uso do
espaço pela população dessa região uma vez que a segunda maior população dessa região
é composta por crianças (24,28%) e conta com um contingente de (7,07%) de idosos. A
cobertura arbórea facilitaria o uso das praças para práticas de exercícios e lazer.
Segundo informação publicada no site da Prefeitura Municipal de São José dos
Campos, “a intenção da secretaria é que as academias sejam espalhadas em locais que já
tenham arborização. Onde não houver a Secretaria de Meio Ambiente irá providenciar o
plantio de árvores para disponibilizar sombra” (PMSJC, 2011).
Analisando esse aspecto ressaltamos que a zona leste, e o centro se destacam em
relação a esse parâmetro avaliado. O centro possui praticamente todas as praças cobertas
por vegetação, proporcionando um bom conforto térmico.
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Fi
gura 34 - Mapa das praças que possuem edificações.
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Figura 35 - Mapa da cobertura arbórea das praças avaliadas.
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4.5.6 Área ocupada pelas praças

As áreas das praças avaliadas possuem tamanhos diversos, variando de 487 m² a
98.330 m² (Figura 37).
As praças maiores estão localizadas na região norte da cidade São José dos Campos,
no entanto, nessa pesquisa tamanho não é sinônimo de qualidade. As praças da zona norte
possuem suas áreas misturadas com o fundo de vale ou margens do rio Paraíba do Sul (Figura
36). Apesar de grandes, essas praças apresentam características de áreas periféricas, não
apresentam paisagismo, as quadras de esporte são os equipamentos mais comuns existentes
nessas praças.

a) Imagem da Praça Silvana Almeida de Jesus (praça 14 b) Na fotografia é possível verificar a extensão da
zona norte). Possui uma área grande em torno de 30.634 praça que termina onde o carro está estacionado.
a 98.330 m². Localiza-se praticamente junto ao Rio
Paraíba do Sul
Figura 36 - Imagem da Praça Silvana Almeida de Jesus. Praça número 45.
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Imagens Quickbird, 2008.
Fotografia: Autora, 2011

A zona oeste também possui as maiores praças avaliadas no trabalho. No entanto
possui um diferencial em relação à zona norte que é a qualidade dos espaços públicos
existentes nesta área da cidade. As praças são grandes, arborizadas, possuem as praças de
melhor qualidade, são limpas, seus equipamentos estão em bom estado de conservação.
A região central possui as menores áreas. Poucas praças contam com equipamentos,
pois muitas praças na região central são caraterizadas como rotatórias triangulares e para
circulação de pessoas.
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Figura 37 – Mapa com a dimensão das praças avaliadas.
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4.6 Avaliações dos dados quali-quantitativos

4.6.1 Bancos

Neste item vamos mostrar a quantidade de praças que possuem bancos e o tipo de
material empregado, como foi descrito na metodologia de acordo com a (Figura 22).
Os bancos das praças não podem ser considerados um equipamento de uso obrigatório
nas praças, no entanto, são essenciais para a permanência e conforto do local, sendo úteis,
principalmente, para as crianças, idosos e gestantes. Consideramos para avaliação desse item
a adequação estática que, segundo Ching (1999, p. 77), “é a correspondência entre o tamanho
e a postura de um corpo humano a um elemento arquitetônico ou peça de mobiliário”. De
acordo com esta definição avaliamos o conforto que sentimos ao sentar nos diversos bancos
existentes nas praças de São José dos Campos.
A maioria dos bancos das praças é de cimento. Aqueles mais simples, sem encostos
disponíveis, correspondendo aos itens C e C.1 da Figura 22, são os bancos menos
confortáveis, pois não é possível manter a coluna encostada, gerando um desconforto. Em
torno de 23 praças, 35% do total, apresentam esse tipo de banco. Os

bancos

do

tipo

madeira/cimento que correspondem ao item A e A.1 (Figura 22) apresentam a segunda maior
categoria de bancos, esse tipo de banco pode ser considerado de melhor qualidade e conforto,
ele possibilita que o usuário encoste sua coluna, proporcionando conforto. Cerca de 21 praças
possuem esse tipo de banco, 32% do total de praças. Encontra-se uma predominância destes
bancos nas praças da zona oeste e norte.

Treze praças, ou seja, 20%, não possuem este

mobiliário, sendo que constatamos essa ausência em 4 praças da zona sul, 3 praças da zona
leste, 2 no centro e uma na zona oeste, todas as praças da zona norte possuem bancos (Figura
38).
Os bancos do tipo madeira, que correspondem ao item D da Figura 22, aparecem em 5
praças, representando 8% do total. Esse tipo de banco também pode ser considerado
confortável, pois, apresentaram boa adequação estática em nosso teste. A maior quantidade
desse tipo bancos é encontrada nas praças do centro e uma na zona norte. Os bancos do tipo
cimento/madeira itens B e B.1 da Figura 22 foram os menos comuns constam em 3 praças e
representam 5% do total. Eles foram considerados de baixo conforto porque não possuem
encosto, dificultando a adequação estática.
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Figura 38 – Mapa com o tipo de bancos das praças avaliadas.
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4.6.2 Lixeiras

A existência de lixeiras em logradouros públicos é obrigatória e essencial para uma
boa qualidade do ambiente na cidade. Em São José dos Campos esse tipo de mobiliário
urbano apresenta um padrão, seguindo o modelo demostrado na Figura 23.

Constatamos

em trabalhos de campos a ausência deste equipamento em 3 regiões da cidade, zona leste,
sudeste e sul (Figura 40).
Na zona leste há ausência de lixeiras na praça número 27, Praça Aline B. Aikawa, e
praça número 35 Oito de Março. O que é uma lástima, pois, a Praça Oito de Março é uma
praça de lazer, possui parque de diversão e vários bancos para descanso, mas verificamos a
ausência de lixeiras na área, inclusive ao redor e interior da praça. Essa situação é considerada
inaceitável, pois não favorece o desenvolvimento de consciência ambiental.
Na zona sudeste avaliamos um total de 7 praças, 3 praças não possuem lixeiras, são
elas as praças Áquila (39), Hélio Dias(40), Marianita de O. Pereira Santos (42) e a Praça
Eduardo Gomes (43).
Na zona sul, a situação é ainda pior, 4 praças não possuem lixeiras, e se encontravam
em situações deploráveis de sujeira. Na praça número (47) Padre Wagner R. da Silva,
número

(48) Jeni Alves Biffi, praça Jair Quadros (51)

e a Praça Boqueirão (53) se

encontravam fora dos padrões.
Em frente à Praça Jeni Alves Biffi (48) Figura 39, há bar sem demarcação de limites
entre o bar e a praça, o único equipamento existente é um quiosque, estava sujo, com
marmitex vazios em cima das mesas, e o banco do quiosque está quebrado. No dia do trabalho
de campo a sujeira era evidente.

Figura 39 – Praça Jeni Alves Biffi, número 48 zona sul.
Fotografia: Autora, 2011
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Figura 40 – Mapa das praça que possuem lixeiras.
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4.6.3 Sanitários

A ausência de sanitário público nas praças nos surpreendeu, devido a sua quase
inexistência nas praças. Apenas uma praça da zona norte, o Centro Poliesportivo José A. de
O. V. Pinto praça (13), foi o único espaço avaliado que possui sanitários, separados por sexo,
e ainda possui um fraldário no banheiro feminino. A existência desses vestiários consta
porque é um centro recreativo de esporte, possuem vários equipamentos, inclusive uma
quadra coberta, pista de skate, equipamentos para exercícios físicos, internet gratuita, um
palco para atividades culturais, ATI, sendo necessária a presença do vestiário. Esse centro
possui horário de funcionamento, possui grades e um vigia ou porteiro (Figura 41).

Figura 41- Centro Poliesportivo José A. de O. V. Pinto (praça 13).
Fonte: Autora, 2011.

Em Janeiro de 2011, verificamos na Praça Sinésio Martins (1) no Jardim Esplanada a
existência de sanitários na praça. Quando retornei para avaliação de campo, agora no meio do
ano, constatamos a demolição dos sanitários (Figura 41), fato esse que não conseguimos
descobrir o motivo para essa ocorrência.
Lugar onde se localizavam os sanitários públicos
até início de 2011. Praça Sinésio Martins número
(1) no Jardim Esplanada região centro – oeste com
sanitários demolidos. Fotografada em 30/07/11
Fonte: Autora, 2011.

Figura 42 - Praça Sinésio Martins (1).
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Figura 43 – Mapa das praças que possuem sanitários.

75

4.6.4 Telefones Públicos

Verificamos uma carência desse equipamento público nas praças que foram avaliadas
(Figura 45). Levando - se em consideração o uso cada vez mais crescente das pessoas que
utilizam o telefone celular, observamos falhas em relação à distribuição dos telefones públicos
nesses espaços públicos.
O número de praças visitadas que possuem telefones públicos é de 44 praças
representando 68% das praças avaliadas. A quantidade de praças que mão possuem telefone
público em seu entorno e interior soma-se um índice de 21 praças, 32% do total.
As praças que mais possuem esse equipamento são as praças do centro de 12 praças
avaliadas apenas 3 não possuem telefone público. A zona oeste apresenta uma distribuição
razoável praticamente metade não possui e outra metade possui telefone público disponíveis
em suas praças.
A situação da zona sul também é crítica apenas 3 praças possuem telefone público
disponíveis. Os telefones públicos que avaliamos segue o modelo padrão dos telefones
existentes em todo o Estado de São Paulo (Figura 45).

Figura 44 - Tipo de telefone público disponíveis nas praças de São José dos Campos.
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Figura 45 – Mapa com as praças que possuem telefones públicos.
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4.6.5 Bebedouros

Os bebedouros também estão ausentes das praças de São José dos Campos. Duas
praças (3%) possuem bebedouros, o Centro Poliesportivo José A. de O. V. Pinto praça (13),
possui bebedouro e a Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade (44) localizada na zona sul
(Figura 47).
Os bebedouros são importantes, principalmente em áreas que possuem equipamentos
de exercícios físicos, ATI e parque de diversão. A disponibilidade de água potável é essencial
para a qualidade do local. O Centro Poliesportivo como já mencionamos, é privilegiado por
alguns equipamentos porque possui diversos itens de esporte e lazer. A Praça Drº Roberto
Monteiro de Andrade (44) passou por um processo de reurbanização que teve início em
16/06/2010 e término em 14/10/2010 a reforma aconteceu em 4 meses e foi gasto um valor de
657 mil nesta obra. Isto explica a presença de bebedouro nessa praça.
Os bebedouros das duas praças estavam em condições normais de uso. Á água estava
em temperaturas agradáveis, não estavam sujos, funcionaram normalmente. Em trabalho de
campo presenciamos a importância desse equipamento para as pessoas que utilizam esses
espaços (Figura 46).

Figura 46 – Bebedouro do Centro Poliesportivo José A.
de O. V. Pinto praça (13).
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Figura 47 – Mapa com as praças que possuem bebedouros
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4.6.6 Torneiras

Verificamos a existência de torneiras em 8 praças, as quais representam 12% do total
das praças avaliadas, (Figura 49). A presença de torneiras é importante nas praças para
auxiliar na manutenção dos canteiros e plantas.

