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OCUPAÇÃO URBANA E SUAS IMPLICAÇÕES NA MACRODRENAGEM DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO CAMBUÍ, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RESUMO: Com o crescimento demográfico e a concentração urbana expressivos das últimas
décadas, o avanço da urbanização por áreas cada vez maiores tem modificado a forma de uso e
ocupação das terras nas cidades. Ao ocupar esses espaços impermeabiliza-se cada vez mais o
solo, e de forma desordenada. Essa impermeabilização altera o comportamento da bacia
hidrográfica influenciando sua macrodrenagem, daí a ocorrência das inundações cada vez mais
frequentes, com consequências socioambientais que se refletem na qualidade de vida da
população. Por outro lado, a análise e a discussão do uso e ocupação das terras, como meio físico,
devem ser acompanhadas da busca em compreendê-los como resultante da atuação de diversos
atores ou agentes na produção desses espaços. Esta pesquisa utilizou como estudo de caso a
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cambuí, localizado no perímetro urbano do município de São
José dos Campos, SP, que vem sofrendo constantes ocorrências de inundações. Apresenta-se uma
abordagem metodológica para análise temporal, nos anos de 1997, 2003 e 2008, dos níveis de
ocupação das terras e da impermeabilização e sua influência na macrodrenagem, como principal
causa das inundações na Bacia. Identifica-se, também, a dinâmica de atuação dos principais
atores da sociedade: o Estado, o cidadão e o empresariado ligado à indústria imobiliária na
produção social do espaço. A abordagem consistiu na análise e interpretação de imagens orbitais
segundo as classes de adensamento dos índices de impermeabilização a elas relacionadas, e sua
relação com as enchentes e inundações. A espacialização dessas classes e dos índices foi possível
com a utilização das geotecnologias. Para a análise dos atores estruturadores do espaço urbano
foram aplicados questionários à população residente na Bacia e aos empresários e profissionais
ligados à indústria imobiliária. Foram analisados os discursos das empresas de construção civil e
as ações da Prefeitura e da Câmara de Vereadores do município de São José dos Campos. A
pesquisa produziu subsídios para que os poderes públicos possam considerar em suas ações de
planejamento, além do diagnóstico físico da Bacia, toda a dinâmica produzida pelos diversos
atores na produção do espaço.
Palavras-chave: Crescimento Urbano. Impermeabilização do Solo. Bacia Hidrográfica.
Geotecnologias.

URBAN OCCUPATIONS AND ITS IMPLICATIONS ON THE CAMBUÍ HIDROLOGICAL
BASIN MACRODRAINAGE IN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

ABSTRACT: Due to population increase, especially in urban areas during the last decades, in
parallel with the advancement of urbanization over large areas, land use and occupation were
strongly changed. Occupying such spaces, soil imperviousness also increased, changing the
hydrologic regimen of drainage basins, influencing its’ macro-drainage. So the occurrence of
inundations became each time more frequent, with social and environmental impacts, reflecting
on quality of life from the population. On the other hand, the analysis of the dynamics on land
use and occupation must be understood as the result from the action of different actors or agents
acting over these spaces. This study was made in the Cambuí river basin, localized in the urban
perimeter of São José dos Campos (São Paulo State), which suffers constantly under inundations.
The methodological approach is presented with the use of geo-technologies for the temporal
analysis of land occupation levels, of impermeability and of its influence on the macro-drainage
as the main cause of flood within the basin. We identify the dynamics of action from the main
actors of Society, the State, the Citizen and the entrepreneurs from the real estate industry, related
to the production of this space. The approach consisted in the analysis and interpretation of high
resolution satellite images, to map the classes of high urban population density, associated to
imperviousness rates and its relations with flooding and inundations. For the analysis of the
actors responsible for structuring the urban space, questionnaires were applied to the population
living in this river basin, as well as to entrepreneurs and professionals connected to the real estate
industry. We also analyzed the speeches of the construction companies and of actions from the
City Hall and from the Chamber of Councilors from the São José dos Campos municipality. This
study produced subsidies for the city government can consider planning actions beyond the
physical diagnosis of the basin, specifically all the dynamics produced by the different actors at
the production of space.
Keywords: Urban Growth. Ground Waterproofing. Hidrological Basin. Geotechnologies.
.
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1 INTRODUÇÃO

O uso e a ocupação do espaço vêm sendo bastante alterados após a Revolução
Industrial, sobretudo no século XX, e mais especificamente depois dos anos 1950. Em seu
estudo se busca o conhecimento da sua utilização por parte do homem, ou pela caracterização
dos tipos e categorias de vegetação que revestem o solo. A análise temporal da dinâmica do
uso e ocupação das terras é fundamental para o entendimento dos processos ocorridos no
ambiente urbano em um determinado período.
Índices crescentes de impermeabilização levam as cidades a terem cada vez mais
enchentes, que é o extravasamento dos rios de sua calha natural. À medida que a cidade é
urbanizada ocorre o aumento das vazões máximas dos rios em até sete vezes (TUCCI, 2005).
Azevedo Netto et al. (1998) afirmam que a água de chuva requer espaço para escoamento e
acumulação, e que o espaço natural para que isso ocorra é a várzea dos rios. Quando esse
espaço é ocupado desordenadamente ocorrem as inundações, que representam 50% dos
desastres naturais relacionados com água, dos quais 20% ocorrem nas Américas (TUCCI,
2005).
Por outro lado, a análise e a discussão do uso e ocupação das terras em relação ao
meio físico devem vir acompanhadas da difícil busca em compreendê-los como resultantes da
atuação de diversos atores, ou agentes, tarefa que exige do pesquisador grandes esforços, já
que, segundo Villaça (2001), “o real não se apresenta de forma clara aos nossos sentidos.”
O município de São José dos Campos, SP, localizado na região do Vale do Rio
Paraíba do Sul, acompanhou a tendência brasileira, apresentando crescimento demográfico e
concentração urbana expressivos nas últimas décadas. A população do município passou de
287.513 habitantes, em 1980 (PMSJC, 2004), para 627.544 em 2010 (IBGE, 2010), ocupando
espaços

cada

vez

maiores,

de

forma

desordenada,

impermeabilizando-os.

A

impermeabilização, em virtude da ocupação, altera o comportamento da água superficial,
diminuindo a quantidade que se infiltra no solo.
A região sudeste do município de São José dos Campos, que é cortada pelo Ribeirão
Cambuí, tem sofrido inundações com frequência anual ao longo da bacia de contribuição do
ribeirão, acarretando consequências socioambientais que se refletem na qualidade de vida da
população.
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Como a industrialização dá o tom da urbanização contemporânea e muda o caráter
das cidades, ao dar a elas um traço produtivo e transformá-las no centro da gestão e controle
da economia capitalista (SPOSITO, 1988), é sob essa perspectiva que o município de São
José dos Campos é palco da disputa de diversos atores na produção do seu espaço. É
essencial, portanto, que se incorporem às Ciências Sociais para melhor compreensão do
espaço urbano.
Nesse sentido, a pesquisa parte do pressuposto de que a produção social do espaço é
estrutural e busca com esse viés, o entendimento das inundações como um dos problemas
urbanos.
A pesquisa buscou produzir o diagnóstico físico do uso e ocupação da bacia
hidrográfica do Ribeirão Cambuí, localizada na região sudeste de São José dos Campos, SP.
Para isso apresenta uma abordagem metodológica, com suporte das geotecnologias na análise
da dinâmica do uso e ocupação das terras da bacia no período 1997, 2003 e 2008; suas
relações com a impermeabilização do terreno; e as consequências sob a forma de enchentes e
inundações.
Este estudo vai além da análise física da ocupação, identifica como principais atores
da sociedade, o Estado, o cidadão e o empresariado ligado à indústria imobiliária, e traz
subsídios para a compreensão do dinamismo desses atores na produção do espaço: o Estado
como ator que legisla, fiscaliza e media a disputa pelos espaços; o cidadão, residente na bacia
ou não, que precisa se estabelecer e buscar o seu espaço para moradia; e o empresariado da
indústria imobiliária, representada pelas empresas, instituições e profissionais ligados à
construção civil e ao ramo imobiliário, que se utilizam do solo como principal insumo da sua
produção.
As ações de atuação e articulação desses atores têm forças diferentes, perspectivas e
necessidades econômicas, sociais, políticas e culturais antagônicas. Com a análise e
compreensão de toda a dinâmica que envolve esses três atores, esta pesquisa pretende
produzir subsídios para que os poderes públicos possam considerar em suas ações de
planejamento, além do diagnóstico físico da bacia, toda a dinâmica produzida pelos diversos
atores na produção do espaço.
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar o processo de ocupação urbana e suas relações com a macrodrenagem na
bacia hidrográfica do Ribeirão Cambuí, São José dos Campos, SP.

1.1.2 Objetivos Específicos

Analisar o crescimento da ocupação urbana da bacia hidrográfica do Ribeirão
Cambuí, São José dos Campos, SP, no período de 1997 a 2008.
Identificar a dinâmica da impermeabilização do solo em função do adensamento
urbano, por meio da elaboração do Mapa de Uso e Ocupação das Terras da Bacia
Hidrográfica do Ribeirão Cambuí, referente aos anos de 2003 e 2008.
Analisar os níveis de impermeabilização do solo e os eventos de enchentes na Bacia.
Identificar os principais atores e de que forma atuam na ocupação das terras no
Município.

1.2 Justificativa

O adensamento urbano nas cidades e a consequente impermeabilização do solo
avançam sobre áreas cada vez maiores. Essa evolução da ocupação de áreas ocorre de
maneira cada vez mais intensa, e as ações do poder público não têm conseguido impedir
sérias consequências socioambientais, como as inundações ao longo de seus cursos de água.

A Figura 1 exemplifica a dinâmica do avanço do adensamento urbano, onde apenas
pequena parte de uma área com topografia acidentada foi mantida, o restante da área foi
ocupada por um conjunto habitacional com alta taxa de impermeabilização.
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Figura 1: O avanço do adensamento no período compreendido entre junho de 2007 e outubro de 2008 na
Bacia. Bairro: Jardim Helena.
Fonte: Google (2007; 2008).

Com um intervalo de tempo de 4 anos e 4 meses, as imagens das Figuras 2 e 3
mostram que o pasto sujo cedeu espaço para implantação de um grande loteamento que deu
nome ao bairro Jardim Santa Júlia.

Figura 2. O adensamento na Bacia em maio de 2004 com área de pasto sujo. Bairro: Jardim Santa Júlia.
Fonte: Google (2004).
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Figura 3. O adensamento na Bacia em setembro de 2008 com loteamento implantado. Bairro: Jardim
Santa Júlia.
Fonte: Google ( 2008).

Nessa área, A região sudeste do município, que é cortada pelo Ribeirão Cambuí, tem
sofrido inundações anuais ao longo de sua bacia de contribuição, que interferem na qualidade
de vida da população. É fundamental, porém, a compreensão de que os fenômenos de
adensamento, enchente e inundação que se rebatem no território são consequências da disputa
de vários atores ou agentes da sociedade na produção social do espaço urbano.
Esta Pesquisa é importante porque além de mapear a ocupação física da bacia
hidrográfica, identifica a forma como atuam alguns dos atores da sociedade para que esta
atuação possa ser considerada nas ações de Planejamento.

1.3 Hipóteses

• A impermeabilização do solo causada pelo crescente adensamento urbano da bacia
hidrográfica do Ribeirão Cambuí, em São José dos Campos, SP, tem relação com os eventos
de enchentes na bacia.
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• A ocupação do espaço urbano da bacia tem relação com a forma que os atores da
sociedade, entre eles o Estado, o cidadão e o empresariado da indústria imobiliária e da
construção civil atuam na ocupação das terras no Município.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi preciso o esclarecimento e a compreensão
de diversos conceitos, fundamentais durante todo o processo: na fundamentação teórica
inicial, na produção dos dados e na análise e discussão dos resultados.

2.1 Planejamento Urbano

O planejamento urbano pode ser entendido como algo abrangente e integrado que não se
restringe à simples ordenação do espaço, mas deve considerar os aspectos econômicos, sociais,
físico-territoriais, ecológicos e administrativos. Deve ter em vista não somente a conservação dos
recursos ambientais, mas, sobretudo, à qualidade de vida (MOTA, 1999).
Para Fontes (2000), “o planejamento deve ser um pacto entre os agentes urbanos, só
assim podem ser garantidas as aspirações de toda a sociedade e torná-lo legítimo e forte”.
Esse pacto quase sempre é um desafio frente a uma dinâmica dos diversos atores ou agentes
da sociedade que possuem necessidades antagônicas e forças diferentes. Permeado por essa
dinâmica, “o planejamento assume, dessa forma, uma postura cada vez mais sutil ao distribuir
modelos técnicos pelo espaço, gerando, assim, concentrações cada vez mais intensas sob a
justificativa do ideal de desenvolvimento e do progresso” (ALMEIDA; SOARES, 2009).
Ainda para Almeida e Soares (2009), o Planejamento encarcerado no ideal
determinístico torna-se obsoleto e se perde ao deparar-se com a complexidade de variáveis
que se inserem, constantemente, no sistema. “Planejar em uma economia na qual o território é
nacional, porém a economia é internacional, subtende não democratizar desejos e muitas
vezes necessidades locais.” (ALMEIDA; SOARES, 2009, p.24).
Para Souza (1988 apud, FREITAS, 2004), o “Planejamento Urbano é o processo
político de tomada de decisão sobre a urbanização, manifestada por políticas urbanas, as quais
trazem explícitas prioridades, envolvendo escolhas, compromissos e pactos”. Segundo Freitas,
(2004) “(...) o grande número de Planos que ficaram no papel e a enorme quantidade de leis que
não são seguidas exigem uma nova atitude em relação ao Planejamento Urbano”.
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2.2 O Ordenamento Territorial

O Plano Diretor aparece como um dos mecanismos disponíveis para proporcionar
meios para a ordenação do território. Está previsto em Lei desde a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, no Capítulo II – Da Política Urbana, que diz:
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de
expansão urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa
indenização em dinheiro.
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsória;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros
legais.”
Para Bologna (2000), é no município que a função urbanística, em sua atuação mais
concreta e eficaz, é exercida. Foi nesse contexto que nasceram os Planos de Desenvolvimento
Físico das cidades, em forma de Planos Diretores.
A concepção do Plano Diretor, inicialmente preocupada com o desenho da cidade,
evoluiu para o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). O PDDI é, portanto, um
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instrumento para o planejamento municipal, visando alcançar objetivos integrados nos
campos físico, econômico, social, político-institucional e cultural-ideológico.
Para Saboya (2007), o PDDI é um documento que, de forma sintética, explicita os
objetivos consensuais para o município e estabelece princípios, diretrizes, e normas a serem
utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos convirjam, tanto quanto
possível, na direção dos objetivos propostos. O Plano Diretor deve, portanto, definir o
caminho a ser seguido.
Falando sobre zoneamento, o mesmo autor diz:

O zoneamento é um instrumento amplamente utilizado nos Planos Diretores, por meio
do qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas
para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos. O zoneamento
foi utilizado pela primeira vez na Alemanha, mas foi nos Estados Unidos que ganhou
força a partir do início do século XX. Alguns de seus principais objetivos são:


controle do crescimento urbano;



proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana;



minimização dos conflitos entre usos e atividades; e



controle do tráfego

No zoneamento o real interesse da produção imobiliária pode ser mais facilmente
escondido (SABOYA, 2007).