Elas também servem de bebedouros, mas

não possuem filtro, então a utilização da água dessas torneiras não é própria para o consumo.
Entretanto, observamos que, na ausência de bebedouros essas torneiras são utilizadas pelas
pessoas para consumir água.
As praças que possuem o maior número de torneiras estão localizadas na região
central, 4 praças possuem este item disponível. A região norte possui 2 praças com torneira. A
região sul possui 1 praça com torneira a Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade (44). A zona
leste também possui uma praça com torneira.
Na praça da zona leste Dos Professores (23), e na Praça Kennedy (7), localizada na
região central, estavam com a pia entupida, sujas, necessitando urgente de manutenção e
limpeza (Figura 48).

a) Imagem da pia da Praça dos Professores (23)
Figura 48 - Estado das pias avaliadas.
Fonte: Autora, 2011.

b) Imagem da pia da Praça Kennedy (7)
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Figura 49 – Mapa com as praças que possuem torneiras.
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4.6.7 Calçamento/Material

A avaliação dos tipos de calçadas existentes nas praças de São José dos Campos
baseou-se nos princípios do Programa Calçada Segura, que propõe transformar as calçadas da
cidade em locais seguros para a circulação de pedestres. Verificamos a existência de sete
composições de calçamento nas praças (Figura 52).
Os exemplos dos materiais encontrados estão ilustrados na Figura 24, que apresenta
como foi identificado e avaliado o tipo de material empregado nas calçadas das praças.
O material predominante encontrado nas praças foi o piso do tipo cimento, tendo sido
encontrado em 40 praças, que representa 61,52% do total de praças avaliadas com esse tipo de
calçada. Um exemplo dessa calçada pode ser observado na Figura 24 B.
O calçamento do tipo intertravado, proposto pelo Programa Calçada Segura, item A da
Figura 24 é o segundo maior número de calçamento existente nas praças avaliadas.
Verificamos um número menor de praças que tem esse tipo de piso, em relação às praças que
possuem calçadas de cimento: 9 praças possuem esse material empregado na calçada, o que
representa 13,85% do total. A maior quantidade está localizada no centro da cidade, 3 praças
possuem piso do tipo intertravado.
A zona sudeste possui 2 praças com esse tipo de piso, as zonas norte, sul e oeste
possuem uma praça cada região geográfica que apresentam o tipo de calçada proposta pelo
programa Calçada Segura de acordo com a Lei Municipal Nº 7341/07.
Com dois tipos de materiais, cimento e intertravado, aparecem a terceira maior
quantidade de praças, 10,77%, com um total de 7 praças. Elas estão localizadas na zona sul,
que possui 3 praças que apresentam essa composição, 2 estão na zona oeste e uma na região
leste a Praça Primeiro de Maio (36).
O piso pedra portuguesa, típica de calçadões e praças da Matriz, temos 2 praças na
região central, a Praça Afonso Pena (9) e a praça Padre João da Matriz (11) .
A Praça Nave Niss, localizada na região leste (32), não possui calçada. Esta praça
apesar de ser denominada de praça, possui um templo religioso e um estacionamento, além do
material empregado na calçada ser cascalho e terra. Não verificamos a presença de calçada
com material sólido, e nem caraterísticas de uma praça. Esse é um exemplo típico de um lugar
que recebe a denominação de praça, devido à existência do templo religioso (Figura 50).

82

Figura 50 - Praça Nave Niss (32), zona leste
Fonte: Autora, 2011

O caso da Praça Jair Quadros (51), localizada na região sul é parecido com o
verificado na da Praça Nave Niss. Esta é uma praça de passagem, possui calçada de cimento
apenas ao redor da praça, os caminhos em seu interior são de terra. O mato é evidente no local
(Figura 51).

Figura 51 - Praça Jair Quadros (51) possui calçada ao redor de cimento, e os caminhos de
terra.
Fonte: Autora, 2011.
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Figura 52 – Mapa com o tipo de calçamento/material das praças avaliadas.
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4.6.8 Palco/Coreto

Os palcos e coretos não estão presentes em muitas praças. Encontramos sete praças
entre as 65 avaliadas que possuem essa estrutura, correspondendo a 11% do total da amostra
(Figura 54).
A região com maior índice de ocorrência de palcos é a região oeste, possuindo três
praças com palco do tipo concha. Apenas uma praça da região norte, o Centro Poliesportivo
José A. de O. V. Pinto (13), possui palco. Na zona sudeste, a Praça Marte também possui um
palco, uma elevação do terreno com alguns degraus que pode ser utilizado como palco.
A Praça Cândido Dias Castejon (6), localizada na região central da cidade, possui um
tipo de monumento que também pode ser utilizado como palco, pois possui uma escada e tem
um lugar mais elevado em seu interior, característicos de um palco púlpito, em alusão a
Faculdade de Direito que existe no local.
Todas essas estruturas encontravam-se em bom estado de uso e conservação.
O palco da Praça Cassiano Ricardo (63) encontra-se pintado, estava limpo, em
perfeitas condições de uso, mas no momento de nossa avaliação não havia ninguém no local,
e não havia nenhuma atividade ocorrendo nesses espaços (Figura 53).

a) Praça Cândido Dias Castejon (6). Ela possui um
palco que, também é monumento. Localiza-se na
região central de São José dos Campos em frente à
Faculdade de Direito da Universidade do Vale do
Paraíba.

b) Praça Cassiano Ricardo (63), localizada na zona
oeste, possui um palco como o formato de concha.
Ele foi pintado recentemente. Estava limpo e em
bom estado de conservação.

Figura 53- Praça Cândido Dias Castejon (a) região central. Praça Cassiano Ricardo (b) Região oeste.
Fonte: Autora, 2011
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Figura 54– Mapa de praças que possuem palco/coreto.
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4.6.9 Obra de Arte

As obras de arte encontradas nas praças de São José dos Campos se apresentam bem
diversificadas, em maior número, verificamos a existência de três bustos, dois monumentos,
símbolo japonês e um monumento à bíblia (Figura 56).
Sete praças possuem obra de arte. Destes, encontramos dois bustos localizados nas
praças da região central, Praça Nossa Senhora de Fátima (2) e na Praça Afonso Pena (9). Um
outro busto localiza-se na Praça Santana Monsenhor Luiz Gonzaga (17). Os

monumentos

que localizam-se no centro da cidade são palco da Praça Cândido Dias Castejon (6) e o
monumento a bíblia, localizado na Praça João Mendes (10).
Os símbolos japoneses estão presentes no Jardim Japonês Riuji Kojima (65) localizado
na zona oeste de São José dos Campos.
A Praça Rotary (4), localizada na região central, possui um símbolo do Rotary Clube,
organização internacional de empresários, profissionais e líderes comunitários. Este símbolo é
praticamente o único elemento que compõe a praça. Esta é uma praça de passagem para
pedestres e ordena o transito no local, possui o símbolo no meio dos canteiros, entre as
árvores.
O monumento à bíblia encontrado na Praça João Mendes está danificado, com a
pintura ruim, em estado precário de manutenção (Figura 55).

a)Praça Rotary (praça 4). Símbolo do Rotary b)Praça João Mendes (praça 10). Localiza-se na
Clube. Praça localizada na região central de São região central de São José dos Campos.
Monumento depredado, em mau estado de
José dos Campos
conservação.
Figura 55 - Tipos de símbolos existentes nas praças de São José dos Campos.
Fonte: Autora, 2011.
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Figura 56 – Mapa de praças que possuem obra de arte.
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4.6.10 Espelho d'água/Chafariz

As praças que possuem chafariz e espelho d água estão em maior número na região
central (Figura 58). Três praças possuem chafariz, a Praça João Mendes (10), que se encontra
com o chafariz onde está localizado o monumento a bíblia, a Praça da Matriz (11), e a Praça
Manoel de Abreu (5), localizada em um rotatória próxima à Praça Cândido Castejon. Essa
praça também é conhecida como Praça da Sabesp por localizar-se aos fundos da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
A Praça Santana Monsenhor Luiz Gonzaga (17), localizada na zona norte, possui um
chafariz e a Praça Primeiro de Maio (36) na zona leste também possui um chafariz, sendo que
também se encontra desativado, quebrado, em péssimo estado de conservação. Das seis praças
avaliadas com chafariz duas estão em estado de alerta em relação à manutenção, a Praça João
Mendes (10) e a Praça Primeiro de Maio (36).
A Praça Riugi Kojima, localizada na região oeste (65), possui um espelho d`água,
composto por símbolos orientais, que proporciona um agradável conforto térmico em seu
interior. Sua água é transparente, é possível ver o fundo e os peixes em seu interior (Figura
57).

a)Interior do chafariz da Praça Primeiro de Maio, b)Espelho d água na Praça Riuji Kojima, região
região leste. Falta manutenção, ele está quebrado e leste. A água é limpa, e proporciona conforto
térmico.
desativado.
Figura 57 - Chafariz da Praça Primeiro de Maio (a). Espelho d `água da Praça Riuji Kojima (b).
Fonte: Autora, 2011.
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Figura 58 – Mapa de praças que possuem chafariz e espelho d água.
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4.6.11 Estacionamento

O número de praças que possuem estacionamento é pequeno, cerca de 11% das praças
avaliadas possuem essa estrutura (Figura 60). Muitas praças do centro da cidade não são
utilizadas para passeio e lazer, mas sim como estacionamento para as pessoas que possuem
veículos utilizar os serviços da região central da cidade.
Muitas praças interessam aos comerciantes, pois servem de estacionamento gratuito
para seus clientes. Nas praças localizadas mais afastadas do centro, observamos a diferença do
número de veículos estacionados, havia apenas alguns veículos. Em algumas praças esses
estacionamentos são utilizados para realização de feiras, como é o caso da Praça Bertolino
Claudio (46), na região sul.
Os estacionamentos da região central são os que mais proporcionam sombra para os
veículos. Em relação à segurança e utilidade percebemos a presença de guardadores e vigias
nos estacionamentos das praças do centro, que cobram pelo serviço de vigiar os carros,
representando uma irregularidade, uma vez que os carros se encontram estacionados em locais
públicos da cidade (Figura 59).

a)Estacionamento da Praça Bertolino Claudio (46). b)Estacionamento da Praça Manoel de Abreu (5).
Acontecia uma feira em seu estacionamento.
Verificamos a presença de cobradores no
estacionamento, a praça estava vazia, confirmando a
utilização por pessoas nos comércios locais, próximos à
praça.

Figuras 59- Imagens dos estacionamentos das praças avaliadas: (a) Praça Bertolino Claudio e (b) Praça Manoel de
Abreu.
Fonte: Autora, 2011.
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Figura 60 – Mapa de praças que possuem estacionamento.
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4.6.12 Ponto de ônibus

Verificamos a presença de 28% de praças que possuem ponto de ônibus (Figura 62).
Os pontos de ônibus não fazem parte do conjunto arquitetônico das praças, mas sua presença
é comum, principalmente nas praças da região central.
A Praça Kennedy (7) se destaca como o principal ponto de conexão da cidade. Ela foi
reformada recentemente, recebeu novo abrigo, o ponto é coberto, em seu interior encontramse vendedores, ambulantes, uma banca de revista e um ponto de táxi. Tudo isso em uma área
de 418,63 m².
Segundo a PMSJC (2011), o ponto de ônibus da Praça Presidente Kennedy (7) é um
dos mais importantes da cidade, uma vez que por ele passam todas as linhas que atendem a
região leste e grande parte das que atendem as regiões norte e sul. No total, 62 linhas de
ônibus e 14 de alternativos, em mais de 2 mil viagens por dia. A praça também é um
importante ponto de referência para os usuários que desejam fazer a integração com outras
linhas.
A região que possui o menor número de praça com essa estrutura é a região norte,
apenas uma praça apresenta ponto de ônibus. A integração dos serviços públicos proporciona
um maior conforto à população e o mais importante, o logradouro público é um ponto de
referência marcante na cidade, facilitando a locomoção de passageiros e pedestres (Figura
61). Assim, a ausência desse serviço pode ser prejudicial para o deslocamento da população.