Almeida e Soares (2009) dizem que no zoneamento, além do componente
estritamente técnico, há também um componente político:

Ao se desenvolver uma política de produção do território, não têm sido levados em
conta os interesses da população e sim dos grupos econômicos e políticos dominantes,
que raciocinam sempre a curto e médio prazos e não fazem prospectivas para o futuro.
Daí coincidir o crescimento da produção com o crescimento da miséria... (ALMEIDA;
SOARES, 2009, p.12).

Segundo Freitas (2004) “os Planos Diretores têm sido questionados por diversos
estudiosos, por considerá-los meros instrumentos ideológicos das classes hegemônicas, cuja
verdadeira finalidade é a defesa de seus interesses”.
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Souza (2000) vai além da análise dos planos e considera três pontos como os
principais objetivos específicos para uma reforma urbana:
• coibir a especulação imobiliária;
• reduzir o nível de disparidade socioeconômica-espacial intraurbana; e
• democratizar o planejamento e a gestão urbana.
São objetivos difíceis de serem alcançados diante da estruturação do espaço urbano
e da atuação dos diversos agentes da sociedade
2.3 A Produção Social do Espaço Urbano

É difícil definir espaço como urbano, pois existem cerca de trinta definições do que
seja população urbana, e nenhuma é totalmente satisfatória (PALEN, 1975). Essas definições
seguem parâmetros políticos, demográficos, culturais e econômicos. Castells (1984), quando
diz que o espaço urbano é estruturado, quer dizer que não é obra do acaso. Os processos
sociais de cada período de organização social que se ligam a ele o exprimem ao especificá-lo.
“O fato mais relevante da sociedade moderna é o crescimento das grandes cidades”
(HAUSER; SCHNORE, 1975), portanto é significativo o fato de as cidades se estenderem por
vastas áreas.
Todo cidadão tem a necessidade de habitar, e referindo-se à possibilidade da posse
da terra sob as relações capitalistas de produção, Gottdiener (1993) afirma que “Indivíduos de
toda a ordem social têm acesso a esse meio”.
“À medida que o valor da terra está associado à sua localização e não ao seu valor
intrínseco” (GOTTDIENER, 1993) a forma como as relações capitalistas atuam têm igual
influência na organização socioespacial. O preço da terra tem um forte efeito sobre a forma
urbana. Ainda segundo o autor, uma razão pela qual as relações sociais antagônicas e as
contradições do capitalismo se desenrolam no espaço é que se constitui num meio de adquirir
riqueza. O espaço é uma presença de muitas faces na estrutura social do capitalismo.
Para Carlos (2008), o urbano vai além do modo de produzir, pois perpassa também
pelo modo de consumir, pensar, sentir: é um modo de vida. Dessa forma, a cidade é uma
forma de apropriação do espaço urbano produzido. É condição e meio para a instituição de
relações sociais diversas, apresentando um modo de apropriação que se expressa pelo uso do
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solo. O modo pelo qual esse uso se dá depende dos condicionantes do seu processo de
produção.
Na paisagem são nítidos os contrastes sociais, pois nela emergem os contrastes e a
desigualdade de renda. O acesso a um pedaço de terra, o tamanho, e o tipo de material de
construção vão espelhar a diferenciação dos níveis de renda da população. De acordo com o
poder aquisitivo, as pessoas irão se localizar em bairros arborizados e com completa
infraestrutura, ou em bairros com pouca infraestrutura, geralmente distantes dos locais de
trabalho e onde predominam as autoconstruções (CARLOS, 2008).
Para Valério Filho (1995), a gestão dos recursos naturais é “setorial e fragmentada,
onde o homem não é considerado um componente do ecossistema”. Em verdade o homem é o
principal agente do ecossistema no qual está inserido. Ainda segundo o mesmo autor, a crise
que envolve o homem é “complexa e multidimensional, afetando todos os setores da
sociedade”.
Neste sentido, Almeida e Soares (2009, p. 52) dizem:
E, assim, pensar o lugar e a redefinição das suas formas geográficas significa
redirecionar o processo político, econômico, jurídico e ideológico, pois essas instâncias
encontram-se interconectadas, sendo os mesmos elementos que constituem o espaço
geográfico.

2.4 Os Atores na Produção do Espaço Urbano

Corrêa (1995 apud FREITAS 2004, p.8) destaca, em relação aos agentes
modeladores do espaço urbano, que:
O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social,
cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de ações
acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem o
espaço.

A espacialidade é parte das forças de produção, das relações de produção e da
maneira pela qual interagem os níveis ou estruturas da sociedade (GOTTDIENER, 1993).
Almeida; Soares (2009) afirmam que o papel do planejamento na organização do território
“representa a articulação de como o poder se mobiliza em torno de interesses perniciosos a
partir de sua promiscuidade com o Estado”.
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Para Gottdiener (1993), há muitas manifestações do espaço de maneira contingente
com interesses sociais em muitos níveis, sendo um desafio a identificação de causas isoladas
para esses interesses. A ciência urbana deve descobrir as forças que produzem o espaço, para
isso deve penetrar na sua aparência ou forma.
Para Carlos (2008), o ser humano precisa de um espaço para sua sobrevivência, e o
ser humano não só ocupa esse espaço, ele produz o lugar. Cada fração do solo urbano é
disputada por diversos segmentos da sociedade de forma diferenciada, gerando conflitos entre
esses segmentos e os indivíduos.
Villaça (2001) destaca o significado de estrutura urbana como um todo articulado
em partes que se relacionam; cada alteração em uma parte ou em uma relação acarreta
alterações nas partes e relações. Ainda segundo o autor, à medida que a burguesia, como
classe dominante, comanda e se apropria dos frutos, das vantagens e dos recursos do espaço
intraurbano, como a otimização do tempo de deslocamento, ou seja, a acessibilidade às
diversas localizações urbanas, ela torna piores as condições desses mesmos aspectos às
demais classes.
Quando o Estado sinaliza e direciona seu sistema viário, adequando-o para o
transporte individual, aumenta o desnível das condições de transporte individual e coletivo,
aumentando também o desnível das condições de deslocamento dos diversos níveis de renda
da população. Ocorre, novamente, a lógica de melhorar as condições de acessibilidade de uns
em detrimento de outros. E os indivíduos, como entram na disputa? Entram na disputa
enquanto vários níveis de renda que lutam pelas condições materiais e de sobrevivência,
porém:
Como convencer o brasileiro pobre do campo e o da cidade de que esse imenso
território lhes pertence e lhes é útil, quando a grande maioria deles (63% de excluídos)
não pode usufruir sequer de parcos espaços para o seu trabalho e a sua vivência?
(ALMEIDA; SOARES, 2009).

A atuação dos atores não se dá de forma estanque, eles podem atuar de forma
associada. Três deles podem ser identificados e caracterizados como principais atuantes na
produção do espaço: o Estado, o empresariado e o cidadão.
O Estado é representado em âmbito municipal, estadual e federal, seja isolado ou
conjuntamente. No caso do município, o Estado é representado pelo poder executivo, pela
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Prefeitura e suas diversas Secretarias. Igualmente tem poder de ação a Câmara Municipal de
Vereadores, no caso com o legislativo, e o judiciário tem a responsabilidade na aplicação das
leis ou no julgamento de demandas judiciais. Cabe ao executivo municipal antecipar-se à
depredação do meio ambiente e às especulações, com posturas e medidas, como leis de uso
das terras, leis orgânicas, planos diretores, e programas de habitação.
Ao abordar a questão da gestão e da responsabilidade do Estado em relação às
bacias hidrográficas, Almeida; Soares (2009) afirmam que todos os atores devem ser fortes ao
desempenhar suas funções, porem nenhum deles substitui o Estado.
Harvey (2006, p.79), ao apresentar a base teórica para se entender o papel do Estado
nas sociedades capitalistas, diz:
[...] não seria correto afirmar que o Estado apenas recentemente se tornou agente central
para o funcionamento da sociedade capitalista. Ele sempre esteve presente; apenas suas
formas e modos de funcionamento mudaram conforme o capitalismo amadurecia.

Na mesma obra Harvey (2006), ao identificar grupos atuantes no mercado
imobiliário descreve que as instituições governamentais interferem com frequência no
mercado de moradias por meio da construção de habitações ou nas Leis de Zoneamento.
A indústria também faz parte da disputa no espaço intraurbano. Uma vez definida a
cidade aonde irá se localizar, a organização passa a disputar a localização com residências e
com o comércio (VILLAÇA, 2001). Esta pesquisa, porém, centra o foco no empresário da
indústria da construção civil, que abrange diversas categorias empresariais do ramo
imobiliário da construção civil: corretores, advogados e profissionais liberais que apoiam
atividades privadas; é esse ator que circula nos três poderes, especialmente no executivo,
detentor das verbas e dos instrumentos legais que regem a vida social, econômica e política, e
também no cidadão, que é o ator morador, inquilino, e usuário de moradia.
2.5 Bacia Hidrográfica

O termo bacia hidrográfica refere-se à compartimentação geográfica devidamente
delimitada por divisores de água. Cada um dos compartimentos é drenado superficialmente
por um curso de água e seus afluentes.
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Para Christofoletti (1980), a área da bacia é toda a área drenada pelo conjunto do
sistema fluvial, projetada em plano horizontal. Segundo o autor, foi a partir de 1945 que a
análise de bacias hidrográficas começou a apresentar caráter mais objetivo.
Este trabalho tem o foco na característica da cobertura vegetal da bacia, de seu uso e
ocupação, já que todos os acontecimentos que ocorrem em uma bacia repercutem direta ou
indiretamente nos rios. A cobertura vegetal, por exemplo, é um fator que controla a carga
detrítica fornecida aos rios. A bacia hidrográfica foi definida como uma unidade territorial
para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Para Valério Filho (1995) a deterioração ambiental das bacias hidrográficas ocorre,
em parte, pela “ausência de propostas integradas de planejamento e gerenciamento de
sistemas de produção agrícola, em especial estudos de avaliação da capacidade de suporte das
diversas classes de uso”.

2.6 Ciclo Hidrológico

A água teve sua importância garantida no Art. 21 da Constituição da República
Federativa do Brasil, que diz ser de competência da União “planejar e promover a defesa
permanente contra calamidades públicas, especialmente as secas e as enchentes” (inciso
XVIII) além de “instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de uso” (inciso XIX).
Segundo Tucci e Mendes (2006) o ciclo hidrológico da água é a forma como ela se
movimenta de um meio para outro na terra. Os mesmos autores fazem a seguinte
consideração:
O ciclo da água no Globo é acionado pela energia solar. A água é retirada dos oceanos
através da evaporação da superfície do mar e da superfície da terra. O fluxo na
superfície da terra é positivo (precipitação menos evaporação) resultando nas vazões
dos rios em direção aos oceanos. O fluxo vertical nos oceanos é negativo (precipitação
menor que a evaporação). O volume adicional se desloca para os continentes pelo
sistema de circulação atmosférica e precipita, fechando o ciclo (TUCCI, MENDES,
2006).
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Especificamente em relação à bacia hidrográfica, Tucci e Mendes (2006) fazem as
considerações:
O processo hidrológico tem duas direções de fluxo vertical e longitudinal. A vertical é
representada pelos processos de precipitação, evapotranspiração, umidade, e fluxo no
solo, e a longitudinal pelos escoamentos superficiais e subterrâneos. Da água que se
precipita parte se infiltra e outra escoa superficialmente. Essas parcelas estão
diretamente condicionadas às condições variáveis do solo, como a umidade já existente,
características do solo e de sua cobertura. Quanto menor a infiltração da água no solo
maior a parcela do escoamento superficial, que convergindo para os rios formam a
drenagem principal das bacias hidrográficas. A maior dificuldade em representar um
processo hidrológico é a grande heterogeneidade dos sistemas envolvidos, ou seja, a
grande variabilidade do solo e sua cobertura, além da própria ação do homem (TUCCI,
MENDES, 2006).

Quando o homem atua sobre esse sistema, que é ciclo hidrológico da água, à medida
que se concentra, e altera um espaço, altera drasticamente o ciclo, o que causa impacto
significativo e, muitas vezes, irreversíveis para o próprio homem e para a natureza (TUCCI,
2005), como de fato vem acontecendo nas últimas décadas com os fenômenos de enchentes e
inundação.