Figura 61 - Imagem da Praça Kennedy com a nova estrutura de abrigo para os passageiros. Principal ponto de
interconexão da cidade.
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Figura 62 – Mapa de praças que possuem ponto de ônibus.
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4.6.13 Ponto de táxi
Os pontos de táxi também não fazem parte do conjunto arquitetônico que compõe as
praças, estão presentes, com menos frequência que os pontos de ônibus, somando um total de
12% das praças com essa estrutura (Figura 64).
Esses pontos se apresentam, sem muitas variações na maioria das praças. A cor do
abrigo é vermelha e branca, para diferenciar dos pontos de ônibus, que são da cor verde.
O maior número de ponto de táxi está localizado nas praças do centro, cerca de quatro
praças apresentam ponto de táxi. Nas outras regiões verificamos cerca de uma praça em cada
que possui ponto de táxi. A zona leste não possui nenhuma praça com ponto de táxi. Uma
explicação para essa concentração na região central é o fluxo de pessoas que circulam pelo
centro.
A praça da zona norte que possui ponto de táxi é a Praça Santana Monsenhor Luiz
Gonzaga (17). Esta praça possui um templo religioso, banca de revista, um parque de diversão
e está localizada na região mais antiga do bairro.
A praça da zona oeste com ponto de táxi é a Praça Deputado Ulisses Guimarães, mais
conhecido como Praça do Aquárius, nome do bairro em que se localiza a praça. Nessa praça o
ponto de táxi é essencial, pois atende a demanda da população de alta renda da cidade.
As regiões sudeste e sul possuem uma praça com ponto de táxi. O ponto de táxi da
região sudeste fica na Praça Marte (41) e na região sul é na Praça Cariri (52), caracterizada
por um grande triângulo, possui poucos bancos e uma das únicas estruturas da praça é o ponto
de táxi (Figura 63).

Figura 63 - Praça Cariri, região sul. Única praça dessa
região que avaliamos com ponto de táxi.
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Figura 64 – Mapa de praças que possuem ponto de táxi.
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4.6.14 Quadra esportiva

Verificamos a existência de quinze praças que possuem quadras esportivas,
representando um total de 23% do total (Figura 66). Elas se apresentam de maneira
diversificada, de cimento, de areia, algumas de terra, verificamos a existência de quadras de
vôlei, de futebol de salão, e de basquete, não possuem um modelo padrão, às vezes são
cercadas por telas, às vezes são abertas, algumas possuem um tipo de muro e um alambrado
como cerca (Figura 65).
Sobre as quadras esportivas nas praças Remolli (2010, p.86) ressalta que, “esse tipo de
estrutura é útil nas praças, pois proporciona a interação de pessoas sem que elas corram risco
de ficarem expostas nas ruas sem nenhuma segurança, além de proporcionar o convívio social
de quem faz uso desse espaço”.
O maior número de quadras está nas praças da zona norte, nas grandes praças dessa
região. Muitas dessas quadras são de areia ou chão batido, não são cobertas, algumas possuem
campo de futebol, quadra de areia para futebol e voleibol e quadra de cimento para praticar
futebol de salão.
A zona sul possui o segundo maior número de quadras, quatro. São diversificadas,
sendo que algumas são de chão batido, algumas delas possuem cercas e alambrados fechando
a quadra.
A região sudeste possui duas praças com quadra esportiva, sendo que uma delas é
caracterizada apenas pela presença de um campo de futebol, aberto, sem estrutura.
A região central não possui praças com esse tipo de estrutura, pois as praças do centro
são as que possuem menores áreas, não sendo possível a existência desse tipo de equipamento
de lazer nas praças.

a)Praça da UBS Santana (12) região norte. b)Praça Hélio Dias (40) região sudeste. O que
Quadra de areia.
representa a praça é o campo de futebol.
Figuras 65 - Praça da UBS Santana (a) e Praça Hélio Dias (b). Exemplo de quadras esportivas
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Figura 66 – Mapa de praças que possuem quadra de esporte.
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4.6.15 Equipamentos para exercícios físicos

As praças que possuem equipamentos para exercícios físicos somam um total de sete
praças, que correspondem a 11% do total (Figura 68). Elas estão concentradas na região oeste
sendo elas as praças, Praça Manoel Pereira da Costa (60), Praça Alvorada (63) e a Praça
Deputado Ulisses Guimarães (64).
Essas praças são as maiores da zona oeste, os equipamentos de exercícios físicos são
compostos por troncos de madeiras envernizados e barras de ferro de vários tamanhos. Os
equipamentos para práticas de exercícios físicos na Praça Deputado Ulisses Guimarães,
(Figura 67), se encontram em ótima qualidade. Estavam novos e pintados e são utilizados com
frequência pela população do bairro e região.
A única praça da região norte que possui equipamento para prática de exercícios
físicos é o Centro Poliesportivo José A. de Oliveira Pinto. É composto por barras de ferro,
pranchas para prática de abdominais, ao lado dos equipamentos encontram-se alguns pneus,
não conseguimos entender qual a utilidade deles, a qualidade dos equipamentos são bem
inferiores em relação aos equipamentos da Praça Deputado Ulisses Guimarães, localizada na
zona oeste. A praça da região sul que possui equipamento para prática de exercícios físicos é a
Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade, a qual, foi reurbanizada em 2010. Os equipamentos
estão novos, e a praça possui várias barras de ferro e pranchas de abdominal. A região sudeste
possui uma praça que apresenta esse tipo de equipamento. As praças do centro não possuem
equipamentos para prática de exercícios, mas estes estão disponíveis nos parques da região
central.

a)Praça Deputado Ulisses Guimarães (64), barras de b)Praça Centro Poliesportivo José A. de Oliveira Pinto,
ferro de vários tamanhos, conservadas, pintadas, e, equipamentos sem pinturas, não possui barras altas, e
tem esses pneus do lado, sem utilidade.
ótimo estado de conservação.
Figura 67 - Exemplos de praças que possuem equipamentos de exercícios para prática de exercícios físicos
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Figura 68 – Mapa de praças que possuem equipamentos para prática de exercícios físicos.
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4.6.16 Academia para terceira idade - ATI
Das 65 praças avaliadas verificamos a existência de seis que possuem ATI (Figura 70),
que corresponde a 9% do total de praças avaliadas. Segundo Ferreira (2008, p. 14), as
Academias para Terceira são originárias da China, da cidade de Pequim, “há dez anos instalou
várias unidades, próximas aos locais de grande concentração de pessoas. Hoje são mais de 2,5
milhões de praticantes”.
Em São José dos Campos o projeto encontra-se em fase de implantação. De acordo
com a PMSJC (2011), o programa foi “criado especialmente para incentivar e orientar de
forma correta a prática esportiva de atividades nas academias ao ar livre instaladas na cidade,
o Projeto Cidade em Movimento é realizado por monitores formados em educação física”.
As academias são compostas por dez equipamentos de ginástica: surf, remo,
alongador, rotação vertical e dupla diagonal, pressão de pernas, multem exercitador, esqui e
simulador de caminhada e cavalgada (PMSJC, 2011).
Avaliamos seis praças que possuem ATI, (Figura 69). As ATi`s avaliadas obedecem a
um modelo padrão, possuem uma base de cimento onde são fixadas os equipamentos. Duas
praças que possuem os equipamentos estão localizadas na zona sul, e as demais regiões
apresentam uma praça cada, com ATI. A estrutura que mais chamou a atenção foi da Praça
Professor Hélio Augusto de Sousa (56) localizada na zona oeste. Ela possui uma estrutura
coberta, o chão da ATI é emborrachado, possui bancos para descanso próximo aos
equipamentos. Diferente de todas as outras que, não possuem cobertura, inclusive sem
cobertura arbórea, como foi citado anteriormente.

a)ATI da Praça Professor Hélio Augusto de Souza b)ATI da Praça Primeiro de Maio (36), localizada
(58), localizada na região oeste.
na região leste. Os equipamentos são descobertos,
dificultando a utilização nos períodos chuvosos e
muito sol.
Figura 69 - Exemplos de praças que possuem equipamentos de exercícios para terceira idade.
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Figura 70 – Mapa de praças que possuem equipamentos para prática de exercícios físicos da terceira idade.
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4.6.17 Parque Infantil
A presença de parque infantil é comum nas praças de São José dos Campos.
Verificamos trinta e uma praças que possuem parque infantil representando 48% do total.
Predomina, principalmente, nas praças da zona leste, norte e oeste. Todas as regiões possuem
praças com parque infantil, inclusive as praças do centro (Figura 72).
Os parques infantis não apresentam grandes diferenças em relação ao padrão da
estrutura, onde são montados. Praticamente todos possuem uma mureta em volta delimitando
a área do parque. A maioria possui o chão coberto por areia, o que pode ser prejudicial aos
usuários, pois, animais de rua utilizam a areia para defecar. Uma praça na zona leste, a Praça
Caratinga (21), (Figura 71), possui um assoalho emborrachado, facilitando a limpeza e livre
de fezes de animais.
As praças da zona norte são compostas por uma areia escura, pois é uma mistura de
terra e areia, com a presença de mato, estão necessitando de cuidados, como solução do
problema, os tapetes e assoalhos sintéticos podem contribuir com a estética e são mais
higiênicos.
Alguns parques infantis da zona leste também estavam sujos, com copos descartáveis,
garrafas e outros lixos espalhados em seu interior.

a)Parque de diversão da Praça Caratinga (21). Possui o b)Parque de diversão da zona norte da Praça da UBS
assoalho de borracha sintética.
Santana (12). O assoalho é de chão batido, possui mato.
Prejudicando o conforto visual e estético do local.
Figuras 71 - Exemplos de praças que possuem parque infantil.
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Figura 72 – Mapa de praças que possuem parque de diversão.
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4.6.18 Comércio
Avaliamos dez praças que possuem comércio (Figura 74), eles foram divididos em três
grandes classes: 1- Banca de revista, 2- Trailers de alimentação, 3- Vendedores/Ambulantes.
Uma mesma praça poderia ter vários tipos de comércio, desdobrando - se em sete classes
verificadas nas praças avaliadas.
Durante o trabalho de campo encontramos muitas praças com vendedores e
ambulantes. Duas dessas praças estão na zona sul, a Praça Bertolino Claudio (46) havia uma
feira acontecendo no estacionamento, caracterizando o comércio e as feiras livres nas praças.
Na Praça Drº Roberto Monteiro (44) havia barracas de lanche, vendedor de algodão doce,
pipoca e carrinho de picolé.
As praças que possuem trailers de alimentação foram as que apresentavam muita
sujeira em seu interior, como guardanapos no chão, copos descartáveis, resto de comida,
garrafas vazias. Essa situação foi verificada na Praça dos Professores (23), (Figura 73), ao
redor da praça localizam-se dois trailers de alimentação que vendem cachorro quente. A
situação da praça era deplorável de sujeira. Diferente das praças que possuem apenas bancas
de revista como a Praça Santana Monsenhor. Luiz. G. A. Carvalho, seu interior é limpo, seu
único comércio é a banca.
Os comerciantes donos dos trailers pagam tributos e taxas a Prefeitura para
autorização de funcionamento. Essa pesquisa considerou prejudicial à presença dos trailers de
alimentação nas praças, devido à falta de higiene dos comerciantes com o local.