2.7 Hidrologia, Enchente e Inundação
Segundo Christofoletti (1980), os rios funcionam como canais de escoamento e o
escoamento fluvial faz parte do ciclo hidrológico. A alimentação dos rios se dá pelas águas
superficiais e subterrâneas: a superficial alcança os rios de maneira mais rápida, e as
subterrâneas de modo mais lento, pela infiltração.
A proporção entre as águas superficiais e subterrâneas que alimentam os cursos de
água depende de vários parâmetros, entre eles o clima, tipo de solo, de rocha, declividade e
cobertura vegetal. Em períodos de cheia, o rio bem definido em seu leito menor, encaixado
entre as margens, extravasa para o chamado leito maior, ocupando a planície fora de sua calha
natural (CHRISTOFOLETTI, 1980).
Na mesma linha, Azevedo Netto et al (1998) afirmam que a água de chuva requer
espaço para escoamento e acumulação. O espaço natural para que isso ocorra denomina-se,
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segundo o autor, várzea do rio, e quando esse espaço é ocupado desordenadamente ocorrem
as inundações.
Segundo Tucci (2005), é necessário evitar que a população ocupe o chamado leito
maior dos rios, pois nos períodos chuvosos naturalmente os rios extravasam para essas áreas,
e caso estejam ocupadas pela população o impacto da inundação será maior.
Dada a sua conformação e o modo como a bacia é ocupada, o rio, como parte do
ciclo hidrológico, tem sua dinâmica hidrológica e morfológica alterada (FLORENZANO,
2008). A ação antrópica do homem faz com que os rios respondam cada vez mais sob a forma
de enchentes e inundações, portanto as informações de que os rios causam inundações são
apenas uma face da questão. Em verdade elas, as inundações, são consequências das ações do
homem sobre o meio ambiente.
Valério Filho (1995) salienta que “o manejo de bacias hidrográficas deve ser
entendido como o conjunto de procedimentos resultante do trabalho integrado, multi e
interdisciplinar”. Com isso, o esforço para o diagnóstico das ações antrópicas do homem
sobre uma área, como, por exemplo, uso e ocupação desordenados do solo, é essencial como
subsídio para tomadas de decisão, visando a minimização de seus efeitos, como as enchentes
das bacias hidrográficas no meio urbano.

2.8 Impermeabilização das Bacias Hidrográficas

Para Cunha e Guerra (2001), as principais mudanças com o desenvolvimento de uma
área urbana relacionada aos processos hidrológicos são decorrentes da nova ocupação. A
impermeabilização da área, à medida que esta área é ocupada, altera o comportamento da
água superficial e diminui a porcentagem da água que se infiltra no solo.
Segundo Christofoletti (1980), a quantidade de água que atinge os cursos fluviais
depende de parâmetros, como tamanho da área ocupada pela bacia, da precipitação total e do
seu regime, e das perdas em razão da evapotranspiração e infiltração.
À medida que a cidade é urbanizada ocorre o aumento das vazões máximas, em até
sete vezes, e da sua frequência, dado o aumento da capacidade de escoamento pelos condutos
e canais e pela impermeabilização das superfícies (TUCCI, 2005).
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Na fase de pré-urbanização ocorre maior retenção da precipitação pluviométrica,
que, ao se infiltrar, promove ao mesmo tempo uma maior recarga dos aquíferos e menores
escoamentos superficiais em relação à fase de pós-urbanização. Em contrapartida, na fase de
pós-urbanização os volumes infiltrados diminuem, os volumes escoados aumentam, os picos
de vazão são maiores e mais rápidos, e a recarga dos aquíferos fica reduzida (GARCIA,
2003).
Tucci e Machado (1997) e Tucci e Marques (2000) relacionaram e atribuíram os
seguintes índices de impermeabilização às diversas classes de uso e ocupação das terras:
• área urbana consolidada com alta taxa de ocupação - muito alta
impermeabilização: taxas de 0,70 a 0,95 de impermeabilização. Praticamente não existe
espaços livres. Quase todo o terreno é ocupado por construções;
• área urbana consolidada com média taxa de ocupação - alta impermeabilização:
taxas de 0,50 a 0,70 de impermeabilização. Há áreas verdes, jardins, áreas industriais e
institucionais;
• área urbana não consolidada com média taxa de ocupação - média
impermeabilização: taxas de 0,35 a 0,50 de impermeabilização. Caracteriza-se pela presença
de espaços livres que correspondem a lotes ainda não ocupados por edificações;
• área urbana não consolidada com baixa taxa de ocupação - baixa
impermeabilização: taxas de 0,20 a 0,35 de impermeabilização. As edificações são esparsas.
Nessa classe as áreas estão em processo de ocupação; e
• área em implantação - muito baixa impermeabilização: taxas de 0,05 a 0,20. São
áreas de loteamentos com ausência de edificações, apenas arruamentos. Aparecem
terraplenagens para indústrias, comércio e instituições.

2.9 Geotecnologias, Sensoriamento Remoto e Uso Das Terras

O estudo do uso e ocupação das terras consiste em buscar conhecimento de toda a
sua utilização por parte do homem. Nesse contexto, a análise temporal denotando a dinâmica
do uso e ocupação das terras é fundamental para o entendimento dos processos ocorridos no
ambiente urbano. Os dados da cobertura e uso das terras são necessários para a análise de
processos e problemas ambientais (PEREIRA, 1989).
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Analisar o uso e ocupação das terras a partir de informações, de maneira rápida e
econômica, das imagens de satélite, é uma forma que permite seu planejamento e exploração
de forma organizada e produtiva. Nesse caso, o uso do sensoriamento remoto tem sido cada
vez mais difundido como ferramenta eficaz para o planejamento urbano e regional.
Segundo Garcia (1982), o sensoriamento remoto é a tecnologia que permite a
aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja o contato físico entre
eles, por meio de sensores em aviões ou satélites, que são as plataformas mais comuns. As
informações são obtidas utilizando-se a radiação eletromagnética, gerada por fontes naturais,
como o Sol e a Terra.
Novo (1989) afirma que as tecnologias do sensoriamento remoto têm evoluído nas
últimas décadas principalmente em projetos ambientais, em razão da facilidade de
identificação dos componentes que formam a paisagem da superfície. Surgem, então, termos
como Geoprocessamento, que é um conjunto de tecnologias voltadas à coleta e ao tratamento
de informações espaciais para um objetivo específico, e Sistemas de Informação Geográfica,
(SIG) que são sistemas específicos que executam as atividades que envolvem o
Geoprocessamento.
Com a evolução da tecnologia de Geoprocessamento e de softwares surgiu o
Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas, o SPRING (INPE, 2003), um
SIG que foi produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O SPRING
apresenta ferramentas de um sistema de informação dentro de estrutura de banco de dados
relacionais. Como um sistema de geoprocessamento, o SPRING não é simplesmente um
sistema computacional projetado para fazer mapas, embora ele possa criar mapas em
diferentes escalas, em diferentes projeções e com diferentes cores. Ele é, principalmente, uma
ferramenta de análise que auxilia nas tomadas de decisão, e é muito utilizado por estar
disponível gratuitamente.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Área de Estudo

O município de São José dos Campos situa-se na região sudeste do Brasil, ao Leste
do Estado de São Paulo, na região do Vale do Rio Paraíba do Sul. O território do município,
que abrange uma área de 1.099 km², é cortado por importante eixo rodoviário, a rodovia
presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e tem à sua margem importante polo
industrial. São José dos Campos é uma das principais cidades desse eixo, sendo polo
econômico com ascendência sobre outros núcleos urbanos paulistas do Vale do Paraíba.
Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos
(PDDI, 1995), na ocupação do território das regiões sul e leste do município houve o
parcelamento do solo de forma desordenada. Chácaras de recreio, que inicialmente tinham de
1000 a 5000m², foram subdivididos em lotes de 125m², que rapidamente foram ocupados com
a construção de moradias. Notadamente a bacia do Ribeirão Cambuí, localizado entre as duas
áreas, foi submetida à mesma forma de ocupação do território.
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A Figura 04 mostra a divisão do município em regiões administrativas.

Figura 4: Regiões administrativas do Município.
Fonte: PMSJC, 2010.

A bacia hidrográfica do Ribeirão Cambuí possui área de 49,5 km² e faz parte dos
afluentes da margem direita do rio Paraíba do Sul, estando localizada totalmente no perímetro
urbano do município de São José dos Campos.
Segundo Castro (2001), que estudou as mudanças no uso das terras na Bacia, de
1962 a 1997, a evolução urbana na região se deu a partir da década de 1950, com empresas e
instituições como o Centro Técnico Aeroespacial (CTA); a Empresa Brasileira de
Aeronáutica (EMBRAER); o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); a Granja
Itambi, e outras empresas de pequeno porte, que contribuíram para que a ocupação da Bacia
ocorresse de forma rápida e desordenada.
Outro importante evento modificador da paisagem foi a construção da Rodovia
Presidente Dutra, em 1951. A ocupação se estendeu pelas áreas de topografia favorável à
urbanização, porém prejudicial aos recursos hídricos, por causa da proximidade das
ocupações com o leito do ribeirão.
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Em 1962 a bacia já se apresentava praticamente sem vegetação natural, ficando o
remanescente dessa vegetação, 6,9%, concentrado nos locais de maior altitude, nas nascentes
e ao longo do curso do ribeirão. Como na década de 1960 não existia a Lei de Zoneamento
para o município, os parcelamentos do solo eram feitos livremente pelos especuladores
imobiliários, loteando chácaras sem infraestrutura, com consequências ambientais para o
ribeirão. Com o levantamento de 1973 foi possível perceber alterações significativas em
relação a 1962, com o incremento do número de indústrias e da população que se estabeleceu
na área da Bacia, sobretudo a de menor poder aquisitivo, que não poderia se estabelecer em
áreas do município com melhor infraestrutura. Em 1971 foi promulgada a primeira Lei de
Zoneamento do município, que contemplava a bacia com áreas próprias para habitação,
chácaras e indústrias. Em 1988 a Bacia não apresentou grandes mudanças em relação à
década de 1970, porém muitas áreas continuaram a ser ocupadas. Com o levantamento de
1997, a bacia ficou caracterizada pelo reflorestamento de eucaliptos próximo às nascentes;
solo exposto em várias áreas, sobretudo ao longo dos vários loteamentos em implantação;
áreas com alta densidade de urbanização; e conflito em loteamentos clandestinos, como o
Capuava, ao sul da Bacia. A partir de 1997 a área continuou sendo submetida ao avanço da
ocupação, que foi objeto desta pesquisa até o ano de 2008(CASTRO, 2001).
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A localização da área de estudo está representada na Figura 5.

Figura 5: Localização da área de estudo.

3.2 Caracterização do Município

Aproximadamente 70% do território de São José dos Campos estão localizados na
porção norte da rodovia Presidente Dutra, constituídos por montanhas, serras e picos. A parte
sul concentra os outros 30% do território, e apresenta relevo brando e suave, formado por um
imenso planalto composto por uma série de platôs entrecortados de pequenos vales, onde se
concentra a maior parte da população urbana do município (PDDI, 2006).
A existência de acidentes naturais e artificiais influencia, de forma decisiva, a
expansão da cidade. Como natural tem-se o rio Paraíba do Sul e sua várzea plana e turfosa, a
topografia montanhosa da região norte, e no sentido norte-sul os afluentes do rio Paraíba do
Sul, como o ribeirão Vidoca, o córrego Pararangaba e o próprio ribeirão Cambuí. Áreas como
as do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e da refinaria Henrique
Laje (REVAP) também são condicionantes da expansão da cidade (PDDI, 2006).
O município é importante polo econômico com ascendência sobre outros núcleos
urbanos paulistas do Vale do Paraíba. Tem apresentado, nas últimas décadas, expressiva taxa
de crescimento demográfico, em função, entre outras, da instalação de um parque industrial
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com participação significativa na produção estadual, principalmente quanto às exportações e
uso de tecnologia avançada.
A posição estratégica entre as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil; a
proximidade com o porto de São Sebastião, que se apresenta com grande potencialidade para
a movimentação de cargas especializadas; e a presença de grandes indústrias e Centros de
Pesquisa, como o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); o credenciam como detentor de um parque industrial
moderno.
O estágio atual de desenvolvimento tem reflexo muito forte, também, nas atividades
de comércio e de prestação de serviços, permitindo uma economia sólida e um
desenvolvimento acelerado. O parque industrial tem um grande número de empresas voltadas
à exportação, como a Johnson & Johnson, Petrobrás e EMBRAER.
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A Figura 6 mostra os setores socioeconômicos do município. A bacia do Ribeirão
Cambuí drena os setores Putim e Jardim da Granja.

Figura 6: setores socioeconômicos do município
Fonte: PMSJC, 2010

3.2.1 Hidrografia

Segundo Bologna (2000), a rede que constitui a hidrografia do município é
composta por mais de 300 mananciais e vertentes formadores dos rios, riachos e córregos. A
drenagem fluvial se constitui de 21 bacias.
O município é drenado pelo rio Paraíba do Sul, seu principal curso d’água. À
margem esquerda do rio estão afluentes como os Rios Jaguari, Buquira e do Peixe. Os da
margem direita, como o Vidoca, Senhorinha, Pararangaba e o próprio Cambuí, cortam a área
mais adensada do município e, portanto, sofrem grande influência do processo de
urbanização.
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3.2.2 Dados Socioeconômicos da Área de Estudo

Grande parte da área de estudo integra a região sudeste do município, que se
caracteriza pelos seguintes dados socioeconômicos (PMSJC, 2010):
• área total de 34,26 km ²;
• densidade demográfica de 1.115,72 hab / km ²;
• taxa de alfabetização de 94,5%;
• média de anos de estudo da população de 7,79 anos;
• 93,4 % da população pertencem às faixas de renda B2, C e D;
• 45 % da população têm renda domiciliar de até 3 salários mínimos e apenas 1%
acima de 20 salários mínimos;
• 85 % residem em casas; e
• é formada por 36 bairros/loteamentos: Jardim da Granja, Putim e Vila São
Benedito são os mais conhecidos.

3.2.3 Caracterização Física da Bacia

O PDDI de 1995 espacializou, na Carta das Unidades Territoriais de Características
Físicas e Antrópicas Homogêneas, as potencialidades e limitações para o uso e ocupação do
território. Dessa forma, das sete unidades definidas, quatro delas são devidamente
identificadas, de jusante para montante, na microbacia do Cambuí, e descritas da seguinte
forma:
• unidade 1: corresponde às planícies aluviais, à várzea do rio Paraíba do Sul, com
declividades inferiores a 5%, e em consequência o escoamento é superficial e lento. É
constituída de material inconsolidado, predominantemente areno-argiloso, de natureza
aluvionar, com ocorrência de solos de baixa capacidade de suporte e de carga e lençol freático
muito próximo da superfície. Apesar do risco geológico e grau de erodibilidade praticamente
nulos, são terrenos altamente problemáticos para a ocupação urbana, notadamente pelas
dificuldades para implantação de saneamento e drenagem, realização de escavações e
fundações. São áreas sujeitas à inundação, resultante do escoamento superficial proveniente
da impermeabilização à montante;
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• unidade 2: compreende a região de colinas tabuliformes (topo amplo), de relevo
ondulado suave e declividades entre 3 e 10%, com interflúvios extensos e aplainados. O solo
é constituído essencialmente por sedimentos do grupo Taubaté com predomínio de rochas
inconsolidadas de granulometria fina, com textura argilosa moderadamente permeável. Possui
topografia suave, baixo grau de erodibilidade e baixo potencial de risco geológico, portanto
adequada ao desenvolvimento urbano intensivo;
• unidade 3: compreende áreas de relevo suave, ondulado, e declividade entre 10 e
20%, com colinas pequenas e médias, morrotes alongados e morros arredondados com topos
achatados. Essas áreas se estendem até o limite da Rodovia Carvalho Pinto, estrada que atua
como divisor entre as unidades 3 e 4; e
• unidade 4: essa área se apresenta nos limites entre a rodovia Carvalho Pinto e o
município de Jambeiro. Nessa unidade o relevo é ondulado, característico de morros, rampas
de encostas curtas com predomínio de declividades entre 20 e 40%. Sua litologia é diversa,
com rochas cristalinas e solos inconsolidados. Essa unidade é inadequada à ocupação urbana,
e a natureza de seus materiais, a alta declividade das cabeceiras de drenagem e das vertentes
do vale proporcionam à área alto risco geológico com acentuado grau de erodibilidade e
suscetibilidade a escorregamento de terra.

3.3 Materiais

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os seguintes materiais:


sistema de informação geográfica SPRING - Sistema de Processamento de
Informações Georreferenciadas, desenvolvido pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, (INPE, 2003). O programa SPRING conjuga funções de
processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de
terreno, além de consulta a banco de dados espaciais.



banco de dados do projeto de macrodrenagem denominado Cidade Viva, da
Prefeitura de São José dos Campos (2008), com imagens para os
mapeamentos de 2003 e 2008; arquivos digitais de ortofotos para o ano
2003; imagens orbitais do Quickbird para o ano 2008; e ortofotos de 2007,
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apenas para complemento da porção sul da bacia, sem cobertura da imagem
Quickbird;


microcomputador Intel Pentium Dual-Core, equipado com os programas
SPRING e ArcGIS 9;



questionários de pesquisa aplicados à população residente na área de estudo e
aos profissionais ligados à indústria imobiliária;



atas das reuniões da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba
(ACONVAP);



atas das reuniões para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado do Município PDDI (1995); e



dissertações, relatórios e artigos relacionados ao tema.

3.4 Metodologia

No desenvolvimento da pesquisa foi estruturado um banco de dados que consistiu na
consulta aos arquivos do Mapa Temático de Uso e Ocupação das Terras já produzidos para o
ano de 1997, segundo Valério Filho et al. (2003). No ambiente SPRING, a máscara dos
limites da bacia foi importado do levantamento de 1997 e aplicado para 2003 e 2008.
Para os anos de 2003 e 2008, com o suporte das imagens orbitais disponíveis no
Banco de Dados Cidade Viva da Prefeitura de São José dos Campos (2008), foi realizada a
interpretação das imagens, tendo como referência as classes de adensamento, conforme
Valério Filho et al. (2003). A espacialização dos perímetros urbanizados foi gerada
visualmente com o programa ArcGIS, escala de interpretação 1:10.000, área mínima de
mapeamento 2.500 m². Em seguida, a cada classe de adensamento foi relacionado um índice
médio de impermeabilização, adaptado conforme Tucci e Machado (1997) e Tucci e Marques
(2000), para obter-se a evolução da impermeabilização da Bacia.
Foram levantados os dados relativos à ocorrência de enchentes, segundo a Defesa
Civil da Prefeitura de São José dos Campos (ANEXO A) e os índices pluviométricos nas
estações meteorológicas do Comando da Aeronáutica e da Universidade do Vale do Paraíba
(UNIVAP). O levantamento possibilitou o cruzamento e a relação entre esses dados e os
índices de impermeabilização da bacia, com a ocorrência de enchentes e inundações.
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Com a aplicação do questionário de pesquisa socioeconômica (APÊNDICE A) a
cento e cinco cidadãos residentes na área de estudo, foram levantados dados referentes ao
tempo de residência no imóvel; à residência anterior; ao motivo da mudança de residência;
local da residência anterior; se gostaria de residir em outro bairro da cidade; se conhece e
participou das últimas discussões da Lei de Zoneamento do município.
Outro questionário foi aplicado aleatoriamente, como entrevista, a trinta e oito
profissionais ligados à indústria imobiliária (APÊNDICE B), procurando identificar, com essa
amostra, o nível de escolaridade, posição que ocupa, profissão desempenhada, se participa ou
não de forma efetiva da vida da cidade, politicamente, nos poderes executivo e legislativo
municipal.
O levantamento dos dados relativos à atuação dos atores na sociedade foi dividido
em três níveis:
1º do Estado: em função das ações da Prefeitura, por meio das suas Secretarias,
como fiscalização; transparência na disponibilidade de dados; participação dos Secretários nas
diversas instâncias do Município, como na Câmara Municipal e nas reuniões com
empresários; e também dos atos da Câmara Municipal, com as alterações das leis referentes
ao uso e ocupação das terras;
2º do cidadão: com a consulta às catorze atas de reuniões de discussão da revisão do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, ocorridas em 2006; e
3º do empresariado da indústria da Construção Civil: com a análise das vinte e nove
atas de reuniões da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba (ACONVAP) relativas
aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 (ANEXOS B, C, D e E).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Mapeamento do Adensamento

4.1.1 Padrões de Referência das Classes de Adensamento

Como padrão de referência das classes de adensamento para o mapeamento foi
utilizado o mesmo do relatório técnico do Projeto de Macrodrenagem de São José dos
Campos, margem direita do Rio Paraíba dos Sul (VALÉRIO FILHO et al., 2003), que
analisou os perímetros urbanos em função das seguintes classes de adensamento urbano:
 área urbana consolidada com alta taxa de ocupação;
 área urbana consolidada com média taxa de ocupação;
 área urbana não consolidada, com média taxa de ocupação;
 área urbana não consolidada com baixa taxa de ocupação; e
 área em implantação.
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4.1.2 Adensamento Para os Anos de 1997, 2003 e 2008

A Figura 7 mostra o adensamento na Bacia Hidrográfica referente aos anos de 1997,
2003 e 2008.

Figura 7: Mapa das classes de adensamento na bacia hidrográfica do Ribeirão Cambuí para os anos de
1997, 2003 e 2008.
Fonte do mapa de 1997: Valério Filho et al (2003)
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O mapa das classes de adensamento relativo a 1997 tem como fonte Valério Filho et
al (2003).
Os mapas das classes de adensamento relativos a 2003 e 2008 foram obtidos
utilizando-se dos mesmos padrões de referência para as classes de adensamento segundo
Valério Filho et al (2003), por meio dos programas SPRING e ArcGIS 9.
Pequenas áreas mapeadas no ano de 1997, desaparecem nos mapeamentos dos anos
de 2003 e 2008, isso porque para os anos de 2003 e 2008 as áreas mínimas mapeadas
visualmente foi de aproximadamente (5 x 5)mm que na escala de interpretação 1:10.000
equivale a uma área mínima de 2.500 m².
Outra constatação é que em 2008 desaparece uma grande área no centro da bacia
que em 2003 havia sido mapeada como área não consolidada com baixa taxa de ocupação.
Embora a evolução de uma classe com maior adensamento para outra com menor taxa, essa
foi uma realidade constatada “in locu” que ocorreu em função da demolição de galpões de
uma granja denominada Itambi.

4.2 Dinâmica da Ocupação Urbana

Após a elaboração dos mapas de adensamento urbano, foi possível gerar tabelas com
a quantificação das áreas ocupadas pelas diversas classes de uso e ocupação das terras no
período analisado.
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4.2.1 Áreas Ocupadas Para os Anos de 1997, 2003 e 2008

A Tabela 1 mostra a quantificação das áreas ocupadas.
Tabela 1: Quantificação das áreas ocupadas segundo as classes de uso e ocupação das terras para os anos
de 1997, 2003 e 2008.

Classes de Uso e Ocupação das
Terras
Área consolidada alta taxa de
ocupação
Área consolidada média taxa de
ocupação
Área não consolidada média taxa
de ocupação
Área não consolidada baixa taxa de
ocupação
Área em implantação
Área Agrícola
Mata/Capoeira
Pastagem
Pasto Sujo
Reflorestamento
Não classificado

1997
km ²

1997
(%)

2003
km ²

2003
(%)

2008
km ²

2008
(%)

3,38

6,83

3,62

7,31

4,05

8,18

3,15

6,36

2,56

5,17

4,37

8,83

1,16

2,34

0,89

1,80

1,12

2,26

1,95
0,38
1,06
3,22
12,20
22,43
0,42
0,15

3,94
0,77
2,14
6,51
24,65
45,31
0,85
0,30

5,14
1,27
1,27
2,26
6,44
25,64
0,41
0

10,38
2,57
2,57
4,57
13,01
51,80
0,83
0

2,84 5,74
0,79 1,60
1,29 2,61
2,28 4,61
4,79 9,68
27,55 55,66
0,42 0,85
0
0

Fonte: para o ano de 1997: VALÉRIO FILHO et al (2003).

Pela análise da Tabela 1 pode-se avaliar que a ocupação urbana da bacia em 1997,
segundo Valério Filho et al (2003) era pouco consolidada, já que 76,47% se enquadravam nas
classes de ocupação mata/capoeira, pastagem e pasto sujo. Embora com poucas áreas
consolidadas, essas áreas se apresentavam com alta e média taxa de ocupação, muito
densificadas, e estavam concentradas ao norte e no centro da bacia. Outra constatação é a
presença de loteamentos clandestinos ao sul da bacia (Capuava I e II), ainda como áreas não
consolidadas com baixa taxa de ocupação.
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De 1997 para 2003 observa-se que as áreas de pastagem sofreram forte retração,
cedendo espaço para áreas de implantação e áreas urbanas não consolidadas com baixa taxa
de ocupação. No mesmo período houve a consolidação do adensamento urbano com áreas que
passaram de média para alta taxa de ocupação.
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Na comparação do ano de 2003 com o de 2008 constata-se novamente uma
diminuição da área de pastagem, porém com a diminuição das áreas em implantação e áreas
não consolidadas baixas. Houve continuidade do forte processo de avanço da urbanização e
consolidação de áreas com média e alta taxa de ocupação. Nesse período os loteamentos
clandestinos não consolidados, ao sul da bacia, passaram de baixa para média taxa de
ocupação.

4.2.2 A Constatação do Avanço da Ocupação

Com base nos resultados obtidos, referentes aos anos de 1997, 2003 e 2008, foi
possível a espacialização e avaliação temporal da dinâmica do crescimento urbano na bacia.
Embora tenha ocorrido pequeno valor no acréscimo de áreas ocupadas, a inter-relação entre as
classes de adensamento é expressiva.
Assim, constatou-se que no período de 11 anos houve alteração nas classes de
adensamento na área da bacia hidrográfica, em um primeiro momento, espaços ocupados por
mata/capoeira, pastagem e pasto sujo para ocupações urbanas com baixa e média taxa de
ocupação. Em seguida, no final do período, a bacia passou a ter algumas áreas plenamente
consolidadas e houve avanço sobretudo de loteamentos populares, caracterizados por lotes de
pequenas dimensões e alta taxa de ocupação.
A área da bacia, de 1997 a 2008, teve sua porcentagem de mata/capoeira, pastagem e
pasto sujo reduzida de 76,47% para 69,95%. No mesmo período, as áreas urbanizadas com
alta e média taxa de ocupação passaram de 13,19% para 17,01%.
Com base nesses dados, que impactam sobremaneira o sistema de drenagem, o
próximo passo foi avaliar e relacionar a questão da impermeabilização em função das áreas
ocupadas.

4.3 A Questão da Impermeabilização em Função da Ocupação Urbana

Para cada classe de uso e ocupação das terras foram atribuídos índices de
impermeabilização pela média aritmética, conforme Tucci e Machado (1997), Tucci e
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Marques (2000), permitindo, assim, estabelecer níveis de área impermeabilizada para as
classes de uso e ocupação nas datas mapeadas.
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4.3.1 Níveis de Impermeabilização Para os Anos de 1997, 2003 e 2008

A Figura 8 mostra os níveis de impermeabilização referente aos anos de 1997, 2003
e 2008.