Figura 73 - Exemplo de praça que possui trailer de alimentação, Praça dos Professores (23). O lixo é
proveniente dos lanches que existem ao redor da praça.
Fonte: Autora, 2011.
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Figura 74 – Mapa de praças que possuem comércio.
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4.6.19 Quiosques
Denomina-se quiosque as estruturas que compõem o conjunto arquitetônico da praça,
são aquelas estruturas compostas por mesas e bancos, em alvenaria, que servem para as
pessoas se alimentarem na praça, fazer piqueniques, ou mesmo para comtemplarem o local
(Figura 76).
Foram encontradas 16 praças com quiosque que, correspondem a 25% do total de
praças. Os modelos são diversificados. Algumas praças apresentam apenas as mesas e bancos,
outros são cobertos, proporcionando um maior conforto ao usuário.
A maior quantidade de praças que apresentam quiosque são as praças da zona norte,
quatro praças possuem esse equipamento, útil para propiciar local adequado para refeições e
também para práticas de jogos que precisam da mesa como apoio, para cartas e tabuleiros.
A Praça Primeiro de Maio (36), (Figura 75), possui quiosques cobertos, e mais de uma
unidade em seu interior, caracterizando a praça como local de lazer e recreação da população
residente.
A Praça 14 Bis na zona sudeste (37), é um exemplo de quiosque descoberto, mas que
também pode ser utilizada para fazer refeições e jogar cartas nos dias de tempo firme, a
indecência de sol, pode prejudicar a utilização dessa estrutura na praça.

a)Praça Primeiro de Maio (36). Possui quiosque de b)Praça 14 Bis (37), possui vários conjuntos de
quiosques em alvenaria.
alimentação coberto.
Figura 75 - Exemplo de praças que possuem quiosques.
Fonte: Autora, 2011.
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Figura 76 – Mapa de praças que possuem quiosques.
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4.6.20 Pista de skate
O skate teve inicio no Brasil na década de 1960, com pessoas que estavam começando
a surfar por aqui, influenciadas pelos anúncios na revista surfer. Na época, seu nome era
‘surfinho’, e era feito de patins, pregado numa madeira qualquer e com as rodas de borracha
ou de ferro13. Transformou-se ao longo do tempo em uma modalidade importante de esporte
para jovens.
Nesse sentido, verificamos a existência de uma praça (Figura 78), com pista de skate
como equipamento de lazer, a Praça do Centro Poliesportivo José A. de Oliveira Pinto (13),
localizado na zona norte de São José dos Campos, como foi citado anteriormente, esse centro
é constituído por uma variedade maior de equipamentos, pois, trata-se de algo mais amplo que
uma praça de lazer e esporte. Este centro pode ser considerado um tipo de parque de
vizinhança.
A pista de skate existente nessa praça (Figura 77) encontra-se em bom estado de
conservação. É uma pista de porte médio. O skate que se pratica no tipo de pista existente é o
skate vertical mini ramp, que se utiliza de pistas de até 2 metros de altura, caracteriza por
manobras aéreas que são realizadas nas bordas.
No dia da avaliação de campo a pista de skate estava vazia.

Figura 77 - Exemplo de praças que possuem pista de skate. Centro Poliesportivo José A. de
Oliveira Pinto
Fonte: Autora, 2011

13

REVISTA TRIBO SKATE. 1999. Ano 09 n º 50. p. 37.

109

Figura 78 – Mapa de praças que possuem pista de skate.
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4.6.21 Internet grátis

Como citamos anteriormente, o sinal de rádio, disponibilizado pela Prefeitura de São
José dos Campos, entrou em funcionamento 20/05/2011.
Verificamos duas praças que possuem internet gratuita, o Centro Poliesportivo José A.
de Oliveira Pinto, do bairro Altos do Santana, e a Praça 14 Bis na zona sudeste (Figura 80).
A disponibilidade do sinal pode ser uma alternativa para as pessoas voltarem para as
praças mesmo que seja para acessar as pessoas virtualmente, isso pode trazer de volta o hábito
de antigamente das pessoas que iam assistir televisão nas praças, hoje elas podem ir para
participar de redes sociais, conectando a internet em dispositivos móveis que possuem sinal
Wireless.
As praças que avaliamos possuem estruturas para atender a população para esse fim,
elas possuem banco para acomodar os usuários sentados com seus notebook, netbook, tablet,
celular. A Praça 14 Bis possui os quiosques com mesa, que também podem ser utilizados para
apoiar o equipamento (Figura 79).
Cabe ressaltar que a segurança dessas praças devem ser reforçadas, para possibilitar o
conforto e a tranquilidade das pessoas em relação a segurança de seu equipamento que
permanece exposto quando utilizado.

a)Praça Centro Poliesportivo José A. de Oliveira Pinto. b)Praça 14 Bis, zona sudeste. Possui internet gratuita.
Possui internet gratuita.
Figura 79 - Exemplos de praças que possuem internet gratuita.
Fonte: Autora, 2011
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Figura 80 – Mapa de praças que possuem internet gratuita.
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4.6.22 Identificação

Consideramos como praças identificadas as praças que possuem placas com seu nome,
ou nas esquinas, ao seu redor, ou interior.
A maioria das praças avaliadas possuem identificação (Figura 82), cerca de 85%
constam placas com o nome das praças. Dez praças não apresentam estas placas,
correspondendo a 15% do total de praças avaliadas. Estas praças sem placas estão localizadas
em sua maioria na região sul. Conseguimos identifica-las por meio das informações do Mapa
Oficial de 2008, que possui o nome de todas as praças da cidade, de acordo com seu
levantamento.
Duas praças na região oeste não possuem placas de identificação, uma praça da zona
leste também não possui, a praça da zona norte localizada ao lado da UBS do Altos de
Santana também não possui placa de identificação por isso colocamos o nome da praça de
UBS porque ela é do lado da UBS, e não tem identificação.
Todas as praças da região central são identificadas.
As placas encontradas obedecem a dois padrões. Um é a placa azul, padrão, com o
nome de ruas e praças, que contem o CEP do local e o nome completo do logradouro.
O outro modelo é uma placa fixada em uma estrutura de cimento, com o nome da
praça e alguma informação adicional como o ano de inauguração da praça. Esses modelos
podem ser observados na Figura 81.

a)Praça Mercedes Tiseu Moretti (59). Possui o tipo b)Praça Eufrásia Paolichi Marcondes (57). Possui
tradicional de identificação, está localizada na um tipo diferenciado de identificação. Localiza-se
região oeste.
também na região oeste.

Figura 81 - Exemplo de praças que possuem placas de identificação.
Fonte: Autora, 2011
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Figura 82 – Mapa de praças que possuem placas de identificação.
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4.6.23 Placas informativas

Algumas praças possuem, além das placas de identificação, outras informações, como
alertas de proibido o trânsito de bicicletas, proibido fezes de animais, placas para identificar
aparelhos de exercícios físicos, placas para orientar a utilização de equipamentos, e placas
para homenagear pessoas e contar a história do local.
Verificamos sete praças que possuem esse tipo de placa, que correspondem a 11% do
total de praças (Figura 84). Três destas estão localizadas na zona norte, uma é Praça Santana
Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro (17) que, possui placas, com homenagem ao seu
pároco.
A praça da zona sul que possui esse tipo de identificação é a Praça Drº Roberto
Monteiro de Andrade (44), reurbanizada recentemente. Esta praça possui informações sobre
todos os equipamentos de exercícios físicos, e informações sobre a obra realizada na área.
Há duas praças na região oeste que possuem esse tipo de identificação (Figura 83). Na
Praça Cassiano Ricardo (63), as placas retratam a história e a memória do escritor, e um
pouco de história da cidade e da obra do escritor. A outra praça é a Riuji Kojima (65) que
possui o nome dos japoneses homenageados com a construção do jardim, em várias placas.

a)Praça Monsenhor Luiz Gonzaga Alves b)Praça Riuji Kojima (65). Placa com o nome dos
Cavalheiro (13). Possui placas em homenagem ao japoneses homenageados com a construção do
pároco da igreja.
jardim japonês.

Figura 83 - Exemplo de praças que possuem placas informativas.
Fonte: Autora, 2011
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Figura 84 – Mapa de praças que possuem placas de informativas.
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4.6.24 Edificação institucional

Entende-se por edificação institucional as praças que possuem escolas, e Unidades
Básicas de Saúde (UBS). Nesse sentido,

nove praças possuem escolas, uma praça possui

escola e UBS e uma praça da região norte possui uma UBS. Das praças verificadas, a única
região que não possui nenhuma edificação institucional são as praças do centro (Figura 86).
Três praças da região sudeste possuem escolas, duas na região leste, duas na região
oeste e duas na região sul.
Uma praça da região sul possui UBS e escola, a Praça Bertolino Claudio (46), a praça
localiza-se entre a escola e a UBS, servindo de ligação entre os dois, pelos caminhos que
ligam uma passagem a outra (Figura 85).

a) Praça Bertolino Cláudio (46), possui uma UBS
do lado esquerdo.

b)Praça Bertolino Claudio, possui uma escola do
lado direito, ao fundo o muro azul é a quadra da
escola a praça separa a UBS e a escola.