Figura 8: Espacialização dos níveis de impermeabilização em função das classes de uso e ocupação na bacia do
Ribeirão Cambuí para os anos de 1997, 2003 e 2008.
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4.3.2 Constatação do Avanço da Impermeabilização do Solo

Por meio dos mapas de espacialização dos níveis de impermeabilização, em função
das classes de uso e ocupação das terras para os anos analisados, constatou-se que houve um
acréscimo, em área, pouco expressivo da impermeabilização na bacia. O fenômeno da
impermeabilização acompanha e é proporcional aos níveis de uso e ocupação.
Ao analisar a localização dessas áreas impermeabilizadas observa-se que o problema
maior é a sua concentração a leste e no centro da bacia. Essa concentração faz com que
exatamente nesses locais estejam localizados os bairros que mais sofrem anualmente com as
enchentes. Passou-se, então, a pesquisar a pluviometria e as enchentes: onde aconteceram e
quais bairros foram atingidos.

4.4 Enchentes, Sua Localização e a Pluviometria

4.4.1 Ocorrências de Enchentes e Sua Localização

Segundo dados da Defesa Civil de São José dos Campos, no período da pesquisa,
1997 a 2008, ocorreram enchentes nos anos de 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008.
Os bairros mais afetados foram sempre os mesmos: Residencial São Francisco, Jardim Souto,
Jardim da Granja, Residencial Cambuí, e Vila Corintinha, a leste da bacia. No centro da bacia,
os bairros atingidos foram o Putim, Capuava, e Jardim do Lago. São exatamente as duas
regiões da bacia com altas taxas de ocupação urbana e, consequentemente, maiores índices de
impermeabilização.
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A Figura 9 mostra a localização de parte dos bairros na bacia.

Figura 9: Localização dos bairros na bacia com duas grandes regiões, a do Jardim da Granja (centro) e a
do Putim (mais ao sul).
Fonte: PMSJC, 2011.

Os bairros Jardim Souto e Residencial Cambuí localizam-se na divisa com o Jardim
da Granja. A Vila Corintinha fica mais ao norte, logo após a travessia da Rodovia Presidente
Dutra (BR 116). O bairro Putim localiza-se na divisa com o Jardim São Judas Tadeu, e o
Capuava é uma ocupação clandestina às margens da Rodovia Carvalho Pinto.
A região do Jardim da Granja apresenta uma ocupação consolidada. Já a região do
Putim apresenta-se com parte já consolidada e outra em fase de consolidação, com grande
número de loteamentos populares, conforme ilustram as Figuras 10 e 11.
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Figura 10: Avanço dos loteamentos populares na região do Putim.
Fonte: foto do autor, outubro de 2010.

Figura 11: Avanço dos loteamentos populares na região do Putim (Jardim Santa Júlia).
Fonte: foto do autor, outubro de 2010.

Com a expansão e densificação dos loteamentos, a tendência foi o aumento dos
eventos de inundações e sua magnitude, como tem mostrado os dados do período avaliado.
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4.4.2 Comportamento da Pluviometria

Para uma abordagem histórica da pluviometria em São José dos Campos, com o
objetivo de analisar o comportamento das chuvas ao longo dos últimos anos, recorreu-se aos
autores Scofield et.al. (2000), que em seu artigo caracterizaram o clima no município de 1974
a 1998, apresentando entre outros os seguintes dados:
• média mensal de dias de chuva;
• precipitação total anual em “mm”; e
• precipitação média mensal em “mm”.

As Figuras 12, 13 e 14 representam esses dados.

Figura 12: Média mensal de dias de chuva de 1974 a 1998.
Fonte: SCOFIELD et. al (2000).

Os dados mostram que nos meses de verão, de dezembro a março, choveu mais da
metade dos dias, com prevalência do mês de janeiro como mais chuvoso, enquanto no
inverno, os meses de junho, julho e agosto são marcados pelos poucos dias de chuva, menos
de seis.
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Figura 13: Precipitação total anual de chuva de 1974 a 1998.
Fonte: SCOFIELD et al (2000).

Embora com alguns picos de precipitação anual acima dos 1500mm e abaixo dos
1000mm, a média se manteve entre 1000mm e 1250mm.
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Figura 14: Precipitação média mensal de 1974 a 1998.
Fonte: SCOFIELD et al (2000).

Os dados da Figura 14 confirmam que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro
além de mais chuvosos concentram também as maiores médias de precipitações, acima dos
175mm. No outro extremo estão os meses de junho, julho e agosto, com as menores
precipitações mensais, abaixo dos 50mm.
Como um dos objetivos da pesquisa foi o de relacionar a questão das enchentes com
o processo de uso e ocupação das terras, buscou-se apresentar somente os dados relativos aos
meses mais chuvosos: janeiro, fevereiro, março e dezembro.
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Para o período de 1997 a 2008 tem-se a pluviometria em ‘mm’ apresentada de
acordo com os dados da Tabela 2.
Tabela 2: Pluviometria total e média mensal dos meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro
para os anos de 1997 a 2008.
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO DEZEMBRO

JANEIRO A DEZEMBRO

1997

217

94

77

161

549

1998

161

255

213

139

768

1999

376

208

156

243

983

2000

222

230

123

213

788

2001

255

114

235

244

848

2002

315

113

150

160

738

2003

311

66

132

206

715

2004

145

192

37

126

500

2005

164

80

106

182

532

2006

125

253

228

144

750

2007

160

63

116

174

513

2008

247

187

164

177

775

TOTAL

2698

1855

1735

2168

8456

MÉDIA

225

155

145

181

705

Fontes: Comando da Aeronáutica; Laboratório de Meteorologia da UNIVAP (2010).

Na comparação dos dados de 1997 a 2008 com os dados históricos de 1974 a 1998
observa-se que as médias relativas aos meses de dezembro e março, extremos do verão,
tiveram um aumento médio de 3%. Quanto aos meses de janeiro e fevereiro, houve acréscimo
em suas médias da ordem de 12%. Esses dados se tornam relevantes porque praticamente
todos os eventos de enchentes relatados pela Defesa Civil ocorreram justamente nos meses de
janeiro e fevereiro (ANEXO A), portanto apontam para uma relação da pluviometria com as
enchentes.
Martins e Vendrame (2008) calcularam e concluíram que o período de retorno da
chuva de 55 mm, que se precipitou dia 12/01/2008 na bacia, foi de apenas um ano, o que
significa que a probabilidade de uma chuva com a mesma intensidade acontecer novamente a
cada ano é de 100%.
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Dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica
e do Laboratório de Meteorologia da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) confirmam
essa tendência, já que de 1997 a 2008, com exceção de 1997 e 2004, ocorreram chuvas acima
dos 50mm. Segundo a mesma fonte de dados, no período analisado a ocorrência de chuvas foi
acima dos 70 e até de 100mm em um mesmo dia, portanto é grande a probabilidade da
ocorrência de inundações anuais na bacia, provocando consequências socioambientais que se
refletem na qualidade de vida daquela sociedade.

4.5 A Estruturação do Espaço da Bacia

A pesquisa foi além do diagnóstico sobre o avanço do uso e ocupação das terras, a
consequente impermeabilização, a previsibilidade da ocorrência de chuvas, a grande
probabilidade de inundações e seus desdobramentos. Foi em busca de informações e dados
que apontassem para a atuação ou não dos três principais atores ou agentes estruturadores do
espaço urbano no município: atores que condicionam à atual situação da região Sudeste e, em
especial, da área da bacia do Ribeirão Cambuí. São eles o Estado, o cidadão residente ou não
na bacia, e o empresariado da indústria da construção civil.
Gottdiener (1993) afirma que é um desafio para a Ciência Urbana penetrar na
aparência e na forma do espaço, descobrir suas manifestações nesse espaço e suas causas.
Mesmo frente ao desafio buscou-se, nesta pesquisa, avançar para compreender a estrutura que
condiciona e permite a atual aparência e forma da bacia.
A busca e a atuação, nesta pesquisa, fundamentaram-se, entre outros autores, em
Villaça (2001), que destaca a estrutura urbana como um todo articulado em partes que se
relacionam. Como a área da bacia adquire forma e aparência produzidas em função das
muitas disputas que ocorrem muitas vezes fora dela, a análise extrapola os limites da própria
bacia.

4.5.1 A Atuação do Estado

Em relação ao questionário socioeconômico aplicado a 105 cidadãos residentes nos
bairros que fazem parte da bacia, ao perguntar qual a maior necessidade do bairro, a maioria,
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38,8%, respondeu um posto de saúde para atendimento médico, seguido por segurança,
19,4%, transportes, 15,5%, e educação, 10,7%.
Essas informações já constavam no relatório síntese da Secretaria de Planejamento
Urbano apresentado nas discussões para a revisão do PDDI 1995, porém as alterações na Lei
seguiram direção oposta em razão de outras necessidades, como o ordenamento do território,
que determinou grande número das alterações.
As necessidades dos cidadãos, como saúde, segurança, transporte e educação, que
deveriam estar na pauta e entre as prioridades dos agentes públicos, no caso do município
representado pela Prefeitura e Câmara dos Vereadores, cederam espaço para a estruturação do
território.
Dados obtidos no relatório de Silva (2010), que mapeou a Lei de Zoneamento do
município de São José dos Campos de 1997 a 2009, mostram que 60% das 109 alterações da
Lei, que ocorreram entre de 1997 a 2008, foram relativas à classe de uso e ocupação das
terras.
Das 109 alterações, 70% foram propostas pelos vereadores e 30% pelo prefeito, o
que mostra o interesse político pela questão do uso e ocupação das terras. Como a Lei de
Zoneamento visa o crescimento ordenado do município e deve atender aos interesses de toda
a sociedade, as alterações feitas, como mudança de classes de uso, por exemplo, de áreas
estritamente residenciais para industriais, pode ir contra as reais necessidades da população, e
60% das alterações se referem justamente às mudanças de classes de ocupação.
Estudos de Richer (2004 apud, FREITAS 2000) mostram que essa prática vem
acontecendo em todas as leis de zoneamento do município, conforme o número de alterações
nas classes de uso:
• Lei 1.606/71 – 36 alterações;
• Lei 2.263/80 – 94 alterações; e
• Lei 3.721/90 – 90 alterações.
Segundo Bologna (2000), o processo de discussão para aprovação da Lei de
Zoneamento de 1997, vigente em todo o período desta pesquisa, foi intenso, e a resistência
dos agentes privados, notória. Foi quando a Lei final foi promulgada com modificações que
atenderam às necessidades dos diversos setores do capital, seja ele industrial, comercial ou
imobiliário.
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Ainda segundo Bologna (2000), um exemplo dessa dinâmica foi a implantação do
loteamento Floradas de São José, em 1992. Para que esse empreendimento fosse possível em
uma grande área localizada contígua à indústria São Paulo Alpargatas, e também de
propriedade da mesma empresa, a Lei teve que ser alterada em sua classe de uso de Zona
Industrial para Zona Residencial, conforme a Lei 3.948 de 09-03-1982. A São Paulo
Alpargatas encerrou suas atividades em 1993, portanto logo após a aprovação da Lei, e no ano
seguinte, 1994, foi inaugurado o Shopping Vale Desconto, atual Vale Sul.
A área localizada na zona sul do município experimentou, então, grande valorização
e hoje se constitui um dos lugares com o custo do metro quadrado de terreno mais alto de São
José dos Campos, segundo a planta genérica de valores da Prefeitura, de 2009.
As diversas alterações na Lei de 1997, que interferiram no espaço, são as que
aumentam as taxas de ocupação e os coeficientes de aproveitamento. As taxas de ocupação
são fundamentais para o controle do nível de impermeabilização do solo, porque dizem
respeito ao limite de utilização do terreno (plano horizontal).
Freitas (2004) identificou que de 1970 a 1997 o coeficiente de aproveitamento, que
era de 0,7, foi alterado chegando a 4,0, em 1990, e finalmente fixado em 3,0 em 1997.
Segundo a mesma autora, a Lei nº 3.271/90 permitiu que no Parque Residencial Aquárius o
uso passasse a ser misto - residencial e comercial - e o índice de aproveitamento foi 4,0, ou
seja, a área total edificada poderia ser quatro vezes maior que a área total do terreno. Isso
mostra a anuência do Estado com os empreendedores para que fosse possível a verticalização
da região.
Quanto aos aspectos relativos ao uso do solo, já em 1995 o relatório síntese da
Secretaria de Planejamento Urbano do PDDI do mesmo ano mostrava a seguinte situação:
• coeficiente de aproveitamento alto, média 3,0, em quase a totalidade da cidade;
• altas taxas de impermeabilização; e
• loteamentos com tamanhos de lotes inadequados em relação à topografia.
No entanto, a bacia do Ribeirão Cambuí se caracteriza, até hoje, por um grande
número de loteamentos populares com lotes de pequenas dimensões.
A Figura 15 mostra um conjunto habitacional no bairro Santa Júlia, característico da
região, com lotes de pequenas dimensões e grande taxa de ocupação.
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Figura 15: Lotes com dimensões reduzidas e alta taxa de ocupação.
Fonte: foto do autor, outubro de 2010.

O coeficiente de aproveitamento também é parâmetro importante, porque fixa em
quantas vezes a área do imóvel pode ser multiplicada (verticalização). Assim, para fins
imobiliários, quanto maiores forem esses parâmetros maior será a produção e o lucro: 16%
das alterações da Lei de Zoneamento de 1997 foram relativas à mudança de parâmetros de
uso e ocupação das terras.
Na Câmara Municipal, os vereadores têm influência direta na modificação das leis.
De 1997 a 2008, os que mais apresentaram propostas foram Walter Hayashi, Dilermando Dié
e Hélio Nishimoto, todos do mesmo partido do prefeito de São José dos Campos. A pesquisa
não buscou identificar quais foram as causas que levaram à elaboração de propostas de
alterações, e sim os impactos e efeitos que essas alterações teriam diretamente sobre o uso e
ocupação das terras do município.
Um exemplo são as áreas de chácaras de recreio, que mais sofreram alterações.
Foram reduzidas em 2/3, permitindo assim o seu desmembramento em lotes menores. Graças
a essa ‘simples’ alteração permitiu-se que na área de estudo fossem implantados muitos
loteamentos com pequenos lotes, com altas taxas de ocupação, totalmente impermeabilizados,
que estão em fase de consolidação.
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Quando chácaras com terrenos de 1000 m² a 5000 m² de área são desmembradas em
lotes populares de 125 m², o comprador fica limitado às dimensões reduzidas do lote, e com
isso tende a utilizar e impermeabilizar quase todo o terreno. O vendedor fica com o lucro,
desmembrando uma chácara em outros tantos terrenos, entre 8 e 40.
Outro inconveniente dos terrenos populares de dimensões reduzidas é a dificuldade
de enquadramento das construções em terrenos com topografia desfavorável. A área da bacia
concentra grande número de loteamentos populares nessa situação: ‘perfeitamente regulares’,
com amparo da Lei e aprovados pela Prefeitura.
A Figura 16 mostra essa situação no loteamento Santa Júlia.

Figura 16: Grande desnível entre a frente e fundo do lote.
Fonte: foto do autor, outubro de 2010.

Os Vereadores também tiveram participação nas reuniões para discussão da revisão
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) em 2006, conforme as atas dessas
reuniões disponíveis em www.sjc.gov.br/ acesso em 02/02/2011. Nessas reuniões os técnicos
da Secretaria de Planejamento da Prefeitura apresentavam o relatório síntese do diagnóstico
das condições do município abrindo, em seguida, a palavra para que a população pudesse se
manifestar.
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Foram catorze reuniões que ocorreram em fevereiro de 2006, distribuídas por todas
as regiões geográficas do município. A seguir apresenta-se o teor de algumas manifestações
dos Vereadores nessas reuniões.
• Amélia Naomi fala de sua preocupação em aprovar a revisão do Plano Diretor
junto com o zoneamento. Questiona a proposta viária para a região leste em função dos
loteamentos aprovados naquela área. Denuncia que a Prefeitura estava asfaltando ruas do
bairro Novo Horizonte, na zona leste, antes mesmo das audiências públicas, para um
empreendimento da Empresa Serveng. O local, segundo a vereadora, é o mesmo onde vai
existir outro loteamento da empresa Castor. Ao mesmo tempo, moradores lutam para que seja
asfaltado outro empreendimento, mais antigo, da mesma empresa Castor. A Vereadora lembra
que o bairro Jardim das Indústrias se organizou e garantiu um corredor, e que o bairro Jardim
Aquárius não se organizou e por isso vai se desvalorizar. Acrescenta que o Plano Diretor não
pode ceder à pressão dos loteadores; que o Alphaville, de alto padrão, tem vários prédios
dentro do bairro Urbanova; e que a Prefeitura também não pode ceder às pressões.
• Wagner Baliero apresenta a mesma preocupação da vereadora Amélia Naomi
quanto à malha viária da região leste. Lembra as muitas deficiências da região, como áreas
verdes e creches. Cita também o esquecimento, por parte da Prefeitura, dos bairros
clandestinos. Fala da necessidade de as construtoras assumirem parte das obras de
infraeestrutura para atender novas demandas após a implantação dos empreendimentos, e que
o município não pode assumir essa despesa. Segundo o vereador, os moradores dos bairros na
zona norte foram vítimas e não deveriam pagar a conta dos loteadores, que desrespeitaram as
leis tornando os loteamentos irregulares. O vereador destacou, também, a necessidade de
cobrar dos loteadores a responsabilidade, e afirmou que a malha viária existente no bairro
Urbanova é resultado de um Plano Diretor que não foi respeitado. Citou o empreendimento
gigantesco na região, denominado Alphaville, que trará mais problemas viários. Informa que
está circulando um abaixo-assinado de repúdio à Câmara, por ter reprovado o acesso, por
parte da população, ao mapeamento ambiental da Fundação de Ciência, Aplicação e
Tecnologia Espaciais (FUNCATE).
• Tonhão Dutra: iria protocolar solicitação na Prefeitura para que ampliasse o
número de reuniões para as discussões de revisão do PDDI.
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• Dulce Rita: agradeceu a presença de todos e da Secretaria de Planejamento. Citou
que muitas metas do bairro Galo Branco, onde ela atua, foram alcançadas.
• Miranda Uebe: acredita que a administração atual da Prefeitura vai continuar o
trabalho que há 9 anos vem fazendo, para que a cidade de São José dos Campos continue
bonita.
• Hélio Nishimoto: morador do Jardim das Indústrias, zona oeste, congratula-se com
todos e pede a ligação e melhorias no acesso à universidade UNIP.
• Juvenil Silvério: parabeniza o trabalho da Prefeitura. Solicita, entre outros serviços,
a regularização de loteamentos e melhoria da infraestrutura e de serviços na região sudeste.
Verifica-se, pelas palavras de cada um dos vereadores, que uns tiveram discursos
mais brandos, elogiando o trabalho dos técnicos representantes da Prefeitura, como os
vereadores Juvenil Silvério e Dulce Rita, que são do partido que apoiam o governo municipal.
Paralelamente evidenciam seu trabalho à frente da comunidade.
No outro lado da disputa estão os vereadores da oposição ao governo municipal,
Amélia Naomi e Wagner Baliero, que se utilizam de palavras mais duras e diretas, procurando
pontuar nas questões que não aparecem de forma clara nos documentos e ações da Prefeitura.
Tentam mostrar evidências entre poderes que, de alguma forma, interferem na vida do
município.
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Outra forma de atuação da Prefeitura é na fiscalização. Apesar de essa atribuição ser
de competência da Secretaria de Habitação, áreas clandestinas continuam crescendo. É o caso
da área denominada Colinas de São José, localizada no extremo sul da bacia, em plena área
de proteção ambiental. Trata-se de uma área de nascentes do Ribeirão Cambuí, com grandes
inclinações de terreno e solos de base em rochas cristalinas, com baixa permeabilidade,
características que facilitam os deslizamentos de terra, conforme a Figura 17.
Combinações como essas irão provocar, em médio ou longo prazo, as catástrofes
que ocorrem em praticamente todas as áreas urbanas do país, principalmente por ocasião das
chuvas.

Figura 17: Ocupações em terrenos com nascentes do próprio ribeirão e grandes inclinações. Colinas de
São José.
Fonte: foto do autor, outubro de 2010.
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Essas características físicas e morfológicas fizeram com que a área fosse classificada
como de proteção ambiental. No entanto, a área continua a ser ocupada, inclusive com
comercialização declarada, como mostra a Figura 18.

Figura 18: Comercialização declarada em área clandestina. Colinas de São José.
Fonte: foto do autor, outubro de 2010.
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A construção apresentada na Figura 19 denota que a fiscalização não existe ou não é
efetiva, pois o imóvel em questão, que não é único na área, ocupa o topo de morro e pelo
porte e padrão construtivo não apareceu de repente; ao contrário, levou certo tempo para ser
construído, o suficiente para que os órgãos públicos pudessem impedir sua conclusão.

Figura 19: Ocupação clandestina de topos de morro. Área conhecida como Colinas de São José. Ao fundo
aparecem a Rodovia Carvalho Pinto e a área central de São José dos Campos.
Fonte: Foto do autor, outubro de 2010.

Outra face do poder executivo, representada pela Prefeitura, é a questão da
transparência e ampla divulgação dos dados do município, mesmo aqueles que evidenciam
sua ineficiência. Deveriam ser disponibilizados todos os dados do município aos cidadãos,
sobretudo no site da Prefeitura, devidamente atualizados. Como exemplos dessa
indisponibilidade, não foram obtidos os dados de loteamentos clandestinos e irregulares, bem
como de enchentes e inundações ao longo da bacia, necessários para subsidiar esta pesquisa,
como comprovam as ações a seguir.
Em 05/07/2010 foi protocolado, na Prefeitura, o processo número 72297/2010,
solicitando dados de loteamentos irregulares e clandestinos, como áreas, localização,
proprietários e empreendedor. A solicitação foi indeferida com a justificativa de ter sido
genérica. Imediatamente foi protocolado novo pedido, restringindo a solicitação à região
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sudeste, que obteve como resposta: ‘A Secretaria de Habitação não tem possibilidade de
fornecer os dados, tendo em vista o acúmulo de serviço interno. Justifica-se o pedido do
munícipe implica em destacar funcionário para efetuar o levantamento solicitado. Portanto, o
pedido resta indeferido’.
A postura é diferente, quanto à disponibilidade de funcionários, quando a solicitação
é feita por empresários. Nesse caso funcionários de alto nível, como secretários municipais,
inclusive da Secretaria de Habitação, não só atendem como se deslocam até as reuniões da
Associação das Construtoras do Vale do Paraíba (ACONVAP) para esclarecimentos e
discussões. Essas participações foram comprovadas com a análise das atas de reuniões da
ACONVAP de 2005 a 2008 (ANEXOS B, C, D e E).
Em outra solicitação, feita na Prefeitura em 05/07/2010, pelo processo nº
72300/2010, requerendo os dados da ocorrência de enchentes na bacia do ribeirão Cambuí,
após o documento circular mais de três meses pela Defesa Civil e Secretaria de Planejamento
Urbano o despacho final foi o seguinte: ‘Não possuímos registros de cheias no município de
forma sistemática como solicitado. O único evento registrado pela Secretaria de Obras foi a
cheia ocorrida em 12/02/2008’.
Para que esta pesquisa não fosse inviabilizada, os dados de enchentes foram
disponibilizados por outro pesquisador que, pelo mesmo caminho, conseguiu êxito no pleito
junto à Defesa Civil em outra oportunidade, o que comprova que o Município realmente não
tem procedimento sistematizado para os dados solicitados referentes à chuva e enchentes.
Seria importante para os munícipes e para a sociedade em geral ter todos os dados
de interesse público disponibilizados de forma ampla e transparente. No caso da falta dos
dados das enchentes e inundações, que trazem sérias consequências para a população, o fato
de não serem sistematizados caracterizam a falta de interesse por parte da Prefeitura.

4.5.2 A Atuação do Cidadão

Para analisar a atuação desse ator, a pesquisa buscou dados nas mesmas atas de
reuniões públicas para discussão de revisão do PDDI em 2006, apenas diferenciou o discurso
daqueles que residem ao longo da bacia com os que residem fora dela. Assim, objetivou
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destacar, de forma clara, que os discursos são, muitas vezes, totalmente diferentes em função
das necessidades de cada região. Outro modo de verificar a atuação desse ator foi por meio da
aplicação de um questionário socioeconômico. O resultado das duas análises está
demonstrado a seguir.

4.5.2.1 O Cidadão Residente na Bacia
O cidadão residente na bacia em seus pronunciamentos segue o seguinte teor:
• um morador residente na ocupação irregular dentro de área de preservação
ambiental (APA), denominada Recanto dos Tamoios, questiona os procedimentos e
perspectivas de regularização do bairro;
• outro morador, também do Recanto dos Tamoios, relata que comprou seu terreno
no bairro em 1989 e somente em 1995 a área foi denominada APA. Segundo ele, o bairro era
constituído por “320 chácaras, 140 casas e uma população de 600 habitantes, e somente agora
está merecendo a atenção do Ministério Público e Poder Público para sua regulamentação”.
Fala sobre a preocupação com a possibilidade de demolição dos imóveis;
• morador do bairro São Judas Tadeu lembra que é a primeira vez que é dada a
oportunidade de discussão do Plano Diretor. Reclama do pouco tempo para a manifestação
dos presentes. Solicita regularização de seu bairro e teme pela possível perda do seu imóvel;
• o vice-presidente da Sociedade Amigos do Bairro Jardim Santa Fé comenta sobre
as carências de seu bairro, como transporte, segurança e lazer. Questiona sobre a distribuição
de verbas aplicadas em outras regiões e quando a população terá conhecimento dessa
distribuição;
• outra moradora do Jardim Santa Fé demonstra em sua fala a preocupação com a
falta de documentação dos imóveis do bairro. Menciona que os avisos sobre a reunião
referente ao Plano Diretor deveriam ser entregues com maior antecedência, para que viesse
um maior número de pessoas à reunião;
• uma arquiteta que trabalha com regularizações na região demonstra sua
preocupação com os imóveis localizados na curva de ruído do aeroporto;
• o tesoureiro da Sociedade Amigos do Bairro Jardim Souto reclama da dificuldade
em drenar minas de água nos bairros Vila São Benedito e Jardim Souto. Lembra a urgência
nos problemas de drenagem das ruas dos bairros;
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• outras manifestações giram em torno da pouca infraestrutura de serviços nos
bairros, como saúde, transporte e educação; e
• pela primeira vez um morador do bairro Jardim São Leopoldo questiona o aumento
do custo dos lotes, mesmo tendo sido reduzidos para 5x25m e 5x27m. Acrescenta também a
dificuldade em obter a escritura do seu terreno. Pela primeira vez também aparece o
questionamento do retorno dos impostos pagos para benfeitorias nos bairros da região
sudeste.
Pela quantidade e o teor dos discursos, o que se comprova é que a participação da
população foi muito baixa, já que há na região aproximadamente 35.000 pessoas e segundo a
própria Prefeitura apenas 276 participaram nas duas audiências da região; destas, apenas 24
fizeram o uso da palavra. Uma das maiores preocupações é com regularização dos imóveis, o
que comprova a grande presença de loteamentos irregulares e clandestinos na região. Esses
loteamentos apresentam carências de serviços e de infraestrutura. Na época já havia a
preocupação com a drenagem tanto das minas, que segundo Castro (2001) foram reduzidas
entre 1962 e 1997, como com a das ruas, que já apresentavam problemas com escoamento das
águas.
A pesquisa socioeconômica foi aplicada aleatoriamente e distribuída ao longo de 12
bairros da bacia. Cerca de 40 % na região do bairro Putim e 60% na região do Jardim da
Granja, conforme a Figura 13, que mostra a localização dos bairros na bacia. Foram aplicados
105 questionários apresentando o seguinte perfil de entrevistados e resultados:
• 78 % residem em imóvel próprio e 61 % deles indicaram que esse foi o motivo da
mudança para o atual imóvel;
• 66 % residem no imóvel há mais de 10 anos;
• 90 % não conhecem a Lei de Zoneamento e não participaram da discussão que
aprovou sua última revisão, ocorrida em 2010;
• 94 % responderam que não acompanham nem participam dos trabalhos da
Prefeitura e da Câmara dos Vereadores;
• 56 % não foram além do ensino fundamental; e
• apenas 0,9% dos 105 entrevistados fez curso de nível superior.
O fato de 56 % não ter ultrapassado o ensino fundamental comprova dados da
própria Prefeitura quanto à baixa escolaridade dos moradores da região sudeste (7,79 anos).
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Os demais dados comprovam que a maioria da população veio para a região em busca do
imóvel próprio, nas últimas décadas, em função dos muitos loteamentos implantados, e esses
loteamentos continuam carentes de infraestrutura de comércio e serviços.
O desconhecimento da Lei de Zoneamento (90%) e o não acompanhamento e
participação nos trabalhos da Prefeitura e Câmara dos Vereadores (94%) permitem que os
agentes de outras regiões, com melhores índices de conhecimento e participação na vida do
município, continuem a levar vantagens quanto aos investimentos de recursos que revertam
em qualidade de vida da população.
Outro dado obtido na pesquisa de campo com pessoas que residem no local há mais
de trinta anos, como na Vila São Benedito, na região do Jardim da Granja, é que as enchentes
(extravasamento do rio de leito natural) já existiam, porém não aconteciam as atuais
inundações de imóveis, o que comprova que o avanço da ocupação é a principal causa das
inundações.