Figura 85 - Exemplo de praças que possuem edificações institucionais.
Fonte: Autora, 2011

117

Figura 86 – Mapa de praças que possuem edificações institucionais.
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4.6.25 Templo religioso

Como foi citado anteriormente, muitas praças, que constituem a história dos espaços
públicos no Brasil, tiveram a sua formação ao redor das igrejas e templos religiosos.
Verificamos a existência de seis praças que possuem templos religiosos em seu
entorno, somando-se 9% do total das praças, com templos religiosos (Figura 88).
A zona leste possui duas praças com a existência de templos, são elas a Praça Primeiro
de Maio (36) e a Praça Nave Niss (27). Essa praça é a única que não possui templo católico,
ela possui uma igreja evangélica.
Das praças do centro que remontam sua origem a tradição cristã das igrejas e praças, é
a Praça Nossa Senhora de Fátima (2) que possui uma capela no interior da praça com local
para ascender velas e a Praça da Matriz (11) na região central também possui uma igreja.
A praça da zona norte que possui templo é a Praça Monsenhor Luiz Gonzaga Alves
Cavalheiro (13), fundada para homenagear o pároco da igreja.
A região sudeste também possui uma praça com a presença de uma igreja católica que
compõe uma das funções dessa praça de centro religioso, a Praça Marte (41) Figura 87.

a)Praça Nossa Senhora de Fátima (2). A capela b)Igreja da Praça Marte (41). A saída da igreja é o
começo da praça.
localiza-se no interior da praça em frente à igreja

Figura 87 - Exemplo de praças que possuem templos religiosos.
Fonte: Autora, 2011
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Figura 88 – Mapa de praças que possuem templo religioso.
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5. Avaliação Qualitativa

5.1. Vegetação

Considerou-se, nesse item, as observações dos autores Robba e Macedo (2002), sobre
o principal papel da vegetação nas praças que eles denominam de valores ambientais das
praças. Segundo esses autores, os valores ambientais exercem a função de:
 Melhoria na ventilação e areação urbana.
 Melhoria na insolação das áreas muito adensadas.
 Ajuda no controle da temperatura. A vegetação arbórea colabora com o
sombreamento.
 Melhoria na drenagem das águas pluviais com superfícies permeáveis,
diminuindo a velocidade do escoamento.
 Proteção do solo contra erosão.
De acordo com a avaliação realizada o conceito que sobressai em relação à vegetação
foi o conceito bom, cerca de trinta praças (46%) possuem a vegetação com o padrão desejável
de qualidade.
A maior concentração desse conceito está na região leste (Figura 92). Todas as praças
do bairro Vista Verde localizado na região leste contribuem muito para manter esse padrão na
região. Essa área onde estão localizadas as praças 20, 21, 25,26,27, 28, 29, 30, forma um
complexo de praças no bairro que servem de passagem e permanência. Elas possuem
vegetação de porte médio, são ajardinadas, muito sombreadas, não possuem vegetação doente,
fungos nas árvores, raízes expostas, são bem cuidadas, tornando o bairro extremamente
agradável. As demais praças dessa região, as praças 22, 23, 24, 25,35 e 36 representadas pela
cor amarela do mapa, apresentam ausência ou mesmo inexistência de árvores e plantas ao
redor e interior.
A Praça Oito de Março (35) localizada no Jardim Novo Horizonte possui cor marrom
na imagem de satélite, a Praça Primeiro de Maio (36) também apresentou pouca vegetação.
Essas duas praças possuem vegetação, mas as árvores são pequenas, elas se encontram
espalhadas por toda a praça, o porte arbóreo é pequeno as espécies plantadas ainda não
atingiram um estágio que podem proporcionar sombra em sua copa.

A Praça Primeiro
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de Maio (36) possui uma ATI que foi recentemente inaugurada. Os equipamentos se
encontram totalmente expostos ao tempo.
A região norte possui três praças com conceito bom, a praça 15,17 e 18. Elas
apresentam, árvores altas e antigas, proporcionando sombra. A Praça Monsenhor Luiz
Gonzaga Alves Cavalheiro possui o parque infantil embaixo da copa das árvores. As praças
16 e 18 possuem conceito ótimo da vegetação. Elas estão localizadas próximas às margens do
Rio Paraíba dos Sul.
No centro, a maioria das praças apresentam uma boa qualidade da vegetação. As
praças são cobertas de verde, possuem textura rugosa e semi-rugosa, o conforto térmico das
praças é ótimo, pois, a vegetação é antiga, as copas das árvores são grandes, proporcionando
sombra.
A região oeste possui cinco praças com conceito bom, quatro com conceito regular, e
uma com conceito ótimo. As praças da região oeste que possuem conceito bom possuem
árvores grandes, a vegetação está em bom estado de conservação, possuem praças bem
ajardinadas, a estética e paisagismo dessas praças também são de qualidade. As praças que
obtiveram conceito regular são as praças que possuem vegetação de porte pequeno e médio,
que ainda não proporcionam sombra, não encontramos nenhuma praça que possui a vegetação
com doenças e fungos. A praça que obteve conceito ótimo foi a Praça Riuji Kojima (65), o
jardim japonês.
A vegetação de seu entorno e interior, além de proporcionarem sombra, também faz
parte da decoração da praça. Possui árvores de porte médio e alto, além de plantas que são
típicas dos jardins orientais como o bonsai, que são réplicas de árvores em miniaturas. O
conforto térmico do local é ótimo, garantindo conforto aos usuários.
As praças da região sul são as que mais chamam a atenção para esse item, quatro
praças possuem conceito regular, cinco praças possuem conceito ruim uma praça possui
conceito bom e uma praça possui conceito ótimo. As praças que possui conceito regular
apresentam o mesmo problema das praças das outras zonas, elas possuem vegetação, mais
ainda estão pequenas, não proporcionam sombra, as praças que obtiveram conceito ruim,
possuem apenas algumas árvores que também são pequenas, algumas nem possuem
vegetação. A única praça que obteve conceito ótimo foi a Praça Drº Roberto Monteiro de
Andrade (44), que foi reurbanizada e possui um número grande de árvores, tornando a praça
muito agradável. Alguns exemplos de arborização das praças podem ser verificados nas
Figuras 89,90 e 91.
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a)Praça Artur Kakb (29), localizada no bairro Vista b)Praça Oito de Março (35) localizada na região
Verde na região leste. Possui vegetação em leste. Sua cor na imagem de satélite é marrom,
abundância, suas arvores são altas. A maioria das demostrando a falta de vegetação no local. Possui
praças desse bairro segue esse padrão. Possui conceito regular.
conceito bom.
Figura 89 - Exemplo de vegetação das praças da zona leste.

a)Praça Álvaro Gonçalves (50), localizada na
região sul, as árvores ainda são pequenas,
dificultando o sombreamento no local. Seu
conceito em relação à vegetação foi regular.

b)Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade (44),
única praça da região sul que possui conceito ótimo
em relação à vegetação. A praça possui muitas
árvores de porte médio a grande. Proporcionando
uma temperatura agradável em seu interior.
Figura 90 - Exemplo de vegetação das praças da zona sul.

a)Praça Alvorada (61), localizada na região b)Praça Cassiano Ricardo (63), localizada na região
oeste. Sua vegetação é alta, a quantidade de oeste, Possui poucas árvores, elas estão localizadas
árvores espalhadas pela praça é ótima, o ao redor da praça. Seus equipamentos se encontram
conforto proporcionado pelas árvores é expostos ao sol.
perceptível no local.
Figura 91- Exemplo de vegetação das praças da região oeste.
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Figura 92 – Mapa da avaliação das praças. Parâmetro avaliado, vegetação.

124

5.2 Paisagismo

Avaliamos nesse item a combinação das espécies de árvores e plantas das praças,
objetos utilizados, para compor os jardins, como pedras, caminhos, se há presença de flores,
tipos diferentes de plantas, como são as cores que compõe o ambiente, utensílios de
decoração, símbolos que servem para embelezamento da paisagem.
As praças que possuem melhor paisagismo estão localizadas na região central de São
José dos Campos (Figura 96), são praças que possuem jardins, compostos por flores coloridas,
algumas apresentam pedras brancas ao redor das plantas e flores. A pior praça avaliada da
região central é a Praça João Mendes (10), a praça possui seus canteiros de terra, não possui
nada plantado, nem grama possui, os canteiros são de terra batida, sem contar com o seu
símbolo, o monumento à bíblia está totalmente sem pintura, o chafariz não funciona e os
vendedores e ambulantes tomam conta do local. A melhor praça em relação ao paisagismo é a
Praça Sinésio Martins (1), a qual possui árvores grandes e altas, várias espécies diferentes,
possui jardins com flores rasteiras coloridas ressaltando a beleza da praça.
A região leste não possui nenhuma praça com conceito ruim, predominando os
conceitos bom e regular. A região oeste também não possui nenhuma praça com conceito
ruim, sendo observadas praças bem estruturadas. Destacamos a Praça Riuji Kojima (65), o
jardim japonês que é composto por vários símbolos japoneses e plantas, como bonsais, que
contribuem para o embelezamento do local, a Praça Deputado Ulisses Guimarães (64)
também se destaca, possuindo pedras para decorar os jardins e plantas suspensas em
passarelas de madeira.
As praças da região norte possuem conceito bom, intercalados com regular e duas
praças possuem conceito ruim, pois existe mato em seu interior, não possuem jardinagem,
seus equipamentos são inferiores aos das outras praças, ficando evidente a despreocupação
com o paisagismo do local.
A região sudeste, possuem três praças com conceito bom, uma com conceito regular e
outra com conceito ruim. A melhor praça avaliada desta zona é a Praça 14 Bis (37) que
também foi reurbanizada recentemente. Algumas praças citadas podem ser visualizadas nas
Figuras 93, 94 e 95.
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a)Praça Sinésio Martins (1). É a praça localizada na b)Praça João Mendes (10). Possui o pior
região central que possui o melhor paisagismo.
paisagismo do centro, seus canteiros não
possuem grama ou qualquer tipo de planta.
Figura 93 - Exemplo de paisagismo das praças avaliadas.

a)Praça Riuji Kojima (65). Possui paisagismo
ótimo, as plantas compostas por várias espécies
como pinheiros, bonsais, e os símbolos japoneses
compõe a beleza da praça.

b)Praça Deputado Ulisses Guimarães (64).
Possui paisagismo muito bom, constituídos por
passarelas cobertas por plantas, além de flores e
pedras para decorar seus canteiros.

Figura 94 - Exemplo de paisagismo das praças avaliadas.

a)Praça 14 Bis (37), localizada na região sudeste. b)Praça Monsenhor Luiz Gonzaga Alves
Possui paisagismo bom. Ela foi reurbanizada Cavalheiro. Possui conceito bom em relação ao
recentemente.
paisagismo, ela possui diversos vasos de plantas
que, também servem de decoração e bancos para
as pessoas sentarem.
Figura 95 - Exemplo de paisagismo das praças avaliadas.
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Figura 96 – Mapa da avaliação das praças. Parâmetro avaliado, paisagismo.
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5.3 Limpeza

Avaliamos esse item de acordo com a Lei Lei Municipal Nº 7.815, de 19/03/2009
Seção I - Da Varrição e Conservação da Limpeza que, dispõem como obrigação do munícipio
todos os itens descritos na metodologia da pesquisa e avaliado pelo pesquisador.
As duas praças mais limpas avaliadas foram as Praças Riuiji Kojima (64) e a Drº
Roberto Monteiro de Andrade (44) (Figura 98). No dia da avaliação essas praças se
encontravam muito limpas, não havia papéis, copos, ou qualquer sinal de lixo no local. Em
relação à varrição das folhas, ao redor e no interior das praças as calçadas estavam limpas,
sem resíduos de terra, e de folhas, elas estavam em prefeitas condições de utilização em
relação à limpeza.
A região sul possui a maior quantidade de praças sujas. Com exceção a Praça citada
anteriormente Drº Roberto Monteiro de Andrade (44), as outras praças dessa região se
apresentavam sujas, possuíam lixo ao redor e interior, principalmente naquelas que não
possuíam lixeiras como o caso da Praça Jenni Alves Biffe (48) utilizada como exemplo de
praça que não possui lixeira, constatou-se a presença de lixo por toda a parte nesta praça
(Figura 97).
Observou-se a presença de lixo nas praças que possuem comércios, que também
analisamos anteriormente como o caso da Praça dos Professores (23). Onde havia lixo por
toda parte também. A zona norte apresentou os conceitos bom e regular. Cabe ressaltar que
todas as praças dessa região possuem lixeiras.
Em relação as varrição das folhas a praça que mais se destacou como suja foi a Praça
Irmã Dulce (49), também localizada na região sul (Figura 96).