4.5.2.2 O Cidadão Residente Fora da Bacia
Os dados dos discursos nas regiões geográficas norte e leste aconteceram seguindo a
mesma tendência dos da região sudeste, com protestos pela forte presença de loteamentos
irregulares e clandestinos, bem como a deficiência de infraestrutura e serviços.
Na região sul, os discursos ficaram limitados à questão das deficiências e ampliação
do aterro sanitário, que tem efeitos no ambiente daquela região. Nas reuniões ocorridas no
centro, e principalmente na oeste do município, os discursos são diferentes, como se pode
avaliar por algumas manifestações.
• Solicitação de preservação de áreas verdes e de construção de espaços culturais
como teatros e bibliotecas.
• Só liberar novos loteamentos quando houver melhorias na malha viária.
• Manifestações contrárias à verticalização na região.
• Questionam se haverá mudança no zoneamento do bairro Urbanova e se a
população participará da discussão.
• Como “a administração pode, de forma aleatória, ceder aos encantos dos
empreendedores na construção de novos empreendimentos...”
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Ao mesmo tempo em que se observam questões referentes à regulamentação dos
instrumentos da política urbana do Estatuto da Cidade, já que a maioria dos instrumentos
incide sobre a propriedade urbana, questiona-se a falta de diagnóstico da Prefeitura em
relação aos lotes que estão sendo utilizados na cidade.
• Pergunta-se que medidas a Prefeitura tem tomado contra a especulação imobiliária.
A análise do teor dos discursos mostra que, diferentemente dos discursos da região
sudeste, estes saem um pouco da linha de solicitações de regularização de loteamentos, por
exemplo. É que nessa região da cidade as condições de vida e o perfil da população são
outros. A população tem em média 11,85 anos de estudo, 27,6% estão nas faixas de renda A1
e A2, e 31% com renda domiciliar acima dos 20 salários mínimos.
Na região sudeste o patamar é outro e os números indicam que a população tem, em
média, 7,79 anos de estudo, apenas 1,4% nas faixas de renda A1 e A2 e apenas 1% com renda
domiciliar acima dos 20 salários mínimos (PMSJC, 2010).

4.5.3 A Atuação do Empresariado

O questionário foi aplicado aleatoriamente a trinta e oito profissionais do ramo da
construção civil e do mercado imobiliário, e a partir da tabulação dos dados obteve-se o
seguinte perfil:
• 63 % são engenheiros ou arquitetos;
• 31 % são proprietários da empresa;
• têm em média 20 anos de atuação no município;
• 100% declararam conhecer bem a cidade; e
• 47 % têm entre 30 e 50 anos de idade.
Com esse perfil comprova-se que são pessoas que atuam há muito tempo na cidade;
são da área e conhecem a dinâmica da construção civil e do ramo imobiliário. Com a
aplicação do questionário, as respostas produziram os seguintes dados:
• 42% acompanham e participam das decisões da Prefeitura e da Câmara dos
Vereadores, pela própria Prefeitura, Vereadores ou associações;
• 92 % conhecem a Lei de Zoneamento e 26 % participaram da discussão da última
Lei, aprovada em 2010;
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• 50 % têm ligação com algum vereador do município;
• 44 % participam da vida política do município;
• 79 % concordam que os cidadãos de maior poder aquisitivo interferem na vida da
cidade, por meio dos poderes executivo e legislativo, porém os dados indicam que apesar de a
maioria conhecer a Lei de Zoneamento, a minoria participou das últimas discussões. Os
profissionais que conhecem bem, e atuam há mais de 20 anos na cidade, afirmaram que
participam das decisões dos poderes públicos, têm participação política por meio dos
Vereadores e da própria Prefeitura. Por fim, concordaram que os cidadãos de maior poder
aquisitivo interferem na vida da cidade pelos poderes executivo e legislativo.
Em busca da forma de atuação desses cidadãos de maior poder aquisitivo, a pesquisa
identificou os grandes empresários da construção civil e do ramo imobiliário que atuam no
município. Estes praticamente não se pronunciaram nas reuniões públicas de discussão da
revisão do Plano Diretor em 2006, o que mostra que sua atuação como atores não é pública
diante da população, e sim com os poderes públicos. São sócios da Associação das
Construtoras do Vale do Paraíba (ACONVAP), e nessa Instituição se organizam, planejam
suas ações e defendem seus interesses.
Os dados que seguem foram obtidos com o acesso, em 02/02/2011, ao site da
Instituição, disponível em www.aconvap.com.br, principalmente nas atas de reuniões dos
anos de 2005 a 2008 (ANEXOS B, C, D e E).
O poder econômico da Instituição, que, segundo ela mesma, em 2006 tinha próximo
de cem associados, pode ser representado pelo currículo de seus vinte membros da Diretoria,
bem como suas produções ao longo da carreira, parte delas descritas a seguir (ANEXOS B, C,
D e E).
• Profissionais formados em Engenharia Civil, Arquitetura, Administração de
Empresas, Direito, bem como atuantes como corretores de imóveis.
• Sócio e diretores presidentes de grandes empresas como a Construtora Reflora,
Cisa, Castor, Oliveira Roxo, Montante, HS Tressoldi e Macro Engenharia.
• Atuam no setor de habitação e imobiliário.
• Desempenharam cargos como diretores da Associação de Engenheiros e Arquitetos
de São José dos Campos, Diretor Técnico de Habitação da Prefeitura de São José dos Campos
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e da Urbanizadora Municipal (URBAM) também do município e credenciados junto à Caixa
Econômica Federal;
• Muitos dos sócios têm suas empresas com foco em obras públicas;
• Empresários que individualmente coordenaram e executaram mais de 6.000 obras,
20 loteamentos, nos últimos 20 anos, quase 3.000 imóveis residenciais, e que tiveram sob sua
responsabilidade 800 operários em uma mesma obra.
Como forma de organização de suas ações e defesa de seus interesses, reúnem-se
periodicamente. Pela análise das atas das reuniões se identifica que suas ações vão rebater-se
na vida do município, como se comprova a seguir com os pronunciamentos dos diversos
associados.
• “O prefeito de São José dos Campos é parceiro da ACONVAP e o relacionamento

é o mais próximo dos últimos tempos e que abordará com ele na próxima reunião assuntos de
impostos municipais para loteadores”.
• “Feito um levantamento sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
(CMDU) da Prefeitura de São José dos Campos, criado em 2004. Foi pleiteado junto ao Engº
Kojima uma maior participação das entidades no conselho”. O Engº Kojima era na época
Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura e o CMDU é o órgão que avalia
todas as propostas de alterações na Lei de Zoneamento.
• “ (...) novos produtos da Caixa Econômica Federal (CEF) atenderão as
construtoras’’ diz um representante da CEF.
• “ A Secretaria de Desenvolvimento Econômico encaminhará documento à Câmara
Municipal para aprovação de projetos que irão atender aos pleitos da ACONVAP referentes
aos impostos e marcará reunião com a ACONVAP para dar ciência de seus planos aos
empresários”.
• “(...) foi acertada com a Prefeitura a isenção do IPTU aos loteadores durante a
execução dos loteamentos...”.
• Solicitação a então Deputada Ângela Guadagnin quanto à intervenção para que
empresas associadas à ACONVAP fossem chamadas a participar das licitações das obras na
Refinaria Vale do Paraíba (REVAP) e que os resultados já vêm sendo apresentados.
• Sugestões à Conferência da cidade na Câmara Municipal de São José dos Campos
quanto à redução de impostos e readequação dos agentes financeiros.
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• “ a ACONVAP deve ser incisiva na questão da URBAM quando estiver em reunião com a
Prefeitura, pois não há transparência na forma como obras vêm sendo destinadas a mesma”. A

URBAM é a empresa que faz obras por administração direta, pela Prefeitura, portanto é
concorrente das construtoras.
• Reunião com o Superintendente da SABESP para informações do “que a SABESP
tem feito para beneficiar o segmento da construção civil”.
• A Castor Engenharia mencionou ter participado de audiência pública para a criação
de loteamento popular na zona leste e da dificuldade em ser entendida pelas lideranças dos
bairros.
• A empresa Castor participou de audiência pública por ser a responsável por um
grande loteamento denominado Altos de São José. Reclamou da participação dos
ambientalistas e entidades de classe.
• Associado da Castor Engenharia doa uma área no Jardim Aquárius para a
Prefeitura;
• Fala-se da importância da participação das empresas por ocasião da revisão do
Plano Diretor de São José dos Campos, por exemplo, no que diz respeito ao aumento das
áreas permeáveis nos loteamentos. Como ficarão os impostos com a modificação do
zoneamento.
• A Castor Engenharia diz ter se surpreendido com propostas da Secretaria de
Planejamento da Prefeitura quanto a propostas para o Plano Diretor em relação à outorga
onerosa, e excedeu a Lei no caso do afastamento (de construções) ao leito dos rios.
• Ressalta-se a importância de as empresas combaterem a Prefeitura quando ela
aumenta os impostos para as empresas e verificar outras formas de ocupação de áreas, não
aceitando as formas apresentadas pelo Plano diretor. O assunto será discutido entre empresas
loteadoras e incorporadoras, entre elas Marcondes César, Montante, Castor e Cisa. Foi citado
o exemplo de redução de impostos municipais (IPTU E ITBI), graças à atuação de membros
da ACONVAP e Sindicato das Indústrias de Construção Civil (SINDUSCON). “O momento é
agora” se referindo ao processo de revisão do Plano Diretor.
• O evidente trabalho da ACONVAP e demais entidades de classe ante a Prefeitura e
Câmara de Vereadores na defesa dos interesses do segmento da construção civil em relação à
Planta Genérica de Valores (PGV). Sobre esses valores por todo o município é que são
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definidos os valores do IPTU, por exemplo. Agradecimentos a Vereadores na discussão da
PGV, conseguindo inclusive o adiamento da votação da Lei que regia a PGV pela Câmara.
• Discussão em relação a verticalizar ou não o bairro Urbanova “Uma comissão deve
ser formada para traçar estratégias de negociação”; com a presença dos vereadores Cyborg,
Macedo Bastos e Hélio Nishimoto.
• A Construtora Marcondes César disse que “os empresários estão com receio de
adquirirem área em São José dos Campos, pois nunca sabem o que e quando serão
solicitadas exigências por parte da Prefeitura”;
• Foi perguntado à Secretária de Habitação da Prefeitura, presente à reunião, sobre o
que seria feito com a ocupação clandestina do Pinheirinho, na zona sul, ela respondeu: “(...)
em caso de reeleição do Prefeito Eduardo Cury, a Prefeitura vai intervir no Pinheirinho,
medidas mais rigorosas ainda não foram tomadas por se tratar de ano eleitoral...”;
• O vice presidente da ACONVAP disse que “ (...) a Prefeitura e Câmara têm
sofrido pressões contra a verticalização e a ACONVAP deve se preparar para essa situação.
Devem manter a união e contar com o canal aberto que a Prefeitura mantém com a entidade
(...)”;
• O presidente da ACONVAP dizendo que “ (...) o Prefeito se manifestou afirmando
que não sabia do grau de insatisfação dos empresários, removendo o Decreto que dava ao
Secretário de Transportes carta branca para promover exigências de benfeitorias”. Nesse
caso as tais exigências aumentariam os custos dos empreendimentos para as empresas;
• O vice-presidente da ACONVAP, e um dos coordenadores da campanha de
Eduardo Cury à Prefeitura, disse: “... com Eduardo Cury, os empresários sabem o que pode
vir pela frente e que essa é a situação que todos devem visualizar”. Em resposta, o presidente
respondeu que na última campanha teria reunido mais de 30 empresários para apoiar o então
candidato Eduardo Cury, mas não teve nenhum representante da ACONVAP assumindo uma
Secretaria da Administração Pública.
Segundo Bologna (2000), a empresa Castor vem desde a década de 1980 loteando
áreas como o Jardim Altos do Esplanada e Jardim Cassiano Ricardo. O vazio urbano mapeado
por Bologna em uma gleba ainda não parcelada, contígua ao loteamento SunSet Park e do
Jardim Aquárius, com aproximadamente 550.000 m² altamente valorizada na cidade, continua
da mesma forma até hoje, conforme Figura 20.
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Figura 20: Gleba mantida sem uso na região do Aquárius.
Fonte: Google, 2011.

Ao custo médio do metro quadrado de R$ 437,00 (Planta Genérica de Valores –PGV
da Prefeitura de São José dos Campos para 2009), o valor total da área chega a mais de
duzentos e quarenta milhões de reais.
Freitas (2004), que estudou os vazios urbanos na zona oeste de São José dos
Campos em 2000, relata que uma grande imobiliária local, a Luiz Roberto Porto Imóveis,
após adquirir uma grande área implantou os loteamentos URBANOVA I, II, III IV E V, e
continua:
Em entrevista ao Jornal Valeparaibano, em 2002, Luiz Roberto Porto disse que boa
parte da área do URBANOVA, de doze mil metros quadrados, foi doada para a
construção da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, pois tinha certeza que a
Universidade traria grande desenvolvimento para a região, valorizando o
empreendimento (FREITAS, 2004).
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O custo do metro quadrado de terreno no URBANOVA IV custava R$ 17,49 em
2004 – (FREITAS, 2004). Em 2008, segundo a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV)
da Prefeitura de São José dos Campos, o valor chegou a R$ 230,49.
Com base nos discursos comprova-se o grau de organização dos detentores do poder
econômico com influência sobre o Estado, representado pela Prefeitura e Câmara dos
Vereadores. Todas as vezes que alterações de leis são propostas contrárias aos seus interesses,
a organização reage de forma a impedir seu encaminhamento. Ao contrário, toda vez que são
convenientes, as alterações são propostas para aprovação. Para isso a organização mantém
uma estreita ligação e um canal sempre aberto com os poderes públicos, como o próprio
Prefeito, as Secretarias Municipais, Vereadores e representantes de banco oficial, quanto a
esclarecimento de empréstimos e investimentos na área de imóveis.

4.6 Localização das Moradias Como Produto da Disputa dos Atores

Toda a disputa dos principais atores, o Estado, o cidadão e o empresariado
condicionaram e permitiram que a população de menor renda somente se instalasse em
regiões menos estruturadas de comércio e serviços, como é o caso da região sudeste de São
José dos Campos.
Em declaração divulgada na edição de 01/06/2009 do jornal Vale Paraibano (2009),
Paulo Sérgio Machado, residente no bairro clandestino Jardim dos Coqueiros, zona Leste de
São José dos Campos, onde moram cerca de cinco mil pessoas, explica o motivo de tantas
pessoas optarem pelo bairro: “Foi aqui que eu achei um terreno mais barato, onde eu pude
comprar e construir a minha casa”. Isso mostra a influência do mercado imobiliário na
reprodução do espaço urbano.
Borges (2004), em seu estudo sobre a pobreza urbana em São José dos Campos,
confirmou que os moradores com menor nível econômico são atraídos para áreas com custo
do imóvel mais baixo. No mesmo artigo mostra que enquanto bairros com população de
condição socioeconômica mais baixa têm renda per capta de R$ 88,57, no eixo centro-oeste
do município a renda per capta sobe para R$ 580,08. Nos casos extremos, a distância nas
rendas ficava ainda maior. A renda média familiar no condomínio Bosque Imperial, na zona
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oeste, era de até setenta vezes maior (R$ 9.569,06) que os R$ 137,20 de renda média do
bairro Jardim Nova Detroit, na região Leste.
Ao analisar-se a Planta Genérica de Valores (PGV) de 2008 da Prefeitura de São
José dos Campos, fica comprovado que essas disparidades continuam influenciando na
ocupação do espaço no município. Enquanto os valores médios do metro quadrado na região
sudeste são, em média, R$ 70,00, no outro extremo, na região oeste, a média fica em torno de
R$ 430,00.
A forma como as relações capitalistas atuam, e o preço das terras, têm igual
influência na forma urbana e na organização socioespacial. Nas palavras de Gottdiener (1993),
isso se verifica à medida que “(...) o valor da terra está associado à sua localização e não ao seu
valor intrínseco”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de uso e ocupação das terras, na maioria dos municípios brasileiros, tem
sido conduzido de forma desordenada e caótica. A macrodrenagem das bacias hidrográficas
tem sofrido transformações, tornando recorrentes os problemas socioambientais como
enchentes e inundações, que se refletem diretamente na vida da sociedade. A falta de
ordenamento que permita minimizar ou suprimir esses problemas não tem como causa
principal o fenômeno natural do ciclo hidrológico.
Este trabalho focou como área de estudo a bacia hidrográfica do Ribeirão Cambuí,
localizado totalmente na área urbana do município de São José dos Campos, SP, já que a
bacia hidrográfica é considerada pela Constituição Brasileira, de 1988, como unidade básica
de planejamento.
Os mapeamentos temporais referentes aos anos 1997, 2003 e 2008, elaborados e
confrontados, mostraram um crescente avanço tanto em área quanto na densidade da
ocupação urbana. O histórico da pluviometria mostrou que não houve acréscimos
significativos nas precipitações médias ou totais, porém como o período de retorno da chuva
que causou grande inundação na bacia foi de apenas um ano entende-se que a probabilidade
da ocorrência de inundações anuais é grande, o que de fato vem acontecendo nos últimos
anos.
As inundações ocorreram exatamente nas áreas de ocupação consolidada, ou
imediatamente a jusante delas, denotando uma relação entre a ocupação urbana e a
consequente impermeabilização da área ocupada com o fenômeno da inundação.
O avanço desta pesquisa identificou os principais atores que atuam na produção
social do espaço, dentro e fora dos limites físicos da bacia hidrográfica: o Estado, a indústria
da construção civil e o cidadão, com prevalência de ações mais articuladas dos dois primeiros.
Assim, com apoio nos dados disponibilizados e nas discussões dos resultados, esta
pesquisa aponta na direção das questões seguintes.
• O Plano Diretor de Macrodrenagem deve ter um rigor técnico, mas deve ser
implementado e fiscalizado principalmente pela Prefeitura.
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• Na elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem, o mapeamento do uso e
ocupação das terras deve ter sua dinâmica avaliada não só em sua parte física-territorial, mas
nas condições socioeconômica, cultural e ambiental as quais a população está submetida.
• O Poder Público, representado principalmente pela Prefeitura e pela Câmara de
Vereadores, deve atentar para as forças que condicionam a forma pela qual está sendo
produzido o espaço da bacia hidrográfica e do município, optando por um desenvolvimento
urbano com possibilidade de acesso à terra de qualidade, com boa infraestrutura e serviços
para todos os cidadãos.
• O cidadão e seus órgãos representativos, como a sociedade Amigos do Bairro,
devem se apropriar de seus espaços e exercerem seus direitos, principalmente para exigir dos
órgãos públicos transparência no processamento e divulgação de dados e demais ações
relativas à vida do município.
• A Prefeitura deve criar em sua estrutura um setor que, de modo sistemático e com
amplo acesso da população, arquive e controle os dados relativos à pluviometria, inundações
e as medidas tomadas frente a esses dados.
• A Prefeitura deve estar atenta e implantar não só medidas estruturais, mas também
medidas não-estruturais, como o controle das taxas de ocupação dos terrenos e dimensões
mínimas de lotes, que chegam a ter 100% de impermeabilização, bem como o controle das
vazões nas propriedades.
• É necessário um esforço conjunto da sociedade no encaminhamento da questão do
uso e ocupação do solo sob liderança do Estado.
Nas palavras de Camargo (2009):

Para que a alternativa do uso e ocupação do solo seja possível dentro de um conceito de
sustentabilidade, politicamente correto, será necessário que instituições públicas de
pesquisa, entidades empresariais privadas e alguns outros segmentos da sociedade
juntem esforços para discutir o assunto, levantar demandas, estabelecer prioridades e
metodologias, e procurar financiamento para viabilizar soluções de competência. Por
outro lado, que o Estado se envolva numa coordenação efetiva para que as soluções
apontadas sejam implementadas, evitando os desastres que estamos vendo acontecer
hoje, conseqüência de um passado carimbado por atitudes políticas subservientes,
modelo econômico imediatista e sistemas tecnológicos ultrapassados e poluidores.

Nesta pesquisa considera-se que as duas hipóteses foram validadas: a) a
impermeabilização do solo causada pelo crescente adensamento urbano da bacia hidrográfica
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do Ribeirão Cambuí, em São José dos Campos, SP, tem relação com os eventos de enchentes
na bacia; e b) a ocupação do espaço urbano da bacia tem relação com a forma que os atores da
sociedade, entre eles o Estado, o cidadão e o empresariado da indústria imobiliária e da
construção civil atuam na ocupação das terras no Município.
Por fim, embora os objetivos tenham sido alcançados, a pesquisa está aberta à
continuidade com outros trabalhos sobre as recentes perspectivas apontadas pela nova Lei de
Zoneamento do município de São José dos Campos, aprovada em 2010; o contínuo avanço
dos loteamentos populares rumo às regiões norte, leste e sudeste; a escassez de terreno e seu
alto custo no eixo de crescimento na direção centro-oeste do município; e o acesso à
informação cada vez maior por parte da população, principalmente pela rede mundial de
computadores, que tem sido utilizada, recentemente, como ferramenta de evolução em outros
países.
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO PESQUISA SOCIOECONÔMICA

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

1. Nome: ______________________________________________________________

2. Qual a sua escolaridade?
(

) Fundamental incompleto

(

) Fundamental

(

) Médio (

) Superior

(

) Pós-

graduado

3. Faixa etária:

( ) 18 a 30

( ) 30 a 50

( ) Mais de 50

4. Estado Civil:

( ) Solteiro

( ) Casado

( ) Outros

5. Endereço:
______________________________________________________________________

6. Condição do imóvel:

( ) Próprio

( ) Alugado

7. Tempo que reside no imóvel (em anos): ( ) Até 5

( ) Outros

( ) de 5 a 10

8. Residência anterior era em São José dos Campos? ( ) Sim

( ) mais de 10

( ) Não

Se sim, qual bairro? ____________________________________
Se não, qual a Cidade/Estado? ____________________________

9. Porque mudou do último imóvel?
______________________________________________________________________
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10. Gostaria de residir em outro bairro em São José dos Campos? ( ) Sim

( ) Não

Se sim, qual? _______________________________
Por quê? ___________________________________________________

11. Qual o seu nível de satisfação quanto aos serviços públicos como, água, energia, saúde,
educação, segurança, limpeza, etc?

(

) Insatisfeito

(

) Satisfeito

(

) Muito

satisfeito

12. Qual a maior necessidade do seu bairro?
( ) Posto Saúde ( ) Escola ( ) Creche ( ) Segurança ( ) Transporte ( ) Outros

13. Acompanha/participa das decisões da Prefeitura Municipal e/ou da Câmara dos
Vereadores de São José dos Campos?

( ) Sim

Se sim, participa através de: ( ) Vereadores
(

( ) Não
(

) Própria Prefeitura/Câmara (

) Sociedade amigos do bairro
) Outros

14. Conhece o que é e para que serve a Lei de Zoneamento do município? (

) Sim

Não
Se sim, participou da discussão da Lei aprovada em 2010? ( ) Sim

(

) Não

São José dos Campos, ________ de ________________________ de 20__.

______________________________________________________________
Entrevistador – Nome e RG

(

)
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
ENTREVISTA
Entrevistador: Rogério de Souza – RG 370.181-82 SSP-CE. Aluno do Programa de PósGraduação a nível de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional da UNIVAP.

Objeto da Pesquisa: A Ocupação Urbana e suas Implicações na Macrodrenagem da Bacia do
Ribeirão Cambuí, em São José dos Campos – SP e a Dinâmica dos Atores Envolvidos.

1. Você concorda que suas respostas possam fazer parte do relatório final da minha pesquisa?
(

) Sim

(

) Não

2.Qual

o

seu

Endereço:

___________________________________________________________________

2. Qual a sua profissão? _______________________________________________

3. Qual a empresa que trabalha? _________________________________________

4. Qual o seu cargo/função? ____________________________________________

5. Há quanto tempo atua no município de São José dos Campos?
_______________________________________________

6. Conhece bem a cidade?

(

7. Qual a sua escolaridade? (
graduado

) Sim

(

) Não

) Fundamental

(

) Médio

(

) Superior

(

) Pós-
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8. Faixa etária:

( ) 18 a 30

( ) 30 a 50

( ) Mais de 50

9. Acompanha/participa das decisões da Prefeitura Municipal e/ou da Câmara dos Vereadores
de São José dos Campos?

( ) Sim

( ) Não

Se sim, participa através de: ( ) Vereadores

( ) Associações

( ) Na própria Prefeitura ( ) Outros

10. Conhece o que é e para que serve a Lei de Zoneamento do município? (

) Sim

(

)

Não
Se sim, participou da discussão de Lei aprovada em 2010? ( ) Sim

(

) Não

11. Você conhece e/ou tem ligação com algum vereador do município? (

) Sim

(

) Não

12. Você na posição que ocupa, participa da vida política do município, sobretudo sobre as
leis que regem o uso e ocupação do solo (terras) no município? ( ) Sim

( ) Não

13 . Você concorda que os cidadãos de maior poder aquisitivo interferem na vida da cidade
através dos poderes executivo e legislativo? ( ) Sim

( ) Não

São Jose dos Campos, ________ de ________________________ de 20___.
_______________________________________________________
Entrevistado – Nome e RG
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ANEXO A – DATAS E LOCAIS DE ENCHENTES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NOS
ANOS 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 E 2008.
FONTE: Defesa Civil do Município de São Jose dos Campos, 2009.
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ANEXO B – ATAS DE REUNIÕES DA ACONVAP DO ANO DE 2005
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ANEXO C – ATAS DE REUNIÕES DA ACONVAP DO ANO DE 2006
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ANEXO D – ATAS DE REUNIÕES DA ACONVAP DO ANO DE 2007
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ANEXO E – ATAS DE REUNIÕES DA ACONVAP DO ANO DE 2008
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