a)Praça Irmã Dulce (49). Possui folhas por toda b)Praça Jenni Alves Biffe (48), Não possui lixeiras,
há lixo espalhado em toda a praça.
parte.
Figura 97 - Exemplo de limpeza nas praças avaliadas.
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Figura 98 – Mapa da avaliação das praças. Parâmetro avaliado, limpeza.
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5.4 Segurança

Nesse item analisamos a localização, frequência de pessoas, policiamento,
conservação e presença de câmeras de segurança.
As praças avaliadas que receberam conceito ótimo foram as Praças Riuji Kojima (65),
na região oeste, e a Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade (44). Essas praças possuem
câmeras de segurança em seu interior, estão localizadas em avenidas movimentadas, havia
presença de várias pessoas no local, a vegetação se encontra totalmente adequada ao local
possibilitando boa visibilidade na praça (Figura 100).
A maioria das praças apresentou conceito bom em relação à segurança. Não
verificamos problemas nas praças avaliadas, com exceção das praças da zona sul, muitas estão
em mau estado de conservação, os equipamentos estão danificados, encontramos grupos de
adolescentes no interior dessas praças consumindo bebidas alcoólicas, que podem causar
insegurança às crianças e aos idosos que consomem esse espaço. A única praça com conceito
bom foi a Praça Cariri (52), por se apresentar em bom estado de conservação e possuir um
ponto de táxi, que possibilita um fluxo de pessoas.
Uma praça da região central também apresentou problemas, a Praça João Mendes
(10). Havia pessoas dormindo em seu interior, não sabemos se são usuários da praça ou
moradores de rua. A Praça também causa certa insegurança em relação às pessoas que ficam
em sua volta e interior, devido a grande quantidade de camelôs existente na área, e não
constatamos a presença de nenhum policial ou vigia.

Alguns exemplos dessas praças

podem ser observados na Figura 99.

a)Praça João Mendes (10), presença de pessoas b)Praça da Matriz (11). Grande contingente de
dormindo na praça, causando certo desconforto aos pessoas, pedintes e vendedores.
usuários.
Figura 99- Exemplo de segurança nas praças avaliadas.
Fonte: Autora, 2011.
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Figura 100 – Mapa da avaliação das praças. Parâmetro avaliado, segurança.
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5.5 Conforto acústico

Avaliamos nesse item a presença de agentes causadores de ruídos, tais como trânsito
de veículos, existência de construções próximas às praças, presença de equipamentos de sons
e barulhos causados pela vizinhança. Ressaltamos que a presença de um aparelho que mede o
ruído, seria indispensável, mas na sua ausência observamos a presença ou ausência dos
agentes citados.
Constatou-se, na avaliação, que as praças que possibilitam melhor isolamento acústico
são novamente as praças Drº Monteiro Roberto de Andrade (44) e a Praça Riuji Kojima

(65), elas estão localizadas em avenidas movimentadas. Entretanto, quando atingimos
o seu interior, percebemos certa distância dos veículos que circulam pela área, é
possível ouvir os pássaros, o som dos veículos ficam distantes e, até mesmo nulos em
alguns momentos.
As piores praças estão localizadas, mais uma vez na região sul. Elas não
apresentam vegetação em seu interior, algumas estão localizadas em avenidas de
grande fluxo de carros e ônibus, como o caso das praças 45,47, 48 e 49 localizadas na
região sul (Figura 101).
No centro, o conforto acústico das praças obteve conceitos bons, pois às praças
são totalmente cobertas por árvores antigas, possibilitando um bom isolamento
acústico em seu interior, uma exceção a Praça Kennedy (7) que é praticamente um
terminal de ônibus, causando certo desconforto às pessoas que estão no ponto de
ônibus e em seu interior.
As praças da região oeste apresentam conceito bom, pois muitas praças
avaliadas localizam-se no interior de bairros, longe de comércios e avenidas,
possuindo um bom conforto acústico.
Na região norte apenas uma praça, a Praça Bandeirantes (16) apresenta conforto
acústico regular, devido a sua localização ser embaixo de um viaduto muito
movimentado, causando um barulho constante de motores de automóveis na praça.
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Figura 101– Mapa da avaliação das praças. Parâmetro avaliado, conforto acústico.
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5.6 Conforto térmico

Consideramos nesta pesquisa o conforto térmico, de acordo com dicionário de
arquitetura que o define como, “conforto humano determinado pela capacidade do corpo de
dissipar o calor e a umidade que produz por meio do metabolismo” (CHING, p. 29, 1999).
Apesar de ser um indicador bastante subjetivo, está vinculado com a arborização das praças.
De acordo com essa descrição do significado do que é conforto térmico, sentimos essa
sensação em algumas praças avaliadas, são elas, a Praça Sinésio Martins (1), localizada na
região centro-oeste, a Praça Riuji Kojima (65) e a Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade
(44). Quando entramos no interior dessas praças percebemos de imediato o conforto que
sentimos, era um dia de muito sol e calor, quando realizamos nossa avaliação, sendo possível
constatar exatamente o significado da palavra conforto térmico (Figura 102).
Os piores resultados obtidos foram nas praças que a vegetação se apresenta de forma
insuficiente para projetar sombra no local, como as mencionadas praças da região sul. A
maioria se encontra expostas ao sol e as intempéries do clima, prejudicando a utilização de
seus equipamentos ou a simples contemplação do local pelos seus usuários.
A zona sudeste também apresentou um débito desse item avaliado. Algumas praças
não apresentam quantidades razoáveis de árvores, como a Praça Hélio Dias (40), que possui
apenas o campo de futebol, um descampado, aberto, sem estrutura e árvores para proporcionar
sombra aos usuários do campo de futebol.
As praças da região norte possuem, a maioria, conceito bom, pois algumas
acompanham o Rio Paraíba do Sul, possibilitando conforto térmico, devido a umidade do rio,
e a vegetação de suas margens, possibilitando um bom conforto térmico para seus usuários.
A região leste também possui muitas praças com conceito bom, principalmente as que
estão localizadas no bairro Vista Verde, compondo um complexo de praças no interior do
bairro com uma quantidade significativa de árvores.
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Figura 102 – Mapa da avaliação das praças. Parâmetro avaliado, conforto térmico.
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5.7 Conforto visual

Consideramos nesse item a composição de todas as estruturas analisadas, como
qualidade, modelos dos equipamentos das praças, a presença ou a ausência de placas
informativas na praça, a composição do paisagismo, enfeites, símbolos, qualidade da
vegetação, ajardinamento, enfim a qualidade de contemplação e beleza que o lugar
proporciona aos seus usuários. Esse item também considerado subjetivo, possibilita agregar
valor contemplativo das estruturas mencionadas.
As praças que transmitiram esse conforto visual (Figura 103), foram a Praça Riuji
Kojima (65), a Praça Deputado Ulisses Guimarães (64) a Praça Drº Roberto Monteiro de
Andrade (44) e a Praça Sinésio Martins (1). São as praças agradáveis, se poderia ficar horas
nesses locais, são decoradas, possuem grandes quantidades de vegetação. A Praça Riuji
Kojima (65) possui um espelho d água transparente, caminhos de cascalhos brancos, sua
grama é verde, bem cuidada, os símbolos japoneses estão espalhados por toda a praça
contribuindo com o visual excelente do local.
A Praça Deputado Ulisses Guimarães (64), possui flores no interior de seus jardins e
pedras brancas decorando - os, possui algumas estruturas de madeira suspensas em seus
caminhos, a vegetação contribui muito para o embelezamento da praça, algumas partes
possuem árvores da espécie eucaliptos, são altas e se impõe no paisagismo da praça.
A Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade (44) possui árvores plantadas no seu
entorno e interior, são muitas árvores, a praça é inteira sombreada, praticamente todos os
equipamentos existentes estão localizados à sombra. Possui placas informando as regras e
conduta que os usuários têm que assumir para a correta utilização do espaço.
Em contrapartida, três praças da região sul chamam a atenção para esse item. Não
apresentam, praticamente, nenhum elemento que devem compor uma praça exceto pelo vazio,
e as traves do campo de futebol. Essa situação prejudica as pessoas que possuem imóveis
nesse local, pois contribui para a depreciação e desvalorização do bairro e da região. Como
exemplo temos a Praça Padre Wagner R. da Silva (47), Jenni Alves Biffe (48), e Jair Quadros
(51), as quais estão necessitando de uma atenção especial em relação às condições precárias
em que se encontram. Não possuem nenhum atrativo, ao invés de serem pontos de encontro e
socialização das pessoas, estão causando péssimo conforto visual para a população e
visitantes do bairro.
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Figura 103 – Mapa da avaliação das praças. Parâmetro avaliado, conforto visual.
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5.8 Manutenção das estruturas físicas

Consideramos nesse item o estado geral dos equipamentos, da manutenção dos
componentes e elementos arquitetônicos que compõem a praça, equipamentos públicos
complementares como ponto de ônibus, ponto de táxi e telefones públicos.
Apresentaram conceitos ótimos a Praça Riuji Kojima (65) e a Praça Drº Roberto
Monteiro de Andrade (44) (Figura 104). Elas são novas, o Jardim Japonês foi inaugurado em
2008, e a Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade que foi reurbanizada em 2010. Esses dois
espaços possuem suas estruturas em perfeito estado, o material empregado na confecção de
aparelhos de ginástica da Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade são de padrões
diferenciados, o cuidado com o paisagismo e cobertura arbórea do local são evidentes,
possuem segurança, espaço, conforto térmico ótimo, são exemplos a serem seguidos pela
administração pública da cidade.
Nesse item, praticamente todas as mesmas praças da região sul, que apresentaram
problemas aparecem aqui. Algumas possuem bancos quebrados, outras não possuem lixeiras,
ou possuem e estão quebradas. Cabe ressaltar que o caso mais crítico e com mais ocorrências
sobre a manutenção, são as praças da região sul. As outras também apresentam algumas
deficiências em seus equipamentos, ou estruturas, mas o alerta é mesmo para as praças da
região sul que, possui o maior número de praças com deficiências em suas estruturas físicas.
Três praças da zona sudeste também merecem destaque, a Praça Marianita de O.
Pereira Santos (42), a Praça Hélio Dias (40) e a Praça Enoque L. Dias (38), como foi
demonstrado, a Praça Hélio Dias é um campo de futebol, não possui vários elementos para
caracterizar uma praça de esporte, ou mesmo de permanência. Neste caso não se trata apenas
de manutenção, mas da existência de equipamentos que propiciem uma melhor utilização do
campo pelos usuários, como bancos, arquibancadas, e outras estruturas de um campo de
futebol.
A região norte possui uma praça com a manutenção das estruturas físicas ruim, a Praça
Silvana Almeida de Jesus (14). Esta praça possui equipamentos quebrados, os caminhos
estavam cobertos por mato, a quadra de esportes precisa ser pintada, está velha e danificada.
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Figura 104 – Mapa da avaliação das praças. Parâmetro avaliado, manutenção das estruturas físicas.
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5.9 Reforma

Avaliamos duas praças que estavam em reforma nos dias do trabalho de campo, a
Praça Áquila (39) localizada na região sudeste, e a Praça Da Paz (33) localizada na região
leste (Figura 106).
As duas praças são pequenas, elas estavam passando por um processo de reforma das
calçadas, o piso que estava sendo colocado era do tipo intertravado, os jardins estavam sendo
removidos, e havia plantas recém fixadas no local.
Como foi destacado anteriormente, as Praças Drº Roberto Monteiro de Andrade (44) e
a Praça 14 Bis (37), de acordo com placas fixadas em seu interior passaram por um processo
de reurbanização.
Pesquisando informações sobre as duas praças que estavam em reforma, na página da
web da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, obtivemos a informação de que a Praça
Áquila (Figura 105) receberá 850 metros quadrados de bloquetes coloridos e piso intertravado
e 1.113 metros quadrados de área verde e uma área de 110 metros quadrados destinados a
instalação de aparelhos de ginástica.

a)Praça Áquila (39), localizada na região sudeste, b)Praça Áquila (39), depois da reurbanização, agora ela
Jardim da Granja, passando pelo processo de possui ATI, canteiros gramados e plantas. Informação da
(PMSJC, 16/09/11).
reurbanização. 01/05/2011.
Figura 105 - Imagens de praças que foram reurbanizadas.
Fonte: Autora, 2011 (a); PMSJC, 2011 (b).
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Figura 106 – Mapa das praças que estavam em reforma no dia da avaliação.
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6. Avaliação final das praças

Para realizarmos uma avaliação final das praças, somamos todas as notas que as praças
acumularam na avaliação qualitativa. Essa avaliação foi realizada por meio dos conceitos e
notas que atribuímos aos itens conforto acústicos, paisagismo, segurança, manutenção das
estruturas físicas, conforto térmico, vegetação, limpeza e conforto visual, atribuímos notas de
0 a 4 de acordo com os conceitos obtidos (Tabela 2).
Tabela 2 – Conceito e notas atribuídas à avaliação
qualitativa.

Conceito
Ótimo
Bom
Regular
Ruim

Nota
4,0
3,0
2,0
1,0

Após a distribuição de notas e soma dos totais, ponderamos as praças de acordo com a
classificação de sua utilização, devido às funções que certas praças não exercem, por
exemplo, uma praça de passagem não precisa possuir quadras de esporte, equipamentos para o
lazer e etc. Por isso ponderamos as notas de acordo com o conceito atribuído para a função
que determinadas praças exercem, de acordo com os conceitos apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Classificação das praças ponderando sua função

Classificação
Lazer e Esporte
Permanência, Lazer e Esporte
Religiosa
Religiosa, Lazer e Esporte
Passagem, Lazer e Esporte
Passagem e Permanência
Passagem

Conceito

A
B
C
D

Os resultados dessa avaliação final são apresentados por regiões geográficas da cidade
de São José dos Campos e podem ser visualisados na Figura 107.
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Figura 107 - Resultado final da avaliação.
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6.1 Praças da região norte

A região norte possui seis praças que pertence à categoria A, ou seja, possuem
equipamentos para contemplação e lazer na praça. De acordo com a nota e a classificação essa
região possui duas praças com conceito bom, e quatro com conceito regular. Nesta região
avaliamos uma praça que pertencem à categoria B e possui conceito bom e uma praça da
categoria C que também possui conceito bom.
De acordo com a caraterização das regiões, a norte é a terceira mais populosa do
munícipio com a população em torno de 56.187 habitantes. Os adultos são maioria, cerca de
45,74 %, e a segunda maior população dessa região, são as pessoas que pertencem a faixa
etária de 0 a 14 anos, 26,13 % da população.
A renda predominante é de até três salários mínimos, cerca de 43% da população
recebem até três salários mínimos mensais, e apenas 1% da população possuem renda acima
de 20 salários mínimos. Em relação à infraestrutura dessa região geográfica, cerca de 22,7 %
dos domicílios não possui rede de esgoto, 7% não apresentam abastecimento de água com
canalização interna e 8% dos domicílios não apresentam coleta de lixo e 1% não possui
energia elétrica.
As praças dessa região são as maiores, a maioria que avaliamos localizam-se próximas
do rio Paraíba do Sul, misturando seus limites com as margens do rio.
O paisagismo e a manutenção das estruturas físicas de algumas praças estão regulares
ou ruins, algumas apresentam capim alto, não possuem equipamentos adequados, o Centro
Poliesportivo José A. de Oliveira Pinto, possui pneus em seu interior ao lado dos
equipamentos de exercícios físicos, prejudicando os usuários e o bom funcionamento do local.
Na Praça Bandeirantes (16), localizada embaixo de um viaduto, na rodovia SP -050,
que vai para a cidade de Monteiro Lobato havia a presença de um cavalo, e muito lixo, no dia
do trabalho de campo que prejudicou a avaliação e pontuação final das praças dessa região.

6.2 Praças da região leste

A região leste possui três praças que pertencem à categoria A e apresentam conceito
bom na avaliação. Possui quatro praças que também pertencem à categoria A, mas que,
apresentam conceito regular. As outras praças pertencem à categoria C e apresentam conceito
bom, exceto duas praças dessa categoria que recebem conceito regular.

144

A zona leste possui população em torno de 136.180 pessoas, cerca de 47,19% são
adultos e a segunda maior classe também são de crianças de 0 a 14 anos, 20,57% são
representados pelos jovens de 15 a 24 anos e 6,19% por idosos.
Em relação à renda mensal cerca de 38% da população recebe até 3 salários mínimos e
3% da população recebem acima de 20 salários mínimos. Essa região possui serviços de
infraestrutura semelhantes ao da zona norte.
O resultado final da avaliação das praças dessa região geográfica ficou entre os
conceitos bom e regular. As praças de passagem e permanência localizadas no bairro Vista
Verde colaboraram para uma boa conceituação das praças da categoria C. Nessa região, essas
praças possuem boa qualidade e uma vasta cobertura arbórea.
Três praças avaliadas, que pertencem à categoria A da análise, localizadas na Vila
Industrial possuem conceito bom e quatro possuem conceito regular. A Praça Primeiro de
Maio (36) foi à única praça avaliada no dia que estava acontecendo um evento cultural, a festa
do Trabalhador. Havia muitas pessoas na praça, tinha brincadeiras para crianças com
monitores contratados pela Prefeitura, e também auxiliando com os exercícios na ATI que a
praça possui.
No entanto, a sujeira da praça era visível, havia lixo espalhado por toda parte, não
havia policiamento na área, o chafariz da praça estava quebrado como mostramos na (Figura
57).
Constatamos, também, a presença de menores consumindo bebidas alcóolicas no local,
havia muita desordem no evento, o que é realmente uma lástima, perceber que o poder
público não cumpre sua função de organizar e disponibilizar serviços públicos em dias de
eventos culturais para a população que prestigiava o evento.

6.3 Praças da região sudeste

A região sudeste possuem três praças que pertencem ao conceito A, duas praças que
correspondem ao conceito D, e uma praça do tipo C.

Nessa

região

geográfica,

uma

grande área é ocupada pelo Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA), e pelo aeroporto da
cidade, limitando a ocupação de uma parte da região.
Essa região possui de acordo com dados da PMSJC (2011), o menor índice potencial
de área verde na cidade, 9,68 m²/hab, possui cerca de 46,32% de adultos e 28,38% de
crianças, sendo a zona que mais apresenta crianças de 0 a 14 anos.
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Em relação às praças encontradas, a Praça 14 Bis (37), reurbanizada recentemente é a
melhor praça que analisamos na região. Possui internet gratuita, ATI, quadra de esporte, a
única coisa que deixa a desejar na praça é a vegetação que ainda se encontra em estágio de
crescimento e não proporciona sombra para melhor utilização dos equipamentos. Apresenta
conceito bom. A Praça Marte (41) é uma praça religiosa, possui uma igreja católica,
equipamentos para prática de esportes, é uma praça grande, bem arborizada, essa praça
também apresentou conceito bom. A Praça Hélio Dias (40), apresenta conceito regular pois,
ela possui um campo de futebol, não apresenta bancos, ou qualquer outro tipo de
equipamento, ela recebeu conceito regular, porque possui um ponto de ônibus e telefone
público, de outra forma daríamos conceito ruim na análise.
As duas praças que correspondem ao tipo D, uma praça possui conceito bom, outra
ruim, a Praça Marianita de O. Pereira Santo (42) possui conceito ruim porque, estava suja,
havia resíduos de terra na calçada da praça, os bancos estavam sujos, é uma praça pequena e,
uma das únicas localizadas naquele bairro.
A Praça Eduardo Gomes (43) é uma praça de passagem e corresponde ao tipo D da
análise. É a praça que está localizada em frente ao (CTA), possui conceito bom, apresenta os
canteiros gramados e várias plantas.

6.4 Praças da região oeste

A região oeste é a mais privilegiada em relação ao índice potencial de lazer e área
verde, possui 34,2% é o maior índice apresentado pela PMSJC (2011). As praças analisadas,
em sua maioria, correspondem ao tipo A. Possuem equipamentos para exercícios físicos, ATI
e a maioria também possui parque de diversão, elas são grandes e muito bem conservadas.
A região oeste é também a região que possui o maior número de pessoas que ganham
mais de 20 salários mínimos mensais, 31% da população residente, e apenas 11% da
população tem a renda mensal em torno de 3 salários mínimos. Essa região também conta
com, praticamente 100% de todo serviço de infraestrutura e dos serviços básicos, como
cobertura de rede de esgoto e abastecimento de água.
Em relação à qualidade de seus espaços públicos, suas praças possuem um diferencial,
possuindo conceitos na avaliação qualitativa em torno de bom e ótimo. As duas melhores
praças avaliadas está localizada nesta região, com destaque para o Jardim Japonês Riuji
Kojima (65). A fundação desse jardim ocorreu em homenagem aos cem anos da migração
japonesa, comemorada no dia 28/06/2008, com o lançamento do típico portal japonês (Torii),
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erguido no Espaço Engenheiro Riuji Kojima, na Avenida Cassiano Ricardo, no Jardim
Aquarius.
O marco também conta com um jardim nipo-brasileiro que reúne, num mesmo espaço,
plantas orientais e ocidentais, representando a harmonia da união entre o Brasil e o Japão. O
jardim e o Torii foram projetados e executados pela Associação Pró-Comemoração do
Centenário da Imigração Japonesa, em parceria com a Prefeitura e apoio de empresas,
entidades e a comunidade nipo-brasileira (PMSJC, 2011).
Outra praça que possui destaque nesse mesmo bairro é a Praça Deputado Ulisses
Guimarães (64), ela também ficou em primeiro lugar. Sua estrutura é impecável, seu
paisagismo é ótimo, ela possui passarelas com plantas suspensas, proporcionando um ótimo
conforto visual. Os equipamentos para exercícios são excelentes.
Não encontramos nenhuma praça avaliada, nesta região, que apresentou problemas em
relação à sua manutenção das estruturas físicas.

6.5 Praças da região sul

A região sul foi à região que mais apresentou resultados negativos em relação a
analise, com exceção da Praça Drº Roberto Monteiro de Andrade (44).
Essa região é a mais populosa do município somando um total de 199.913 pessoas,
sendo que 47,35% são adultos, 24,28% são crianças, 21,29% são jovens e 7,07% são idosos.
Possui cobertura dos serviços básicos por domicílio razoável, quase 100%. Cerca de 34% da
população recebem até 3 salários mínimos mensais e 4% da população tem renda mensal
maior que 20 salários mínimos. A atividade mais exercida pela população concentra-se no
setor de prestação de serviços, ocupando 51, 8% da população. Essa região possui a segunda
maior densidade demográfica da cidade 3524,83 hab/Km².

Segundo dados da PMSJC

(2011) essa região possui 11,98 m²/hab de índice potencial de área verde e de lazer.
Em relação à qualidade das praças analisadas nessa região, observamos que existem
vários espaços disponíveis para a população praticar esportes e utilizá-los como espaço de
contemplação. No entanto, constatamos, na pesquisa de campo, o oposto do que encontramos
nos Planos Diretores de Desenvolvimento, segundo o qual muitos espaços estão sendo criados
e revitalizados pela PMSJC. O que constatamos foi a total desigualdade em relação a todos os
parâmetros avaliados na pesquisa, que apontam determinadas praças da zona sul com graves
problemas de estruturas e manutenção.
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Os resultados dessa pesquisa apontaram como em situações críticas as Praças Jair
Quadros (51), Álvaro Gonçalves (52), Jenni Alves Biffe (48) e a para Praça Padre Wagner R.
da Silva (47), a qual é apenas um campo de futebol e que possui calçamento de terra, e ao
invés de grama possui mato, localiza-se atrás de uma escola, no Jardim Campo dos Alemães,
além do péssimo aspecto causado por esse vazio, também encontramos na área um acúmulo
de lixo.
A Praça Drº Monteiro Roberto de Andrade (44) passou por reformas recentemente,
contribuindo para sua alta pontuação na avaliação. Isso demostra a importância das reformas e
renovação dos espaços públicos para melhor qualidade de vida da população.

6.6 Praças da região central

A região central de São José dos Campos possui uma grande quantidade de praças
com a função de passagem e permanência. São praças que possuem bancos, geralmente ligam
um lugar a outro e servem para o descanso e contemplação, a região central possui várias
praças pequenas, caracterizadas pelas formas triangulares.
Essa região possui 70.863 habitantes, sendo que 48,87% são adultos, 16,11% são
crianças, 17,55% são jovens e 17,47% são idosos. A região central possui cobertura de
praticamente 100% dos serviços básicos por domicílio, apenas 17% da população recebe
renda mensal inferior a 3 salários mínimos, 22% ganham de 5 a 10 salários mínimos e 22%
ganham acima de 20 salários mínimos. O centro possui a maior densidade demográfica do
município, 3807,21 hab/Km² e 10,4% m²/hab de índice potencial de área verde e lazer.
Em relação a analise das praças do centro, o que se verifica são praças que não
possuem equipamentos de esporte e lazer, são locais de passagem e permanência de pessoas
para descanso. No geral as praças dessa região apresentam boas qualidades ambientais, pois a
vegetação que constitui esses locais são antigas, proporcionando cobertura arbórea e
sombreamento nas praças.
Verificamos muitas praças utilizadas pelo comércio de camelôs e ambulantes,
causando a perda do espaço público pela população para prática do lazer. Essas praças são
utilizadas como lojas a céu aberto vendem-se de tudo nesses locais, bijuterias, bolsas,
mercadorias importadas, o que causa a aglomeração de pessoas. Há flanelinhas, ou vigias de
carros, que cobram pelo serviço de estacionamento no espaço público, como verificado na
Praça Manoel de Abreu (5), próximo ao campus da Faculdade de Direito da Universidade do
Vale do Paraíba.
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A única praça dessa região que possui equipamentos de lazer verificados nessa
pesquisa localizadas no centro é a Praça Sinésio Martins (1), a qual possui parque de diversão
e locais para práticas de esporte e lazer, está localizada na região centro-oeste, no Jardim
Esplanada, bairro ocupado pela população de alto poder aquisitivo. Esta praça também foi
uma das melhores praças avaliadas.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de imagens de alta resolução Quickbird aliadas à avaliação qualiquantitativa nos permite realizar uma análise detalhada dos espaços públicos, pois podem ser
identificados diferentes atributos expostos na imagem relacionados às praças como, a cor, o
tom, se possui cobertura arbórea e edificações.

Mas identificá-las sem o auxiliou de uma

base é tarefa difícil, pois, as praças podem ser confundidas com canteiros de avenidas,
quintais de residências arborizados, áreas verdes privadas de condomínios, etc.
Constatou-se que são grandes as diferenças das praças destinadas a população
residente em áreas mais nobres da cidade em relação às praças das áreas mais populosas e
periféricas, as condições de uso e manutenção desses espaços podem caracterizar a
segregação sócio- espacial na cidade.
A quantificação e a localização das praças foram realizadas como subsídios para o
trabalho de campo, para conferência dos dados levantados e para dar suporte à avaliação das
praças públicas de São José dos Campos, os dados de campo possibilitaram a expansão da
pesquisa contribuindo para o enriquecimento das informações.
De acordo com a avaliação final, as melhores praças avaliadas foram a Praça Sinésio
Martins (1) localizada na região central, no Jardim Esplanada, a Praça Riuji Kojima (65),
localizada na região oeste, a Praça Deputado Ulisses Guimarães (64) e a Praça Drº Roberto
Monteiro de Andrade (44) localizada na região sul. Essas quatro praças possuem as maiores
notas de acordo com a categoria A, que são as praças que possuem equipamentos de lazer e
esporte, com exceção da Praça Riuji Kojima, que não possui equipamentos para esporte, mais
proporciona um local de contemplação extremamente agradável, com espelho d água,
símbolos japoneses que se destaca na paisagem, seu conjunto arquitetônico encontra-se
intacto, sua limpeza é impecável. As outras duas praças apresentam equipamentos de lazer e
também possuem as maiores notas da categoria.
As piores praças avaliadas estão localizadas na zona sul, exceto a praça (44), elas
possuem equipamentos para esporte e lazer, mas estavam sujas, não possui sombreamento, e a
manutenção das estruturas físicas é ruim.
Depois de analisarmos as propostas do Plano Diretor de Desenvolvimento da cidade
de São José dos Campos, e analisar os dados dessa pesquisa, concordamos com o que diz
Flávio Villaça sobre as questões do planejamento urbano e em particular do Plano Diretor,
“que está a exigir profundas reflexão e revisão em suas bases. O abismo que no Brasil separa
o discurso sobre o plano diretor de sua prática é tão imenso, que não é possível, a qualquer
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pessoa minimamente interessada na questão, permanecer indiferente a ele” (VILLAÇA, 1993,
p. 1).
Verificamos várias falhas do poder público em relação às leis e normas vigentes no
PDDI (2006), que não saíram ainda do papel, e as propostas de direitos iguais, em relação a
equipamentos públicos e de lazer, revela uma profunda desigualdade em relação aos espaços
públicos na cidade.
Novas leis estão em vigência, que se referem ao PDDI, de 2006 e que estabelecem as
normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos. Mediante o
atendimento de objetivos em relação às praças e áreas verdes propõe sistemas de lazer que
desempenham funções recreativas, esportivas e de lazer, nos quais se admite a implantação de
equipamentos de lazer, quadras esportivas, pistas de skate, playgrounds, quiosques, praças e
mobiliários urbanos, em áreas desprovidas desses equipamentos. Entretanto, verificamos uma
prática distante do discurso oficial.
Como resultado deste trabalho que, também consta com uma parte de levantamentos
de dados, sobre as praças, disponibilizamos os mapeamentos realizados também em web
maps, disponíveis no site da Esri na página do ArcGIZ.com. Os web maps possibilitam a
disseminação de informações geoespaciais, a utilização é gratuita, estão disponíveis doze
tipos de Basemap, (bases para os mapas), com imagens de alta resolução e topografia do
terreno.
Para acessar o banco de dados dessa pesquisa (Figura 108), os interessados devem
possuir uma conta no site da Esri, acessar a página do ArcGIS online, e procurar o grupo
Observatório das Praças Públicas de São José dos Campos. Assim os usuários terão acesso a
todos os mapas utilizados nesta pesquisa, disponíveis em nossa mapoteca digital. Os
interessados poderão utilizar os dados levantados e também participar com informações e
comentários referentes aos mapas, possibilitando atualizações constantes dos dados
disponibilizados. Os mapas podem ser visualizados de várias maneiras, com todas as
informações em conjunto, ou separadas, cabe ao usuário escolher a melhor forma de utilizar
os dados.
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Figura 108 - Exemplo de web maps disponíveis na biblioteca digital do Grupo Observatório das Praças Públicas de São José
dos Campos - SP.

Essa divulgação da informação caracteriza-se como uma possibilidade de divulgação
de acesso dos dados utilizados, o que se constitui em importante etapa de conhecimento da
realidade das praças de São José dos Campos. Desta forma, espera-se sensibilizar a população
e o poder público no que diz respeito à situação desses espaços públicos e da importância de
seu monitoramento constante e manutenção de qualidade por parte do poder público.
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ANEXOS
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Anexo A – Mapa com as praças localizadas em condomínios fechados de São José dos
Campos – SP.
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Anexo B – Formulários propostos por De Angelis, 2004.
FORMULÁRIO 1 – Levantamento Quantitativo
Nome da praça
Localização:

Zona:

Bairro

Forma geométrica:
(

) quadrangular (

)circular

(

)retangular

(

)outra

Data da avaliação: ____/____/____
Levantado por:

EQUIPAMENTOS/ESTRUTURAS QUANTIDADE
1. Bancos - material:
2. Iluminação: - alta( ) - baixa( )
3. Lixeiras
4. Sanitários
5. Telefone público
6. Bebedouros
7. Caminhos – material:
8. Palco/coreto
9. Obra de arte – qual:
10. Espelho d'água/chafariz
11 Estacionamento
12. Ponto de ônibus
13. Ponto de táxi
14. Quadra esportiva
15. Para prática de exercícios físicos
16. Para terceira idade
17. Parque infantil
18. Banca de revista
19. Quiosque de alimentação e/ou similar
20. Identificação
21. Edificação institucional
22. Templo religioso

Área:

m²

SIM

NÃO
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FORMULÁRIO 2 – Avaliação Qualitativa:

ITENS AVALIADOS
01. Bancos
02. Iluminação alta
03. Iluminação baixa
04. Lixeiras
05. Sanitários
06. Telefone Público
07. Bebedouro
08. Piso
09. Traçado dos caminhos
10. Palco/coreto
11. ( ) Monumento ( ) estátua ( ) busto
12. Espelho d’água/ chafariz
13. estacionamento
14. Ponto de ônibus
15. Ponto de Táxi
16. Quadra esportiva
17. Equipamentos para exercícios físicos
18. Estrutura para terceira idade
19. Parque Infantil
20. Banca de revista
21. Quiosque para alimentação e/ou similar
22. Vegetação
23. Paisagismo
24. Localização
25. Manutenção das estruturas físicas
26. Limpeza
27. Segurança
28. Conforto acústico
29. Conforto térmico
30. Conforto visual
Outros

Fonte: De Angelis (2004)

NOTA

